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Na takie uroczystości czeka się wiele
lat, czeka wiele pokoleń. Bliżyńska jednostka OSP świętowała jubileusz 100-lecia
działalności, choć jej
metryka jest zapewne
starsza.
Odprawiona została uroczysta Msza
św., podczas której poświęcono nowy sztandar dla jednostki, a następnie przekazano go druhom. Oficjalnie
został
oddany
nowy wóz bojowy marki Man.
Zasłużeni strażacy otrzymali
odznaczenia
i
medale.
Czytaj na
str. 2-3 i na str.
15

krwiodawcy wyróżnieni,
wybory samorządowe ‘2010,
szkoły otrzymają pomoce naukowe,
relacja z sesji Rady Gminy,
sukcesy sportowców w Łopusznie,
V Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej,
festyny rodzinne w Brześciu i Odrowążku,
powstał klub „Emeryt” w Mroczkowie,
historia bliżyńskiej straży,
aktualności sportowe –
oraz bieżące informacje z życia gminy.

Sztandar dla gminy
600-lecie Bliżyna skłoniło Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna do
ufundowania sztandaru dla gminy.
Jego uroczyste poświęcenie i przekazanie nastąpi w dniu 22 października. O godz. 15.00 odprawiona zostanie Msza św. w kościele
św. Ludwika, podczas której sztandar zostanie poświęcony. Godzinę
później odbędzie się koncert zespołu instrumentalnego z PSM ze
Skarżyska Kamiennej a o 17.00 rozpocznie się sesja Rady Gminy połączona z przekazaniem sztandaru.
					
Czytaj na str. 4

V Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej
Za nami już
dwa koncerty w ramach V Koncertu
Muzyki Organowej
i Kameralnej. To
była
prawdziwa
uczta dla melomanów. Oba koncerty
cieszyły się dużym
zainteresowaniem
publiczności.
Czytaj na str.
7 i 19

„Z Patrona dumni, Sztandarowi wierni”

Takie motto towarzyszyło uroczystościom związanym z poświęceniem i nadaniem sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Odrowążku
w dniu 18 września br.
Czytaj na str. 9-11
Fotoreportaż na str. 20
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W y dar zenia - 10 0 l at OSP

100 lat bliżyńskiej straży

Na placu przed strażnicą

Na takie uroczystości czeka się wiele lat, czeka wiele pokoleń.
Bliżyńska jednostka świętowała jubileusz 100-lecia działalności, choć
jej metryka jest zapewne starsza.
W dniu 25 września od wczesnych godzin popołudniowych na
placu przed strażnicą gromadzą się nasi druhowie, ich koledzy z sąsiednich jednostek, których na uroczystości przybyło aż 11. wraz z
pocztami sztandarowymi.
Stąd przed 14.00 wyrusza kolumna marszowa, prowadzona przez
orkiestrę miejską OSP z Szydłowca oraz kompanię reprezentacyjną
strażaków, na czele z dowódcą uroczystości Czesławem Szmalcem.

Uroczystość uświetniła orkiestra strażacka z Szydłowca

Po Mszy św. uroczystości przeniosły się na
plac przed strażnicą OSP.
Po prawej stają poczty
sztandarowe.
Obok druhowie świętujący Jubileusz, naprzeciw zaproszeni goście.
Prowadzenie
imprezy
Poczty sztandarowe
przejmuje
komendant
gminny OSP Zdzisław Kuźdub. Najpierw Czesław Szmalec przekazuje prezesowi Zarządu
Wojewódzkiego ZOSPRP posłowi Mirosławowi Pawlakowi
meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.
Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przez poczet sztandarowy (Kamil
Gołębiewski, Jakub Reguła i
Norbert Rejnowicz) i odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego” Meldunek o gotowości do rozpoczęcia
głos zabrał wójt Mariusz uroczystości przyjmuje poseł Mirosław
Pawlak

Na czele kompanii reprezentacyjnej dh Czesław Szmalec

Uroczystości kościelne
W bliżyńskiej świątyni obecnych wita ks. proboszcz Stanisław
Wlazło.
Mszę św. w intencji strażaków koncelebrowali kapelan diecezjalny strażaków ks. Zbigniew Kowalczyk i bliżyński proboszcz.

Walachnia, który jednocześnie powitał obecnych
na obchodach.
Wśród zaproszonych
gości byli: poseł Marzena
Okła – Drewnowicz, poseł Mirosław Pawlak,
komendant
wojewódzUczestników uroczystości powitał wójt
ki Państwowej Straży
Mariusz Walachnia
Pożarnej w Kielcach
Zbigniew Muszczak i prezes powiatowy strażaków zawodowych
Sylwester Hamera, wiceprezes ZW OSPRP Ireneusz Żak, starosta
Jerzy Żmijewski, komendant powiatowy policji Wojciech Przeździk
i szef naszego komisariatu Rafał Pakuła, radni naszej Rady Gminy
z przewodniczącą Anną Leżańską i wiceprzewodniczącym Jerzym
Ramsem,

Goście obecni na uroczystości
Mszę św. koncelebrowali ks. Z. Kowalczyk i ks. S. Wlazło

W homilii ks. kapelan powiedział m.in., że uczestnicząc w ofierze
Mszy św. chcemy podziękować Bogu za lata służby „Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek”. Nawiązał
również do słów Jana Pawła
II, który stwierdził, że sztandar jest symbolem jednostki i
Ojczyzny. Wskazuje na wartości moralne i patriotyczne.
W trakcie uroczystości kościelnych księża dokonali także
poświęcenia sztandaru jednostki.
Poświęcenie sztandaru
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W szczególnie ciepłych słowach wójt powitał płk Andrzeja
Knapa, potomka założyciela bliżyńskiej OSP dha Donata Fornala.
M. Walachnia przybliżył także działalność i stan organizacyjny
wszystkich jednostek
funkcjonujących
w
gminie.
Następnie Zdzisław
Kuźdub
przedstawił
historię
działalności
pożarniczej w gminie
(czytaj na str. 15 – red.).
Historię jednostki przybliżył Z. Kuźdub
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Nadanie sztandaru, poświęcenie samochodu

Odznaczenia, medale, wyróżnienia

Kulminacyjnymi punktami uroczystych obchodów było przekazanie jednostce nowego sztandaru oraz poświęcenie i przekazanie zakupionego rok wcześniej samochodu gaśniczego marki Man.
Na początek wbite zostały gwoździe w drzewiec sztandaru.

Wbijanie gwoździ

Przekazanie sztandaru

Kolejnym
punktem obchodów było poświęcenie
nowego
samochodu oraz
przekazanie
na
ręce
Krzysztofa
Olesińskiego kluczyków do wozu,
czego dokonali wójt
M. Walachnia.

Od lewej: Z. Muszczak, Z. Żak, M. Świat i M. Pawlak

Akt nadania sztandaru odczytał Ireneusz
Żak. Następnie sztandar
ufundowany przez samorząd gminy oraz strażaków, wójt M. Walachnia
przekazał na ręce posła
M. Pawlaka, ten przekazał
go prezesowi OSP Bliżyn
Pawłowi Żakowi, on z kolei kolegom z jednostki.
Dodajmy, że jednostka
w setną rocznicę działalności uhonorowana została przez Zarząd Główny
OSP „Złotym medalem za
zasługi”, który przekazał
M. Pawlak.

Odznaczenie dla jednostki wręcza M. Pawlak

Poświęcenie sztandaru i wręczenie kluczyków

Matką chrzestną samochodu została poseł
Okła – Drewnowicz, która nadała mu imię „Maniek”.

Marzena

Takie obchody, jak jubileusz,
są okazją do wręczenia dla najbardziej zasłużonych
odznaczeń i medali. Nie inaczej
było tym razem.
„Złotym Znakiem
Związku”
uhonorowany
został
Marek
Świat, „Medalem
Honorowym
im.
Bolesława

Chomicza” wyróżniono Zdzisława Żaka.
Za działalność na rzecz pożarnictwa i wspieranie działalności OSP
Anna Leżańska,
szefowa rady oraz
wójt M. Walachnia
otrzymali brązowe
medale „Za zasługi
dla pożarnictwa”.
Złote medale
„Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: ks. Stanisław
Wlazło, Czesław
Szmalec, Janusz
Jarosz i Tomasz
Pela.
Medale srebrne
Grupa odznaczonych
zostały wręczone
dla: Anny Gołębiewskiej, Andrzeja Iwanickiego i Jakuba Reguły, a
brązowe dla: Joanny Krawczyk, Kamila Gołębiewskiego, Krzysztofa
Mościńskiego, Czesława Olejarza, Karola Ołownia i Norberta
Rejnowicza.
Ponadto odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Zdzisław
Kuźdub, Bartosz Szajda, Adrian Gołębiewski, Adrian Haba,
Grzegorz Gołębiewski, Robert Leżański, Wojciech Gołębiewski,
Norbert Zych, Damian Zaborski, Zbigniew Mączka, Sylwia Ciura
i Beata Przygoda.
Osoby uczestniczące aktywnie
w życiu jednostki otrzymali pamiątkowe dyplomy. Byli to: Zofia
Jedlińska, Barbara
Bilska, Agnieszka
Gołębiewska,
Józefa Fornal i
Lidia Mróz. Także
dyplomami uhonorowano osoby
wspierające pracę
naszych strażaków:
Grupa odznaczonych
Annę Leżańską,
Agnieszkę Fąfara – Markiewicz, Zdzisława Żaka, Andrzeja
Adamczyka, Jakuba Rut, Józefa Nowaka i Mariusza Rot.
Po części oficjalnej odbył się strażacki poczęstunek i wspólna zabawa.
Jacenty Kita
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Ak t ualn ości

Krwiodawcy nagrodzeni

Jest bankomat!

Emil Jędrzejczyk z Gilowa z naszej gminy wygrał rower ufundowany przez wójta Mariusza Walachnię w wakacyjnym konkursie dla
krwiodawców. Uroczyste wręczenie nagrody w postaci roweru miało
miejsce w dniu 25 września na skarżyskim stadionie „Ruchu” podczas
festynu kończącego lato.

Nareszcie do Bliżyna
wkroczyła praktyczna usługa finansowa w postaci bankomatu.
Bank Spółdzielczy w
Suchedniowie w budynku
„Domu Ludowego” przy ul.
Kościuszki zamontował to
urządzenie i klienci już mogą
z niego korzystać. Usługi dla
posiadaczy ROR są bezpłatne
(jaki)

Pomoce naukowe dla Gimnazjum i SP
Odrowążek
W imieniu zwycięzcy nagrodę odebrała jego dziewczyna, a w
imieniu wójta wręczyła ją skarbnik gminy Alina Ołownia.
Przypomnijmy, że na początku wakacji prezydent Skarżyska
Kamiennej Roman Wojcieszek i Grażyna Dzięcioł z Polskiego
Czerwonego Krzyża ogłosili wakacyjny konkurs dla krwiodawców. Konkurs miał na celu
zachęcenie ludzi w wieku od 18. do 65. lat, by
podzielili się bezcennym lekiem, jakim jest
krew.
Wszyscy, którzy w wakacje zdecydowali
się oddać krew w skarżyskim oddziale RCKiK
wzięli udział we wrześniowym losowaniu nagród. Dwa rowery zostały ufundowane przez
prezydenta miasta Romana Wojcieszka, pozostałe rowery ufundowali wójtowie Łącznej,
Mirca, Bliżyna, Skarżyska Kościelnego oraz
burmistrz Suchedniowa. W tej edycji akcji, aby zachęcić młodzież ponadgimnazjalną w wieku 18 - 21 lat specjalnie dla tej grupy prezydent
Wojcieszek przeznaczył dodatkowe nagrody. W grupie tej do rozlosowania wśród krwiodawców jest 10 odtwarzaczy MP4 i nagroda główna multimedialny laptop.
Jacenty Kita

Sztandar dla gminy
Szanowni Państwo!
Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna podjęło inicjatywę ufundowania sztandaru Gminy Bliżyn, który uświetniłby jubileuszowy rok
600-lecia Bliżyna. W związku z powyższym zwracamy się do instytucji, firm oraz osób prywatnych z terenu Gminy Bliżyn, powiatu skarżyskiego oraz wszystkich sympatyków i przyjaciół naszej małej Ojczyzny o wsparcie tej inicjatywy.
Sztandar stanowić będzie honorową, symboliczną formę uznania
społeczeństwa dla Gminy Bliżyn. Będzie symbolem wartości i tradycji, społecznego uznania oraz szacunku. Wsparcie finansowe będzie
niezaprzeczalnym dowodem Państwa wspaniałej postawy.
Środki finansowe przeznaczone na ufundowanie sztandaru można wpłacać na rachunek bankowy Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna:
Bank Spółdzielczy Suchedniów 0/Bliżyn:
06852000072004400023710001
z dopiskiem „Sztandar”.
Za wsparcie inicjatywy serdecznie dziękujemy!
Prezes TPD
Józef Nowak
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Znamy już listę 234. „szczęśliwców”, którzy dostaną sprzęt multimedialny zakupiony ze środków Urzędu Marszałkowskiego w
Kielcach.
Wśród nich znalazło się Gimnazjum w Bliżynie, które otrzyma tablicę multimedialną oraz Szkoła Podstawowa w Odrowążku, która z
kolei wzbogaci się o zestaw „classmate”.
To już druga edycja programu świętokrzyskiego Urzędu
Marszałkowskiego. Pierwsza zrobiła furorę. Do świętokrzyskich szkół
trafiło 126 tablic multimedialnych. W tym roku przybędzie kolejnych
sto tablic z oprogramowaniem, 54 mobilne zestawy tzw. classmate, 50
pracowni językowych i 30 pracowni matematycznych. Trafią do 234.
szkół, wybrano je z blisko czterystu wniosków. – Rok temu sprzęt dostały tylko szkoły wiejskie, teraz mogły na niego liczyć także szkoły
z miast – mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor departamentu promocji,
edukacji, kultury, sportu i turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
Na zakup sprzętu przeznaczono pięć milionów zł.
(jaki)

Wybory samorządowe ‘2010
W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 wyborami samorządowymi na stronie Państwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl) w zakładce „Aktualności” zostały umieszczone:
- Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do
organów jednostek samorządu terytorialnego wraz z drukami,
- Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego organizacji społecznej oraz komitetu wyborczego wyborców.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami.
Kalendarz wyborczy
Państwowa Komisja Wyborcza podała już kalendarz wyborczy.
Do 2 października podane zostały do wiadomości informacje o okręgach wyborczych, ich granicach i liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz o siedzibie terytorialnych komisji wyborczych. Również 2
października minął termin zawiadomienia PKW o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. Do
7 października poznamy składy terytorialnych komisji wyborczych.
Z kolei 22 października o północy mija termin zgłaszania terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych w wyborach
do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów można zgłaszać do 27 października
do północy. Kampania przed wyborami samorządowymi zakończy się
19 listopada o północy.
W tegorocznych wyborach samorządowych Polacy wybiorą 1.576.
wójtów, 796. burmistrzów, 107. prezydentów oraz 46.809. radnych.
(jaki)
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Relacja z sesji Rady Gminy
Jedna z ostatnich w tej kadencji sesja Rady Gminy odbyła się w
dniu 28 września br.
Obecni na niej byli radni, sołtysi, wójt wraz z pracownikami
urzędu oraz goście: poseł Maria Zuba, radny powiatowy Zenon
Nowakowski, dyrektorzy szkół.
Po części proceduralnej radni wysłuchali sprawozdania wójta
gminy Mariusza Walachni z pracy pomiędzy sesjami.
Trzy miesiące intensywnej pracy
Sprawozdanie było obszerne, gdyż od ostatniej sesji minęło 3 miesiące. W tym czasie wydane zostały trzy zarządzenia w sprawie zmian
w budżecie gminy 2010 roku. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych pochodzących z dotacji celowej na łączną kwotę
91.661 zł.
Po przedstawieniu spraw dotyczących oświaty, przede wszystkim uruchomienia trzech oddziałów przedszkolnych dla 60 dzieci w
Bliżynie i Mroczkowie, Wójt przedstawił szczegółowo kwestie związane z inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy.
Z najważniejszych wymienić trzeba:
podpisanie umowy z samorządem województwa świętokrzyskiego na realizację operacji pn. „Remont świetlic wiejskich w
miejscowościach Wołów i Nowy Odrowążek oraz budowa boisk sportowych i placów zabaw w miejscowościach Płaczków i Ubyszów” (w tym
również altany); 24 września dokonano otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym;
- w czerwcu gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie operacji z
PROW 2007 - 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dla
projektów pn. „Budowy infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w
miejscowościach: Bliżyn, Brzeście, Gilów, Wołów, Górki, Mroczków,
Sorbin i Zbrojów”. Realizację tych zadań przesunięto na rok 2011,
ponieważ nadal trwa procedura oceniania wniosków;
- w październiku zostanie złożony trzeci wniosek o płatność pośrednią do instytucji zarządzającej RPOWŚ 2007-2013, w związku z zawartą w styczniu umową o dofinansowanie projektu pn. odbudowa
i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego;
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej przyznał gminie pieniądze na
budowę boisk wielofunkcyjnych w Sorbinie i Odrowążku. Przetarg
na realizację tych inwestycji odbędzie się w październiku;
- na budowę szkolnych placów zabaw w Sorbinie i Mroczkowie w
ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” została opracowana dokumentacja projektowa. Przetarg na budowę placu zabaw w
Sorbinie gmina ogłosiła na 4 października br.;
- wykonano remont oświetlenia ulicznego w Bliżynie, ul. VI Wieków
Bliżyna oraz na ul. Szydłowieckiej, powstało oświetlenie drogi
wewnętrznej łączącej ul. Piaskową w Bliżynie z ul. Kamienną w
Wojtyniowie;
- gmina zleciła wykonanie systemu monitoringu pompowni wody w
Bugaju i Brześciu (dla Zagórza);
- opracowano projekt remontu oświetlenia drogi krajowej nr 42 w
miejscowości Górki, Płaczków, Pięty. Ogłoszono przetarg.
- wykonano część remontu oświetlenia drogowego w Nowym
Odrowążku. Na pozostały zakres zlecono wykonanie projektu;
- zlecono wykonanie remontu przystanków autobusowych w
Drożdżowie i Zbrojowie.
- zamontowano wiaty przystankowe w Bliżynie, ul. Kościuszki – 1
szt. oraz w miejscowości Górki przy drodze krajowej – 3 szt.;
- zakończyła się realizacja projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn
– I etap. We wrześniu został złożony wniosek o płatność końcową do Departamentu Funduszy Strukturalnych Województwa
Świętokrzyskiego na kwotę 712.894,16 zł, co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o dofinansowanie;
- w sierpniu zgłoszono zamiar wykonania zatoki postojowej w miej-

scowości Brzeście;
- w ramach projektu „Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn” zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej jak
również kosztorysu inwestorskiego budowy parkingu przy kościele św. Ludwika w Bliżynie;
- wykonano dokumentację projektową budowy drogi gminnej w
miejscowości Gostków i Bliżyn za kwotę 24.200,00 zł. Został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gostków i
Bliżyn na odcinku od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gostków do skrzyżowania z drogą gminną Bliżyn, ul. Zgodna”;
- wykonano mapy do celów projektowych budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Gilów i Górki;
- zakończono remont drogi powiatowej w miejscowości Kucębów.
Inwestycja realizowana była w ramach porozumienia o współfinansowaniu przez Gminę Bliżyn i Powiat Skarżyski w częściach
równych po 50%. Koszt ze strony Gminy Bliżyn wyniósł 146.274,09
zł;
- zakończono pierwszy etap remontu drogi powiatowej w miejscowości Jastrzębia. Inwestycja realizowana była w ramach porozumienia o współfinansowaniu przez Gminę Bliżyn i powiat skarżyski w częściach równych po 50%. Koszt ze strony Gminy Bliżyn
wyniósł 87.236,10 zł.
Wystąpienia gości
Radny powiatowy Zenon Nowakowski poinformował obecnych
na sesji, że powiat rozstrzygnął przetarg na remont drogi Sorbin –
Odrowążek. Zwycięzca przetargu, firma „Strabag”, deklaruje, że prace
wykona do końca października. I to niestety jedyna dobra informacja
z „działki” powiatowej, bowiem projekt budżetu powiatu na 2011 rok
nie przewiduje żadnej inwestycji drogowej w naszej gminie na drogach
powiatowych. Wynika to,
z bardzo złej kondycji
szpitala powiatowego w
Skarżysku – Kamiennej,
którego dług sięga 40
mln złotych i nowa Rada
Powiatu, wybrana 21 listopada, tym problemem
będzie musiała się zająć w
pierwszej kolejności.
Poseł Maria Zuba
Z kolei poseł Maria
Zuba odniosła się przede wszystkim do zagadnień budżetowych.
Olbrzymi sukces sportowców
-Rok temu obiecałem, że na 600-lecie Bliżyna będzie lepiej na
Letnich Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych. I tak się stało.
Gmina Bliżyn sprawiła, że powiat zajął drugie miejsce w województwie. W punktacji gmin, a startowało ich 49, zajęliśmy drugie miejsce,
a w łącznej pierwsze! W sumie startowało 55 naszych zawodników –
powiedział Sławomir Młodawski, prezentując dorobek pucharowy
naszych sportowców.
S. Młodawski przedstawił jednocześnie dorobek zespołowy naszych sportowców. W przeciąganiu liny kobiet drużyna w składzie:
Dorota Cukrowska, Agnieszka Kuś, Natalia Młodawska, Urszula
Ślusarczyk i Joanna Wąsik zajęła V miejsce. Zespół w składzie:
Hubert Kuźdub, Bartek Kuźdub i Emil Łapaj także zajęli V miejsce w piłce siatkowej. Mężczyźni w przeciąganiu liny zajęli miejsce III
startując w składzie: Emil Łapaj, Hubert Kuźdub, Bartek Kuźdub,
Franciszek Król i Damian Młodawski. W punktacji łącznej w lekkiej atletyce kobiet naszym zawodniczkom przypadło trzecie miejsce, a startowały: Klaudia Ślusarczyk, Urszula Ślusarczyk, Natalia
Młodawska, Agnieszka Kuś, Zuzanna Król, Natalia Kołodziejczyk,
Wiktoria Tarka, Joanna Wąsik i Lidia Pytel.
W punktacji mężczyzn w lekkiej atletyce mężczyźni w skła-
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dzie: Piotr Bąk, Konrad Nowak, Mikołaj Cukrowski, Sebastian
Młodawski, Rafał Czarnecki, Mateusz Ubysz, Piotr Gnat, Ireneusz
Gąszcz, Jarosław Rusin,
Sławomir Młodawski i
Franciszek Król wywalczyli I miejsce. Nasi zawodnicy zajęli również
pierwsze miejsce w trójboju
sprawnościowym
startując w składzie:
Sławomir
Młodawski,
Wyniki naszych zawodników prezentują
Arkadiusz Smorąg i
S. Młodawski i M. Bąk.
Damian Młodawski.
Poza
tym
drugie
miejsce
nasi sportowcy
zajęli w koszykówce mężczyzn
(Franciszek Król,
Wiktor
Król,
Tomasz Karnecki
i
Arkadiusz
Smorąg)
oraz
czwarte miejsce
w piłce ręcznej i
podnoszeniu odNasi zawodnicy
ważników.
Wypowiedź
S.
Młodawskiego i wyniki
indywidualne
naszych
zawodników przybliżył radny Mieczysław Bąk.
–Jeżdżę na te zawody od czterech lat.
Mogę powiedzieć, że
mamy zawodników
klasy ogólnopolskiej.
To choćby Klaudia
Ślusarczyk
czy
Rafał Czarnecki.
Dużą przyszłość
widzę przed Zuzią
Król i Hubertem
Nowakiem.
Naszym celem na
2011 rok jest zajęcie I miejsca w
punktacji ogólnej
gmin – stwierdził.
Dziękując zawodnikom i ich
opiekunom za tak
duże sukcesy wójt
Mariusz Walachnia
powiedział, że teraz
przed nową radą nowe
wyzwanie.
Budowa
bazy sportowej do
uprawiania
lekkiej
atletyki i hali sportowej.
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Interpelacje i zapytania radnych
Ważnym punktem obrad było kierowanie przez radnych interpelacji i zapytań. Wiele z nich było skierowanych do starosty, ale –
niestety – mimo zapowiedzi na sesji nie pojawił się nikt z Zarządu
Powiatu. Szkoda.
Aleksandra Milanowska interweniowała w sprawie drogi powiatowej Zagórze – Brzeście. Jacek Krzepkowski dociekał, dlaczego gmina tak późno ogłasza przetarg na budowę oświetlenia przy drodze krajowej w Płaczkowie. Radny interesował się również planowanym remontem remizy OSP w Bliżynie. Elżbieta Karpińska wyraziła pełną
dezaprobatę z realizacji, a w zasadzie nie realizacji, ale obietnic składanych przez starostę w sprawie udrożnienia przepustu w Wołowie
oraz naprawy drogi Wołów – Stary Gostków. Jarosław Bednarz pytał – również nieobecnych przedstawicieli powiatu – dlaczego pobocza przy wyremontowanej drodze w Jastrzębi są utwardzone kruszywem, a w Kucębowie tylko ziemią.
Mieczysław Bąk poruszył kwestię niedrożności rowów w Górkach
oraz zamieszania spowodowanego przez wykonawcę obmiarów gruntów na zlecenie starostwa – firmy z Gorlic.
Korzystając z okazji M. Bąk poinformował, że opierając się na wydawanych wcześniej „Informatorach” przygotował liczącą 660 stron
publikację podsumowującą 20-lecie samorządu gminnego. Wyraził
nadzieję, że gmina powieli to wydawnictwo, aby przynajmniej każdy z
radnych mijającej kadencji mógł go otrzymać.
Halina Fidor prosiła o to, aby destrukt powstały podczas remontu
drogi Bliżyn – Sorbin – Odrowążek przeznaczyć na poprawę zatoki
autobusowej w Zbrojowie oraz na poprawę stanu drogi Jastrzębia –
Zdrojów. Przy okazji niejako Ryszard Olejarz upomniał się o drogę
w Kopciach.
Odpowiedzi wójta
Niestety, wójt Mariusz Walachnia, na wiele z postawionych pytań
nie mógł udzielić odpowiedzi, gdyż ich adresatem było starostwo.
Na początek wójt stwierdził, że w ramach programu tzw. „schetynówek” można remontować tylko ul. Południową i na nią gmina złoży
wniosek. Gmina pozyskała 20.000 zł na remont dróg dojazdowych do
pól i kwota ta zostanie przeznaczona na remonty dróg w Zagórzu. Jeśli
chodzi o wydłużenie się terminu budowy oświetlenia przy „krajówce”
to wójt stwierdził, że gmina musi się koncentrować przede wszystkim
na inwestycjach realizowanych przy wsparciu unijnym i praca nad dokumentacją oraz rozliczaniem poszczególnych zadań bardzo obciąża osoby zajmujące się inwestycjami w gminie. Stąd niektóre z zadań
przesuwają się w czasie. Poza tym gmina jest na etapie opracowania
wniosku na II etap kanalizacji. Remont remizy jest realny w 2011 roku.
Teraz gmina musi jak najszybciej ogłaszać przetargi na plac zabaw z
programu „Radosna Szkoła” oraz na boiska wielofunkcyjne w Sorbinie
i Odrowążku.
Ponadto
Podczas sesji radni wysłuchali również informacji na temat realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010, którą przedstawili
dyrektorzy poszczególnych szkół. Przyjęli również informację z realizacji podatków i opłat za I półrocze 2010 roku oraz o realizacji budżetu gminy za ten sam okres.
Poza tym radni podjęli uchwały dotyczące m.in. przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznanie lasów za ochronne, zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wojtyniów” oraz
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Jacenty Kita
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Arcydzieła muzyki klasycznej
w Bliżynie
W ramach V
Festiwalu
Muzyki
Organowej i Kameralnej w bliżyńskim kościele św. Ludwika odbyły się już dwa koncerty, podczas których mogliśmy posłuchać arcydzieł muzyki klasycznej w wykonaniu wspaniałych
artystów.
Festiwal
rozpoczął się 19 września. Obecnych w świątyni powitał ks. proboszcz
Stanisław Wlazło, a oficjalnego otwarcia dokonali wójt Mariusz
Walachnia i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Skarus.

O prezentowanej muzyce, tradycyjnie już, mówiła dyrektor skarżyskiej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego Elżbieta
Rokita.
W koncercie inauguracyjnym usłyszeliśmy wspaniałe utwory
J. S. Bacha - Preludium G-dur BWV 541 oraz Magnificat D-dur BWV
243, W. A. Mozarta - Exultate, jubilate KV 165 oraz F. L Gassmanna
- In così lieto di.
Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpił Chór Akademicki
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Orkiestra

Uniwersytetu
Muzycznego
F. Chopina w Warszawie oraz
soliści: Sabina Zapiór – sopran, Joanna Lalek – mezzosopran, Aleksander Kunach – tenor, Tomasz Piętak – baryton,
Michał Dąbrowski – organy.
Dyrygentem był prof. Krzysztof
Kusiel - Moroz.
Tydzień później odbył się
drugi koncert, w trakcie którego wystąpił zespół instrumentów barokowych „Musica
Dynamica” w składzie: Joanna
Morska – Osińska (skrzypce barokowe), Magdalena
Cieślak (skrzypce barokowe), Zuzanna Gadomska
(wiolonczela barokowa),
Michał Sawicki (organy,
klawesyn, kierownik artystyczny) oraz Marcin
Liweń (kontratenor).
Bliżyńscy
melomani mogli wysłuchać utworów G. F. Haendla i A.
Vivaldiego.

Organizatorami Festiwalu są Gminny Ośrodek Kultury w
Bliżynie, Gmina Bliżyn i Parafia św. Ludwika w Bliżynie. Impreza dofinansowana jest ze środków projektu LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Inicjatorem i pomysłodawcą festiwalu jest Tomasz Piętak.
Jacenty Kita
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Jubileusz sąsiadów
Gmina Skarżysko Kościelne hucznie świętowała Jubileusz 15-lecia reaktywowania samodzielnej gminy (gmina istniała do 1976 roku,
potem wchodziła w
skład Gminy Mirzec
– red.).
W
uroczystych
obchodach
udział wziął również
wójt naszej gminy
Mariusz Walachnia.
Główne akcenty
dwudniowych
obchodów to Msza
św., w czasie której poświęcono sztandar gminy. Uroczyste przekazanie go samorządowi gminy, odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych w rozwoju naszego samorządu, okolicznościowe wystąpienia, prezentacja dorobku wszystkich sołectw
oraz część artystyczna, w tym wspaniałe pokazy zespołu „Miniatura” z
Krynicy Górskiej, koncerty chóru
„Sursum Corda” i orkiestry kameralnej z Państwowej Szkoły Muzycznej
w Skarżysku Kamiennej pod kierunkiem Elżbiety Rokity, wokalistów, zespołów ludowych „Grzybowianki” i z
Osełkowa oraz zespołu „Romano”, a
także doskonały program w wykona-

czynna, którą odprawił ks. kanonik Marian Mężyk. W homilii ks.
M. Mężyk powiedział: -Świątynia nasza nazywana jest Sanktuarium
Chleba i dziś w tym
kościele czuć zapach
chleba. Dziś dziękować będziemy za plony, które w tym roku
tak ciężko było zbierać. Prosimy zatem
już dziś o obfite dary
w roku przyszłym.
Na zakończenie
Mszy św. wierni podzielili się chlebem upieczonym ze zbiorów tegorocznych.
Organizatorem uroczystości był Zarząd Powiatowy Polskiego
Stronnictwa Ludowego oraz Zarząd Powiatu Skarżyskiego.
Jacenty Kita

niu duetu „Góral i Córka”, koncerty zespołów „Konkord”, „Cross Rock”
i „Biesiada Regionalna”.
Do tego zabawa taneczna, gratisowa degustacja potraw, pokazy
mody firmy „Dana”, stoiska gastronomiczne i promocyjne.
Jacenty Kita

Powiatowe Święto Plonów
Ograniczony charakter miały tegoroczne dożynki powiatowe,
które ze względu na tragiczne dla rolników skutki powodzi, ograniczyły się do uroczystości religijnych.
Gdy sformułowała się kolumna marszowa do wiernych wyszli księża z kościoła Błogosławionego Brata Alberta w Skarżysku
Kamiennej. Tutaj gości i mieszkańców powiatu powitał prezes Zarządu
Powiatowego PSL Andrzej Brzeziński. Obecni byli parlamentarzyści,
władze powiatowe i gminne. Gminę Bliżyn reprezentowała sekretarz
gminy Barbara Stachera.
Następnie odbyła się procesja wokół kościoła i Msza św. dzięk-
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Sz tandar d l a Szko ły

„Z Patrona dumni, Sztandarowi wierni”
Takie motto towarzyszyło uroczystościom związanym z poświęceniem i nadaniem sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Odrowążku
w dniu 18 września br.
Tuż przed 10.00 z placu szkolnego w kierunku kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku wyruszyła kolumna szkolnej braci. Na czele poczet sztandarowy, który tworzą:
chorąży Ryszard Olejarz, sołtys Jolanta Gębska i przewodnicząca
Rady Rodziców Kinga Gębska. Niosą sztandar, który w tym dniu
zostanie poświecony i przekazany szkole. Nad bezpieczeństwem
uczestników przemarszu czuwa bliżyńska policja. To bardzo do-

koncelebrują: ks. proboszcz Wincenty Chodowicz, ks. Bogusław
Żyła, dziekan dekanatu Czarnieckiego oraz kanclerze kurii diecezjalnej w Radomiu.
Na początku Mszy św. Ks. Biskup zwrócił się do zebranych:

Na Mszy św. śpiewał chór z miejscowej szkoły

Przemarsz z placu szkolnego do kościoła

brze, gdyż kilka dni wcześniej w tym miejscu doszło do groźnego
wypadku drogowego.

Poczet sztandarowy

-Szkoła Podstawowa im. Henryka Sinkiewicza w Odrowążku przeżywa dziś wielki dzień. Tak się złożyło, że dziś przypada również
święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Niech patron
Waszej szkoły i młodzieży uczą wybierać Was tego, co dobre.
Natomiast w homilii Ks. Biskup stwierdził: - Pod tym sztandarem będziecie się uczyć, wzrastać i czynić dobre dzieła. Rośnijcie na
ludzi szlachetnych.
Zacytował również kilka stwierdzeń św. Stanisława Kostki, które zebrani w kościele powinni sobie wziąć głęboko do serca. „Choćby

Goście oczekują na rozpoczęcie Mszy św.

Sztandar do świątyni wprowadzają kapłani. Poczet staje w honorowym miejscu kościoła, po prawej stronie ołtarza.
Po stronie przeciwnej gromadzą się poczty sztandarowe szkół z
terenu Gminy Bliżyn, ławy zajmują zaproszeni goście.
Mszę św. pod przewodnictwem JE ks. biskupa Stefana Siczka

los podlegał zmianom – pozostanę niewzruszony”, „Początkiem, środkiem i końcem, rządź łaskawie Chrystusie” – to tylko dwa przykłady.

Mszy św. przewodniczył ks. biskup Stefan Siczek

Chór „Canto”

Poświecenie sztandaru
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Sz tandar d l a Szko ły
Po homilii nastąpił moment poświęcenia sztandaru, co uczynił
ks. biskup.
Na zakończenie uroczystości kościelnych Chór „Canto”, który

uświetniał Mszę św., pod kierunkiem Wandy Rokita, odśpiewał
hymn „Boże, coś Polskę”.
Później sprzed świątyni w kierunku placu szkolnego wyrusza

Dąbrowskiego”.
K. Skarus wraz z dyrektorem szkoły Mirosławem
Owczarkiem wita wszystkich
obecnych na podniosłej uroczystości.
Z zaproszonych gości
obecni są m.in. księża sprawujący Mszę św., poseł Marzena
Okła – Drewnowicz, przedstawiciel poseł Marii Zuba
Agnieszka Buras, starosta
skarżyski Jerzy Żmijewski,
wójt Mariusz Walachnia,
przewodnicząca Rady Gminy
Obecnych witają Katarzyna Skarus
i Mirosław Owczarek
Anna Leżańska wraz z grupą
radnych
(Aleksandra
Milanowska, Halina Fidor, Ryszard Olejarz, Jarosław Bednarz,

Przemarsz na plac szkolny

kolumna. Na czele dopiero co poświęcony sztandar oraz poczty
sztandarowe bliżyńskich szkół, goście, mieszkańcy Odrowążka.
Tutaj oczekuje na nich prowadząca dalszą część uroczystości
Katarzyna Skarus, dyrektor bliżyńskiego „Zameczka”.
Na budynku szkoły widnieje napis: „Z Patrona dumni,

Goście obecni na uroczystości

Poczty sztandarowe z terenu gminy

Sztandarowi wierni”. Swe miejsca zajmują poczty sztandarowe,
młodzież szkolna, zaproszeni goście. Odegrany zostaje „Mazurek
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Mieczysław Bąk, Tomasz Pela, Krzysztof Kopeć), wiceprzewodniczący rady Jerzy Rams, sekretarz gminy Barbara Stachera, Iwona
Solorz – inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy, radny powiatowy
Zenon Nowakowski.
W komplecie stawiają się dyrektorzy szkół z terenu gminy, a
także byli dyrektorzy szkoły w Odrowążku: Maria Krzepkowska,
Eugeniusz Zając, Bogdan Zych oraz mąż Barbary Siek. Są byli
wójtowie Władysław Żak i Piotr Przygoda, członkowie Komitetu
Budowy Szkoły: Helena Dudzic, Jadwiga Mackiewicz, Teresa
Ślusarczyk i Kazimierz Siek. Są sołtysi z całego obwodu szkolnego: Jolanta Gębska, Helena Morawska, Dorota Grzela i Justyna
Jaślan. Jest Rada Rodziców z jej przewodniczącą Kingą Gębska.
Swą obecnością uroczystość zaszczycili również przedstawiciele
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Sz tandar d l a Szko ły
instytucji funkcjonujących w gminie, jej jednostek organizacyjnych
oraz sponsorów i przyjaciół szkoły, w tym prezes
Banku Spółdzielczego
w
Suchedniowie
Agnieszka
Fąfara
Markiewicz,
nauczyciele szkoły, rodzice
uczniów i wreszcie
mieszkańcy Odrowążka
i okolicy.
Po powitaniu głos
zabrał dyrektor szkoły M. Owczarek: - Ten
Wystąpienie poseł Marzeny Okły – Drewnowicz dzień, to zwieńczenie
naszych
wieloletnich
starań. Dziś stajemy na dwóch nogach. Sześć lat temu szkoła otrzy-

Przekazanie sztandaru

zaś uczniom: Martynie Gębskiej, Patrycji Olejarz i Damianowi
Nowek.

Wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru

Prezes banku przekazała
czek pieniężny

Głos zabrał wójt
Mariusz Walachnia

mała imię, dziś sztandar. Hasło będące mottem dzisiejszej uroczystości zobowiązuje nas na lata.
Następnie okolicznościowe wystąpienia mieli zaproszeni goście
m.in. poseł Marzena Okła – Drewnowicz, starosta Jerzy Żmijewski,
przewodnicząca rady Anna Leżańska, wójt Mariusz Walachnia,
Józef Nowak w imieniu dyrektorów szkół.
Specjalny prezent w postaci czeku przekazała szkole prezes BS
Suchedniów A. Fąfara Markiewicz, która z kolei od starosty otrzymała kwiaty.
Nadszedł wreszcie najbardziej podniosły moment uroczystości. Poczet sztandarowy przekazał go dyrektorowi szkoły, ten

Dalsza część uroczystości to moment wbijania symbolicznych
gwoździ w drzewiec sztandaru przez jego fundatorów: obecnych gości, radnych Rady Gminy, dyrektorów szkół i nauczycieli obecnych i emerytowanych, sołtysów,
sponsorów.
Ostatnim punktem była
prezentacja
okolicznościowego programu w wykonaniu
uczniów miejscowej szkoły.
Montaż słowno – muzyczny z
uczniami przygotowali: Teresa
Garczyk, Izabela Banasik – Zep,
Małgorzata Siek, Adela Gębska,
ks. Wincenty Chodowicz i
Marek Stępień.

Program artystyczny

pa ździer nik 2010

Jacenty Kita

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

11

W So łec t wach

„Mieszkańcy sołectw łączcie się”
Doskonałe prowadzenie pikniku rodzinnego
w Nowym Odrowążku w
dniu 12 września przez dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Katarzynę Skarus
sprawiło, iż powyższe motto imprezy było jak najbardziej adekwatne.
Gdy piszący te słowa dociera na miejsce tuż
po godzinie 16.00 plac przed remizą wypełniają już licznie przybyli

mieszkańcy, a także zaproszeni na piknik goście. K. Skarus w towarzystwie sołtysek Jolanty Gębskiej i Heleny Morawskiej oraz prezesa OSP Czesława Olejarza
serdecznie powitała więc
nasze władze samorządowe: przewodnicząca Rady
Gminy Annę Leżańską,
wójta gminy Mariusza
Walachnię z rodziną,
wiceprzewodniczącego
rady Jerzego Ramsa, a
także księdza proboszcza
Wincentego Chodowicza.
Obecni byli radni: Halina
Fidor (pierwsza dama Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” – jak zauważyła Katarzyna Skarus), Aleksandra Milanowska, Jarosław Bednarz
i Sławomir Olejarz. Na piknik dotarła również asystentka poseł
Marii Zuba, Agnieszka Buras, dyrektor szkoły Mirosław Owczarek,
pracownicy GOK-u, którzy prowadzili loterię fantową (każdy los
wygrywał!). Szczególne słowa powitania K. Skarus skierowała do
Leokadii Okły, rodzimej tkaczki. –Pani Leokadio. To od Pani wszystko się zaczęło. To dzięki Pani odżyła tradycja tkacka w naszej gminie.
Dziękujemy za to, że jest Pani z nami i mam nadzieję, że pokaże nam
swe umiejętności – podkreśliła K. Skarus.
Nie zabrakło sołtysów: Kopci – Justyny Jaślan, Kucębowa –
Doroty Grzela, Nowek – Zygmunta Krzepkowskiego, Sorbina –
Jana Kopcia i Sobótki Krystyny Adamczyk oraz prezesa OSP Nowy
Odrowążek Czesława Olejarza.
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Do obecnych słowa powitania skierowali także A. Leżańska, A,
Buras oraz wójt M. Walachnia.
- Głowy do góry, pierś do przodu – tymi słowami prowadząca zapowiedziała występ gospodarzy, czyli zespołu ludowego
„Kuźniczanki”. Występujący zespół K. Skarus powitała imiennie. Na
scenie więc zaprezentowali się: Zuzanna Marszałek, Helena Dudzic,
Barbara Misiowiec, Helena Okła, Helena Olejarz, Jolanta Gębska,
Helena Morawska i Gabriela Gębska. Na akordeonie akompaniował
Jacek Miernik, a na bębenku Włodzimierz Kołodziejski.
Festyn rozpoczął występ „Kuźniczanek”, a pierwszą z prezentowanych piosenek był utwór „Kuźniczanka to nasza rzeczka” skomponowany specjalnie na tę okazję.
Na scenie prezentowały się także zespoły „Jaworzanki”, „Sobótka”
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” a także soliści: Wacław Pejas,
Karolina Dąbrowska
i Piotr Komar.
Organizatorzy
przygotowali
również liczne konkursy rodzinne m.in. rzut
ziemniakiem do kosza, robienie blinów,
moda z gazety, czyli przegląd tygodnia,
igła w stogu siana,
zwijanie wełny, bieg w
spodniach, przeciąganie liny.
Na zwycięzców poszczególnych konkurencji czekały nagrody i
upominki.

Dodatkową atrakcją była możliwość przejażdżki konnym wozem
drabiniastym. Dla dzieci organizatorzy
przygotowali
plac zabaw. Można było także posilić się żurem z dwiema wkładkami przygotowanym przez „Kuźniczanki”.
Gospodarstwo
agroturystyczne „Królów” oferowało miejscowe produkty
oraz nalewkę (tylko dla dorosłych). Swe stoisko miało Stowarzyszenie „Rdest”,
którego działalność prezentowały Gabriela Król
i Ula Jędrzejczyk oraz
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Fachowych porad rolnikom udzielali: Jolanta Krupa, Zbigniew
Jędrzejczyk oraz Grzegorz Fijałkowski.
Impreza została sfinansowana w ramach Programu Integracji
Społecznej, zaś jej organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w
Bliżynie, sołtysi Nowego Odrowążka i Odrowążka oraz OSP Nowy
Odrowążek.
Jacenty Kita
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„Żegnaj lato na rok”
Pod tym hasłem w dniu
19 września br. w altanie w
Brześciu zorganizowany został
piknik rodzinny dla mieszkańców sołectw Bugaj, Brzeście i
Zagórze. Piękna, jesienna aura
sprawiła, iż przybyło na niego
bardzo dużo mieszkańców, w
każdym wieku, tak, że impreza miała prawdziwie rodzinny
charakter.
Początek pikniku to występ zespołu muzycznego
„Takt”. Po kilku „kawałkach”
w imieniu organizatorów przybyłych do altany powitała radna Aleksandra Milanowska.
–Serdecznie witam wszystkich Aleksandra Milanowska wita przybyłych
Państwa na naszej imprezie
na piknik w imieniu trzech sołectw

Stoisko twórców ludowych

prezentowali różne formy rękodzieła ludowego. Piękne
serwetki wystawiła Krystyna
Ołownia. Obraz wykonany
haftem krzyżykowym prezentowała Halina Miernik,
która w domu ma jednocześnie mini skansen. Biżuterię
pokazała Monika Kamińska,
a wyroby z drewna to dzieło
Sebastiana Kamińskiego.
Podczas pikniku było
coś dla duszy i dla ciała. Przy
dźwiękach muzyki w wykonaniu zespołu zebrani na

integracyjnej. Po raz
pierwszy
włączają
się w nią mieszkańcy wszystkich trzech
sołectw. Szczególnie
serdecznie
witam
naszych twórców ludowych, którzy zaprezentują swe produkty – stwierdziła A.
Milanowska.
Ci ostatni re-

Do zabawy przygrywał zespół „Takt”

polanie doskonale się bawili. W tany ruszył również wójt Mariusz
Walachnia „porwany” przez jedną z mieszkanek Zagórza. Tańczyli
młodzi i starsi, soliści i całe rodziny.
Organizatorzy przygotowali także degustację potraw regionalnych. Uczestnicy pikniku skonsumowali m.in. 300 pierogów i 4 kilogramy chleba ze smalcem i ogórkiem. Można było się napić gorącej
herbaty, kawy, a nawet nieco mocniejszych napoi.
Doskonała zabawa trwała do godzin wieczornych.
Impreza została zrealizowana w ramach Programu Integracji
Społecznej. Jej organizatorem były Rady Sołeckie Bugaja, Brześcia i
Zagórza.
Jacenty Kita

Warsztaty tkackie
W ramach projektu „Konno w siną dal”
realizowanego
przez
Stowarzyszenie „Rdest” w
Bliżynie
zorganizowane
zostały warsztaty tkackie.
Wzięło w nich udział około
30 osób.
Chętni, którzy się zgłosili mogli poznać tajniki

Bawiły się całe rodziny

tkania na sprzętach używanych do tego celu w dawnych czasach.

(jk)
zdjęcia: www.tsk24.pl

Do tańca „porwany” został wójt Mariusz Walachnia
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Na gościnnych występach
Przedstawiciele naszej gminy skorzystali z zaproszenia Koła
Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry i wzięli udział w II
Prezentacjach Zespołów i Kapel Ludowych.

W imprezie, która odbyła się 26 września wystąpiła kapela „Bliżej
Serca” (która doskonale rozbawiła publiczność), solista Wacław Pejas
oraz zespół ludowy „Sobótka”.

Oprócz naszych zespołów wystąpili m.in. gospodarze, czyli „Grzybowianki” oraz „Gąsowianki”, „Kumosie” z Gadki, kapela
„Rudki” i zespół ludowy w Osełkowa.
(jaki)

Klub „Emeryt” w Mroczkowie rozpoczął działalność
W dniu 27 września br. w remizie strażackiej w Mroczkowie z
udziałem ponad dwudziestu osób zainaugurowała działalność filia
bliżyńskiego Klubu Seniora „Emeryt”. Z inicjatywą utworzenia filii
wystąpił Wacław
Pejas, która spotkanie otworzył.
Na początek
W. Pejas stwierdził, że nieprzypadkowo zebranie odbywa się
w remizie strażackiej, gdyż to
właśnie
prezes
OSP Mroczków
Jan Sztab promuje ideę integracji
emerytów oraz udostępnia lokal na ich potrzeby.
Później powitał obecnych na spotkaniu gości: wójta gminy
Mariusza Walachnię, prezes Klubu z Bliżyna Halinę Relidzyńską,
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kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofię Nowak wraz
z jej pracownikami Moniką Łukomską i Wiolettą Brzózką, radnych
Joannę Melnarzyk i Andrzeja Wróbla.
Na wstępie Z. Nowak przedstawiła ideę działalności klubu emeryta dotychczas, od sierpnia 2008 roku finansowanego w ramach
Programu Integracji Społecznej. Później H. Relidzyńska przybliżyła
praktyczne aspekty działalności emerytów. – W naszej działalności
chodzi nam o to, aby jak najmilej i jak najszybciej spędzić wolny czas.
Dzięki naszej działalności nie czujemy, że stajemy się starsi.

Z ponad dwuletniej działalności wymienić można chociażby liczne (około 50!) spotkania okolicznościowe i świąteczne, wycieczki (np.
do Sejmu do Warszawy, do Kałkowa, Sandomierza, Kazimierza nad
Wisłą, Krakowa), spotkania z ciekawymi ludźmi np. na temat zdrowego żywienia. – Cieszy nas to, że w naszych działaniach uczestniczą
władze gminy, że nam pomagają i okazują życzliwość – zakończyła
swe wystąpienie H. Relidzyńska.

Natomiast zabierając tuż po niej głos, wójt zapewnił, że nadal,
mimo braku pieniędzy z zewnątrz, gmina na miarę swych możliwości
będzie wspomagać bieżącą pracę klubów. Pomoc zadeklarowała również kierownik GOPS-u Z. Nowak.
Na zakończenie jedna z pań poprosiła W. Pejasa o… zaśpiewanie piosenki.
Jacenty Kita
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Z dziejów pożarnictwa w Bliżynie
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie liczy sobie 100
lat. Jak podaje mapa „Gubernia kielecka i radomska w latach 1839 –
1914. OSP powstałe do 1914 r.” Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie
została założona w 1910 r.
Przekazy słowne mówią, że straż pożarna w Bliżynie mogła powstać nawet pod koniec XIX wieku, mówią także o czynnym udziale
strażaków bliżyńskich w rozbrajaniu wojsk zaborczych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Nie wyklucza możliwości
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie przed 1918 r. stanowisko radomskiego archiwum państwowego, gdzie zwróciliśmy się z
prośbą o pomoc w ustaleniu faktycznego roku złożenia jednostki. Na
przełomie XIX i XX wieku miało miejsce wiele przypadków występowania pojedynczych dokumentów lub innych przekazów mówiących
o podjęciu działalności przez ochotnicze straże pożarne, podczas gdy
oficjalne dokumenty źródłowe datują powstanie jednotek na lata późniejsze.
Tak było również w przypadku jednostki z Bliżyna. Potwierdzone
informacje o historii jednostki wiążą się z 1923 rokiem. Ten rok podaje w kronice jej założyciel dh Donat Furnal, naczelnik OSP Bliżyn z
okresu przedwojennego i z okresu II wojny światowej. W tym to właśnie roku bliżyńskie towarzystwo oficjalnie przyjęło na walnym zebraniu Statut wzorcowy, zatwierdzony przez Ministrstwo Spraw
Wewnętrznych decyzją z dnia10 maja 1919 r.
Jak wynika z zapisów w tejże kronice, założycielami towarzystwa
byli: Rott Józef, Fornal Konstanty, Ślęzak Władysław, Rott Antoni,
Dziubinski Franciszek, Majewski Stanisław – sekretarz gminy i
Bernatek Stanisław. Pierwszym naczelnikiem został Drecki Bolesław
– zawiadowca odlewni. Pierwsza siedziba towarzystwa znajdowała się
na terenie byłego Zakładu Farb i Lakierów „Polifarb”, a w tamtych czasach – postaszicowskiej odlewni.

Poświęcenie sztandaru – rok 1934

W dniu 15 sierpnia 1934 r. został poświęcony i przekazany druhom z Bliżyna sztandar. W uroczystości wzięli udział m.in. inspektor straży województwa wileńskiego pan Pianko oraz starosta powiatu koneckiego pan Mydlarz. Sztandar ten na czas wojennej i powojennej zawieruchy został ukryty na plebanii bliżyńskiego kościoła p.w.
Św. Ludwika, gdzie przeleżał do 2001 r. W tym właśnie roku został
odnaleziony przez ówczesnego proboszcza Ks. Czesława Kasprzyka i
po ponownym poświęceniu został uroczyście przekazany bliżyńskim
strażakom.
W pierwszych latach działalności towarzystwa jego wizytówką była orkiestra strażacka zwana „Małą Orkiestrą”, której występy
uświetniały wszystkie uroczystości strażackie i państwowe. Orkiestra
działała do czasów powojennych.

Aktywnie w szeregach towarzystwa w okresie międzywojennym
udzielały się również kobiety, zwłaszcza trwale w historii zapisała
się grupa bliżyńskich samarytanek. Drużynę prowadziła dh Halina
Furnal żona Donata Furnala.
Pierwszymi pojazdami na wyposażeniu jednostki były dwukołowe wozy konne. W dniu 16 maja 1937 r. został poświęcony i oficjalnie
przekazany jednostce dwuosiowy konny wóz rekwizytowy. Otrzymał
on imię „Bliżyniak”. Poświęcenia wozu w asyście wielu gości dokonał ks. proboszcz Kiersztejn. Obecnie znajduje się on w warszawskim
Muzeum Pożarnictwa.
Jeszcze w latach międzywojennych siedziba jednostki została przeniesiona do budynku dworskiej powozowni hr. Platera, która
spełniała rolę strażnicy do 1943 r. W tym właśnie roku została poświęcona i przekazana do użytku nowa siedziba jednostki, były pożydowski dom modlitw. Poświęcenia strażnicy dokonał ks. proboszcz
Czesław Kucharczyk, a w uroczystości wziął udział m.in. kpt. Stefan
Meyer ówczesny Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych z Kielc.

Przekazanie nowej strażnicy w 1943 roku

Rok 1945 rok przyniósł wreszcie koniec wojennej pożogi. OSP
Bliżyn przystąpiła do odbudowy zniszczeń i uzupełnienia braków w
swoim wyposażeniu. W okolicach Wielkiej Wsi k/Stąporkowa znaleziono poniemiecki samochód, który po wyremontowaniu stał się
pierwszym mechanicznym pojazdem na stanie jednostki.
Ponowna rejestracja Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie miała miejsce po II wojnie światowej. W czerwcu 1947 roku do Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach wpłynęło podanie w sprawie zarejestrowania stowarzyszenia pod nazwą: „Stowarzyszenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bliżynie”. OSP w Bliżynie zobowiązywała się do:
- udzielania pomocy i ratunku w razie pożaru lub innych klęsk,
- udzielania pomocy biernej przeciwlotniczej i przeciwgazowej oraz
w innych przypadkach przewidzianych ustawą.
W latach 1946-47 został założony chór „Lutnia” pod kierownictwem Feliksa Zmysłowskiego. Chór przez wiele lat był wizytówką OSP
Bliżyn i choć istnieje do dziś, nie jest obecnie związany z OSP.
W 1963 r. ubiegłego wieku strażacy z Bliżyna przystąpili do budowy nowej strażnicy, która w kolejnych latach była rozbudowywana, modernizowana i służy nam w obecnym kształcie do dnia dzisiejszego.
Wyposażenie OSP Bliżyn w samochody ratowniczo - gaśnicze
zmieniało się w kolejnych latach. Na wyposażenie trafiają kolejne strażackie pojazdy: Star 25 w 1971 r., Tatra zwana „Bertą” - 1991 r. , Star
244 w 1994 r., Star 266 zwany „Karolinką” w 1999 r., Jelcz 315 w 2003 r.
W 2009r. z myślą o stuleciu działalności OSP w Bliżynie, na wyposażenie jednostki został zakupiony nowy średni samochód gaśniczy na podwoziu Man. Samochód o wartości 600 tys. zł zakupiono ze
środków: Gminy Bliżyn, Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Zarządu Głównego ZOSP RP oraz ze środków własnych jednostki.
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rozmai tości
Niezwykle ważnym wydarzeniem w historii naszej jednostki, było
włączenie jej w 1995 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Odtąd terenem działania jednostki jest teren całego kraju. OSP Bliżyn
należy do najaktywniejszych w całym województwie świętokrzyskim,
corocznie wyjeżdżając do stu kilkudziesięciu akcji ratowniczo - gaśniczych.
Uczestniczyliśmy m. in. w: gaszeniu pożaru Organika – Benzyl
w Skarżysku - Kam. w 1986 r., usuwaniu skutków powodzi w
Sandomierzu w 2001 r., usuwaniu skutków powodzi i skażenia ekologicznego w Bliżynie w 2002 r., usuwaniu skutków skażenia epidemiologicznego wodociągu gminnego w Bliżynie w 2008 r., usuwaniu skutków powodzi w Sandomierzu i w Połańcu w 2010 r.
Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie wg stanu na
dzień 1 stycznia 2010 r. liczy 36 członków czynnych, w tym 7 kobiet.
Poza działalnością ratowniczą, jednostka nasza prowadzi ożywioną działalność wychowawczą, kulturalną, szkoleniową i sportową.
Współpracujemy z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury,
szkołami i innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami z terenu naszej gminy. Pomagamy w organizacji imprez sportowych i innych wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych. Współpracujemy z parafią
bliżyńską i czynnie uczestniczymy w uroczystościach i świętach kościelnych.
Jako spadkobiercy chlubnej tradycji bliżyńskiej jednostki mamy
przeświadczenie, że nie byłoby naszych sukcesów, gdyby nie zrozumienie potrzeb (zwłaszcza tych finansowych) ze strony różnych instytucji, PSP, zakładów pracy i osób fizycznych, władz administracyjnych różnych szczebli, a zwłaszcza władz administracyjnych gminy
Bliżyn. Pomimo, że udało się nam wiele dobrego zrobić dla rozwoju
naszej jednostki, jest jeszcze wiele do zrobienia. Chcielibyśmy docelowo zostać jednostką typu S-3 i pozyskać w nieodległej przyszłości kolejny samochód z przeznaczeniem na ratownictwo techniczne i drogowe wraz z odpowiednim wyposażeniem. Pilnym zadaniem jest rozbudowa i poprawa stanu technicznego naszej strażnicy. Mamy nadzieję, że roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w br. W rozbudowanej
strażnicy chcielibyśmy urządzić małą izbę tradycji.
Dziś wykorzystując tą znakomitą okazję pragnę w imieniu własnym, zarządu jednostki i wszystkich bliżyńskich strażaków tym
wszystkim, którzy dołożyli jakąkolwiek cegiełkę na rzecz rozwoju naszej jednostki w ciągu kolejnych lat – nisko się pokłonić i serdecznie
podziękować.
Zdzisław Kuźdub
Komendant Gminny OSP

Publikacja na
100-lecie
Na okoliczność obchodów setnej rocznicy
powstania Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w
Bliżynie wydana została
publikacja zatytułowana
„100-lecie Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w
Bliżynie
1910-2010”.
Zawiera ona 16 stron i
jest bardzo bogato ilustrowana zdjęciami oraz
archiwalnymi
dokumentami. Skład materiałów wykonał Andrzej
Adamczyk.
(jaki)
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Rywalizowali młodzi piłkarze
W dniu 14 września br. odbył się na boisku Orlik Turniej Piłki
Nożnej dla Szkół Podstawowych w ramach programu „Integracja wokół boiska”.
W turnieju uczestniczyły szkoły z: Bliżyna – dwie drużyny,
Mroczkowa – dwie drużyny, Sorbina i Odrowążka. Po rozegraniu meczów każdy z każdym w kategorii klas I – IV wygrała SP Bliżyn przed
SP Mroczków, natomiast w kategorii klas V – VI kolejność była następująca:
1. SP Bliżyn,
2. SP Mroczków,
3. SP Odrowążek,
4. SP Sorbin.
Drużyny otrzymały puchary oraz medale z rąk wójta Gminy
Bliżyn Mariusza Walachni i dyrektora Zespołu Szkół w Bliżynie
Józefa Nowaka. Poczęstunek, napoje oraz dowóz uczestników zapewnił organizator: Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy „Czarni
Bliżyn” w osobach Robert Jurkiewicz i Kamil Siudak, którzy sędziowali spotkania.
- Dzięki Programowi Integracji Społecznej możliwe było przeprowadzenie turnieju wśród tej grupy uczniów, której podobała się tego
rodzaju rywalizacja między szkołami – podsumował całość koordynator Sławomir Młodawski.
Składy drużyn:
-

SP Bliżyn I – IV: Jakub Cukrowski, Kacper Świercz, Michał
Włodarczyk, Jakub Świercz, Karol Płatek, Kacper Trzebiński,
Eryk Adamczyk;
SP Mroczków I – IV: Sebastian Nowek, Kacper Kowalik, Dawid
Ostaszewski, Konrad Zgrzebnicki, Igor Nowek, Bartosz
Szustak, Jakub Jańczyk, Patryk Żarski;
SP Bliżyn V – VI: Tomasz Bernas, Patryk Głowaczowski, Jakub
Adamczyk, Kacper Kotowicz, Michał Płatek, Piotr Kołodziej,
Adrian Ożarek;
SP Mroczków V – VI: Dominik Nowak, Paweł Gajewski, Jakub
Serafin, Patryk Pyl, Kamil Bodo, Hubert Seweryński, Mikołaj
Krzepkowski, Kacper Bieniek, Konrad Majos;
SP Odrowążek V – VI: Kamil Karkusiewicz, Patryk Jedynak,
Wiktor Gębski, Wiktor Ziomek, Rafał Lisowski, Karol Góral,
Krzysztof Lisowski, Paweł Kwapisz;
SP Sorbin V – VI: Dawid Rożek, Adam Solarz. Piotr Szafraniec,
Kacper Trzebiński, Marcin Ziomek, Mateusz Ziomek, Hubert
Zygmunt.
(jaki)

Utrudnienia w ruchu
W dniach od 18 października od godziny 7.00 do 22 października 2010r do godziny 19.00 planowany jest remont przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 0443T Bliżyn – Ubyszów w miejscowości Bliżyn. Objazdy poprowadzone zostaną:
1.
Drogą gminną nr 309006T Gostków Dolny – Gostków
Górny.
2.
Drogą powiatową nr 0442T Gostków Górny – Gilów.
3.
Drogą gminną nr 309042T ul. Wąska.
4.
Drogą gminną nr 309058T ul. Zgodna.

Podziękowanie za „Sprzątanie Świata”
W imieniu mieszkańców sołectw Bugaj, Brzeście i Zagórze składam serdeczne podziękowanie dyrekcji, nauczycielom i uczniom
Zespołu Szkół w Bliżynie za zaangażowanie w akcję promującą nawyki ekologiczne.
Aleksandra Milanowska
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Spo r t

Udany wrzesień dla kolarzy

Wrzesień był bardzo udany dla zawodników startujących w barwach Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów.

Tomasz Guzikowski w grupie do lat 20 był II. Natomiast w kategorii
„Masters” na II pozycji uplasował się Marek Sorbian.
12 września Marek Sorbian z Bliżyna zajął III miejsce w
Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim Challenge’u (etap I) i IV miejsce
w maratonie kolarskim na 95 km o Puchar Tarnowa (etap II).
Z kolei 18 września w miejscowości Dysk k. Lublina rozegrano VII
Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny w Kolarstwie Szosowym. W jeździe indywidualnej na czas Marek Sorbian był IV. Ten sam zawodnik
26 września podczas Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Masters”
Szosami Ponidzia w Busku Zdroju zajął II miejsce.
(jaki)

Cykliści zapraszają

Na początku września podczas XIX Ogólnopolskiego Wyścigu
Kolarskiego „Masters” im. Andrzeja Imosy w Solcu Zdroju Arkadiusz
Guzikowski z Mroczkowa w kategorii do lat 15 zajął I miejsce a

Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów planuje zorganizowanie pod koniec października spotkania kończącego sezon rowerowy 2010. Odbędzie się ono w altanie
w Brześciu.
Szczegóły znajdą się na plakatach ogłoszeniowych.
Prezes BSC
Marek Sorbian

Rywalizują o Puchar Premiera Tuska
Puchar im. Premiera Donalda Tuska to główne trofeum w dziecięcym Turnieju Orlika w piłkę nożną. Zawody zainaugurował sam
premier. Do turnieju zgłosiły się także nasze drużyny
W kategorii 12-13 lat rywalizowały trzy drużyny. W meczach padły następujące wyniki:
Huragan Sorbin – FC Bliżyn1:4, SKS Mroczków – Huragan Sorbin
0:3, FC Bliżyn – SKS. Mroczków 5:0
I miejsce przypadło drużynie FC Bliżyn grającej w składzie:
Mikołaj Cukrowski, Jakub Adamczyk, Michał Płatek, Klaudiusz
Sołtysiak, Mateusz Rożek, Patryk Zygmunt, Kacper Kotowicz,
Tomasz Bernas, Adrian Ożarek i Piotr Kołodziej. Miejsce II zajęła drużyna Huragan Sorbik: Mateusz Ziomek, Łukasz Fidor,
Przemysław Kowalski, Arkadiusz Durlik, Bartłomiej Łukomski i
Bartłomiej Rafalski. II miejsce zajęli chłopcy z Mroczkowa: Jakub
Serafin, Kamil Bodo, Paweł Gajewski, Tomasz Lunge, Dominik
Nowak, Patryk Pyl, Hubert Seweryński, Jakub Jaskólski i Mariusz
Adamczyk.
W kategorii 10-11 lat wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z
naszej gminy, a w kategorii 12-13 lat trzy drużyny. Zwycięskie drużyny oprócz otrzymanych od państwa nagród dostały także pamiątkowe
puchary. Nagrody wręczali wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
oraz radny Jerzy Rams.
Sebastian Durlik
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Spo r t - Pi łk a Nożna

Gminna Ligia Piłkarska
Za nami już XIX kolejka gminnej ligi piłki nożnej. Poniżej prezentujemy wyniki rozgrywek, strzelców bramek oraz tabelę wyników po XIX
kolejkach.
XIII kolejka – 3 – 5 września
BLIŻYN ZAFABRYCZNA – DROŻDŻÓW 5:4 (strzelcy bramek:
Przemysław Gna 2, Damian Sepioła s, Artur Wardzyński 1 – Grzegorz
Płusa 2, Piotr Nowek 1, Patryk Zadrożny 1)
GILÓW – SORBIN 7:3 (Robert Adamczyk 1, Piotr Bąk 2, Jacek Bilski
4 – Mariusz Kopeć 2, Albert Bińkowski 1)
BAD BOYS – MROCZKÓW 6:4 (Artur Żak 3, Adrian Okła 1, Paweł
Dąbrowa 1, Tomasz Sieczka 1 – Maciej Mastalerz 2, Łukasz Mastalerz 1,
Paweł Łuczyński 1)
KUCĘBÓW – UBYSZÓW 0:1 (Grzegorz Siudek 1)
GOSTKÓW – SOŁTYKÓW 4:1 (Dariusz Mastalerz 3, Bartosz Janus
1 – Robert Jurkiewicz 1)
KORDIAN – WOŁÓW 4:3 (Marcin Łukasiewicz 1, Rafał Krakowiak
1, Sebastian Durlik 1, Grzegorz Trzebiński 1 – Mateusz Wrona 1, Paweł
Zep 1, Piotr Kasprzyk 1)
XIV kolejka - 10 – 11 września
BLIŻYN ZAFABRYCZNA – BAD BOYS 0:3 (Artur Żak 1, Adrian
Okła 2)
SOŁTYKÓW – WOŁÓW 8:4 (Norbert Zarzycki 1, Robert Jurkiewicz
3, Tomasz Szkurłat 4 – Damian Wrona 1, Artur Kasprzycki 3)
SORBIN – GOSTKÓW 1:3 (Marcin Kowalik 1 – Paweł Boczek 2,
Dariusz Mastalerz 1)
UBYSZÓW – KORDIAN 4:3 (Grzegorz Siudak 2, Grzegorz Laskowski
1, Arkadiusz Szmidt 1 – Grzegorz Trzebiński 2, Marcin Borowiec 1)
GILÓW – DROŻDŻÓW 2:1 (Jacek Bilski 1, Paweł Grabusiński 1 –
Grzegorz Płusa 1)

GILÓW – UBYSZÓW 2:9 (Paweł Świercz 1, Bartłomiej Szewczyk 1 –
Arkadiusz Szmidt 7, Robert Bąk 1, Grzegorz Siudek 1)
BAD BOYS – WOŁÓW 10:3 (Artur Bartosik 3, Artur Mądro 1,
Tomasz Fornal 3, Adrian Okła 3 - Artur Kasprzyk 1, Paweł Zep 1,
Franciszek Król 1)
XVIII Kolejka - 24 i 25 września
WOŁÓW – KUCĘBÓW 0:3 (Walkower)
GILÓW – MROCZKÓW 3:7 (Bartłomiej Wójcik 1, Paweł Garbusiński
2 – Paweł Łuczyński 3, Łukasz Bilski 3, Maciej Mastalerz 1, Rafał Kopeć
1)
DROŻDŻÓW – SORBIN 3:4 (Piotr Nowek 3 – Paweł Kołodziej 3,
Michał Matla 1)
BLIŻYN ZAFABRYCZNA – KORDIAN 2:7 (Norbert Witkowski 1,
Dominik Domagała 1 - Grzegorz Trzebiński 2, Sebastian Durlik 2, Jacek
Cukrowski 1, Rafał Krakowiak 1, Patryk Łukomski 1)
GOSTKÓW – UBYSZÓW 1:2 (Dariusz Mastalerz 1 – Sebastian
Młodawski 1, Paweł Laskowski 1)
BAD BOYS – SOŁTYKÓW 0:4 (Tomasz Szkurłat 2, Piotr Szkurłat 1,
Robert Jurkiewicz 1)
XIX kolejka - 26 września
DROŻDŻÓW – KORDIAN 1:4 (Piotr Nowek 1 – Szymon Jachimowicz
1, Marcin Łukasiewicz 1, Sebastian Durlik 1, Rafał Krakowiak 1)
BLIŻYN ZAFABRYCZNA – GILÓW 1:7 (Norbert Witkowski 1 –
Jacek Bilski 5, Bartłomiej Szewczyk 1, samobójcza 1)
SORBIN – BAD BOYS 2:4 (Michał Zugaj 1, Damian Markiewicz 1 –
Daniel Król 1, Artur Mądro 1, Artur Żak 1)
GOSTKÓW – MROCZKÓW 3:0 (Walkower)
KUCĘBÓW – SOŁTYKÓW 1:2 (Rafał Lisowski 1 – Tomasz Szkurłat
1, Mateusz Kuliński 1)
WOŁÓW – UBYSZÓW 0:3 (Walkower)
Po rozegraniu XIX kolejek tabela ligi jest następująca:

XV kolejka - 12 września
2)

Lp.

BAD BOYS – GILÓW 4:0 (Artur Mądro 1, Artur Żak 1, Adrian Okła

UBYSZÓW – MROCZKÓW 2:4 (Paweł Laskowski 1, Arkadiusz
Szmidt 1 – Rafał Kopeć 1, Maciej Mastalerz 1, Paweł Łuczyński 2)
BLIŻYN – KUCĘBÓW 1:9 (Norbert Witkowski 1 – Tomasz Lisowski
5, Rafał Lisowski 1, Kamil Kwaśniewski 3)
SOŁTYKÓW – KORDIAN BLIŻYN 1:2 (Robert Jurkiewicz 1 –
Sebastian Durlik 1, samobójcza 1)
Drożdżów – Gostków 1:2 (Patryk Zadrożny 1 – Dariusz Mastalerz 1,
Damian Kotowicz 1)
SORBIN – WOŁÓW 1:6 (Marcin Kowalik 1 – Paweł Zep 1, Damian
Wrona 2, Artur Kasprzyk 2, Tomasz Karnecki 1)
XVI kolejka – 17 i 18 września
BAD BOYS – GOSTKÓW 2:2 (Tomasz Forlan 1, Artur Żak 1 –
Sylwester Janus 1, samobójcza)
GILÓW – KUCĘBÓW 4:5 (Paweł Grabusiński 3, Robert Adamczyk
1 – Rafał Lisowski 3, Tomasz Grabka 1, Andrzej Młodawski 1)
DROŻDŻÓW – WOŁÓW 3:0 (WALKOVER)
BLIŻYN ZAFABRYCZNA – UBYSZÓW 1:11 (Przemysław Gnat 1 –
Radosław Bulka 4, Arkadiusz Szmidt – 6, Paweł Laskowski 1)
SORBIN – SOŁTYKÓW 9:7 (Paweł Kołodziej 3, Adrian Chruściński
3, Jacek Michałowski 1, Michał Zugaj 2 – Bartłomiej Martys 1, Robert
Jurkiewicz – 2, Tomasz Szkurłat 4)
MROCZKÓW – KORDIAN 2:6 (Łukasz Bilski 1, Maciej Mastalerz
1 – Szymon Jachimowicz 1, Marcin Borowiec 1, Marcin Łukasiewicz 1,
Włodzimierz Warszawski 2, Sebastian Durlik 1)
XVII kolejka - 19 września
SORBIN – KORDIAN 2:8 (Marcin Kowalik 2 – Marcin Łukasiewicz
3, Włodzimierz Warszawski 1, Szymon Jachimowicz 1, Sebastian Durlik
3)
BLIŻYN ZAFABRYCZNA – MROCZKÓW 0:3 (Walkower)
DROŻDŻÓW – SOŁTYKÓW 0:9 (Robert Jurkiewicz 3, Tomasz
Szkurłat 3, Piotr Szkurłat 1, Mateusz Kuliński 2)
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Nazwa drużyny

Mecze

Punkty

Bramki

1

UBYSZÓW

19

46

75:28

2

KORDIAN

19

42

70:43

3

BAD BOYS

19

40

87:38

4

KUCĘBÓW

19

32

60:32

5

MROCZKÓW

19

31

60:57

6

SOŁTYKÓW

19

28

75:56

7

GOSTKÓW

19

26

48:64

8

WOŁÓW

19

24

53:60

9

SORBIN

19

23

48:76

10

GILÓW

19

20

50:64

11

DROŻDŻÓW

19

11

36:74

12

BLIŻYN
ZAFABRYCZNA

19

10

32:100

W klasyfikacji najlepszych strzelców czołowe miejsca zajmują: Arkadiusz
Szmidt (Ubyszów) 42, Robert Jurkiewicz (Sołtyków) – 34, Paweł
Łuczyński (Mroczków) – 25, Artur Bartosik (Bad Boys) – 21, Artur Żak
(Bad Boys) – 20.
(jaki)

Sukcesy Karola Krzepkowskiego
Karol Krzepkowski, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego
w Skarżysku Kamiennej w ostatnim czasie osiągnął bardzo dobre wyniki w biegu na 100 metrów. Był pierwszy podczas rywalizacji na szczeblu powiatowym oraz zajął V miejsce podczas
Ogólnopolskich Igrzysk w Lekkiej Atletyce, które rozegrane zostały w Białymstoku.
(jaki)
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