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Egzemplarz bezpłatny

VII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

zapraszamy na Dzień Tkaczki,
lider w samorządzie,
aktywni w Bliżynie,
zapraszamy na badania mammograficzne
relacja z sesji rady gminy,
„Pożegnanie lata” w Brześciu,
otwarcie miejsc integracji w Mroczkowie i Zbrojowie,
będzie zbiórka szkła i makulatury,
Gminna Liga Piłki Nożnej,
Turniej Piłki Plażowej oraz pozostałe aktualne informacje z życia gminy.

Finał eliminacji gminnych III Turnieju
o Puchar Premiera Donalda Tuska

W dniach 13 i 14 września na „Orliku” w Bliżynie odbył się Turniej
Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.  Do turnieju przystąpiło
7 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: 10 i 11 lat oraz 12-13 lat
(chłopców).
Czytaj na str. 15

Przez dwie niedziele z rzędu mury bliżyńskiej świątyni rozbrzmiewały dźwiękami muzyki organowej i kameralnej. Inicjatorem
odbywających się w Bliżynie Festiwali jest Tomasz Piętak, bliżyński
muzyk (organista i baryton), mieszkający obecnie w Wiedniu.
Czytaj na str. 6

Powiatowe Święto Plonów
Tradycje i obrzędy związane
z ceremoniałem dożynkowym
podczas tegorocznych Dożynek
Gminno-Powiatowych w Łącznej
wypełniły niedzielne popołudnie 2 września. Z różnych form
przygotowanego
repertuaru
i oferty skorzystały setki mieszkańców powiatu.

Czytaj na str. 2-3

Wakacje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Turniej królewskiej gry w Ubyszowie

W niedzielę 26 sierpnia w altanie w Ubyszowie odbył się VII
Wakacyjny Piknik Szachowy połączony ze spotkaniem integracyjnym licznych członków kół szachowych z Szydłowca, Stąporkowa,
Skarżyska-Kamiennej i Bliżyna.
Czytaj na str. 14

Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bliżynie, nawiązując do dobrych, wieloletnich już tradycji, w tym roku zorganizował wypoczynek letni dla dzieci z terenu gminy Bliżyn i z terenu
gminy Stąporków. Tym razem z wypoczynku skorzystało 93. dzieci
i młodzieży.
Czytaj na str. 16
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Powiatowe Świę to Plo n ów

Powiatowe Święto Plonów
Tradycje i obrzędy związane z ceremoniałem dożynkowym podczas tegorocznych Dożynek Gminno-Powiatowych w Łącznej wypełniły niedzielne popołudnie 2 września. Z różnych form przygotowanego repertuaru
i oferty skorzystały
setki
mieszkańców powiatu.
Obecna i widoczna była również
nasza gmina, oczywiście z tradycyjnym wieńcem dożynkowym, a także
stoiskiem z regionalnymi potrawami. Prezentowali się także twórcy ludowi. Obecny
był również wójt Mariusz Walachnia z rodziną.
Tuż przed godziną 14.00 przed kościołem pw. Świętego Szymona
i Judy Tadeusza zgromadziły się delegacje reprezentujące wszystkie
samorządy tworzące Powiat Skarżyski. Byli wśród nich parlamen-

tarzyści, władze powiatowe,
włodarze wszystkich gmin,
a przede wszystkim barwne
grupy mieszkańców z wieńcami dożynkowymi, chlebem z tegorocznych zbiorów,
przedstawiciele
instytucji
z otoczenia rolnictwa.
Do
wiernych
wyszli
ks. Jan Marczewski, proboszcz parafii Łączna oraz
kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej ks. Jerzy
Karbownik, którzy wokół świątyni poprowadzili procesję. Na jej
czele szła orkiestra z Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej śpiewająca prastarą polską pieśń dożynkową „Plon
niesiemy, plon, w gospodarza dom”. Mszę św. w intencji rolników
i wszystkich uczestników dożynek koncelebrowali wspomniani wyżej kapłani.
Po uroczystościach kościelnych ich uczestnicy w zwartej grupie,
ze śpiewem na ustach pieśni związanych z tradycją dożynkową, przeszli na plac przed Zespołem Szkół w Łącznej.
Na scenę weszli włodarze powiatu i gmin, a uczestników dożynek
powitał gospodarz Łącznej wójt Romuald Kowaliński. Z rąk starostów dożynek otrzymał chleb, a następnie samorządowcy podzielili
się nim z zebranymi na placu.
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W tym miejscu prowadzenie imprezy przejął Piotr Stefański ze
skarżyskiego MCK i rozpoczęła się część obrzędowo – artystyczna.

Swe programy zaprezentowały następujące zespoły
i wokaliści z gminy Bliżyn:
- Zespół Pieśni i Tańca
„Sorbin” z Sorbina, Zespół
Śpiewaczy „Kuźniczanki”
oraz Zespół „Sobótka”
z Sobótki wraz z solistą
Wacławem Pejasem. Gminę
Łączną reprezentował ze-

spół „Łącznianie”, gminę Skarżysko Kościelne – Zespół Śpiewaczy
„Grzybowianki” z Grzybowej Góry oraz Chór „ROMANO”, gminę
Suchedniów zaprezentowali śpiewem i tańcem członkowie zespołu
„Skokotliwi” z Mostek, a gminę Skarżysko-Kamienna – zespół ludo-
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wy działający przy MCK
„Skarżysko”. Wszystkie
zespoły ludowe rywalizowały w konkursie
o miano najlepszego
wykonawcy. Ze względu
na wysoki i wyrównany poziom występów,
włodarze gmin powiatu
skarżyskiego postanowili
nagrodzić wszystkie zespoły. Naszym zespołom nagrody ufundował Wójt Gminy Mariusz
Walachnia.
W międzyczasie prezentowano wieńce dożynkowe i wybierano
najsmaczniejszą potrawę dożynkową.
W tym roku komisja pod
przewodnictwem starosty skarżyskiego
Michała
Jędrysa
w składzie: Eugeniusz Cichoń
przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego, Jolanta Krupa
kierownik
Świętokrzyskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
i Krzysztof Szczygieł dyrektor
MCK w Skarżysku-Kamiennej uznała, wieniec reprezentujący gminę Łączna za najpiękniejszy. Wieniec przygotowały panie z KGW
Osełków. Nagrodę w wysokości 2 tys. zł w postaci symbolicznego czeku wręczył laureatom wicestarosta skarżyski Waldemar Mazur. Jury
przy wyborze wieńców oceniało formę,
technikę wykonania,
jakość użytych materiałów, które muszą
nawiązywać do tradycji dawnych wieńców
dożynkowych występujących na terenie
województwa świętokrzyskiego.
„Rogaty Pieróg Koźlak” przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Grzybowej Góry smakował najbardziej komisji konkursowej powołanej do wyboru „Najsmaczniejszej potrawy dożynkowej”. Do
konkursu gminy: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne i Suchedniów
zgłosiły łącznie osiem potraw. Trzy nagrodzono nagrodami finansowymi, jedna potrawa została wyróżniona specjalną nagrodą rzeczową ufundowaną przez sponsora tegorocznych dożynek Bank PKO SA
w Skarżysku-Kamiennej.
Potrawy oceniała komisja
konkursowa pod przewodnictwem wicestarosty skarżyskiego Waldemara Mazura, a w jej
składzie pracował również wójt
Mariusz Walachnia.
O miano najsmaczniejszej potrawy podczas tegorocznych Dożynek GminnoPowiatowych
w
Łącznej
rywalizowały potrawy takie jak: „Bimboły” przygotowane przez KGW
z Gózdu gmina Łączna, „Pazibroda”, „Kotlety pożarskie” i „Pączki z zagrody” przyrządzone przez KGW ze Skarżyska Kościelnego, „Rogaty
Pieróg Koźlak” przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich
z Grzybowej Góry, „Kluski Kładzioki” zrobione przez KGW z Mostek
gmina Suchedniów, „Bigoły” przyrządzone przez „Kuźniczanki” oraz

„Obcinkowe pączusie” przygotowane
przez Janinę Kołek
z Sorbina.
I tak: I miejsce
otrzymała
potrawa „Rogaty Pieróg
Koźlak” przygotowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich
z Grzybowej Góry, II
miejsce - „Bimboły” przygotowane przez KGW z Gózdu gmina Łączna,
III miejsce - „Kluski Kładzioki” zrobione przez KGW z Mostek gmina
Suchedniów. Natomiast nagrodę specjalną ufundowaną przez Bank

PKO SA w Skarżysku-Kamiennej przyznano potrawie o zaskakującej nazwie „Obcinkowe pączusie” przygotowane przez Janinę Kołek
z gminy Bliżyn.
W części rozrywkowej licznie
zgromadzeni mieszkańcy bawili się przy muzyce zespołu Dance
Projekt, Bartnicki oraz gwiazdy
wieczoru zespołu Romanca.
Na odwiedzających imprezę
czekały liczne atrakcje: degustacje potraw, kramy rękodzielników.
Gminę Bliżyn reprezentowały tkaczki Leokadia Okła, Krystyna
Kościelniak oraz rzeźbiarz Władysław Berus.
Uroczystość „Święta Plonów” to polska tradycja, szczególny dzień
zamykający całoroczny trud pracy rolnika i jego rodziny. Dożynki  to
wspaniała okazja do przypominania zwyczajów i tradycji związanych
ze świętowaniem końca okresu żniw.
Jacenty Kita

pa ździer nik 2012

Drodzy Nauczyciele!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
życzymy
całej społeczności nauczycielskiej
Gminy Bliżyn
dużo zdrowia, energii i wytrwałości,
byście mogli w pełni realizować
swoje plany życiowe i zawodowe.
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Rams
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„Lider w samorządzie” – spotkanie
informacyjne
We wtorek 28 sierpnia w Hotelu „Promień” w Skarżysku Kamiennej zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. „LIDER w samorządzie” realizowanego przez Akademię
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ze Starachowic w partnerstwie z gminami
Bliżyn, Mniów, Nagłowice, Skarżysko Kościelne i Waśniów w ramach
Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Będzie on
w praktyce realizowany do 30 czerwca 2014 roku
W spotkaniu udział wzięli ze strony naszej gminy wójt Mariusz
Walachnia, sekretarz gminy Barbara Stachera, skarbnik Alina
Ołownia oraz Maria Pisarek i Grzegorz Patura.

- Celem głównym projektu jest poprawa standardów zarządzania
oraz dostępności usług publicznych świadczonych przez 5 urzędów
gmin na podstawie wyników samooceny metodą CAF 2006 – powiedziała na wstępie Sylwia Pawłoś z Akademii, kierownik projektu.
Z kolei prezes firmy Michał Zatorski omówił cele szczegółowe,
którymi będą m.in.: podniesienie   jakości, zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urzędy Gmin, wdrożenie
usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością oraz w wybranych aspektach jej
funkcjonowania,
promowanie i wdrożenie   zasad,   mechanizmów oraz procedur wzmacniających
przejrzystość w administracji samorządowej, wzmocnienie
zdolności
urzędów
gmin w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów
administracyjnych i wzmocnienie zdolności urzędów w zakresie
opracowywania i wdrażania polityk i strategii o zasięgu lokalnym.
Działaniami w ramach realizacji projektu objętych zostanie 103
pracowników wspomnianych wcześniej urzędów zatrudnionych
zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i 25 kierowników
jednostek podległych ww. urzędom.
Działania doskonalące zaplanowane w projekcie, zgodnie z wynikami przeprowadzonej w 5 urzędach gmin samooceny Metodą CAF
2006 będą wspierane poprzez realizację poniższych form wsparcia :
- sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu administracji samorządowej, kontroli zarządczej, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych (dla
14 osób, program studiów realizowany zgodnie z wymaganiami programowymi w danym kierunku),
- zorganizowanie kursu komputerowego (dla 20 urzędników),
- zorganizowanie szkoleń wyjazdowych: „Profesjonalna ob-
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sługa klienta”, „Strategia rozwoju gminy”, „Protokół i etykieta
w administracji samorządowej”, „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”, „Świadczenie usług
drogą elektroniczną - BIP I ePUAP”, „Kodeks Postępowania
Administracyjnego i zasady tworzenia prawa w JST”, „Budżet
zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego”,
„Efektywne wykorzystanie metody samooceny CAF w usprawnieniu funkcjonowania JST i podniesieniu jakości usług - dobre praktyki”,
- zorganizowanie szkoleń stacjonarnych: „Kontrola zarządcza
w jednostkach samorządu terytorialnego”,„Skuteczna komunikacja w urzędzie”, „Edytor aktów prawnych”,
- zorganizowanie kursu języka migowego,
- zorganizowanie doradztwa eksperckiego w 5 obszarach.
Rezultatem realizacji powyższych działań w 5 urzędach ma być
m.in. aktualizacja dokumentacji kontroli zarządczej, wdrożenie
Systemów Zarządzania Ryzykiem, opracowanie Projektów Strategii
Rozwoju Gminy, wdrożenie Systemów Komunikacji Wewnętrznej,
wdrożenie Systemów Monitorowania Jakości Stanowionego Prawa
i Wydawanych Decyzji Administracyjnych, aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych w urzędzie, wdrożenie Systemów
Udostępniania Informacji Publicznej, udostępnienie kart usług
w Biuletynie Informacji Publicznej /5 kart usług w każdym urzędzie gminy/, uruchomienie nowych usług świadczonych za pomocą
platformy ePUAP /2 usługi w każdym urzędzie gminy/, wdrożenie
3 Systemów Jednolitej Identyfikacji Wizualnej, utworzenie Biura
Obsługi Klienta i utworzenie 2 Punktów Podawczych.
(jaki)
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Powakacyjna sesja rady gminy
Po przerwie wakacyjnej w dniu 29 sierpnia w remizie strażackiej w Bliżynie odbyła się XXII w bieżącej kadencji sesja rady gminy,
której obradom przewodniczył tym razem wiceprzewodniczący rady
Jacek Krzepkowski.
Po powitaniu obecnych na obradach i sprawnym przeprowadzeniu części proceduralnej sprawozdanie ze swej pracy w okresie pomiędzy sesjami tj. za okres od 21 czerwca do 29 sierpnia złożył wójt
Mariusz Walachnia.
W okresie sprawozdawczym dominowała tematyka związana ze
sprawami dotyczącymi: budżetu gminy, oświaty, zadań inwestycyjno – remontowych. Z ważniejszych kwestii wymienić trzeba podpisanie umowy przekazania Szkoły Podstawowej im. 3 Pułku Piechoty
Legionów Armii Krajowej w Sorbinie Towarzystwu Przyjaciół Ziemi
nad Kuźniczką oraz związaną z powyższym umowę użyczenia nieruchomości.
Z ważniejszych zadań inwestycyjno – remontowych wspomnieć
trzeba o dobudowie oświetlenia w Kopciach, remontach oświetlenia
w Nowkach, Gostkowie, wybudowanie części oświetlenia w Gostkowie
(połączenie Gostkowa Górnego i Dolnego).
Z funduszy sołeckich wykonano  m.in. plac zabaw w Bliżynie (koło
wieży ciśnień) i utwardzono teren (ułożenie kostki brukowej) miejsca
integracji w miejscowości Zbrojów.
Wykonano monitoring terenu zalewu od strony południowej, przebieralnię oraz wieżę obserwacyjną.
Wójt poinformował także o wydanych w tym czasie zarządzeniach,
harmonogramie swej pracy oraz o realizacji podjętych uchwał przez
radę gminy.
Radni przystąpili następnie do składania interpelacji i zapytań.
Ryszard Olejarz pytał o to, czy gmina złożyła wniosek o środki na
budowę boiska w Odrowążku. Halina Fidor pytała, jak w przyszłości
będzie wyglądało utrzymanie czystości i porządku na wybudowanych
w gminie placach zabaw i miejscach integracji oraz o kwestię budowy
boiska w Sorbinie. Zbigniew Ślęzak podziękował wójtowi za doprowadzenie – po 50. latach – do przeniesienia napowietrznej linii energetycznej nad boiskiem w Ubyszowie. Aleksandra Milanowska podziękowała
Zarządowi Dróg Powiatowych za oznakowanie niebezpiecznego zakrętu
w Brześciu. Wskazała również na potrzebę ustawienia tablicy z napisem
„Zagórze” od strony Brześcia i oznakowanie ul. Ponurego. Ta sama radna pytała także o kwestię wprowadzenia nazewnictwa ulic w Brześciu
i Zagórzu. Ewa Łukomska interesowała się wyłonieniem nowego dyrektora szpitala powiatowego, a Wiesław Grygiel zgłosił potrzebę usunięcia niebezpiecznego drzewa i oświetlenia placu zabaw w Wołowie.
Kazimierz Boruń zgłosił konieczność remontu przystanku MPK
a Sławomir Ferencz poinformował, że w wyniku objazdów powstałych
w czasie remontu przejazdu kolejowego w Mroczkowie zniszczeniu uległa droga w Barwinku.
Na powyższe wnioski i zapytania wójt Mariusz Walachnia odpowiedział, że:
- projekt budowlany na boisko w Odrowążku jest gotowy już od
roku, a obecnie gmina czeka na ogłoszenie konkursu w sprawie naboru
wniosków przez Lokalną Grupę Działania „U Źródeł”. Wójt dodał, że
gmina może liczyć na maksymalne dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł,
wobec czego na ten momet realna jest budowa jednego boiska w gminie;
radna powiatowa Anna Leżańska dodała, że nabór będzie ogłoszony
niebawem, a LGD walczy o dodatkowy bonus w wysokości 3 mln złotych
na programy „Odnowa Wsi” i „Mikroprzedsiębiorczość”;
- gmina ma środki na konserwację i wywóz śmieci z miejsc integracji
i placów zabaw, ale o bieżący porządek muszą dbać mieszkańcy;
- modernizacja boiska w Ubyszowie jest potrzebna, ale pod warunkiem sprzedaży budynku byłej szkoły i pozyskania w ten sposób pieniędzy;
- nazewnictwo ulic w Brześciu i Zagórzu będzie konsultowane
z mieszkańcami;
- Pozostałe drobniejsze wnioski będą realizowane na bieżąco.

Następnie dyrektorzy poszczególnych szkół przedstawili informację
o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012. 1 września naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy rozpoczęło 376 uczniów,
wychowaniem przedszkolnym objętych jest 144 dzieci, a w gimnazjum
uczy się 222 uczniów.
Ważnym punktem obrad była obecność na sesji firm zajmujących
się wywozem i utylizacją odpadów komunalnych. Ich obecność związana była z faktem wejścia w życia od przyszłego roku tzw. „ustawy śmieciowej”. Swe oferty zaprezentowali MUK Skarżysko Kamienna, firma
„Almax” oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Końskich.
Na koniec radni podjęli uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022,
wyrażenia zgody na realizację projektów unijnych w szkołach podstawowych w Odrowążku i Mroczkowie oraz nadania nazwy i statutu
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bliżynie.
Jacenty Kita

Małe szanse na ocalenie posterunku
policji w Bliżynie
Są coraz mniejsze szanse na to, że po nowym roku posterunek policji w Bliżynie będzie funkcjonował nadal. O zamiarach jego likwidacji
piszemy od dawna, a samorząd Bliżyna jako jeden z pierwszych w województwie zaprotestował przeciwko likwidacji małych posterunków
w całym województwie.
W ostatnim tygodniu starosta Michał Jędrys i wójt Mariusz
Walachnia wzięli udział w konsultacjach na temat planowanej reorganizacji Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.
Samorządowcy są przeciwni proponowanym zmianom. O swoich obawach związanych z likwidacją posterunku policji w Bliżynie poinformowali przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, gdzie 26
września odbyło się spotkanie w tej kwestii.
Jak wynika z informacji przedstawionej na spotkaniu przez policję w województwie świętokrzyskim planuje się zlikwidować 35 posterunków aktualnie funkcjonujących w 13 powiatach. Wśród nich jest
posterunek policji w Bliżynie. Według policji reorganizacja skutko-

wać będzie wzmocnieniem etatowym w Komendzie Powiatowej Policji
w Skarżysku-Kamiennej, gdzie zostaną przesunięci policjanci z posterunku w Bliżynie. Jak przekonywali policjanci będzie to z korzyścią również dla mieszkańców gminy Bliżyn. Zapewni ciągłość służby, która po
reorganizacji prowadzona będzie na terenie gminy w systemie trzyzmianowym. Plany policji negatywnie ocenili starosta Michał Jędrys i wójt
Mariusz Walachnia. Samorządowcy obawiają się, że w wyniku likwidacji posterunku wzrośnie poczucie bezkarności, a zmaleje poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Trudniejszy będzie również kontakt
z policją. Zdaniem samorządowców, gdyby likwidacja doszła do skutku
należy zastanowić się nad wprowadzeniem punktu kontaktowego dla
interesantów. Konieczne będzie również wzmocnienie patroli na terenie
gminy, po to by mieszkańcy mieli pewność, że w dalszym ciągu mogą
liczyć na szybką pomoc ze strony policji.
(jaki)
www.skarzysko.powiat.pl
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Kult ur a

VII Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej
Przez dwie niedziele z rzędu
(9 i 16 września) mury bliżyńskiej
świątyni rozbrzmiewały dźwiękami muzyki organowej i kameralnej. Inicjatorem odbywających się w Bliżynie Festiwali jest
Tomasz Piętak, bliżyński muzyk
(organista i baryton), mieszkający obecnie w Wiedniu.
Licznie zebrani miłośnicy
klasycznych dźwięków łącznie
przez ponad 3 godziny mieli okazję usłyszeć utwory między innymi: Chopina, Bacha, Benoita,
Telemana, Muffata, Schuberta, Rossiniego, Zippoli, Bizeta.
Obecnych na koncertach melomanów witali księża z Parafii pw.
Św. Ludwika, a koncerty prowadziła dyrektor Państwowej Szkoły

Muzycznej im. Zygmunta
Noskowskiego
ze
Skarżyska
Kamiennej
Elżbieta
Rokita.
–
Przypadł mi ten zaszczyt
zaprosić do wsłuchania
się w muzykę i do chwili zadumy. Codziennie
zabieganym pozwoli dać
tę chwilę wytchnienia
i dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń – stwierdziła przed koncertem dyrektor.
Na początek wystąpił dziesięcioletni niezwykle utalentowany Jan
Markowski, uczeń skarżyskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, który zaprezentował swoje umiejętności gry na gitarze
klasycznej.
Potem była uczta
dla
melomanów
w wykonaniu znakomitej
organistki
Marietty
Karuzel
- Sosnowskiej oraz
skrzypaczki Jolanty
Sosnowskiej, która
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zagrała także na pile sopranowej. Artystom pierwszego dnia koncertu
w imieniu samorządów powiatowego oraz gminy Bliżyn podziękowali
starosta skarżyski Michał Jędrys i wójt Bliżyna Mariusz Walachnia.
W
kończącym
tydzień
później
imprezę
koncercie
usłyszeliśmy: Gretę Gentile
(Skarżysko-Kamienna) - skrzypce, Katarzynę Rzymską Diallo
(Szwajcaria) – sopran, Annę
Markiewicz (Warszawa) – wiolonczela, Tomasza Piętaka
(Austria) – baryton, fisharmonia
oraz Piotra Windaka (Kraków)
– organy, fisharmonia.
Również tym razem artyści
zostali uhonorowani długimi
brawami oraz kwiatami, które
wręczyli starosta Michał Jędrys
oraz przewodniczący naszej
rady gminy Jerzy Rams.
Obecną odsłonę Festiwalu
zorganizowała bliżyńska Parafia
pw. Św. Ludwika przy finanso-

wym wsparciu Urzędu Gminy w Bliżynie oraz Starostwa Powiatowego
w Skarżysku - Kamiennej.
Jacenty Kita

pa ździer nik 2012

Pożeg nanie L ata w Br ześciu

Pożegnanie lata w Brześciu

zarówno ci starsi, jak i młodzież.
Po krótkim otwarciu imprezę rozpoczął młodzieżowy zespół muzyczny działający w „Zameczku” – „Wright Side” (Jasna Strona) grający
w składzie: Anna Witkowska – gitara basowa, Dawid Pydyn – gitara
elektryczna, vocal, Jakub Odelski – klawisze oraz Paweł Smurzyński
– perkusja.

Blok imprez dla najmłodszych i dorosłych poprowadziła
Marzanna Godlewska. Odbyły się konkursy tańca, konkurs na znajomość muzyki filmowej.

-Dziękujemy p. sołtys Aleksandrze Milanowskiej z mężem oraz
pracownikom i podopiecznym Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
za przygotowanie po raz kolejny tak dobrej imprezy na zakończenie
sezonu letniego – poprosiły panie z Rady
Sołeckiej pod koniec
cyklicznej
imprezy
„Pożegnanie
Lata”,
jaka miała miejsce 1
września w miejscu integracji w Brześciu.
Mieszkańcy
sołectwa i okolicy tradycyjnie nie zawiedli,

W tym czasie w ognisku już piekły się ekologiczne ziemniaki z gospodarstwa Państwa Milanowskich, a panie z Rady Sołeckiej serwowały wypieki domowej roboty
oraz chleb ze smalcem.
Czas umilał występ solistów
–
wychowanków
Gminnego Ośrodka Kultury:
Dominiki Bąk, Marysi Jóźwik
i Piotra Gurowskiego.
Chętne dzieciaki mogły
skorzystać z pobliskiego, oddanego do użytku w tym roku,
rozbudowanego placu zabaw.
Godny podkreślenia jest
fakt, że mimo licznych imprez,
jakie w tym miejscu się odbywają, mieszkańcy dbają o majątek trwały oraz o czystość i porządek wokół obiektu.
Jacenty Kita
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Z Ż ycia So łec t w

Mroczków ma już swe miejsce
integracji
W ostatnich latach bardzo poprawiła się infrastruktura społeczna
i techniczna sołectwa Mroczków. Powstał kompleks sportowy „Orlik”,
remontowi poddana została remiza strażacka, która służy całej spo-

cięcie wstęgi, czego dokonali goście oraz jeden z młodszych mieszkańców Mroczkowa, 5. letni
Kacper Wojna.
Po krótkich wystąpieniach gości nadszedł moment na część artystyczną.
Wystąpił solista Wacław
Pejas wraz z zespołem ludowym „Sobótka”, zaprzyjaźnieni artyści z zespołu
„Jaworzanki”.
Wieczorem
do
zabawy
zagrały
dwa zespoły wokalno – instrumentalne ze Skarżyska
– Kamiennej, a przednia zabawa trwała do
późnego
wieczora.
W jej trakcie można

łeczności, szkoła dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem pieniędzy na
dodatkowe zajęcia edukacyjne i wyposażenie placówki.
Teraz doszedł kolejny obiekt, gdyż 25 sierpnia uroczyście do użytku oddane zostało miejsce integracji wraz z altaną oraz placem zabaw.

było skosztować kiełbasek i innych produktów z grilla czy też napić
się piwa.

Oficjalnie obecnych na otwarciu witał radny Bogusław Bąk.
Powitał posła Andrzeja Bętkowskiego, radną powiatową Annę
Leżańską, wójta Mariusza Walachnię, wiceprzewodniczącego rady
gminy Jacka Krzepkowskiego, sołtysa Leszka Adamczyka.
Wówczas nastąpił kulminacyjny moment uroczystości, czyli prze-
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Miejsce integracji w Zbrojowie otwarte
9 września mieszkańcy Zbrojowa i okolicznych sołectw bardzo
licznie wzięli udział w otwarciu miejsca integracji. Chyba najliczniej,

Patrycja Gniwek oraz reprezentant młodzieży Robert Kaczmarczyk.
Po przejściu zebranych pod altanę obecnych powitała Halina
Fidor i Beata Żak, a poświęcił go ks. proboszcz parafii Sorbin
Eugeniusz Siedlecki. B. Żak zwracając się do mieszkańców stwierdziła: -To miejsce było
oczekiwane i wymarzone. Jest ono
dla was, integrujcie
się tutaj, ale jednocześnie musimy
o nie się troszczyć.
Program
artystyczny
swym
występem zapewnił Zespół Pieśni
i Tańca „Sorbin”,
Gminny Ośrodek Kultury blok imprez rekreacyjno – sportowych.
Na boisku do piłki siatkowej rozegrany został po raz pierwszy turniej o Puchar Sołtys Zbrojowa, w którym w dwóch kategoriach wiekowych rywalizowało w sumie sześć drużyn.
– Mam nadzieję, że impreza na stałe wpisze się w cykl rozgrywek
sportowych naszej gminy – powiedziała B. Żak.
Imprezę poprowadziły jak zwykle niezawodne Katarzyna Skarus
i Marzanna Godlewska z Gminnego Ośrodka Kultury.

ze wszystkich dotychczas otwieranych obiektów tego typu w ostatnich miesiącach.
Gdy tylko dotarli wszyscy goście
uroczyście przecięto
wstęgę, co uczynili:
sołtys Beata Żak, radna Halina Fidor, starosta Michał Jędrys
z córką, wójt Mariusz
Walachnia, przewodniczący rady gminy
Jerzy Rams, przedstawicielka
dzieci

pa ździer nik 2012

Organizatorami
imprezy byli: sołtys Zbrojowa Beata
Żak, radna Halina
Fidor, Rada Sołecka:
Janina
Łodyga,
Elżbieta
Płocia
i Dawid Fidor oraz
GOK w Bliżynie.
Jacenty Kita
Samorządowy Informator Gminy Bliżyn
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W Gm inie i O ko li c y

Popielgrzymkowy relaks

W poprzednim wydaniu pisaliśmy już o udziale naszych cyklistów w rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. Pątnicy wrócili do
Bliżyna, a w dniu 8 września w altanie w Brześciu spotkali się na
integracyjnym ognisku popielgrzymkowym. Uczestniczyli w nim

do Częstochowy Henryka Kucewicza, których odbyło się dotychczas pięć, organizatorzy przekazali Biblię.
Dodajmy, że pan Henryk jest czasami w Bliżynie określany jako
„czwarty ksiądz w parafii”.
Ks. Stanisław Wlazło wyraził nadzieję, że ta cenna inicjatywa
będzie kontynuowana w latach przyszłych, a liczba uczestników wyjazdów będzie się zwiększać.
Przy okazji „dodatkowy ksiądz” w parafii uzupełnił nasz
poprzedni tekst. Opiekunem duchowym pielgrzymki był ks.
Arkadiusz Czupryński (choć w drodze powrotnej towarzyszył im
już nowy wikary, ks. Marcin Zieliński). Najstarszy z uczestników –
Ryszard Wrona – ma 79 lat, a najmłodszy – Jakub Dąbrowski – lat
9. Łącznie jechało 53 osoby, w tym 26 z samego Bliżyna. Pozostali
byli m.in. z Radomia, Starachowic, Ostrowca czy Suchedniowa.
Jechało 31 mężczyzn, 16 kobiet oraz 6 dzieci.
Jacenty Kita

Staw się zarybia
m.in. proboszcz bliżyńskiej parafii ks. Stanisław Wlazło wraz
z księżmi – wikariuszami i wójt gminy Mariusz Walachnia.
Był wspólny poczęstunek, pieczenie ziemniaków oraz kiełbasek.
Dla głównego organizatora bliżyńskich pielgrzymek rowerowych

Kilka miesięcy temu z inicjatywy sołtysa Ubyszowa Zbigniewa
Ślęzaka oczyszczono istniejący w tej miejscowości zbiornik przeciwpożarowy i powoli zaczęto go zarybiać.
W ostatnim czasie dotarła kolejna partia, kilkadziesiąt karasi,
które już powoli rosną, ku przyszłej radości wędkarzy.
(jk)

10 Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

pa ździer nik 2012

Z Ż ycia Gm iny

Młodzież sadziła drzewa

Ale okaz!
A powszechnie się mówi,
że w Gminie Bliżyn same
piachy, lasy i ziemia szóstej klasy.
Tymczasem ten owoc
to dynia, która wyrosła na
bliżyńskiej ziemi. -Waży 25
kg i mierzy w obwodzie 140
cm. Bez sztucznego pędzenia, na naturalnym nawozie – mówi hodowca okazu
Sławomir Młodawski.

W ramach akcji „Sprzątanie Świata” w dniu 21 września młodzież z klasy II gimnazjum w Bliżynie wraz z opiekunami Tomaszem
Durlikiem i Sylwią Kaczer - Solarz, sołtys Anną Gołębiewską z rodziną i Radą Sołecką posprzątali plac zabaw znajdujący się obok wieży
ciśnień na Stalowni, który powstał z funduszu sołeckiego.

Wokół placu zabaw i wież y ciśnień posadzone zostały drzewka zakupione z funduszu sołeckiego i dzięki darczyńcom. Zakup drzewek
sponsorowało Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, które objęło swoim
patronatem zabytek, jakim jest wieża ciśnień. Drugim sponsorem byli
Agnieszka i Radosław Boczek, których firma zajmuje się sprzedażą
drzew i krzewów ozdobnych i owocowych.

Organizatorzy wszystkim serdecznie dziękują.

(jaki)

(jaki)

Alarm bombowy w szkole!

W Zespole Szkół w Bliżynie ugrupowanie terrorystyczne podłożyło bombę! Dyrekcja zarządza ewakuację, wójt powołuje sztab kryzysowy, powiadamia
służby ratownicze. Na miejsce
przybywa kilka
jednostek ochotniczej i zawodowej
straży pożarnej,
bezpieczeństwo
ratowników zapewnia
sześć
radiowozów. Jedną
z bomb pirotechnicy znaleźli z pomocą
specjalnie wyszkolonego psa, druga
niestety wybuchła,
są ranni…
Tak mniej więcej
wyglądał scenariusz
ćwiczeń
ratowniczych, jakie w dniu
27 września przeprowadzono na terenie naszej gminy. Akcja się udała, ranni uratowani…
Szerzej za miesiąc.
Jacenty Kita
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Og łoszenia - Komunik at y

Ogłoszenie o zbiórce opakowań
szklanych i makulatury
Urząd Gminy informuje, że w dniu 10 października na terenie
gminy będzie przeprowadzona bezpłatna zbiórka opakowań szklanych (butelki i słoiki) i makulatury. Odbierane będą wyłącznie butelki
i słoiki bez zawartości, umyte, niepotłuczone bez nakrętek.
Opakowania szklane segregujemy osobno szkło bezbarwne i osobno szkło kolorowe.
Makulaturę pakujemy do kartonów bądź obwiązujemy sznurkiem
lub owijamy taśmą. (w przypadku deszczu makulaturę dodatkowo należy spakować w worek foliowy).
Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnej akcji jest aktualna umowa
na odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz posiadanie dowodów opłat za te usługi!
Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Bliżyn !!!
Worki na odpady szklane są dostępne u sołtysów poszczególnych
miejscowości jak również są do pobrania w Urzędzie Gminy.
Worki z odpadami prosimy składać w dniu 10 października  br. do
godz. 9.00 w wyznaczonych punktach zbiórki.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia, że w workach znajdują się odpady
inne niż ww., Gmina Bliżyn nie będzie prowadziła kolejnych bezpłatnych zbiórek.
Wójt Gminy
Mariusz Walachnia
***
Informacja o punktach zbiorczych odpadów szklanych i makulatury na terenie Gminy Bliżyn
1. Bliżyn - przed budynkiem OSP, przy „pętli”, ul. Zafabryczna,
na przeciwko sklepu p. J. Skorupskiego.
2. Brzeście - parking przy altanie, łąka obok p. Milanowskiej.
3. Bugaj - koło posesji p. Szweda.
4. Drożdżów - na przeciwko posesji p. sołtys M. Jachimowicz.
5. Gilów - teren boiska koło p. Łukomskiej, za rzeką koło tablicy
ogłoszeń (obok p. Ślusarczyka).
6. Gostków - Gostków Górny - przy wjeździe do p. sołtys J.
Sieczki, teren obok byłego sklepu p. S. Janusa; Gostków Dolny
- teren przy skrzyżowaniu przed torami.
7. Górki - teren przed starym sklepem GS-u.
8. Jastrzębia - przy posesji p. sołtysa S. Bernatka.
9. Kopcie - na posesji p. sołtys J. Jaślan.
10. Kucębów Górny - przy tablicy ogłoszeń.
11. Kucębów Dolny - przy tablicy ogłoszeń.
12. Nowki - przed budynkiem OSP.
13. Mroczków - przed budynkiem OSP.
14. Mroczków-Kamionka - na przeciwko posesji nr 15.
15. Mroczków- Kapturów - na działce obok posesji nr 21.
16. Nowy Odrowążek - przy budynku OSP.
17. Odrowążek - na posesji p. sołtysa S. Bernatka.
18. Płaczków - przy zjeździe z drogi krajowej na Mroczków. Piechotne – na posesji u p. sołtys D. Domagała, Piechotne –
obok posesji nr 58.
19. Sołtyków – przy zjeździe z drogi krajowej na cegielnię.
19. Rędocin - na posesji u p. sołtys M. Mamli.
20. Sobótka - na posesji u p. sołtys K. Adamczyk.
21. Sorbin - teren przed budynkiem OSP, plac obok kościoła.
22. Ubyszów - przy pętli autobusowej, - na terenie boiska przy
dawnej szkole.
23. Wołów - teren przy budynku OSP.
24. Wojtyniów - ul. Kamienna (przy sklepie), na placu przy budowanej przepompowni.
25. Zagórze - przy „pętli”.
26. Zbrojów -na posesji p. Sołtys B. Żak.
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To działa!
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. jako
instytucja pozabankowa powstała jako alternatywne źródło finansowania wydatków związanych z prowadzeniem biznesu, choćby ze względu
na skrócone i bardziej przystępne niż w komercyjnych bankach procedury.
Z oferty Funduszu mogą również skorzystać przedsiębiorcy dopiero
planujący rozpoczęcie swojego własnego biznesu.
Podczas oficjalnego otwarcia biura Funduszu mieszczącego
się w Kielcach przy ul. św. Leonarda 1/14 Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Adam Jarubas wręczył Prezesowi Zarządu
Krzysztofowi Zarembie pamiątkowe pióro z życzeniami, aby podpisano nim jak najwięcej pożyczek, wspierających świętokrzyskich przedsiębiorców. Winszowania Marszałka przyniosły efekt, bo po opracowaniu dokumentacji pożyczkowej i zamieszczeniu na stronie internetowej
(www.fpws.eu) informacji o naborze wniosków pożyczkowych do siedziby Spółki zaczęły napływać pierwsze wnioski pożyczkowe.
Do chwili obecnej do Funduszu trafiły wnioski na łączną kwotę ok.
30 mln zł. Z czego na podstawie pozytywnej opinii komisji pożyczkowej
i decyzji Zarządu udzielono preferencyjne pożyczki na łączną kwotę ponad 25 mln zł.
Po dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się oferta pożyczkowa
Funduszu można wnioskować, że świętokrzyscy przedsiębiorcy chcą się
rozwijać, chcą zakładać firmy i szukają odpowiednich ku temu form finansowania.
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
ul. św. Leonarda 1/14 25-311 Kielce
tel. 41 360-02-80, fax. 41 360-02-81
www: http://fpws.eu
e-mail: sekretariat@fpws.eu
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Spo r t

Turniej Piłki Plażowej

Statuetki dla zwycięskich zespołów wręczył wójt Mariusz
Walachnia i dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus.
Jacenty Kita

Gminna Liga Piłki Nożnej
Mamy plażę nad zalewem – za nami więc I Otwarty Turniej
Piłki Plażowej. W dniu 25 sierpnia nad bliżyńskim zalewem Gminny

Ośrodek Kultury zorganizował rozgrywki, w których łącznie rywalizowało
12 drużyn (3 grupy po 3
drużyny): 2 dziewczęce, 2
mieszane i 8 męskich. Grali
zawodnicy ze Skarżyska
– Kamiennej oraz kilku
miejscowości z naszej gminy.
Po kilkugodzinnych
zmaganiach wyłoniona została czołowa trójka:
- I miejsce – Piąteczka (Agnieszka Kamińska, Elżbieta Szostek,
Agnieszka Osóbka i Hubert Kuźdub)
- II miejsce – Łysi (Michał Fiutowski, Agnieszka Fiutowska,
Karol Kowalik i Dariusz Lamer)
- III miejsce – Malicziki (Krzysztof Ludew, Mateusz Sobala,
Mateusz Szczygieł, Artur Dudek i Sebastian Piętak).

Za nami już 19. kolejka tegorocznej edycji rozgrywek Gminnej
Ligi Piłki Nożnej.
W ostatniej, rozegranej 23 września kolejce, padły następujące
rezultaty:  ZELKO – AIFAM 3:0 (walkower); Sorbin – Kucabów 5:3
(bramki: Mateusz Żak 3, Bartosz Żak 2 – Włodzimierz Dudzic, Artur
Głowala, Piotr Nowek); Sołtyków – Gilów 1:6 (Paweł Rycerski – Paweł
Garbusiński 3, Mariusz Okła, Łukasz Sidor, Patryk Włodarczyk);
Bad Boys – Kordian 2:1 (Artur Bartosik, Kamil Rut – Włodzimierz
Warszawski); Wołów – Mroczków 0:3 (walkower); Odrowążek –
Ubyszów 3:4 (Paweł Bernat 2, Przemysław Kaczmarczyk – Grzegorz
Kitel, Damian Kotowicz, Damian Rafalski, Paweł Tokarczyk).
Tabela po 19 kolejkach przedstawia się następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Drużyna
Bad Boys
Kordian
ZELKO
Ubyszów
Kucębów
Sorbin
Gilów
Wołów
Mroczków
Odrowążek
Sołtyków
* AIFAM

Mecze
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Pkt.
52
47
44
38
31
23
22
21
21
10
9
12

Bramki
92:29
109:39
98:48
67:53
87:53
50:65
66:99
49:59
70:84
53:130
39:90
33:72

Bilans
+ 62
+ 70
+ 50
+ 14
+ 34
- 15
- 33
- 10
- 14
- 77
- 51
- 39

Najlepsi strzelcy:
Nazwisko

Imię

Drużyna

Bramki

Jurkiewicz

Robert

ZELKO

36

Trzebiński

Grzegorz

Kordian

34

Warszawski

Włodzimierz

Kordian

23

Jędrzejczyk

Wiktor

Mroczków

20

Siudek

Grzegorz

Bad Boys

19

Głowala

Artur

Kucębów

18

Bartosik

Artur

Bad Boys

16

Świercz

Paweł

Gilów

16

Szmidt

Arkadiusz

Ubyszów

16
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Spo r t

Sezon udany dla kolarzy

2. Marek Sorbian - 495 p. - BSC Bliżyn
3. Leszek Ziętkowski  - 472 p. - BSC Bliżyn
Marek Sorbian i Leszek Ziętkowski, obaj BSC Bliżyn otrzymali
nominacje kapituły komisji Masters PZKOL do nagrody głównej tj.
samochód marki Chevrolet-captiva. Gala odbędzie się 24 października w teatrze „Sabat” w Warszawie.
- W sezon włożyliśmy dużo pracy, przygotowania czyniliśmy już
w lutym, marcu. Braliśmy udział w innych wyścigach jak MTB. Sezon
rozpoczęliśmy udanie od Mistrzostw Polski w Przełaju (marzec),
gdzie uplasowaliśmy się w pierwszej szóstce. Myślę, że przyszły sezon
będzie równie udany – mówi Marek Sorbian.
(jaki)

Kolarze szosowi Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów odnotowali duży sukces podczas Ogólnopolskich Wyścigów Masters Organe
Polska Cup ‘2012. W jeździe dwójkami na czas, zajęli III miejsce i zdobyli brązowy medal.
W tej 30. już edycji
imprezy, w której
rywalizowało
ponad 100. zawodników brązowy krążek kolarzy Marka
Sorbiana i Leszka
Ziętkowskiego jest
tym cenniejszy, że
zawody miały rangę Mistrzostw Polski,
Pucharu Polski i Super
Pucharu Polski.
Ostatni etap na dystansie 25. km rozegrany został
23 września w Warszawie
na Placu Teatralnym.
Było to kryterium uliczne
pod patronatem Ministra
Gospodarki Waldemara
Pawlaka oraz wiceminister sportu Katarzyny Sobierajskiej.
Po zakończeniu odbyła się dekoracja, wręczenie medali, pucharów
i nagród rzeczowych.
W klasyfikacji generalnej sezonu 2012, Marek Sorbian i Leszek
Ziętkowski z BSC Bliżyn uplasowali się na następujących miejscach:

Turniej królewskiej gry w Ubyszowie
W niedzielę 26 sierpnia
w altanie w Ubyszowie odbył się VII Wakacyjny Piknik
Szachowy połączony ze spotkaniem integracyjnym licznych członków kół szachowych
z Szydłowca, Stąporkowa,
Skarżyska-Kamiennej
i Bliżyna.
Turniej otworzył Sołtys
Zbigniew Ślęzak. Pomocą
organizacyjną wykazał się Waldemar Pogodziński właściciel sklepu, sponsor, fundator nagród
i entuzjasta szachów. Turniej
sprawinie przeprowadził sędzia
szachów Łukasz Łukomski.
W turnieju brało udział 18
uczestników w tym dwie panie.
Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:

Czasówka Orange Polska CUP ‘2012 (4 edycje)
1. Leszek Ziętkowski - BSC Bliżyn
2. Marek Sorbian - BSC Bliżyn
3. Franciszek Jowik - WTC Wałbrzych
Orange CUP ‘2012
1. Krzysztof Lenkowski - Wrocław
2. Marek Sorbian - BSC Bliżyn
3. Leszek Ziętkowski - BSC Bliżyn
Puchar Polski ‘2012
1. Lechosław Michalak - Warszawa
2. Krzysztof Lenkowski - Wrocław
3. Marek Sorbian - BSC Bliżyn
4. Leszek Ziętkowski - BSC Bliżyn
Maratony ‘2012
1. Franciszek Janik - WTC Wałbrzych
2. Leszek Ziętkowski - BSC Bliżyn
3. Marek Sorbian - BSC Bliżyn
Challenge ‘2012
1. Lechosław Michalak - 540 p. - Warszawa
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1. Łukasz Łukomski
2. Andrzej Słoka
3. Kazimierz Gorgoń
Turniej stał się cykliczny,
ze względu na dużą przychylność mieszkańców Ubyszowa,
którzy licznie kibicowali zawodnikom w tym jakże kameralnym miejscu.

Adam Łukomski

pa ździer nik 2012

Spo r t - Pi łk a N ożna

Finał eliminacji gminnych III Turnieju
o Puchar Premiera Donalda Tuska
W dniach 13 i 14 września na „Orliku” w Bliżynie odbył się
Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Do turnieju przystąpiło 7 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: 10 i 11 lat oraz 12-13 lat (chłopców).

z zespołem „Gang Bang” Mroczków 4:2 (w normalnym czasie gry
był remis 1:1). Trzecie miejsce zajęła drużyna „Huragana” Sorbin
wygrywając z K.S. Bliżyn 2 mecz o najniższy stopień podium 1:0.

W kategorii 10-11 lat turniej odbywał się systemem „każdy
z każdym”. Najlepsza okazała się drużyna „K.S. Bliżyn” prowadzona przez Sebastiana Durlika, pewnie wygrywając wszystkie swoje mecze. Drugie miejsce zajęła drużyna Odrowążka prowadzona
przez Danutę Zarzycką, a trzecie zespół z Mroczkowa pod opieką
Mirosławy Kani.

W kategorii 12-13 lat obowiązywał system pucharowy (przegrany odpada). Drużyny miały znacznie bardziej wyrównany poziom
i po zaciętym finale zespół K.S. Bliżyn wygrał po rzutach karnych

Najlepszymi strzelcami zostali: w kategorii 10-11 lat Jakub
Świercz (10 bramek),
w kategorii 12-13 lat
Jakub Jańczyk (3 bramki). Z kolei najlepszymi
bramkarzami zostali:
w kategorii 10-11 lat
Michał Włodarczyk,  
w kategorii 12-13 lat
Kacper Bieniek.
Pierwsze trzy drużyny otrzymały pamiątkowe
puchary
i dyplomy ufundowane
przez Gminę Bliżyn.
Ponadto wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymali pamiątkowe koszulki. Nagrody wręczyli Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia oraz
Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Rams.
Sebastian Durlik
Zdjęcia: Marzena
Jeżewska - Boczek
PS.
W
eliminacjach
powiatowych młodzi
zawodnicy
wygrali
i awansowali do rundy
wojewódzkiej, a grupa
starsza zajęła 2 miejsce.

pa ździer nik 2012
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Wak ac j e z TPD

Wakacje z Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci

wawcze, rajdy, wycieczki.
Organizatorzy stworzyli
dzieciom
odpowiednie
warunki
umożliwiające
poznawanie
urokliwych
zakątków, interesujących
zabytków kultury i sztuki
oraz walorów geograficz-

Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bliżynie, nawiązując do dobrych, wieloletnich już tradycji, w tym roku zorganizował wypoczynek letni dla dzieci z terenu gminy Bliżyn i z terenu
gminy Stąporków.
no-przyrodniczych. Podczas animacji gier i zabaw promowany
był zdrowy styl życia.
Odbyły się min. wycieczki do Zakopanego, Morskiego
Oka, Doliny Chochołowskiej, na
Gubałówkę, do Jaskini Mroźnej,
do Bukowiny Tatrzańskiej na baseny termalne itp. Obydwie grupy dzieci i młodzieży z uczest-

- Środki na realizację zadania TPD pozyskało z Urzędu Gminy
Bliżyn wysokość 22.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego kolejne
3.000 zł a z Urzędu Miasta i Gminy Stąporków 39.900 zł. Do tego
doszły własne środki uczestników, gdyż niektórzy uczestnicy płacili
za pobyt na kolonii – mówi prezes oddziału gminnego i główna organizator wyjazdu Grażyna Kij.
Na pierwszy turnus w okresie od 1 do 11 lipca w góry do
Murzasichle pojechało 46. dzieci i młodzież z Bliżyna. Drugi turnus
rozpoczął się 12 lipca i trwał do 22 tegoż miesiąca. Pojechała na nie-

go kolejna 47. osobowa grupa dzieci ze Stąporkowa, tym razem do
Jastrzębiej Góry nad morzem. Tam gdzie bliżyńska młodzież wypoczywała w ubiegłe wakacje.
Organizatorzy zadbali o dobre warunki zakwaterowania, smaczne wyżywienie oraz mnóstwo atrakcji. Były to min. zajęcia integracyjne, sportowe, ogniska, dyskoteki, zajęcia profilaktyczno - wycho-

nictwa w koloniach były
bardzo
zadowolone,
o czym świadczyły liczne
podziękowania za organizację i opiekę zarówno od
samych uczestników jak
i od rodziców, którzy już
teraz deklarują udział swojego dziecka w koloniach
organizowanych
przez
TPD w roku 2013.
- Serdecznie dziękujemy sponsorom   tj. Bankowi
Spółdzielczemu Suchedniów,
Bankowi
Spółdzielczemu
Końskie,
Zakładowi
Instalacji Wodnej Mniów –
Zdzisław Rejman, Kancelarii
Notarialnej w Starachowicach
- pani Katarzyna Sułek, panu
Jarosławowi Kowalczykowi,

panu Jackowi Kornackiemu
z Hurtowni Kornel w Skarżysku
Kam., pani Elżbiecie Żak za pomoc w zebrani środków na wypoczynek dla wychowanki z kl.
VI – mówi Grażyna Kij.

Kadrę kolonijną stanowili: Halina Fidor, Anna
Podolska, Agata Adamczyk,
Iza Sierko, Łukasz Gnat –
wychowawcy oraz Grażyna
Kij - kierownik.
Jacenty Kita
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