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jednogłośne absolutorium dla wójta,
relacja z sesji rady gminy,
uroczystości na Brzasku,
Sorbin na fali,
w Zameczku,
zakończenie rundy wiosennej GLPN,
40-lecie PZW w Bliżynie.

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
Oj działo się działo w dniu 23 czerwca na Placu Platterów przed
bliżyńskim Zameczkiem. W ramach IV już edycji imprezy Przystań
Bliżyn, Urząd Gminy w Bliżynie wraz z Gminnym Ośrodkiem KulPrzez kilka dni w Gminie Bliżyn przebywała delegacja partnerskiego, słoweńskiego miasta Grad, biorąc udział m.in. w imprezie
Przystań Bliżyn 2013. Delegacji towarzyszyła drużyna piłki nożnej
złożona z uczniów tamtejszej szkoły podstawowej.
Korzystając z tego na boisku Orlik w Mroczkowie 24 czerwca rozegrane zostały zawody w piłce nożnej zatytułowane Międzynarodowy Turniej Piłkarski Przystań Bliżyn 2013.
Czytaj na str. 15

Zielona Szkoła w Sztutowie

tury w Bliżynie przygotowali
wspaniałą,
perfekcyjnie wręcz przygotowaną imprezę plenerową, doskonale inaugurującą tegoroczne lato
i zbliżające się wakacje.
Bogaty program artystyczny, jaki zapewnili organizatorzy sprawił, że przez wiele godzin
kilka tysięcy osób doskonale bawiło się przy muzyce, śpiewie oraz
obrzędach ludowych.
Czytaj na str. 2-3 i 8-9
Fotorelacja na str. 16

Jednogłośne absolutorium dla wójta

W dniach od 21 do 26 czerwca 2013 r. uczniowie klasy IIc
(17 osób) Zespołu Szkół – Gimnazjum im. Generała Stanisława
Maczka w Bliżynie przebywali na Zielonej Szkole w Sztutowie koło
Gdańska.
Czytaj na str. 11

Najważniejszym punktem ostatniej sesji rady gminy, która miała
miejsce 26 czerwca, było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium dla wójta gminy
z jego realizacji. Rada była jednomyślna i wójt Mariusz Walachnia
absolutorium otrzymał. Dochody gminy zaplanowane po zmianach
miały wynieść 29.330.597 złotych – wykonane zostały w wysokości
26.853.398 zł tj. w 91,55%. Z kolei wydatki miały wynieść 31.599.928
zł, a ostatecznie wydatkowano 27.886.805 zł tj. 91,61%. Na inwestycje
wydana została kwota 6.981.399 zł, czyli 81,19% planu.
Czytaj na str. 4-5
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Przystań Bliżyn 2013
Oj działo się działo w dniu 23 czerwca na Placu Platterów przed
bliżyńskim Zameczkiem. W ramach IV już edycji imprezy Przystań
Bliżyn, Urząd Gminy w Bliżynie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bliżynie przygotowali wspaniałą, perfekcyjnie wręcz przygotowaną imprezę plenerową, doskonale inaugurującą tegoroczne lato
i zbliżające się wakacje. Bogaty program artystyczny, jaki zapewnili
organizatorzy sprawił, że przez wiele godzin kilka tysięcy osób doskonale bawiło się przy muzyce, śpiewie oraz obrzędach ludowych.
Punktualnie o godzinie 14.00 na scenę weszły główne organiza-

stwierdziła na wstępie Katarzyna Skarus oddając głos prowadzącej.
–Na początek pokażemy to co nasze, co mamy najlepsze –
stwierdziła Marzanna
Godlewska zapraszając
na scenę najdłużej działający w naszej gminie
zespół Sobótka. W dalszej kolejności zaprezentowały się Kuźniczanki,
po nich Zespół Pieśni
i Tańca Sorbin.
Od 15.00 na scenie
rozbrzmiewały rytmy
disco polo, a w imprezoZespół Pieśni i Tańca Sorbin
wy nastrój wprowadził
białostocki zespół Skaner. Artyści nie szczędzili publiczności ciepłych słów oraz autografów, a jako że w tym roku świętowali jubi-

Bawiło się kilka tysięcy osób
torki festynu: Katarzyna Skarus i Marzanna Godlewska z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Marzena Jeżewska-Boczek, aby zapro-

Skaner na scenie
leusz 20-lecia działalności artystycznej, publiczność odśpiewała im
gromkie Sto lat.
Ze Zduńskiej Woli do Bliżyna przyjechał kabaret Skreble, po
występie którego nastąpiło oficjalne otwarcie Przystani. Formalności tej dokonali wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady Jerzy Rams, delegacja z miejscowości Grad w Słowenii z żupanem tej
gminy Danielem Kalamarem oraz Grzegorz Świetlik, bliżynianin
w roli tłumacza.
-Życzę Państwu dobrej zabawy z okazji święta Bliżyna – powiedział gość ze Słowenii.

Główne organizatorki: Marzanna Godlewska,
Marzena Jeżewska – Boczek i Katarzyna Skarus
sić zebranych do zabawy. –Wczoraj w Kielcach odbywał się Sabat
Czarownic, a dziś imprezę poprowadzi Czarownica Marzanna Godlewska. Witamy w imieniu wójta gminy i zapraszamy do zabawy –

Otwarcie Przystani

Zespół Kuźniczanki
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Po zejściu gości ze sceny wkroczył na nią Tercet Baaardzo Egzotyczny, który tworzą Radosław Glua, Ryszard Kucewicz oraz
Sebastian Siudak. W dwóch wejściach zaprezentowali kilka scen
humorystycznych, w tym cygańskie rytmy. Ich występ spodobał się
publiczności, o czym świadczyły gromkie brawa.
Pomiędzy występami kabaretu na scenie gościła wokalistka z Zameczka Dominika Bąk.
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Kabaret Baaardzo Egzotyczny
Jako następna zagrała kapela Skangur, a ich występ z zainteresowaniem oglądali zebrani na placu.
Później rozstrzygnięty został konkurs Wianek Świętojański. Łącznie jury miało do oceny 16 wianków, z których jeden złożyła 90. let-

Występ się podobał
nia Janina Petrus. Ostatecznie komisja konkursowa w składzie: wójt
Mariusz Walachnia, Katarzyna Skarus i Ula Jędrzejczyk zdecydowała o przyznaniu następujących nagród:
I miejsce – Katarzyna Bernatek
II miejsce – Agnieszka Kulińska
III miejsce – Maria Trzebińska i Ewa Dudek.
Nagrody wręczyli wójt gminy i przedstawiciel firmy UNINET –
ich sponsorzy.

Publiczność oklaskami nagrodziła występy naszych artystów

Wręczenie nagród

Grupa Skangur

Występ się podobał

I wreszcie nadszedł długo oczekiwany przez zebranych kulminacyjny punkt imprezy, czyli występ gwiazdy wieczoru tj. Roberta
Janowskiego, któremu towarzyszyła Agata Dąbrowska znana telewidzom z programu Jaka to melodia?.
Po obejrzeniu obrzędu
Nocy Świętojańskiej (czytaj
na str. 8-9) zebrani powrócili
na plac przed Zameczkiem,
gdzie rozpoczęła się dyskoteka pod gwiazdami z zespołem Player.
Dodajmy na koniec, że
imprezę wsparli: Tomasz
Robert Janowski
Agata Dąbrowska
Cel, Tomasz Pela, Marek
Sorbian, Radosław Bartkowski, UNINET Skarżysko Kamienna.
Jacenty Kita
***
Projekt Przystań Bliżyn 2010-2012-kampania promocyjna, realizowany przez Gminę Bliżyn, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu Oś 2 Wsparcie
innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost
potencjału inwestycyjnego regionu. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
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Jednogłośne absolutorium dla wójta
Najważniejszym punktem ostatniej sesji rady gminy, która
miała miejsce 26 czerwca, było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium dla
wójta gminy z jego realizacji. Rada była jednomyślna i wójt Mariusz Walachnia absolutorium otrzymał.
Sesję otworzył przewodniczący rady Jerzy Rams, a po uzupełnieniu radni przyjęli porządek obrad.
Wójt o swej pracy
W dalszej części sprawozdanie ze swej działalności w okresie pomiędzy sesjami złożył
wójt Mariusz Walachnia.
Poza sprawami związanymi
z budżetem gminy oraz oświatą z ważniejszych działań wymienić trzeba to, że w czerwcu
gmina uzyskała pozwolenie
na Zmianę konstrukcji dachu
budynku Zespołu Szkół w Bliżynie. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 387.119,84 zł,
ale ostateczną kwotę poznamy
po rozstrzygnięciu przetargu.
Gmina planuje budowę placów
zabaw w Wojtyniowie, Sobótce
i Odrowążku i chciała na ten cel
Wójt Mariusz Walachnia składa pozyskać środki z LGD U Źrósprawozdanie
deł. Choć z braku środków pieniędzy tych nie pozyskamy, to jednak nie wszystko stracone.
-W związku z powyższym podjęto decyzję o realizacji z własnych środków finansowych gminy placu zabaw w Odrowążku
na terenie szkoły. Szacunkowa wartość tej inwestycji wynosi
167.589,12 zł. Trwają prace nad aktualizacją dokumentacji w celu
uzyskania pozwolenia na budowę odwodnienia placu zabaw. Po
uzyskaniu stosownego pozwolenia zostanie ogłoszony przetarg
nieograniczony na wykonanie robót budowlanych – powiedział
Mariusz Walachnia.
Gmina rozstrzygnęła przetarg na wywóz odpadów komunalnych. Spośród 6 złożonych ofert wybrana została ta złożona przez
firmę ALMAX Sp. z o.o. Radom, na kwotę 366, 185, 52 zł. Umowę
podpisano 18 czerwca a jej realizacja potrwa w okresie od 01.07
2013 r. do 31.12.2014 Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II
etap, Gmina Bliżyn. Najkorzystniejszą złożyła firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna z Nowego Korczyna za
cenę brutto 7.446.000,00 zł.
Gmina podpisała również pre-umowę na budowę drogi gminnej ul. Południowej w Zagórzu w ramach RPO Województwa
Świętokrzyskiego. Inwestycja ta będzie realizowana w 2014 roku.
Interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi wójta

Aleksandra Milanowska prosiła o uzupełnienia dróg kruszywem w Zagórzu i Brześciu, oznakowanie dojazdu do mogiły na
Brzasku, dowiezienie piasku do altany oraz uruchomienie pieniędzy z funduszu sołeckiego. Poddała również pod rozwagę radnych,
aby ze względu na zmienną w ostatnich latach pogodę, w budżecie na 2014 roku zaplanować dodatkowe pieniądze na ewentualne usuwanie skutków strat w wyniku opadów lub innych zjawisk
atmosferycznych. Tadeusz Łyjak prosił o wyjaśnienie kwestii wybudowania kilku wjazdów na posesje od drogi krajowej nr 42 oraz
wnioskował o wykonanie odwodnienia na jednej z posesji przy ul.
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Armii Krajowej. O dalsze losy budynku po byłej szkole w Ubyszowie pytał Zbigniew Ślęzak. Krzysztof Krzepkowski wnioskował
o wykoszenie poboczy. Na niedrożne rowy przy drogach powiatowych w Zbrojowie, Drożdżowie i Sorbinie zwracała uwagę Halina Fidor. Wiesław Gregiel prosił o wyjaśnienie kwestii remontu przejazdu kolejowego na Wołowie oraz o wykoszenie poboczy
na ul. Kamiennej i Podleśnej. Ewa Łukomska zwróciła uwagę na
niepełne remonty cząstkowe dróg gminnych. Sławomir Ferencz
poruszył sprawę mostka na drodze w kierunku na Barwinek, pytał o termin przetargu na wydatkowanie pieniędzy z funduszu
sołeckiego. Kazimierz Boruń natomiast zgłosił do naprawy drogi
w Sorbinie i Zbrojowie
Na zgłoszone wyżej wnioski odpowiedzi udzielił wójt Mariusz
Walachnia. I tak:
- wszelkie prace przy naprawach dróg, wykaszaniu rowów i poboczy są warunkowane pogodą,
- GDDKiA wjazdy na posesje wykonuje tylko na gruncie do
niej należącym,
- na budynek po byłej szkole w Ubyszowie gmina ogłosi kolejny przetarg,
- wójt za słuszny uznał wniosek radnej A. Milanowskiej odnośnie wydzielenia specjalnego funduszu pogodowego,
- w przypadku przejazdu kolejowego na Wołowie trwa swoista
przepychanka między PKP a powiatem,
- piasek na place zabaw będzie dowieziony,
- wszelkie inwestycje zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane od lipca.
O naszej służbie zdrowia
Kolejnym z punktów obrad była informacja na temat działalności i gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżnie, które przedłożyła jego dyrektor
Anna Jaros – Urbaniak. Ze sprawozdania wynika, iż w 2012 roku
ośrodek z Bliżynie przyjął 26.636 pacjentów, w Sołtykowie – 866
pacjentów. Poradnie dziecięce odwiedziło 3.433 dzieci, stomatologiczną w Bliżynie 2365 pacjentów, w Mroczkowie – 1090 pacjentów.
Dodając do tego świadczenia pielęgniarek SP ZOZ w 2012 roku
łącznie udzielił 36.307 porad.
Przez cały okres 2012 roku prowadzone były badania specjalistyczne: wzroku, słuchu, dopplerowskie naczyń szyjnych i kończyn
dolnych, w kierunku osteoporozy, echo serca oraz mammograficzne i cytologiczne.
Komisje rady pozytywnie oceniły sprawozdanie. Ale Halina
Fidor zasugerowała z osiągniętego zysku w wysokości 68.594 zł
zakup np. aparatu RTG do gabinetu stomatologicznego. Wsparła ją
w tym Ewa Łukomska.
Odpowiadając na powyższe uwagi A. Jaros – Urbaniak stwierdziła, że ma pomysły na wykorzystanie zysku, ale czy będzie to
zakup RTG? Do tego potrzebna jest przebudowa budynku. Choć
mam świadomość takiej potrzeby, to jednak nie bardzo to widzę.
To olbrzymi wydatek, który będzie się zwracał kilkadziesiąt lat.
Podczas dyskusji Jerzy Rams podkreślił, że oddany do użytku
gabinet stomatologiczny w Zespole Szkół w Bliżynie, ale przeznaczony dla młodzieży z całej gminy, jest jedyną tego typu placówką
w powiecie skarżyskim.
Kultura w 2012 roku
Dalsza część obrad poświęcona była działalności Gminnego
Ośrodka Kultury w Bliżynie, o czym mówiła dyrektor placówki
Katarzyna Skarus.
Na początek trochę statystyki. W ośrodku działa w sumie 10
zespołów i klubów, w których udziela się łącznie 116 osób. Są to:
Zespół Wokalny, Dziecięcy Teatrzyk, Młodzieżowy Zespół Te-
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47,61% wobec dopuszczalnego, ustawowego poziomu 60%.
Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
odczytała skarbnik gminy
Alina Wójcik. W dalszej
części przewodniczący ko-

O działalności kulturalnej mówiła na sesji Katarzyna Skarus

atralny SIMPLE, Dziecięcy Zespół Taneczny, zespół wokalny Canto, zespół ludowy Sobótka, zespół ludowy Kuźniczanki, ZPiT Sorbin, Klub Plastyka i Klub Szachowy Kordian. Do tego trzeba dodać
zajęcia rytmiczne, aerobic, makramy i języka angielskiego.
Przez cały 2012 rok GOK zorganizował 70 różnorodnych imprez, w których wzięło udział 11.436 osób. Do tego trzeba doliczyć
24 zajęcia – spotkania zorganizowane przez bibliotekę.
Radni pozytywnie ocenili działalność popularnego Zameczka.
Posypały się pochwały.
- Dziękujemy za potężny głos czarownicy, która w panią weszła
oraz przepiękne wianki w przedstawieniu Noc Kupały – komplementowała Aleksandra Milanowska. –Mieszkańcy Bliżyna serdecznie dziękują za imprezę Przystań Bliżyn. Była wzorowo przygotowana, na najwyższym poziomie. To było coś wspaniałego pod
każdym względem – uzupełniał Tadeusz Łyjak.
Jednogłośne absolutorium dla wójta
Najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium
dla wójta Mariusza Walachni za wykonanie budżetu w 2012 roku.
Na początek wójt przedstawił informację o realizacji podatków
i opłat w 2012 roku.
Później Mariusz Walachnia przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.
- Budżet 2012 roku znów zbliżył się do 30 mln, a pamiętamy, że
jeszcze kilka lat temu wynosił 10 mln. W 2012 roku oddano kilka
priorytetowych inwestycji - zalew bliżyński i oczyszczalnię ścieków wraz z I etapem kanalizacji. Powstały one za mniejsze pieniądze, aniżeli planowaliśmy. Poziom zadłużenia wynosi 47%, więc
mamy rezerwę na przyszłą kadencję, przede wszystkim na II etap
kanalizacji gminy. Dzięki solidnej i zgodnej współpracy już dziś
wykonaliśmy prawie wszystkie plany na tą kadencję. Dziękuję za
wszystko radnym, sołtysom i pracownikom urzędu gminy, przede
wszystkim skarbnik Alinie Wójcik – powiedział wójt.
Dochody gminy zaplanowane po zmianach miały wynieść
29.330.597 złotych – wykonane zostały w wysokości 26.853.398
zł tj. w 91,55%. Z kolei wydatki miały wynieść 31.599.928 zł,
a ostatecznie wydatkowano 27.886.805 zł tj.
91,61%. Na inwestycje
wydana została kwota 6.981.399 zł, czyli
81,19% planu. Zadłużenie gminy na koniec
2012 roku wynosiło
Zbigniew Ślęzak składa wniosek
12.785.000 złotych tj.

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium

misji rewizyjnej Zbigniew Ślęzak odczytał opinię w sprawie wykonania budżetu oraz wniosek o udzielenie absolutorium.
W dyskusji Jerzy Rams zauważył: - Jestem zbudowany realizacją budżetu. –Wójt stanął na wysokości zadania – dodała Aleksandra Milanowska.
W głosowaniu radni jednogłośnie opowiedzieli się za absolutorium dla wójta Mariusza Walachni.
W dalszej części obrad radni zmienili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, przyjęli
raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Bliżyn
za lata 2009-2012, wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości, dokonali zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Jacenty Kita

o absolutorium

S I E R P I E Ń 2013

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn

5

W G m i n ie i O ko l i c y

Uroczystości patriotyczne na Brzasku

W lesie na Brzasku odbyła się uroczystość dedykowana pamięci
760. osób zamordowanych tam przez hitlerowców w wyniku nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej AB mającej na celu eksterminację inteligencji i członków ruchu oporu. Była to największa egzekucja przeprowadzona przez okupanta niemieckiego na terenie Kielecczyzny.

z grupą radnych oraz delegacja kombatantów.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w intencji pomordowanych. Sprawował ją ks. Marian Mężyk w towarzystwie księży parafii
pw. św. Ludwika w Bliżynie z ks. proboszczem Stanisławem Wlazłą.

Ofiara mszy została przeznaczona na renowację sztandaru Światowego Związku Armii Krajowej w Bliżynie.
Po mszy przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Na koniec uroczystości delegacje złożyły wieńce pod mogiłą zbiorową upamiętniającą ofiary hitlerowskiego bestialstwa.
Jacenty Kita

Pomaszerowali na wakacje

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu powiatu skarżyskiego, poczty sztandarowe, delegacje
szkół, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i politycznych. Nie zabrakło również parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej,
przedstawicieli władz wojewódzkich i władz samorządowych.
Gminę Bliżyn reprezentował poczet sztandarowy, wójt gminy
Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams wraz

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego młodzież bliżyńskiego
gimnazjum uczestniczyła w dwudniowym rajdzie pieszym po Górach Świętokrzyskich.

Na trasie ich marszu znalazł się m.in. Wąchock, Wykus, Bodzentyn, Góra Klonowska oraz Łączna.
(jaki)
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Sukces zespołu Sorbin
Zespół Pieśni i Tańca Sorbin wyśpiewał dla powiatu skarżyskiego pierwsze miejsce podczas III Powiatowego Festiwalu Folklory-

przemysłowych regionu.
Była to także okazja do prezentacji walorów i atrakcji Powiatu
Skarżyskiego. O tym, co można zwiedzić i zobaczyć w naszym powiecie odwiedzający Kuźnice Koneckie mogli dowiedzieć się na specjalnie zaaranżowanym stoisku promocyjnym powiatu skarżyskiego.
Szczególnym zainteresowaniem odwiedzających stoiska cieszyły się
przewodnik wędkarski po wodach powiatu skarżyskiego, album fotograficzny Utrwal, co piękne wokół nas, najnowszy numer kwartalnika
społeczno-kulturalnego Ziemia Odrowążów oraz wyświetlane w wersji telewizyjnej prezentacje multimedialne z imprez promocyjnych powiatu.
Stoisko powiatu zaszczycili swoją obecnością także parlamentarzyści ze Skarżyska-Kamiennej, posłowie: Marzena Okła Drewnowicz i Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego
Adam Jarubas, starosta opoczyński Marek Ksyta, przewodniczący
rady powiatu opoczyńskiego Andrzej Kopania oraz starosta konecki
Bogdan Soboń, którzy gratulowali zwycięskiemu zespołowi z Sorbina
wyśpiewanego sukcesu.
Jolanta Jagiełło

stycznego Kuźnice Folk Fest – Maleniec 2013 zdobywając najwyższe
trofeum festiwalu - Puchar Starosty Koneckiego. W trakcie konkursu
wyróżniono także, za śpiew indywidualny, solistę zespołu Ryszarda
Kucewicza, który otrzymał pamiątkowy dyplom. Zespół ponadto za
udział w festiwalu, krzewienie kultury ludowej regionu Ziemi Skar-

żyskiej i reprezentowanie powiatu skarżyskiego poza jego granicami
otrzymał także nagrodę specjalną Starosty Skarżyskiego w wysokości
500 zł. Festiwal folklorystyczny towarzyszył 14. edycji Kuźnic Koneckich - imprezie plenerowej popularyzującej dziedzictwo kulturowe
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, zabytków techniki i tradycji

PODZIĘKOWANIE
Rodzina zaginionej Bogumiły Durlik dziękuje za wsparcie
i pomoc w poszukiwaniach: wójtowi i pracownikom Urzędu
Gminy Bliżyn, nauczycielom i Dyrekcji Zespołu Szkół w Bliżynie, funkcjonariuszom Policji z Komendy Powiatowej w Skarżysku - Kamiennej, jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej
z Gminy Bliżyn oraz wszystkim mieszkańcom gminy, którzy
włączali się w akcje poszukiwawcze.
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Noc Kupały nad bliżyńskim zalewem
Hej siostrzyce czarownice - dalej żwawo na Łysicę
Na pomiotłu na pożogi niech ludziska pomrą z trwogi.
Na łopacie wiedźma gna hop sa sa, hop sa sa
Na wyścigi pędzą strzygi ,
mkną przez krzaki wilkołaki,
bladolice, topielice – dalej, żwawo na Łysicę
Siostry wiedźmy, baby, strzygi, dzieci nocy, leśne biesy
do mnie do mnie przybywajcie.
Noc Kupały mamy dziś
Noc Kupały diabli pląs …. Poczynajcie

wające po zalewie żaglówki i łodzie, oświetlone barwnymi lampionami.
Nie mogło zabraknąć staropolskich obrzędów Nocy Świętojańskiej, w tym budzących grozę czarownic z miotłami, płonącego ogniska, rytualnych obrzędów, poszukiwania kwiatu paproci.

Tymi słowami Katarzyna Skarus, dyrektor bliżyńskiego Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczęła przedstawienie Noc Kupały, które
zostało przez nią wyreżyserowane na okoliczność imprezy Przystań
Bliżyn 2013. Już po jego obejrzeniu można było bezapelacyjnie stwier-

Tu gdzie szumi bór ten stary
Kupałowe będą czary
Chodźcie wiedźmy, chodźcie strzygi
na harce, podrygi.
Las zaroił się już cały
Noc Kupały, noc Kupały.
Na polanie, przy strumieniu
na omszałym tym kamieniu
na rozstajach w zagajniku
jest nas tu bez liku
Las zaroił się już cały
Noc Kupały, noc Kupały
Katarzyna Skarus kontynuowała: Wokół płonących stosów
skupiali się głównie ludzie młodzi, kawalerowie chcący popisać się
dzić, że zostało ono przygotowane i przedstawione w sposób perfekcyjny.
Nim uczestnicy obrzędu
oraz niezliczone tłumy publiczności przybyły nad zalew, sprzed Zameczka wyruszył barwny korowód na czele
z bębniarzami z Miejskiego
Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej. Szły panny
z wiankami, płonęły pochodnie, echo niosło przejmujące
dźwięki bębnów.
Urokliwie wyglądały pły-
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zręcznością w skokach przez ogień i dziewczyny w wieńcach z ziół na
głowach i białych sukniach przepasanych bylicą. Wrzucając zioła do
ognia dziewczyny trzymając się za ręce tworzyły krąg wokół ogniska
i mówiły:

chyra, Magdalena Pydyn,
Sandra Borowiec, Dominika Bąk, Magdalena Wydra, Daria Ołub, Sylwia
Markot, Marta Pakos,
Zuzanna Król, Paulina
Pietrzyk, Ula Krzemińska,
Julia Ołub, Kacper Gołębiewski, Katarzyna Połeć,
Dominika Bąk, Krzsztof
Ślusarczyk. Towarzyszyli
im wspomniani wyżej bębniarze: Dominika, Mateusz, Jan, Kamil i Krzysztof.
Na koniec w niebo pomknęły przepiękne lampiony, które rozświetliły niebo nad Bliżynem i okolicą.
Jacenty Kita

Myśmy przyszły tu z daleka, popalili ognie święte,
nie zabiorą nam już mleka czarownice te przeklęte!
Niechaj ruta w ogniu trzeszczy, czarownica w ogniu wrzeszczy,
niech bylicy gałąź pęka, czarownica w ogniu stęka….
W tradycji staropolskiej Noc Kupały
była to noc zalotów,
miłości, inicjacji i nieskrępowanej swobody.
Przygotowywały
się
do niej dziewczęta marzące o miłości, zbierając kwiaty i zioła wiły
wieńce, symbol swego
panieństwa, wtykając
w nie świece, puszczały na wodę by im wróżyły czy miłość nadejdzie
i kiedy.
W wiankach musiały się znaleźć bylica,
piołun i ziele świętojańskie (dziurawiec).
Chętnie przeplatano je
liśćmi paproci zwanej
nasięźrzałem, zielem
przyciągającym spojrzenia płci przeciwnej
i strojono kwiatami.
Tych powinno być
dziewięć, a najchętniej
wykorzystywano rumianki, bławatki i rutę. Każda osoba może puścić 1 lub dwa wianki.
- Powszechnie wierzono, że osoby czynnie uczestniczące obrzędach i uroczystościach Kupalnej Nocy, przez cały rok będą żyły w dostatku i szczęściu. A o zapewnienie sobie szczęścia zabiegają wszyscy
i zawsze, jakkolwiek by go nie
pojmowali. Kończąc Kupalowe obrzędy życzymy szczęścia i wszelkakiego urodzaju
– dodała na koniec Katarzyna Skarus.
Nie możemy pominąć
aktorów biorących udział
w przepięknym przedstawieniu. Byli to: Paulina Kucewicz, Agata Żak, Amelka Sta-

PS
Tekst oparto na scenariuszu opracowanym przez Katarzynę
Skarus.

Konkurs Przedwiośnie z udziałem prac
bliżyńskich artystów
Konkurs PRZEDWIOŚNIE organizowany przez BWA w Kielcach
już po raz 36., jest jedyną w naszym
województwie - miarodajną poprzez
swą systematyczną cykliczność -prezentacją twórczych osiągnięć kieleckiego środowiska artystycznego.
Tradycyjnym rezultatem konkursu
PRZEDWIOŚNIE, po zweryfikowaniu przez niezależne jury zgłoszonych do niego prac, jest wystawa,
mająca rangę aktualnego raportu
o kondycji świętokrzyskiego środowiska plastycznego, jego aktywności
i charakterze. W tym roku będzie
to wystawa wyjątkowa – bo po raz ostatni będzie ona prezentowana w starej galerii przy ul. Leśnej 7. PRZEDWIOŚNIE zawsze było
wspólnym dziełem organizatorów, sponsorów, związków twórczych
i przede wszystkim artystów.
Na konkurs wpłynęło 252 prace autorstwa 95 twórców. Jury: prof.
Grażyna Jaskierska-Albrzychowska (rzeźbiarz), prof. Antoni Kowalski (malarz), prof. Zbigniew Bajek (multimedialista), prof. Zbigniew
Purczyński (grafik) do wystawy zakwalifikowało 123 prace 60 autorów.
W obecnej 36 edycji Przedwiośnia, uczestniczy dwoje artystów
związanych z Bliżynem. Są to Urszula Jędrzejczyk i Paweł Osóbka.
Marzena Jeżewska-Boczek
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Spotkanie autorskie w Zameczku
15 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie odbył się
wernisaż wystawy prac malarskich oraz spotkanie z autorką obrazów i wierszy Pauliną
Knyziak Niezgodzką z Krakowa.
W miłej atmosferze obejrzeliśmy prezentację multimedialną oraz mieliśmy okazję
wysłuchać wierszy będących
dopełnieniem wystawy. Autorka tak mówi o swojej sztuce:
To fakt, że są odbiorcy, którzy oglądając moje obrazy czuli, widzieli lęk. Ale zdarzali się i tacy którzy skupiali się na pełnych
życia kolorach, dostrzegając na płótnach scenerie iście baśniowe, których nawet ja nie widziałam. Celowo (zwłaszcza w obrazach malowanych poziomo) - nie ograniczam wyobraźni interpretatora grubą linią
obrysu, wyraźnym konturem, aby z moich obrazów jak z chmur czy
wosku ludzie odczytać mogli także i to, co nie było zamysłem mojej
wyobraźni ... a narracja odbiorcy bywa czasem doprawdy zdumiewająca...
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Malarstwo jest więc zarazem rodzajem lustra, papierka lakmusowego - jeśli ktoś nosi w sobie lęk (a któż z nas go nie odczuwa?), na
pewno zobaczy jego wszystkie oblicza w lustrach moich obrazów i to
bardzo wyraźnie.
Ja sama malując
czuje tylko pozytywne
emocje, a sam proces
twórczy, to jak pisałam
rodzaj modlitwy .... nie
zaś terapia... to odkrywanie Boga ..odmiana
słowa człowiek przez
wszystkie
przypadki, punkty widzenia..
poszukiwanie Boga -a
w nim rozgrzeszenia...
dla tego co uczynił
człowiek człowiekowi
......całuny ludzkich twarzy są jak niekończąca się litania ...jak pisałam
w wierszu na przebłagania...
może litania moich obrazów przekonają czas...
że potrzeba więcej ludzi...
nie kamieni...
Wystawa jest dostępna do zwiedzania w czasie wakacji w godz.
8:00 – 16:00
Ula Jędrzejczyk
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Wydano ze œrodków finansowych Programu
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Zielona Szkoła w Sztutowie
W dniach od 21 – 26
czerwca 2013 r. uczniowie
klasy II c ( 17 osób) Zespołu Szkół – Gimnazjum
im. Generała Stanisława
Maczka w Bliżynie przebywali na Zielonej Szkole
w Sztutowie koło Gdańska.
Zakwaterowani byliśmy w Ośrodku Wczasowo Kolonijnym Alga
w pokojach 4 lub 5 – osobowych z łazienką i telewizorem. Mogliśmy
w nim korzystać bez ograniczeń z otwartego basenu i boisk sportowych. Właściciel zorganizował dla nas zajęcia edukacyjne o bursztynie i pobyt w kręgielni oraz dyskotekę i ognisko pożegnalne. Zwiedziliśmy Muzeum Obozu Koncentracyjnego i Rezerwat Kormoranów
oraz słynny most zwodzony z serialu Czterech pancernych i pies
w Sztutowie.
Podczas pobytu na Półwyspie Westerplatte odbyły się
zajęcia edukacyjne przeprowadzone bezpłatnie przez Panią
Katarzynę Ziętkiewicz (obecnie Pietrzyk) z Muzeum II Wojny Światowej. Po wprowadzeniu historycznym dotyczącym
początków II wojny światowej
podzieleni na grupy musieliśmy
samodzielnie w oparciu o mapkę wykonać zadania edukacyjne. Pani Katarzyna była zadowolona z naszych osiągnięć.
W Gdańsku zobaczyliśmy
nabrzeże i żuraw portowy nad
Motławą, Pocztę Gdańską (broniła się w 1939 r.), Dwór Artusa
i Stare Miasto oraz Fontannę
Neptuna.
Będąc w Gdyni mogliśmy podziwiać Oceanarium
i zakotwiczone przy nabrzeżu
okręty ORP Błyskawica i żaglowiec Dar Pomorza. Nie zdążyliśmy
zwiedzić Muzeum Marynarki Wojennej(względy czasowe). Płynęliśmy statkiem Anita po Zalewie Wiślanym z Krynicy do Fromborka
i z powrotem(1,5 godziny w jedną stronę).
We Fromborku gimnazjaliści oddali hołd pochowanemu tu Mikołajowi Kopernikowi i obejrzeli ciekawy film dokumentalny opowiadający o poszukiwaniach grobu polskiego astronoma i zwiedzili tutejsze
muzeum. Przebywając w Wieży Wodnej zostali zapoznani z historią
Fromborka i mogli z niej podziwiać piękno tego warmińskiego miasteczka.
A w nim na szczycie szpitala św. Ducha znajduje się najstarsze na
Warmii i najwyższe prawdopodobnie w Polsce zamieszkałe gniazdo bocianie (ze względów bezpieczeństwa zostało ono przez ludzi o połowę
na wysokość zmniejszone). Obok przy ogrodzie z roślinami leczniczymi
znajduje się pomnik upamiętniający Napoleona Bonapartego w 1812 r.
Każdy dzień pobytu rozpoczynał się od gimnastyki porannej na
świeżym powietrzu. Zgodnie ze wskazówkami eksperta od bursztynu
od godziny 230 zapoznawaliśmy się z procesem dnienia czyli podziwialiśmy wschód słońca nad morzem. Wschód był cudny, ale dla niektórych
jeszcze do tego senny. Bursztynu na plaży nie znaleźliśmy. Nie dane było

z naszymi pozdrowieniami i podziękowaniami ze Sztutowa dotarły do naszych darczyńców.
Zdajemy sobie sprawę, że
wyjazd nasz na Zieloną Szkołę nie byłby możliwy, gdyby nie
pomoc finansowa INSTYTUCJI,
PRZEDSIĘBIORSTW I LUDZI
DOBREGO SERCA (zebraliśmy – 4.330 zł i otrzymaliśmy

nam obejrzeć zachodu słońca,
gdyż w zaplanowanym dniu pogoda gwałtownie się pogorszyła.
Mogliśmy za to korzystać z kąpieli
morskiej i słonecznej oraz z zabaw plażowych. Niektórzy z nas
byli pierwszy raz nad morzem, ale
wszyscy delektowaliśmy się jego
widokiem. Jedzenie i warunki
lokalowe bardzo dobre oraz pogoda dopisała (wieczorem przed
wyjazdem się popsuła i doszliśmy
do wniosku, że mamy wyjeżdżać
i dlatego pada). Za zgodą rodziców w niedzielę byliśmy w miejscowym kościele na Mszy św.
Wracając ze Sztutowa odwiedziliśmy Grunwald, a jadąc
do niego zobaczyliśmy Zamek
Malborski. Niektórzy z nas mieli
skojarzenia, że przybyliśmy z Bliżyna szlakiem króla Władysława
Jagiełły.
Mamy nadzieję, że karty

dużą obniżkę przy zapłacie za busa): Nadleśnictwa Suchedniów, Banku
Spółdzielczego w Suchedniowie, Jarosława Kowalczyka (Zakład Elektryczny
ZELKO w Bliżynie), Rady
Rodziców przy Gimnazjum
w Bliżynie, Zenona Nowakowskiego – członka Zarządu Rady Powiatu Skarżyskiego, Grzegorza
Zielonki, Martyny Maćkowiak, Marzeny Bracha, TSK24.pl- Serwis
Informacyjny, Żołnierzy generała Stanisława Maczka, Małgorzaty
Skórskiej, Karola Malinowskiego, Marka Guzikowskiego (Transport Osobowy Busem w Bliżynie), a szczególnie Zdzisława Rejmana
(Zakład Instalacji WODKAN w Mniowie) i Wójta Gminy Bliżyn Mariusza Walachnia.
DZIĘKUJEMY !!!!!!
Dziękujemy:
Wiesławowi Ciurze, który
w ostatniej chwili został naszym opiekunem
i Janowi Osóbce (kierowca i III - ci opiekun) oraz
NASZYM RODZICOM.
Pamiętajcie, że sami też
próbowaliśmy
zarobić
na wyjazd pracując przy
czyszczeniu zrębu leśnego.
Roman Falarowski
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100-lat!
Tak się zazwyczaj dzieje i zapewne jest to naturą ludzkiego istnienia, że tylko nieliczni otrzymują od losu dar długiego życia. Ten
dar pozyskała również Pani
Anna Zep, która w dniu 25
lipca 2013 roku obchodziła
setne urodziny.
Pani Anna urodziła się
i zamieszkuje w miejscowości Brzeście.
Ten dostojny Jubileusz
był wyjątkową okazją ku
temu, by złożyć Pani Annie
Zep serdeczne gratulacje
oraz życzenia dobrego zdrowia, bowiem jest ono cenniejsze niż największe bogactwa.
W
dniu
urodzin
w imieniu Wójta Gminy
Bliżyn Mariusza Walachnia z życzeniami odwiedzili Jubilatkę - Barbara
Stachera Sekretarz Gminy i Luiza Jurczyk-Kutryb Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
oraz Aleksandra Milanowska Radna Gminy. Życzenia przybyły też złożyć
Małgorzata Miernik Kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Skarżysku-Kamiennej i Teresa Kobus Kierownik Referatu Emerytalno-Rentowego.
Podziękowania i życzenia dla Jubilatki przekazał Donald Tusk
Premier Rzeczypospolitej Polskiej oraz Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski.
Były serdeczne życzenia, kwiaty i prezenty. Można pozazdrościć
Jubilatce nie tylko zdrowia ale i pogody ducha. Dołączamy się do życzeń dalszych lat życia w dobrym zdrowiu.
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Kordian Bliżyn na czele

Najlepsi strzelcy:

W dniu 22 czerwca zakończyła się wiosenna runda Gminnej Ligi
Piłki Nożnej w Bliżynie.
Podczas ostatniej kolejki padły następujące wyniki: Kucębów –
Sołtyków 10:2, (bramki: Patryk Grzela 3, Paweł Bernatek 2, Piotr
Nowek 2, Szymon Bednarz, Artur Głowaka, samobójcza – Bartłomiej Martys, Paweł Rycerski); Alpaga Gilów – Odrowążek 4:1 (Jacek

Nazwisko
Dudek
Bernatek
Rut
Łuczyński
Bartosik
Mastalerz
Durlik
Janik
Mastalerz

Imię
Michał
Paweł
Kamil
Paweł
Artur
Dariusz
Andrzej
Dariusz
Patryk

Drużyna
Kordian
Kucębów
Bad Boys
Alpaga Gilów
Bad Boys
Sorbin
Kordian
Kucębów
Płaczków

Bramki
19
15
11
10
9
9
8
8
8
Jacenty Kita

Tym razem ministranci na drugim miejscu
W sobotę, 15 czerwca, na Orliku w Bliżynie odbył się I Turniej Ministrantów w Piłkę Nożną Dekanatu Skarżyskiego. Organizatorami
zawodów byli księża z dekanatu. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn.

Bilski 2, Krzysztof Franczyk, Łukasz Sidor – Mariusz Jedynak); Sorbin – Płaczków 9:2 (Bartosz Janusz 2, Dariusz Mastalerz 2, Bartosz
Żak 2, Emil Żak 2 Marcin Kowalki – Paweł Gajewski, Bartosz Kotwica); Kordian – ZELKO 4:1 (Michał Dudek 3, Włodzimierz Warszawski – samobójcza); Ubyszów – Bad Boys 0: 3 (Artur Bartosik 3);
L5R Mroczków – pauza.
Przypomnijmy, że w rozgrywkach bierze udział 11 drużyn z terenu Gminy Bliżyn. Mecze rozgrywane są na boiskach Orlik w Bliżynie
i Mroczkowie. Organizatorem ligi jest Zarząd w osobach: Robert Jurkiewicz, Sebastian Durlik oraz Sławomir Młodawski przy współpracy Urzędu Gminy. Mecze sędziowali Krzysztof Koperek, Bartłomiej
Pietrkiewicz, Kasia Chrzanowska oraz Roman Kurowski. Za sprawy
statystyczne odpowiadał Sebastian Młodawski, a z ramienia Urzędu
Gminy Iwona Solarz.
Po pierwszej rundzie z kompletem zwycięstw prowadzi Kordian Bliżyn.
- W imieniu Zarządu dziękujemy drużynom za zaangażowanie
i postawą na boisku, życząc powodzenia w drugiej rundzie - jesiennej,
której rozpoczęcie planujemy na 18 sierpnia – podsumował rundę Sławomir Młodawski.

Rywalizacja zespołów była niezwykle zacięta i emocjonująca.
Pierwsze miejsce zajęli ministranci z parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie pokonując w finale 2-0 parafię pw. św. Ludwika
w Bliżynie.
Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe dyplomy, zaś drużyny, które stanęły na podium – puchary, medale i wartościowe upominki. Sponsorem pucharów dla najlepszych piłkarzy oraz drużyn był
ks. Stanisław Wlazło – wicedziekan dekanatu skarżyskiego.

Tabela po XI kolejce:
Lp.

Drużyna

Mecze

Pkt

Bramki

Bilans

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kordian
Kucębów
Bad Boys
Gilów
L5R Mroczków
ZELKO
Sołtyków
Sorbin
Ubyszów
Odrowążek
Płaczków

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

30
24
24
18
18
16
10
9
7
4
3

53:16
49:20
39:22
40:31
30:37
27:29
23:47
33:32
29:37
15:35
19:49

+ 37
+ 29
+ 17
+9
-7
-2
- 24
+1
-8
- 20
- 30

W trakcie zawodów uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego przez organizatorów słodkiego poczęstunku oraz zjeść smaczny
bigos w szkolnej stołówce.
Najlepszym zawodnikiem został Jakub Świercz z parafii pw. św.
Ludwika w Bliżynie, a najlepszym bramkarzem Mateusz Kuźdub
z parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie. Zawodnik tej samej parafii – Mateusz Tumulec został królem strzelców zdobywając
6 bramek. Głównym sędzią turnieju była Katarzyna Chrzanowska.
ks. Marcin Zieliński
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J u bi l eu s z W ę d k a r z y

40. lecie wędkarstwa w Bliżynie
Już od 40. lat w Bliżynie wędkarze funkcjonują w zorganizowanej formie poprzez
koło Polskiego Związku Wędkarskiego. Koleżeńskie spotkanie na
tę okoliczność nad bliżyńskim zalewem zorganizowano w dniu 6
lipca br.

Pod wiatą zebrali się weterani wędkarstwa ze swymi młodszymi
kolegami, aby nie tylko wspominać minione lata, ale również uczestniczyć w otwartych, towarzyskich zawodach wędkarskich.
Po zakończeniu zawodów seniorzy – wędkarze uhonorowani zostali okolicznościowymi statuetkami 40. lecia, które wręczyli prezes
koła Piotr Sadowski oraz kapitan sportowy Tomasz Pela. Otrzymali
je wędkarze z minimum 30. letnim stażem w kole.
Odznaki otrzymali (w nawiasie rok wstąpienia do koła): Andrzej
Hozer, Marian Lisowski (1961), Zygmunt Skrobek, Zygmunt Warszawa (1963), Tadeusz Ciura (1964), Marek Hyb, Stefan Rot (1967),
Zbigniew Ciura (1968),
Alfred Ołownia (1969),
Daniel Fidor, Krzysztof Komar (1972),
Piotr Sadowski, Jacek
Ośóbka, Wiesław Gregiel (1973), Kazimierz
Buczek (1974), Jarosław Kowalczyk, Piotr
Szajda (1975), Stanisław Koperek (1978),

Rajmund Adamczyk (1979), Robert Kuszewski (1980), Jarosław
Gregiel, Władysław Mastalerz, Wojciech Witkowski, Krzysztof
Zbroja (1981) oraz Tomasz Pela (1983).

Okolicznościowy list gratulacyjny na ręce prezesa przekazał wójt
Mariusz Walachnia.
Wcześniej na zalewie rozegrano zawody wędkarskie. Choć ryba
tego dnia niezbyt brała, udało się wyłonić zwycięzców. Pierwsze
miejsce zajął Łukaz Ozan, drugie – Arkadiusz Markot a trzecie
Wiktor Durlik. Uhonorowani oni zostali upominkami przez organizatorów.
Jacenty Kita
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Mi ę dz y n a ro d ow y T u r n iej P i ł k a rs k i

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

Przez kilka godzin przy pięknej pogodzie i żywym dopingu kibiców (w większości dziewcząt) zmagały się drużyny ze Słowenii, SzkoPrzez kilka dni w Gminie Bliżyn przebywała delegacja partnerskiego, słoweńskiego miasta Grad, biorąc udział m.in. w imprezie
Przystań Bliżyn 2013. Delegacji towarzyszyła drużyna piłki nożnej
złożona z uczniów tamtejszej szkoły podstawowej.
Korzystając z okazji na boisku Orlik w Mroczkowie 24 czerwca
rozegrane zostały zawody w piłce nożnej zatytułowane Międzynarodowy Turniej Piłkarski Przystań Bliżyn 2013.

ły Podstawowej Nr 5 ze Skarżyska – Kamiennej oraz ze wszystkich
naszych szkół.
W finale drużyna z SP Bliżyn ulegała 0:1 gościom ze Słowenii.
Trzecie miejsce przypadło zespołowi SP nr 5, a kolejne zajęły: IV – SP
Mroczków, V – SP Odrowążek, VI – SP Sorbin.
Najlepszym bramkarzem został Kacper Świercz, zaś strzelcem
zdobywca ośmiu bramek Luka Marić z Gradu.
Dodajmy, że w drużynie
Mroczkowa grała jedyna
dziewczyna – Ola Adamiec.
Puchary i medale wręczyli wójt Mariusz Walachnia oraz przewodniczący
rady Gminy Jerzy Rams.
Zawody
sędziował
Krzysztof Koperek.
Jacenty Kita
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W O bie k t y wie
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