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Egzemplarz bezpłatny

Rok V, Nr 51

* zapowiedzi kulturalne na wrzesień,
* pielgrzymi na szlaku,
* powiatowe obchody Święta Policji,
* Jesienne Liście zapraszają,
* wakacje z Zameczkiem,
* plażówka, tenis, szachy, piłka nożna i inne wydarzenia sportowe.

„Plon niesiemy, plon…”
Dożynki Gminne w Sorbinie
Rok przeminął jakby tydzień,
I dożynek nadszedł dzień.
W darze niesiem nasze zboże,
Zboże nasze, to nasz czyn.

Niedziela „Jesiennych Liści”
Już 1 września w godzinach
od 8.00 do 20.00
każdy chętny będzie mógł zwiedzić i zapoznać się z pełną ofertą
ośrodka rehabilitacyjno – leczniczo – terapeutycznego Jesienne
Liście w Bliżynie przy ul. Staszica
16. –Idea jest taka, aby ludzie przyszli do nas w tym dniu i poprzez
zapoznanie się z naszą ofertą mieli wyobraźnię to tym, że jest to miejsce dla ludzi – mówi dyrektor ośrodka Jolanta Tombarkiewicz.
W ośrodku można się leczyć, rehabilitować, poprawić urodę oraz
smacznie i tanio posilić w domowej jadłodajni. Można będzie również po promocyjnej cenie wykupić zabiegi w tym dniu.
Z myślą o ubogich pacjentach wspólnie z miejscowymi przedsiębiorcami firma ufunduje dla jednej osoby pobyt rehabilitacyjny.
Czytaj na str. 8-9

W tym roku po
raz pierwszy w Gminie Bliżyn odbyły
się Dożynki Gminne.
Gospodarzem
był Sorbin.
Czytaj
na str. 2-3
Fotorelacja
na str. 16

Wakacje z „Zameczkiem”
Gminny Ośrodek Kultury przez
cały okres wakacji przygotował dla
zainteresowanych atrakcyjną ofertę rekreacyjno – sportową oraz krajoznaw-

IV Mistrzostwa Gminy Bliżyn w tenisie ziemnym

czą.
Czytaj w tym wydaniu gazety

Turniej szachowy w Ubyszowie
Jedenaście lat temu Adam Łukomski po raz pierwszy zorganizował w Ubyszowie, swej rodzinnej miejscowości, turniej szachowy. Do dziś jest
on organizowany i cieszy
się uznaniem amatorów
królewskiej gry. XI Piknik
Szachowy odbył się w tym
roku 18 sierpnia i wzięło
w nim udział 20. szachistów.
Czytaj na str. 15

Zakończył się IV turniej w tenisie ziemnym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Ramsa, w którym rywalizowali zarówno panowie, jak i panie.
Czytaj na stroni 15
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„Plon niesiemy, plon…”
Dożynki Gminne w Sorbinie
Rok przeminął jakby tydzień,
I dożynek nadszedł dzień.
W darze niesiem nasze zboże,
Zboże nasze, to nasz czyn.

Tym fragmentem wiersza Heleny Dorosińskiej
wypowiedzianymi
przez
Katarzynę Skarus rozpoczęły się uroczyste obchody
Gminnego Święta Plonów,
popularnych
Dożynek.
W tym roku miały one po
raz pierwszy charakter nie
tylko parafialny, ale również gminny.
Uroczyste
Dożynki
rozpoczęła Msza św., którą w kościele parafialnym w Sorbinie sprawowali ks. proboszcz Sławomir Spychaj oraz ks. kanonik Julian
Olejarz. Wcześniej ks. proboszcz wyszedł do wiernych zebranych
przed świątynią i zaprosił do uczestnictwa we Mszy dziękczynnej
za tegoroczne zbiory oraz pobłogosławił i poświęcił plony niesione
przez gospodarzy.
Po nabożeństwie barwny korowód, przy dźwiękach skocznej

muzyki ludowej, przemaszerował na plac szkolny. Wieńce dożynkowe złożone zostały przed sceną, a uczestników Dożynek powitała
dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus. Oprócz bardzo licznie zebranych mieszkańców gminy wśród uczestników uroczystości znalazło
się wielu gości: senator Beata Gosiewska, poseł Andrzej Bętkowski,
starosta Michał Jędrys, członkowie zarządu Stanisław Dymarczyk
i Zenon Nowakowski, radna powiatowa Anna Leżańska, zastępca burmistrza Suchedniowa Stanisław Kania, wójt Skarżyska Kościelnego Zdzisław Woźniak. Władze Bliżyna reprezentowali wójt
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Mariusz Walachnia,
przewodniczący rady
gminy Jerzy Rams
wraz z większością
radnych. Nie zabrakło
sołtysów i przedstawicieli organizacji oraz
stowarzyszeń działających w gminie.
Na początek piękny wiersz o dożynkach wyrecytowała Magda Wydra:
Żniwa się skończyły, zboże już sprzątnięto.
Dzisiaj wszyscy chłopi, obchodzą swe święto.
Zebrali się młodzi, razem ze starszymi,
By się wspólnie cieszyć, plonami żniwnymi.
Składamy wam plony, matki i ojcowie,
My, młodzi żniwiarze, córki i synowie.
Życzymy Wam przy tym, byście długo żyli.
Pracowali z nami, równo chleb dzielili.

Następnie starostwie Dożynek – Janina Kołek i Stanisław Nowek – bochen chleba z tegorocznych plonów przekazali na ręce wójta
Mariusza Walachni z prośbą, aby dzielił go w ten sposób, aby nikomu
go nie zabrakło. Bochny chleba otrzymali również radna powiatowa
Anna Leżańska i przewodniczący rady Jerzy Rams, po czym podzieli się oni nim z obecnymi
na Dożynkach.
Bogu najpierw dzięki
za zdrowie, pogodę.
Potem naszym władzom.
Dobrze wam, dobrze
nam, lepiej jeszcze trzeba,
Rządźcie gospodarze,
by nie brakło chleba.
W tym czasie piękny
wiersz Bochen chleba własnego autorstwa recytowała Janina Kołek
(czytaj na str. 4).
Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiło ośpiewanie wieńców dożynkowych. Katarzyna Skarus przedstawiła następnie skład
komisji konkursowej do oceny wieńców. W jej skład weszli: Agnieszka Ciok – etnograf z Muzeum Częstochowskiego, Anna Michalska
ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz dyrektor MCK-u w Skarżysku – Kamiennej Krzysztof
Szczygieł. Zwyciężył wieniec przygotowany przez mieszkańców
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Sorbina i to on będzie reprezentował naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w dniu 1 września w Skarżysku Kościelnym. Głównym
wykonawcą wieńca była Janina Kołek, dla której był to już 30. wieniec
wykonany na uroczystości dożynkowe.

Nie był to jedyny konkurs, jaki w tym dniu przygotowali organizatorzy. Ocenie poddane zostały również potrawy regionalne, a ich
degustacji i oceny dokonali wójt Mariusz Walachnia, starosta Michał
Jędrys, przewodniczący rady Jerzy Rams, wiceprzewodniczący rady
Jacek Krzepkowski, zastępca burmistrza Suchedniowa Stanisław
Kania i wójt Skarżyska Kościelnego Zdzisław Woźniak. Komisji do
podniebienia najbardziej przemówiły żeberka w kapuście przygotowane przez zespół Kuźniczanki z Barbarą Misiowiec, kwiaty z dyni
w cieście autorstwa Janiny Kołek oraz talarki z zsiadłym mlekiem według receptury Justyny Nowek. Nagrody w obu konkursach fundowa-

ła Gmina Bliżyn, a ich wręczenia dokonał wójt Mariusz Walachnia.
Później ogłoszony został także konkurs na Żniwiarza roku. Została nim sołtys Nowek Zuzanna Krzepkowska.
Nadszedł czas na część artystyczną. Najpierw zaprezentował się
w pięknych strojach regionalnych dziecięcy zespół taneczny, który powstał w oparciu o środki finansowe pozyskane z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Jego opiekunkami są Halina Fidor oraz Grażyna Kij.

Następnie wystąpiły zespołu ludowe: Sorbin, Sobótka i Kuźniczanki oraz soliści Wacław Pejas i Dominika Bąk. Humorystyczną Scenkę
w szkole przedstawiła Agnieszka Piwowarska, a dużą dawkę humoru
dostarczył również występ Tercetu Baaardzo Egzotycznego w składzie:
Sebastian Siudak, Ryszard Kucewicz i Radosław Gula.
Wystąpił także zespół młodzieżowy Braid Side oraz zespół Perły
z lamusa.

To jeszcze nie wszystkie atrakcje, których doświadczyli zebrani
w Sorbinie tego dnia. Można się było bawić w konkursach Jaka to melodia oraz tańca synchronicznego. Podczas całej imprezy do dyspozycji zebranych był park rozrywki i liczne stoiska handlowe.
Piękna aura sprawiła, iż zebrani na placu szkolnym mogli w sposób radosny spędzić to popołudnie.
Organizatorami Dożynek byli: Wójt Gminy Bliżyn, Gminny
Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką.
Jacenty Kita
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„Zameczek” zaprasza
Po wakacyjnej przerwie, od września, znów rozpoczyna się sezon kulturalny w bliżyńskim Zameczku. Najbliższe propozycje to:
* Turniej szachowy Grand Prix - 8.09. i 29.09.
* Otwarcie wystawy malarstwa Anny Tokarczyk z Łącznej - termin otwarcia wystawy podamy w na stronie GOK i plakatach.
* Rozpoczynamy jesienno - zimowy sezon Zameczkowych Spotkań Teatralnych spotkaniem z wybitną aktorką Gwiazdą Teatru Narodowego w Warszawie Anną Seniuk, która wystąpi
z córką Magdalena Małecką w wieczorze poetycko-muzycznym 27 września o godz. 19.00.
Prowadzimy przedsprzedaż wejściówek (w cenie 15 zł.) z uwagi
na ograniczoną ilość miejsc.
* W planach mamy również Borowiki, kurki, kanie czyli II wielkie grzybobranie, ale termin będzie uzależniony od .... wiemy
czego! Tak więc prosimy śledzić nas na naszej stronie a także
zaciągać informacji osobiście lub pod nr tel. 41 25-41-676.
Katarzyna Skarus

Zapraszamy na zawody pożarnicze
Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie zaprasza na zawody sportowo – pożarnicze, które rozpoczną się 8 września o godz. 9.00 nad bliżyńskim zalewem. –Wystartują w nich
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które będą zmagać się w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych według regulaminu
CTiF. Z kolei seniorzy i kobiety rywalizować będą w sztafecie 7x50
z przeszkodami oraz w ćwiczeniach bojowych – mówi komendant
gminny OSP Zdzisław Kuźdub.
(jaki)

Bochen chleba
Nie obejdziesz rączym krokiem,
nie obejmiesz bystrym wzrokiem,
nie okrzykniesz echem głosu,
polnych łanów złotych kłosów.
Szczerozłoto malowanych,
barwą kwiatu przeplatanych,
ciężkich pszenic i jęczmieni,
urodzajnej polskiej ziemi.
Wonne łąki i ogrody,
czystej rzeczki ciche wody,
zieleń lasów – błękit nieba,
razem wielki bochen chleba.
W czarną ziemię go zasiały,
czarne ręce, choć bolały.
Nim z ziarenka stał się chlebem,
wpierw był kłosem – rósł pod niebem.
Ciepłe deszcze go podlały,
szumem wiatry zapylały.
Złote słońce mu świeciło,
z nadzieją serce biło.
Że w mozolnym, żniwnym trudzie,
ręce rękom – ludziom ludzie,
dadzą bochen z ziemi wzięty,
bochen chleba – cały święty.
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Janina Kołek
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P i e lg r z y m i n a s z l a k u
grupa bliżyńsko-suchedniowska. W sumie około 300 osób.
Z kolei 11 sierpnia
spod kościoła Św. Ludwika w Bliżynie na
trasę wyjechała grupa
33 rowerzystów. Byli

Pieszo i rowerem na Jasną Górę
Jak co roku liczna
grupa
mieszkańców
Gminy Bliżyn uczestniczyła w pielgrzymce na
Jasną Górę.
Grupa piesza do pokonania w ciągu ośmiu
dni miała około 150.
kilometrową trasę. Nasi
pątnicy byli uczestnikami XXXV Pieszej
Pielgrzymki
Diecezji
Radomskiej i na trasie
przebywali w dniach od
6 do 13 sierpnia. Wśród
pielgrzymów było dużo
młodych osób, a nawet rodziców z małymi
dziećmi. Tegorocznej
pielgrzymce towarzyszy hasło Kościół naszym domem.

to uczestnicy VI Parafialnej
Pielgrzymki Rowerowej.
Wszystkie grupy razem 13
sierpnia weszły na Jasną Górę.
Parafianom towarzyszyli księża pracujący w bliżyńskiej parafii.
(jaki)

Pielgrzymka rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej w Sanktuarium
Matki Bożej Ostrobramskiej,
której
przewodniczył
ks.
infułat Józef Wójcik. Po mszy świętej
i błogosławieństwie,
około godz. 9.00 pątnicy ruszyli w drogę.
Na szlak do Częstochowy wyruszyły ze
Skarżyska-Kamiennej
trzy grupy - z Sanktuarium Matki Bożej
Ostrobramskiej, od
ojców franciszkanów
(z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny) oraz połączona

Rodzinie

Ś.P. lek. med. Wojciecha Urbaczki

- lekarza Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci
składają
Wójt, Rada Gminy i pracownicy Urzędu Gminy
w Bliżynie
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Świętowali skarżyscy policjanci
W dniu 29 lipca w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyły się uroczyste

było uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Łącznie awansowanych zostało 66 funkcjonariuszy, w tym nasz
dzielnicowy Paweł Jelonek. Każdy z awansowanych i wyróżnionych
policjantów otrzymał gratulacje od I Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Rafała Kochańczyka oraz Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej kom. Piotra Zalewskiego.
Jacenty Kita

Ogłoszenie

obchody Święta Policji. Udział w nich wzięli między innymi I Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
mł. insp. Rafał Kochańczyk, Komendant Powiatowy Policji w Skar-

Wójt Gminy Bliżyn informuje, że w dniach 4-5 września 2013
roku wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu Gminy Bliżyn, spełniającym kryterium dochodowe tj. 542,00 zł
dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456,00 zł dla jednego członka
rodziny, które nie pobierają żywności z innych punktów.
Żywność wydawana będzie dla wszystkich sołectw jedynie w remizie OSP w Bliżynie.
W dniu 04.09.2013 od godziny 10.00 do 14.00, a w dniu
05.09.2013 od godziny 9.00 do 14.00.
Należy mieć przy sobie dowód osobisty!!!
Prosimy o terminowe stawiennictwo, gdyż nie mamy możliwości
przetrzymywania artykułów w chłodni.
Pozyskana żywność pochodzi z Banku Żywności w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Pobrana żywność nie może być odsprzedana innym
osobom pod rygorem utraty prawa do dalszej pomocy.
Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Powiecie Skarżyskim”
żysku-Kamiennej
kom.
Piotr Zalewski, Pierwszy
Zastępca
Komendanta
Powiatowego Policji podkom. Piotr Janik, posłowie
Marzena Okła – Drewnowicz i Andrzej Bętkowski,
powiatowy kapelan policji
ks. Robert Szewczyk oraz
przedstawiciele
władz
powiatowych, miejskich
i gminnych. Gminę Bliżyn reprezentował wójt
Mariusz Walachnia.
Uroczystości
rozpoczęły się mszą świętą
w kościele pod wezwaniem
Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii Panny,
podczas
której
modlono się w intencji skarżyskich
policjantów i ich
rodzin.
Głównym elementem obchodów
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Powiat Skarżyski znalazł się na liście rankingowej podmiotów
składających wnioski i został tym samym rekomendowany w ramach
Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do
otrzymania 100% dofinansowania tj. kwoty 655 040, 00 zł. Projekt
pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim
zakłada wyposażenie 50 beneficjentów (rodzin) w komputery wraz
z dostępem do Internetu. Podczas rekrutacji pod uwagę będą brane
rodziny, których członkiem jest osoba niepełnosprawna, ale także rodziny zastępcze wykluczone cyfrowo z terenu powiatu skarżyskiego.
Z każdego gospodarstwa domowego, które zakwalifikuje się do projektu 2 osoby zostaną przeszkolone z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni spośród
osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie i będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia.
W ramach projektu wyposażonych zostanie również sześć jednostek podległych Powiatowi w sprzęt komputerowy wraz z dostępem
do Internetu tj.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań. W ww. jednostkach dostęp do Internetu będą
miały także wszystkie osoby wykluczone cyfrowo, które nie otrzymają
wsparcia w postaci komputera i dostępu do Internetu w domu.
Projekt będzie realizowany do końca września 2015 roku. Uczestnicy uzyskają dostęp do Internetu przez okres realizacji projektu
i okres trwałości, który wynosi 5 lat.
Regulamin rekrutacji do projektu dostępny będzie po podpisaniu
przez powiat skarżyski umowy o dofinansowanie projektu z instytucją wdrażającą.
Anna Radzimirska-Lange
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W aktorskim wcieleniu

Festiwal Wędrowania zawędrował do Bliżyna

Zespół
Pieśni
i Tańca Sorbin coraz
częściej wciela się
w role… aktorskie!
Dzieje się tak na ogół
podczas różnych inscenizacji historycznych np. związanych
z walkami powstańczymi czy też z wydarzeniami z lat II wojny światowej. Coraz częściej
występują również poza terenem naszej gminy.
7 lipca w Odrzywole k. Przysuchy odbyły się uroczystości Dnia
Odrzywołu z okazji
595. rocznicy lokacji
miejscowości
oraz
150-lecia Powstania
Styczniowego. Jednym z punktów uroczystości była inscenizacja historyczna
bitwy pod Ossą stoczonej 10 lipca 1863 r.
z Rosjanami przez
Pułk Dzieci Warszawy
zorganizowana przez
Kielecki Ochotniczy
Szwadron
Kawalerii
im. 13 Pułku Ułanów
Wileńskich. Zgodnie
z faktami historycznymi bitwę wygrali Polacy. Jedną z grup rekonstrukcyjnych był Zespół Pieśni i Tańca Sorbin, wcielający się w rolę
kosynierów i ludności wiejskiej. Inscenizacja cieszyła się wielkim powodzeniem i zgromadziła dużą widownię.
Kilka dni później, 12 lipca, wzięli udział obchodach 70. rocznicy
pacyfikacji Michniowa.
Uroczystości rocznicowe uświetniło widowisko historyczne
W imię Boga, Honoru i Ojczyzny w wykonaniu Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. W widowisku wzięło udział kilka grup rekonstrukcyjnych, w tym członkowie zespołu Sorbin. Zaprezentowane zostały sceny: Partyzancka
dola…, Potyczka we wsi oraz Bitwa polskich partyzantów z Niemcami.
Jacenty Kita

Damian Markiewicz był drugi
Szereg imprez
sportowych rozegrano podczas II Pikniku
Rodzinnego
w Mostkach. Przeprowadzone zostały
m.in. biegi wokół
zalewu na dystansie
3 km. Wśród mężczyzn
najszybszy
z czasem 9,33 okazał
się Rafał Giszko, przed Damianem Markiewiczem z Bliżyna i Przemysławem Stępnik.
(jk)

Po raz piąty w terminie 15-17 sierpnia został
zorganizowany Festiwal
Wędrowania. Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy
Wsi Odnowica w Dąbrowie Dolnej zaprosiło
wszystkich do artystycznych wędrówek wokół
Gór Świętokrzyskich.
Wędrówkę
ułatwiła mapka na której naniesione były
wszystkie
gościnne
miejsca. W każdym
z nich czekały na turystów różne atrakcje,
ciekawe
spotkania
z artystami w ich pracowniach, wystawy,
koncerty, możliwość
uczestniczenia w warsztatach artystycznych, rękodzielniczych. Na trasie
festiwalu znalazły się miejsca gdzie można było nauczyć się zakładać osnowę
i przygotować krosna do
tkania, nauczyć się tkać,
zrobić świecę, spróbować
wiejskiego chleba czy zatańczyć tańce słowiańskie.
To wszystko w otoczeniu
pięknej przyrody i dzieł
sztuki (wystawy malarstwa, fotografii, komiksu).
Wieczorami odbywały
się koncerty w Centrum
Edukacyjnym
Szklany
Dom nad ciekockim stawem i w Leśniczówce w Dąbrowie Dolnej, między innymi wystąpili
Radosław Nowakowski
i Mieczysław Litwiński
w specjalnie przygotowanym projekcie.
Po raz pierwszy festiwal zawędrował do
Bliżyna. W Muzeum
Dawnej Wsi Domek
Tkaczki w Bliżynie 16
i 17 sierpnia odbyły
się warsztaty z przygotowania osnowy i tradycyjnych, ludowych
krosien do tkania.
Festiwal zorganizowany został dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Partnerem było Centrum
Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach.
Ula Jędrzejczyk
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Niedziela „Jesiennych Liści”
Już 1 września w godzinach od 9.00 do 20.00
każdy chętny będzie mógł zwiedzić i zapoznać się
z pełną ofertą ośrodka rehabilitacyjno – leczniczo –
terapeutycznego Jesienne Liście w Bliżynie przy ul.
Staszica 16.

roku, po sześciu latach wyczerpujących prac inwestycyjnych, otwarty
został ośrodek Jesienne Liście, którego właścicielkami są Jolanta Tombarkiewicz i Anna Zając, pochodzące z Kielc siostry bliźniaczki.
W miejscu dawnego biurowca Polifarbu powstał nowoczesny, czte-

–Idea jest taka, aby ludzie przyszli do nas w tym dniu i poprzez zapoznanie się z naszą ofertą mieli wyobraźnię o tym, że jest to miejsce
dla ludzi. – mówi właścicielka ośrodka Jolanta Tombarkiewicz.
W ośrodku można
się leczyć, rehabilitować, poprawić urodę
oraz smacznie posilić
w stołówce. Można będzie również po promocyjnej cenie wykupić
zabiegi.
Z myślą o pacjentach wspólnie z miejscowymi przedsiębiorcami
firma Jesienne Liście
ufundują dla jednej osoby pobyt rehabilitacyjny.

rokondygnacyjny obiekt, do którego
dobudowano dwa nowe skrzydła.
Jego powstanie to nie tylko szansa
na poprawę zdrowia dla potrzebujących, ale także korzystny wizerunkowo obiekt w Bliżynie oraz nowe
miejsca pracy, których może powstać
nawet około setki.

Do niedawna było tu rżysko

Obiekt na miarę XXI wieku

Jeszcze kilka lat temu ta część Bliżyna nie budziła dobrych skojarzeń. Straszyły puste i zrujnowane obiekty po byłej fabryce Polifarbu.
Miary upadku dołożyła powódź, która spowodowała skażenie terenu.
Z czasem powiały dobre wiatry. Rok temu gmina oddała do użytku
odbudowany, piękny zalew z towarzyszącą infrastrukturą. W tym
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Budynek prezentuje się naprawdę
imponująco. Pozbawiony jest barier
architektonicznych i jest przyjazny
osobom niepełnosprawnym. Na powierzchni 4000 metrów powierzchni użytkowej znajduje się w pełni
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wyposażone
zaplecze
hotelowe, restauracyjne,
rehabilitacyjne i SPA. Do
dyspozycji jest 67 pokoi
dla 127 pacjentów. Każdy z nich wyposażony
jest w łazienkę, telewizor, ma dostęp do Internetu. Na każdym piętrze
do dyspozycji pacjentów
jest zaplecze kuchenne
oraz pralnia, biblioteka, salon fryzjerski
i kosmetyczny. Do tego
świetlica oraz kawiarenka, a nawet kaplica
ekumeniczna.
Dla zdrowia, urody…
W Jesiennych Liściach organizowane
będą m.in. turnusy rehabilitacyjne, dzienne

konywaniu stresu poprzez naukę
prawidłowego oddychania, ćwiczenia Tai-Chi i Yogę.
Oferta obejmuje kilkadziesiąt
rodzajów zabiegów. Z zakresu
fizykoterapii to m.in. laseroterapia, magnetoterapia, elektroterapia, ciepłolecznictwo, krioterapii
miejscowej, ultradźwięków, wodolecznictwa, masażu klasycznego i wirowego. Natomiast w zakresie kinezyterapii oferowana
jest rehabilitacja ruchowa indywidualna i grupowa.
Z ciekawostek można wymienić również zabiegi w grocie jodowo-solnej, masaż bańką chińską, rytuał w kapsule SPA, masaż
świecą Magia dotyku i wiele innych. A to wszystko w przystępnych cenach.
… i podniebienia
Ważnym atutem ośrodka ma być jego kuchnia, którą poprowadzą
profesjonalni kucharze i dietetycy (w ośrodku będzie można skorzystać z oferty posiłków np. dla osób z nietolerancjami pokarmowymi).
W kuchni rządzi jej szef Cezary Grenda. Jadłodajnia już jest dostępna
nie tylko dla pensjonariuszy, ale i dla wszystkich chętnych. Ceny przystępne np.: zupy w cenie od 5,00 do 7,00 zł, naleśniki – 5,50-7,00 zł,
surówki po 3,00 zł, pierogi od 7,00 do 9,50 zł, a kotlet schabowy 6,50
zł. Lokal czynny codziennie od 12.00 do 18.00.
Kontakt: na email biuro@jesienneliście.pl, numer telefonu 607
208 206.
Jacenty Kita

pobyty dla osób starszych i niepełnosprawnych, turnusy odchudzające, a także inne specjalistyczne terapie zdrowotne. Co ważne, ośrodek
zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską i codzienną lekarzy specjalistów. Można będzie korzystać z terapii zajęciowej, terapii opartej
na medycynie holistycznej oraz zabiegów fizjoterapii i SPA.
Poza całodobowym pobytem placówka zapewnia turnusy rehabilitacyjne, pobyty dzienne dla osób starszych i niepełnosprawnych,
wczasy odchudzające, spotkania klubowe dla seniorów, pomoc w po-
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Cudze chwalicie…

stwach ziemi. Ciekawym
doświadczeniem było także własnoręczne przygotowanie pamiątek poprzez
szlifowanie skał.
Wycieczka zakończyła się późnym wieczorem
i z pewnością należała do
udanych, gdyż biorący
w niej udział mogli poznać
nasze najstarsze lecz niestety często niedoceniane
góry oraz dowiedzieć się
wiele na temat procesów geologicznych oraz występujących w naszym
regionie minerałów.
Kamil Zieliński

Trzydzieści osób uczestniczyło
w rodzinnej wycieczce Nasze Góry
Świętokrzyskie, nie są wcale takie niskie zorganizowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury w Bliżynie.
W dniu 20 sierpnia sprzed budynku Zameczku wybrała się trzydziestoosobowa grupa mieszkańców
na wycieczkę po naszych rodzimych
górach. Imprezie towarzyszyło hasło Nasze Góry Świętokrzyskie, nie
są wcale takie niskie… W programie
wyjazdu znalazły się takie atrakcje
jak: zwiedzanie rezerwatu geologicz-

Śladami Ojca Mateusza

nego Wietrznia, wizyta
w najstarszym rezerwacie
geologicznym Ślichowice
a także zdobycie jedynej
grani w Górach Świętokrzyskich – Góry Miedzianki.
Niesamowitym przeżyciem dla uczestników
wycieczki była wizyta
w Centrum Geoedukacji
znajdującym się na terenie rezerwatu Wietrznia, a w szczególności
wyprawa w Kapsule 5D do wnętrza ziemi, gdzie każdy mógł zobaczyć
oraz dosłownie poczuć procesy zachodzące w poszczególnych war-

Przez cały okres wakacji bliżyński Zameczek zorganizował dla
wszystkich chętnych kilka wyjazdów poznawczych oraz zajęć sportowych. Jednym z nich, jak można by to określić, była wycieczka Śladami Ojca Mateusza, bohatera popularnego serialu filmowego.
W lipcu Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wycieczkę do
Sandomierza i Krzemionek. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali rezerwat
w Krzemionkach, Sandomierz i jego zabytki oraz podziemną trasę tu-

rystyczną w tym mieście. W zbrojowni spotkali rycerza i przymierzali
dawne stroje. Przeszli przez Ucho Igielne i pomimo komarów wąwóz
Królowej Jadwigi. Wrażenia niezapomniane.
(jaki)
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Portrety życia
Czym różni się portret od fotografii? – między innymi o tym
można się było przekonać podczas wernisażu Jubileuszowej Wystawy

laryzator sztuki fotografii, od 20 lat prowadzi Warsztaty Fotograficzne
w Krakowie. Stale współpracuje jako fotograf niezależny z krakowską prasą. Ulubione tematy: krajobraz, portret charakterystyczny, akt
i Kraków. Brał udział w ok. 120 wystawach, otrzymał ponad 50 nagród
i wyróżnień. Wraz z uczestnikami warsztatów zorganizował ponad
100 wystaw w kraju i za granicą. Komisarz i organizator 49 Otwartych
Plenerów Fotograficznych we wsi Mostki, organizator corocznych plenerów fotograficznych w Pradze , Budapeszcie, Kijowie i Wenecji, kierownik trzynastu wypraw fotograficznych do północnej Skandynawii,
na archipelag Lofotów, na Wyspy Owcze, Islandię a ostatnio do Szanghaju, Nowego Jorku i Waszyngtonu. Od 1998 r. prowadzi w Krakowie
Studio Fotografii Użytkowej F-Z.
(jaki)

Zespół „Sorbin” na Jarmarku
Warsztatów Fotograficznych w Krakowie prowadzonych przez Włodzimierza Płanetę. Na wystawie zaprezentowanych zostało niemal
30 portretów, które są autorstwa studentów, a powstały podczas zajęć

prowadzonych przez tego znanego nie tylko w kraju fotografika.
Co można powiedzieć o portrecie? Codziennie w czasie porannej toalety oglądamy swój wizerunek w lustrze. Nie zauważając postępujących zmian nasze łaskawe
spojrzenie przeplata się z krytycznym.
Większość ludzi przed obiektywem aparatu fotograficznego usztywnia się, przyjmuje teatralne pozy, powstałe w takiej sytuacji
zdjęcia zazwyczaj opisują tylko naszą powierzchowność. Istotnym elementem pracy
portrecisty jest wyeksponowanie szczególnych cech
modela które mogą akcentować jego
wyjątkowość, wniosą do jego wizerunku
życie. Portret to w dużej części również
obraz autora fotografii, który podobnie
jak model wyraża swoje emocjonalne
zaangażowanie i swój charakterystyczny sposób postrzegania. Portrecista to
nie podglądacz - to bystry obserwator
i reżyser, przyjaciel ludzi...
***
Włodzimierz Płaneta fotografią
zajmuje się zawodowo od 1986 r. Popu-

Z dużym uznaniem publiczności spotkał się występ Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin podczas cyklicznej imprezy plenerowej Jarmark Suchedniowski.

W amfiteatrze przed Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury Kuźnica zespół nasz wystąpił jako pierwszy, wykonując swe popisowe układy taneczne. Na akordeonie akompaniował Dariusz Figarski, a na
bębenku Ryszard Kucewicz.
Jako, że Suchedniów często nazywany jest kaszanowem, nasi artyści mogli skosztować kaszanki serwowanej przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Michniowa.
(jaki)
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Indianie przybyli do Mroczkowa

„Sobótka” zagrzewała do wysiłku

Niezwykli goście 28 lipca zawitali do ośrodka Lucky 5 Ranch
w Mroczkowie. Swój obóz rozbili
tam Indianie, którzy przybyli do
tego ośrodka szkoleniowo – jeździeckiego na zaproszenie Firmy
Fischer Automotive One.
Po odtańczeniu tradycyjnego
tańca czerwonoskórych Pow-Wow
imprezę, która zgromadziła kilkuset uczestników, otworzyła prezes
Wioletta Dwojak i wójt Mariusz
Walachnia, któremu później przyszło zatańczyć ze squaw. Na tere-

nie ośrodka pojawiły się kowboje
na koniach, Indianie przystrojeni
w pióra, talizmany, skóry, flagi.
Podczas zabawy można było
strzelać z łuku, spróbować swych
sił w licznych konkursach i zawodach, pojeździć konno.
Ujeżdżalnia koni zamieniła
się tego dnia w 600 m2 salę bankietową, w której do późna bawili się
goście . Były też bardziej współczesne atrakcje takie jak zjeżdżalnie,
trampoliny, zamki do skakania a na koniec dyskoteka.
(jk)

Bliżyńskie żagle na Wiśle.
W lipcu tego roku
Bliżyńskie Stowarzyszenie Żeglarskie FORDEWIND
zorganizowało
trzydniowy spływ Wisłą.
Mimo
ogromnych
upałów i niesprzyjającej
aury - dwa bezwietrzne
dni - udało się pokonać
odcinek 75 km na trasie
Zawichost-Kazimierz Dolny. Niestety brak wiatru uniemożliwił
zrealizowanie planu dopłynięcia
do Góry Kalwarii. Szlak przetarło
czterech uczestników: Jarosław
Litwiniec, Czesław Szmalec, Artur Hyb, Łukasz Uciński, którzy
już planują organizację kolejnego
spływu, jednocześnie promując
żeglarstwo jako świetny sposób na spędzenie wolnego czasu, wśród
nieskazitelnej przyrody.
(jaki)
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Występ zespołu Sobótka zagrzewał do intensywnego wysiłku podczas XIII Półmaratonu Rejów i XI Minipółmaratonu Rejów.
Obie imprezy miały na celu popularyzację biegów masowych jako
jednej z form zdrowego stylu życia, integrację osób aktywnych ruchowo,
a także promocję miasta i powiatu skarżyskiego oraz regionu świętokrzyskiego.
Uczestnicy mieli do
pokonania dystans równy połowie maratonu –
21,096 km, zaś minipółmaratonu 2,1 km.
Zwycięzcą XIII Półmaratonu Wtórpol 2013
został kenijczyk David
Metto. Najlepszym z Polaków był pochodzący ze Stąporkowa Andrzej
Lachowski. Półmaraton ukończyło 501 osób.
Gośćmi imprezy byli znani polscy sportowcy, w tym roku gościem
specjalnym już po raz kolejny, mistrz olimpijski Jacek Wszoła, a także
Jerzy Skarżyński – lekkoatleta, reprezentant Polski w pucharze świata
i Europy w maratonie, autor książek o bieganiu, oraz Krzysztof Diablo
Włodarczyk - polski bokser, mistrz świata organizacji WBC oraz były
mistrz świata organizacji IBF w kategorii junior ciężkiej.
(jaki)

Sołectwa będą się zmieniać
Od kilku lat rokrocznie w budżecie gminy wydzielane są środki finansowe na Fundusz Sołecki. O ich wydaniu decydują sami mieszkańcy.
W tym roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, realizowane
będą kolejne najbardziej potrzebne inwestycje i prace w poszczególnych
miejscowościach. Planowane jest wykonanie następujących zadań:
- Odwodnienie drogi gminnej nr 309001T w miejscowości Bugaj polegające na ułożeniu 65 m korytek ściekowych;
- Utwardzenie kostką betonową zatoki postojowej przy miejscu integracji w miejscowości Brzeście;
- Umocnienie korytami żelbetowymi 50 m rowu bocznego drogi gminnej nr 3090033T w miejscowości Drożdżów;
- Ułożenie 95 m koryt ściekowych dla odwodnienia drogi gminnej nr
309006T w miejscowości Gostków;
- Pogłębienie 530 m rowu bocznego drogi gminnej nr 3090005T w miejscowości Jastrzębia;
- Pogłębienie wraz ze ścinką pobocza na dł. ok. 233 m wzdłuż drogi
gminnej 3090023T w miejscowości Kopcie;
- Wykonanie 2 progów zwalniających z kostki brukowej na drodze
gminnej Mroczków Kapturów w miejscowości Mroczków;
- Ułożenie 70 m2 kostki betonowej w obrębie altany na terenie OSP
Mroczków w miejscowości Mroczków;
- Udrożnienie rowów bocznych drogi gminnej nr 3090019T w miejscowości Nowki;
- Remont przepustu i umocnienie korytami żelbetowymi rowu bocznego drogi gminnej nr 309011T w Miejscowości Płaczków Piechotne;
- Ułożenie 70 m2 kostki betonowej przy Szkole Podstawowej w Sorbinie;
- Pogłębienie oraz wykonanie nowych rowów bocznych drogi gminnej
nr 309034T w miejscowości Ubyszów;
- Remont drogi gminnej materiałem kamiennym na długości 110 m
i szerokości 4 m w miejscowości Wojtyniów;
- Remont dróg o nawierzchni żużlowo-tłuczniowej na długości 60 m
i szerokości 3 m w miejscowości Wołów;
- Remont materiałem kamiennym drogi gminnej nr 309056T w miejscowości Zagórze;
- Remont kładki dla pieszych na cieku wodnym bez nazwy w miejscowości Górki;
- Budowa wjazdu z miejscami parkingowymi w miejscu integracji
w miejscowości Gilów – dokumentacja projektowa, pozwolenia na budowę wydane przez Starostę Skarżyskiego.
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Nie było mocnych na Strong Team

Nienajlepsza pogoda nie przeszkodziła w rozegraniu Wakacyjnego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej odbywającego się nad zalewem
w Bliżynie. Spośród dziewięciu zespołów najlepsza okazała się ekipa
Strong Team.

Grupa I
Nie wiem – Dawid i Spółka 2:0
No names – Nie wiem 2:0
Dawid i Spółka – No names 0:2
1.
No names
2.
Nie wiem
3.
Dawid i Spółka
Grupa II
Latające Orzechy – Strong Team 1:2
KKK – Latające Orzechy 2:1
Strong Team – KKK 2:1
1.
Strong Team
2.
KKK
3.
Latające Orzechy
Grupa III
Białe Misie – SKRA Bliżyn 2:1
Som Gorsi – Białe Misie 0:2
Skra Bliżyn – Som Gorsi 2:0
Finał
No names – Białe Misie 0:2
Białe Misie – Strong Team 1:2
Strong Team – No Names 2:0
Klasyfikacja finałowa
1.
Strong Team
2.
Białe Misie
3.
No names
Skład zwycięskiej drużyny Strong Team: Damian Markiewicz,
Daniel Trzeciakowski, Mateusz Dąbrowski
Kamil Zieliński

Zagrają w finale

W dniu 10 sierpnia br. nad zalewem w Bliżynie odbył się po raz
kolejny Wakacyjny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych do rozgrywek zgłosiło się dziewięć, trzyosobowych zespołów. W związku z taką liczbą drużyn organizatorzy postanowili, że turniej odbędzie się w formie grupowej,
czyli w trzech grupach,
z których do finału
awansują poszczególni
zwycięzcy. Finał natomiast rozgrywany
był systemem każdy
z każdym. Mimo padającego co chwilę
deszczu,
zawodnicy
nawet nie chcieli słyszeć o przełożeniu
rozgrywek na inny
termin. Jak podkreślali
sędziowie, którymi byli Sławomir Młodawski oraz Ryszard Krawczyk, poziom sportowy był bardzo wysoki, a siatkarze dosłownie do
upadłego walczyli o każdą piłkę. Po rozegraniu ostatniego meczu finałowego, wszystko było już jasne – najlepszą drużyną została ekipa
Strong Team. Wspólnej ceremonii dekoracji dokonali Katarzyna Skarus, dyrektor GOK–u w Bliżynie oraz Jacek Krzepkowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Bliżynie. Finaliści otrzymali pamiątkowe
medale oraz nagrody rzeczowe.

Białe Misie z Mroczkowa zajmując drugie miejsce zakwalifikowali się do
wielkiego finału Powiatowych Wakacji Siatkarskich. Turniej przeprowadzany jest w każdej gminie
w powiecie. W Mroczkowie mecze rozegrano
3 sierpnia z udziałem
siedmiu drużyn, a ich
koordynatorem byli Katarzyna Bilska oraz Sławomir Ferencz.
Wielki finał już 31
sierpnia w Skarżysku-Kamiennej.
(jaki)
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P i ł k a N oż n a

Harmonogram rozgrywek jesiennej
rundy Gminnej Ligi Piłki Nożnej
III kolejka – niedziela – 01.09.2013 - Bliżyn
Płaczków
pauza
L5R Mroczków
Kucębów
godz. 15.00
Odrowążek
Ubyszów
godz. 16.00
Sołtyków
ZELKO
godz. 17.00
Bad Boys
Aplaga Gilów
godz. 18.00
Sorbin
Kordian
godz. 19.00
IV Kolejka – niedziela – 08.09.2013 – Mroczków
Sorbin
pauza
Ubyszów
Płaczków
godz. 15.00
Alpaga Gilów
Odrowążek
godz. 16.00
Kordian
ZELKO
godz. 17.00
Sołtyków
Kucębów
godz. 18.00
L5R Mroczków
Bad Boys
godz. 19.00
V kolejka – niedziela – 15.09.2013 – Bliżyn
Alpaga Gilów
pauza
ZELKO
L5R Mroczków
godz. 15.00
Bad Boys
Ubyszów
godz. 16.00
Odrowążek
Kucębów
godz. 17.00
Płaczków
Kordian
godz. 18.00
Sołtyków
Sorbin
godz. 19.00
VI kolejka – niedziela – 22.09.2013 - Mroczków
Ubyszów
pauza
Sołtyków
Odrowążek
godz. 15.00
ZELKO
Płaczków
godz. 16.00
Alpaga Gilów
Sorbin
godz. 17.00
L5R Mroczków
Kordian
godz. 18.00
Kucębów
Bad Boys
godz. 19.00
VII Kolejka – niedziela – 29.09.2013 – Bliżyn
Sołtyków
pauza
Bad Boys
Płaczków
godz. 15.00
Kucębów
Alpaga Gilów
godz. 16.00
Ubyszów
Kordian
godz. 17.00
Sorbin
ZELKO
godz. 18.00
Odrowążek
L5R Mroczków
godz. 19.00
VIII kolejka – niedziela – 06.10.2013 – Mroczków
L5R Mroczków
pauza
Bad Boys
Odrowążek
godz. 13.00
Sorbin
Płaczków
godz. 14.00
Ubyszów
Sołtyków
godz. 15.00
Kordian
Alpaga Gilów
godz. 16.00
Kucębów
ZELKO
godz. 17.00
IX kolejka – niedziela – 13.10.2013 – Bliżyn
Kucębów
pauza
Sołtyków
L5R Mroczków
godz. 13.00
Kordian
Bad Boys
godz. 14.00
Ubyszów
ZELKO
godz. 15.00
Alpaga Gilów
Płaczków
godz. 16.00
Sorbin
Odrowązek
godz. 17.00
X kolejka – niedziela – 20.10.2013 – Mroczków
Kordian
pauza
Odrowążek
ZELKO
godz. 13.00
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L5R Mroczków
Płaczków
Sołtyków
Bad Boys
Kucębów
Sorbin
Ubyszów
Alpaga Gilów
XI kolejka – sobota – 26.10.2013 – Bliżyn
Odrowążek
Płaczków
Sołtyków
Ubyszów
Sorbin
L5R Mroczków
Alpaga Gilów
Bad Boys
ZELKO
Kordian
Kucębów

godz. 14.00
godz. 15.00
godz. 16.00
godz. 17.00
pauza
godz. 13.00
godz. 14.00
godz. 15.00
godz. 16.00
godz. 17.00

Ruszyły rozgrywki jesiennej rundy GLPN
Za nami dwa pierwsze mecze jesiennej rundy Gminnej Ligi Piłki
Nożnej. W rozegranych w dniu 25 sierpnia meczach padły następujące wyniki:
L5R Mroczków – Sorbin 3:2, bramki: Wiktor Jędrzejczyk 2, Albert Jurczyk – Bartosz Karpeta, Bartosz Żak; Kordian – Sołtyków 5:3,
Andrzej Durlik, Mikołaj Szkurłat 2, Grzegorz Trzebiński 2 – Mateusz
Kuliński, Kamil Skuza, Konrad Zarzycki; Płaczków – Odrowążek
2:2, Paweł Gajewski, Patryk Majos – Mateusz Bednarz, Karol Gębski;
Ubyszów – Kucębów 1:3, Tomasz Winiarski – Włodzimierz Dudzic,
Dariusz Janik 2; ZELKO – Alpaga Gilów 8:1, Mikołaj Cukrowski, Robert Jurkiewicz 2, Paweł Laskowski 2, Damian Markiewicz, Andrzej
Tkaczyk – Paweł Świercz; Bad Boys – pauza.
Tabela po XII kolejce:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

Mecze
12
12
11
12
11
12
12
12
12
11
12

Pkt
36
30
27
21
19
18
13
10
9
5
4

Bramki
70:21
58:25
47:23
37:45
35:30
41:44
31:52
36:44
36:43
19:49
25:57

Bilans
+ 49
+ 33
+ 24
-8
+5
-3
- 21
-8
-7
- 30
- 32

Strzelcy po XI kolejce:
Nazwisko
Dudek
Bernatek
Rut
Janik
Łuczyński
Trzebiński
Bartosik
Durlik
Mastalerz
Mastalerz
Szkurłat
Zdziech

Imię
Michał
Paweł
Kamil
Dariusz
Paweł
Grzegorz
Artur
Andrzej
Dariusz
Patryk
Mikołaj
Konrad

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

Bramki
22
17
14
10
10
10
9
9
9
8
8
8
(jaki)
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Turniej szachowy w Ubyszowie
Jedenaście lat temu Adam Łukomski po raz pierwszy zorganizował w Ubyszowie, swej rodzinnej miejscowości, turniej szachowy.
Do dziś jest on organizowany i cieszy się
uznaniem amatorów
królewskiej gry. XI
Piknik Szachowy odbył się w tym roku 18
sierpnia i wzięło w nim
udział 20. szachistów
z Bliżyna, Szydłowca
i Skarżyska – Kamiennej. Była wśród nich
jedna pani – Katarzyna Rej – oraz dwóch juniorów: Łukasz Fidor
i Mateusz Wątły.
W wyniku niemal pięciogodzinnych zmagań i po rozegraniu

siedmiu rund ustalona została kolejność, która była następująca:
1 – Dariusz Żurek (6,5 pkt.)
2 – Łukasz Łukomski (6)
3-4 – Łukasz Fidor, Sławomir Łukomski (4,5)
5-8 – Adam Łukomski, Paweł Wiśniewski, Wiesław Wiśniewski, Mariusz Cichocki (4)
9 – Zdzisław Sztykiel (3,5)
10-15 – Kazimierz Gorgoń, Katarzyna Rek, Zygfryd Dąbrowski, Mariusz Fidor, Wiesław Płatek, Kamil Romańczuk (3)
16-18 – Sławomir Berus, Andrzej Słoka, Mateusz Wątły (2,5)
19 – Marian Frąd (2)
20 – Adam Wiśniewski (1,5)

W podsumowaniu turnieju uczestniczył radny Ubyszowa Zbigniew Ślęzak, który był fundatorem nagród. Zawody sędziował Łukasz Łukomski, a całą imprezę zakończyło wspólne ognisko.
Jacenty Kita

IV Mistrzostwa Gminy Bliżyn w tenisie
ziemnym
Zakończył się IV turniej w tenisie ziemnym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Ramsa, w którym rywalizowali zarówno panowie, jak i panie.
Zakończenie turnieju
mężczyzn odbyło się 27 lipca. Wzięło w nim udział 20.
zawodników z terenu gminy. Po rozegraniu meczów
eliminacyjnych w spotkaniu
o trzecie miejsce Kamil Rut
- Mariusz Walachnia padł
wynik 7:6, 6:3, a w finale
Damian Markiewicz - Wiesław Ciura 6:2, 6:2. Wiesław Ciura po zwycięstwach w trzech kolejnych turniejach musiał uznać wyższość młodszego kolegi.
Czołowa ósemka mężczyzn:
1. Damian Markiewicz
2. Wiesław Ciura
3. Kamil Rut
4. Mariusz Walachnia
5-8. Artur Łukasiewicz, Damian Młodawski, Sławomir Młodawski, Adam Olesiński
Nagrody ufundowała
Gmina Bliżyn, a wręczył je
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Rams dziękując
wszystkim za udział i wylany pot podczas meczów,
których poziom jest co roku
wyższy.
Z kolei 4 sierpnia zakończył się turniej w tenisie
ziemnym kobiet o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. W meczu
finałowym grały Agnieszka Kuś - Urszula Ślusarczyk. Mecz odbył
się przy upalnej pogodzie i trwał 2 godz. 50 min., co jest rekordem
w długości meczu kobiecego. Dziewczyny pokazały niesamowitą siłę
woli i ducha walki. Należą im się ogromne brawa i szacunek dla ich
wysiłku. Wynik końcowy meczu: 7:6, 4:6, 6:4 dla Agnieszki Kuś.
Kolejność zawodniczek turnieju:
1. Agnieszka Kuś
2. Urszula Ślusarczyk
3. Karolina Kołek
4. Magdalena Kopeć
5. Aleksandra Długosz
Nagrody ufundowane przez Gminę Bliżyn wręczył jej Przewodniczący Jerzy Rams, który dziękując dziewczynom za mecz nie
ukrywał podziwu dla ich postawy na korcie, podkreślając iż nie jeden
mężczyzna miałby kłopoty by pokonać zawodniczki. -W imieniu zawodników dziękuję władzom Gminy za wspieranie wszelkich imprez
sportowych. Zapraszamy zawodników w przyszłym roku, na V turniej w tenisie ziemnym,
życząc sukcesów i miłego
spędzenia wolnego czasu
w białym sporcie, jakim
jest tenis ziemny – mówi
Sławomir Młodawski
– koordynator (i uczestnik) turnieju.
Jacenty Kita
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