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W numerze:

MDP dziewcząt z Woli Morawic-
kiej mistrzami województwa

Sławomir Szmal przywiózł do 
bilczańskiej szkoły mistrzowski 
puchar

Zarząd Oddziału Gminnego 
OSP RP w Morawicy wybrany

Ogólnopolski Turniej Taneczny 
o Puchar Wójta Gminy Morawica 
za nami

Będzie termomodernizacja szkoły 
w Brzezinach i byłego pawilonu 
szpitalnego w Morawicy. Gmina 
na obydwa zadania pozyskała 
dofinansowanie!

Wójt Gminy Morawica 
z absolutorium

PAŃSTWO ORACZEWSCY 
I GMINA MORAWICA ZAPROSILI 
NA ZABAWĘ Z HISTORIĄ W TLE
„Państwo Oraczewscy zapraszają!” - pod takim tytułem 18 czerwca 
w zabytkowym parku w Morawicy odbyło się niezwykłe wydarze-
nie osadzone w XIX-wiecznych realiach. Przybliżono historię rodu 
Oraczewskich oraz dziejów miejscowości Morawica. Nie zabrakło 
też pokazu pięknych strojów z  epoki romantyzmu, konkursu na 
strój z epoki z  cennymi nagrodami, a także pysznych specjałów 
przygotowanych według tradycyjnych receptur. A to wszystko przy 
akompaniamencie muzyki klasycznej inspirowanej epoką romanty-
zmu w wykonaniu muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej – kwar-
tetu “Al Antico”.
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godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego
pozostają bez zmian tj.:

Informujemy, że z dniem 1 marca 2015 r.
uległy zmianie godziny pracy
Urzędu Gminy w Morawicy:

poniedziałek:
wtorek - piątek:

9.00 - 17.00
7.30 - 15.30

poniedziałek:
wtorek - piątek:

7.00 - 17.00
7.30 - 15.30

Bezpośrednio na komórkę
do morawickiej Straży Gminnej

605 978 337
to numer do morawickiej Straży Gminnej.

Funkcjonariusze są dostępni
w godzinach służbowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Morawicy Spółka z o.o.

informuje, że od dnia 02 marca 2015 roku
zmieniły się godziny pracy zakładu:

poniedziałek:
wtorek - piątek:

7.30 - 17.30
7.30 - 15.30

Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach zaprasza

Od wtorku do niedzieli w godz. 10-16.
Ekspozycja stała: wystawa wyrobów garncarskich

garncarzy z Chałupek i zaprzyjaźnionych
miejscowości, miejsce pracy garncarza.

Bilety:  4 zł - osoba dorosła
  2 zł - uczniowie i studenci

Rezerwacji wycieczek można dokonać telefonicznie
41 311 87 02 (u przewodnika ośrodka)

Zakład Gospodarki Komunalnej
tel. 311-47-95
dzwonić można w godz. 730 - 1530

Oczyszczalnia Ścieków w Brzezinach
tel. 311-49-28 czynna całą dobę

Zgłoszenie awarii
wodociągów i kanalizacji

WAKACJE W KORALU
Wybiega Ola z przedszkola

 i raduje się Krzyś,
bowiem obydwoje słyszeli dziś, 

że w pływalni „KORAL”
od 25 czerwca do 31 sierpnia

30 darmowych minut
 do każdego biletu

każdy otrzyma,
kto z „KORAL” - em
w wakacje trzyma!

ZAPRASZAMY!!!
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 Walny zjazd gminny delegatów Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych odbył się w budynku Centrum Samorządowego 
w  Morawicy. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP RP, dh Ireneusz Żak. Zanim udzielono 
absolutorium ustępującemu po pięciu latach Zarządowi przed-
stawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału, a tak-
że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału i Komisji Manda-
towej. Jak podkreślano, na terenie gminy Morawica działa 13 
jednostek OSP, w tym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym znajdują się cztery z nich. Liczba członków OSP w Mo-
rawicy wynosi 588, w tym: 549 zwyczajnych (mężczyzn – 460 
i kobiet – 89), wspierających 28 i honorowych – 11. Liczba człon-
ków zwyczajnych OSP w wieku od 18 do 65 lat mogących brać 
bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosiu 
236. Na terenie gminy Morawica działa 6 kobiecych jednostek 
i 6 jednostek Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W 2015 roku 
gmina dofinansowała działania OSP kwotą nieco ponad 329 ty-
sięcy złotych. W roku 2016 na działalność OSP gmina Morawica 
zaplanowała przeznaczyć kwotę w wysokości ponad 369 tysięcy 
złotych. Po złożeniu wszystkich sparwozdań jednogłośnie udzie-
lono absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP
w Morawicy wybrany

28 maja, w Morawicy po pięcioletniej kadencji wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy Morawica. Na jego czele stanął ponownie druh Zygmunt Domagała. 
Ustępujący po pięciu latach Zarząd otrzymał jednogłosne absolutorium. Uroczyście też podziękowano za pracę 
społeczną na rzecz straży wieloletniemu Komendantowi Gminnego Zarządu Związku OSP RP druhowi Włady-
sławowi Strójwąsowi.
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Oddziału Gminnego Związku OSP RP do Zarządu Oddzialu Po-
wiatowego ZOSP RP, którymi zostali: Stanisław Pietrzykowski, 
Andrzej Rożkiewicz, Marian Tworek i Stanisław Zawadzki.   
 Podczas zjazdu złożono specjalne podziękowania za dłu-
goletnie pełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Mo-
rawicy druha Władysława Strójwąsa, który fukcję tą sprawował 
nieprzerwanie od 1995 roku. - Wyrażam ogromne uznanie dla 
aktywnego udziału Druha we władzach Związku OSP, który przy-
czynił się do rozwoju i umacniania pożarnictwa oraz ochrony 
przeciwpożarowej naszego regionu. Za swoją działalność został 
Druh uhonorowany wszystkimi najważniejszymi odznaczeniami 
strażackimi: Złotym Znakiem Związku OSP RP, Złotym, Srebrnym 
i Brązowym Medalem “Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Meda-
lem Honorowym im. Bolesława Chomicza – podkreślał wójt gmi-
ny Morawica, Marian Buras. - Jestem przekonany, że wyróżnie-
nia te są dla Druha źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem 
do dumy. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować za Pana 
wielki wkład społeczny w działalność na rzecz Gminy Morawi-
ca. Wyrażam nadzieję, że Pańska bezinteresowna pomoc innym 
ludziom, nieustający zapał i pasja w działaniu przynoszą Panu 
radość i poczucie spełnienia dobrej służby. Jestem wdzięczny za 
kształtowanie właściwych postaw wśród ludzi młodego poko-
lenia Życzę dużo zdrowia, pogody ducha, radosci i osobistego 
szczęścia – życzył włodarz gminy, wójt Marian Buras, składa-
jąc na ręce wieloletniego Komendanta Gminnego Władysława 
Strójwąsa gorące podziękowania. 
 Na zakończenie obrad zjazdu gminnego delegatów Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych władze gminy Morawica jeszcze 
raz złożyły podziękowania za pięcioletnią kadencję ustępującemu 
Zarządowi Gminnemu i pogratulowali nowemu, deklarując przy 
tym wszleką pomoc i współpracę w podejmowaniu działań zmie-
rzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Morawica. 

Agnieszka Olech  

 Dokonano również wyboru noweg Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP. I tak, na jego czele stanął ponow-
nie druh Zygmunt Domagała, zostając prezesem na kolejne 
pięć lat. - Dziękuję wszystkim za obdarzenie mnie zaufanie. Ze 
swojej strony deklaruję wszelką pomoc i wsparcie dla druhów 
strażaków – mówił druh Zygmunt Domagała, prezes Zarządu 
Gminnego Związku OSP. Wiceprezesem wybrano druhów: Sta-
nisława Pietrzykowskiego i Mariana Tworka. Komendantem 
Gminnym został Jerzy Rożkiewicz. Sekretarzem Stanisław Za-
wadzki, Skarbnikiem Józef Znój, a członkami: Michał Stokow-
ski, Jerzy Klimczak, Marian Buras – wójt gminy Morawica wy-
brany do Zarządu po raz pierwszy w historii, Tomasz Domagała, 
Michał Godowski – Starosta Powiatu Kieleckiego, Kazimierz 
Kowalski, Zbigniew Pietras, Jacek Powowarski, Andrzej Rożkie-
wicz, Rafał Rożkowicz, Władysław Strójwąs, Jan Szewczyk oraz 
Jan Tworek. Dokonano także wyboru przedstawicieli Zarządu 
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Wójt Marian Buras składa na ręce druha Władysława Strójwąsa podziękowania za dłu-
goletnie pełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP nieprzerwanie od 
1995 roku

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmi-
ny Morawica wraz z władzami gminy – wójtem Marianem Burasem i przewodniczącą 
Rady Ewą Zaczek-Kucharską
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 W zawodach wystartowało 26 młodzieżowych drużyn 
pożarniczych dziewcząt i chłopców działających przy Ochot-
niczych Strażach Pożarnych z terenu województwa święto-
krzyskiego. Drużyny MDP to zwycięzcy Zawodów Sportowo-
-Pożarniczych szczebla powiatowego. Mistrzowie powiatów 
rywalizowali ze sobą na stadionie w Ożarowie w dwóch konku-
rencjach: rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy na 400 metrów 
z przeszkodami. Wszystkie konkurencje skrupulatnie oceniała 
komisja sędziowska powołana przez świętokrzyskiego komen-
danta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
 Dziewczęta z Woli Morawickiej pokonały obie konkurencje 
w naprawdę mistrzowskim stylu. - Nasze zawodniczki wspania-
le poradziły sobie w obu konkurencjach, w których czasy miały 
lepsze niż najlepsza drużyna chłopców podczas tegorocznych 
zawodów. Nie przyznano im też żadnych punktów karnych – 
poinformował druh Artur Chlebowski z OSP Wola Morawicka, 
który do zawodów przygotowuje dziewczęta już od czterech lat 
razem z druhem Marcinem Piecykiem z PSP z Kielc.
 Po zaciętych zmaganiach z niecierpliwością oczekiwano 
ogłoszenia wyników. Informację o zdobyciu pierwszego miej-
sca cała drużyna z Woli Morawickiej wraz z opiekunami, którzy 
przygotowali druhny do zawodów, wójtem gminy Morawica 
Marianem Burasem oraz wiernym gronem kibiców przywitała 
wybuchem radości. - Do zawodów wojewódzkich przygoto-
wywałyśmy się dwa miesiące. Treningi odbywały się dwa razy 
w  tygodniu. Ogromnie się cieszymy, że udało nam się obro-
nić tytuł mistrza województwa – mówiły zgodnie dziewczęta 
z MDP Wola Morawicka.  Mistrzowską drużynę reprezentowa-
ły: Kinga Bąk, Natalia Cielibała, Marcelina Kostka, Klaudia Maj-
ka, Katarzyna Malczewska, Wiktoria Mucha, Kamila Pietrzyk, 
Kamila Prokop, Wiktoria Rejment, Oliwia Skrzyniarz, Andżelika 
Strójwąs oraz Małgorzata Wrona. 
 Zwycięstwo dziewcząt z Woli Morawickiej w Wojewódz-
kich Zawodach Sportowo-Pożarniczych oznacza, że będą one 
reprezentować województwo świętokrzyskie podczas krajo-

MDP dziewcząt z Woli Morawickiej 
najlepsza w województwie 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z Woli Morawickiej zajęła pierwsze miejsce podczas Wojewódz-
kich Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 12 czerwca w Ożarowie. Nasze młodziczki po raz 
kolejny pokazały prawdziwą klasę, broniąc mistrzowskiego tytułu. Teraz będą reprezentować województwo 
świętokrzyskie podczas krajowych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się już we wrześniu bie-
żącego roku w Wiśle Malinka (woj. śląskie). W środku tabeli podczas zawodów uplasowała się chłopięca Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza z Chałupek. 

wych zawodów, które odbędą się już we wrześniu bieżącego 
roku w Ożarowie. - Damy z siebie wszystko podczas krajowych 
zawodów – zapowiedziały mistrzynie. Warto też dodać, że 
w zawodach udział wzięła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
z Chałupek, która w etapie wojewódzkim znalazła się po raz 
pierwszy. Podczas zawodów MDP z Chałupek uplasowała się 
na miejscu ósmym.
 Zadowolenia z sukcesu dziewcząt z MDP z Woli Morawic-
kiej nie krył włodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras, który 
osobiście dopingował obie drużyny.  – Mamy bogate tradycje 
strażackie i fantastyczne straże. OSP z Woli Morawickiej jest 
bardzo dobrą jednostką, a drużyna dziewcząt włożyła wiele 
pracy w przygotowania do zawodów wojewódzkich, co za-
owocowało obroną tytułu. Gratuluję obu drużynom i życzę 
dalszych sukcesów. Będziemy trzymać kciuki za nasze druhny 
z MDP Wola Morawicka podczas zawodów krajowych – pod-
kreśla dumny włodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras.  

Poniżej prezentujemy wyniki Wojewódzkich Zawodów Sporto-
wo-Pożarniczych

W kategorii MDP dziewcząt:
I miejsce – MDP Wola Morawicka, gm. Morawica, powiat 
kielecki,
II miejsce – MDP Kowala, gm. Sitkówka Nowiny, powiat kie-
lecki,
III miejsce – MDP Mirzec, gm. Mirzec, powiat starachowicki.

W kategorii MDP chłopców:
I miejsce – MDP Skotniki, gmina Samborzec, powiat sando-
mierski,
II miejsce – MDP Kotuszów, gm. Szydłów, powiat staszowski,
III miejsce – MDP Kowala, gm. Sitkówka Nowiny, powiat kie-
lecki.

Agnieszka Olech
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Dziewczęta z MDP w Woli Morawickiej obroniły tytuł mistrzyń województwa święto-
krzyskiego
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 W morawickim magistracie odbyła 
się IV Dziecięca Sesja Rady Gminy. W ła-
wach zasiedli uczniowie morawickich 
szkół, którzy osiągają bardzo dobre wy-
niki w nauce. Zanim jednak sesja się roz-
poczęła władze gminy wręczyły nagrody 
w konkursie dotyczącym samorządu te-
rytorialnego. I tak, miejsce I zajął Michał 
Gil z SP Morawica. Miejsce II zdobyła 
Aleksandra Kołek z SP Dębska Wola, 
a miejsce III przypadło Adriannie Baran 
równiez z SP Dębska Wola. 
 Po przekazaniu nagród wójt Marian 
Buras najpierw wręczył dzieciom nomi-
nacje na radnych, a potem zapytał o po-
mysły na to, co zrobić, aby gmina była 
bardziej przyjazna dla dzieci. IV Dziecię-
ca Sesja Rady miała być nietypowym pre-
zentem od władz gminy dla najlepszych 
uczniów. Wszystko po to, aby pokazać 
jak funkcjonuje samorząd. - Młodzi lu-
dzie zapoznali się z funkcjonowaniem 
Rady. Mogli zobaczyć jak samorządność 
wygląda od środka – mówi wójt gminy 
Morawica Marian Buras. - Dziecięca se-
sja jest też doskonałą okazją do tego, 
aby młodzież szkolna mogła bezpo-
średnio wyrazić swoje potrzeby. Padło 
dzisiaj sporo próśb i pomysłów, a wiele 
z nich było bardzo ciekawych. Wszyst-
kie skrupulatnie zanotowaliśmy i z całą 
pewnością weźmiemy je pod uwagę 
– zapewniała Ewa Zaczek-Kucharska, 
Przewodnicząca Rady Gminy Morawica, 
która wraz z wójtem Marianem Bura-
sem oraz sekretarz gminy Anną Kowal-
ską bacznie przyglądali się Dziecięcej 
Sesji. 
 Zanim wybrano przewodniczącego 
Dziecięcej Rady, IV sesję dziecięcą popro-
wadził, jak to jest w zwyczaju, najstarszy 
wiekiem radny, w tym wypadku Filip Kruk 
ze Szkoły Podstawowej w Woli Morawic-

W Morawicy rządziły dzieci
Najmłodsi mają świetne pomysły na rządzenie. Udowodnili to najlepsi uczniowie z terenu gminy Morawica, 
którzy z okazji Dnia Dziecka wcielili się w role radnych podczas IV Dziecięcej Sesji Rady Gminy Morawica. 

kiej. Pomagała mu najstarsza po seniorze 
Zuzanna Biernacka ze Szkoły Podstawo-
wej w Bilczy. Następnie, na dzieciaki cze-
kała pierwsza poważna decyzja - wybór 
przewodniczącego. Wśród czterech zgło-
szonych kandydatów, w  tajnym głoso-
waniu zwyciężyła Zuzanna Biernacka ze 
Szkoły Podstawowej w Bilczy, która w roli 
przewodniczącej sprawdziła się doskona-
le - To było bardzo ciekawe doświadcze-
nie. Myślę jednak, że praca radnych nie 
należy do najłatwiejszych. Podejmują 
przecież decyzje, od których zależy dal-
szy rozwój gminy - zauważyła przewod-
nicząca Dziecięcej Rady Gminy, Zuzanna 
Biernacka. 
 Po jednogłośnym przyjęciu porząd-
ku obrad, młodzi radni z początku nieco 
zawstydzeni, ożywili się przedstawiając 
na prośbę wójta swoje wnioski dotyczą-
ce rozwoju gminy. A pomysłom nie było 
końca! Pytania dotyczyły nie tylko spraw 
ważnych dla najmłodszych, jak ścieżki 
rowerowe, place zabaw, koncerty, kon-
kursy talentów, czy turnieje sportowe, 
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ale też zupełnie poważnych. Dziecię-
cy radni chcieli wiedzieć, czy w gminie 
remontowane będą drogi i chodniki, 
a także czy powstaną nowe, czy też jak 
można rozwiązać problem bezpańskich 
psów. Padło także pytanie o możliwość 
stworzenia w morawickim parku cu-
kierni i kawiarni. Na wszystkie pytania 
wyczerpująco odpowiadał wójt Marian 
Buras, zachęcając dzieci do wspólnej 
dyskusji. - Pytań padło bardzo dużo, co 
świadczy, że dzieci w naszej gminie są 
niezwykle aktywne i chcą zmienić coś na 
lepsze - zauważył zadowolony włodarz 
gminy, podkreślając jednocześnie, że 
wiele postulatów było zbieżnych z za-
mierzeniami gminy. 
 Jak zgodnie przyznali młodzi radni, 
wszyscy byli pod wrażeniem sesji. Na 
koniec dziecięcy radni otrzymali drobne 
upominki, a w podziękowaniu za zorga-
nizowanie Dziecięcej Sesji Rady ucznio-
wie wręczyli wójtowi drobny upominek.

Agnieszka Olech
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Młodzi radni chętnie zadawali pytania włodarzowi gminy i czynnie brali udział w posiedzeniu sesji

W posiedzeniu dziecięcej sesji wzięli udział najlepsi uczniowie z terenu gminy Morawica
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 Sławomir Szmal został gorąco przyjęty przez bilczańskich 
uczniów oraz władze gminy Morawica. Mistrz złożył dzieciom 
życzenia z okazji ich święta i opowiedział o wygranej Lidze Mi-
strzów piłkarzy ręcznych. - Ten mecz to dla mnie ukoronowanie 
dwudziestu lat ciężkiej pracy. To nie był tylko mój sukces, ale 
całego zespołu – podkreślał bramkarz Vive Tauronu Kielce, Sła-
womir Szmal. - Pamiętajcie, że zawsze trzeba walczyć do końca 
i nigdy nie tracić nadziei – przekonywał Sławomir Szmal.

Szmal przywiózł do nas mistrzowski puchar
Niesamowitą niespodziankę sprawił w Dniu Dziecka uczniom Zespołu Szkół w Bilczy Sławomir Szmal, bram-
karz Vive Tauronu Kielce, które w niedzielę, 29 maja w niemieckiej Kolonii wygrało Ligę Mistrzów piłkarzy 
ręcznych. Przywiózł on uczniom mistrzowski puchar i opowiadał o wielkich emocjach podczas ostatniego tak 
ważnego dla polskich szczypiornistów meczu.
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Józefa Stępień z Drochowa Górnego 
skończyła 100 lat!

30 czerwca, sto lat skończyła Józefa Stępień z Drochowa Gónego. Pomimo skończonego wieku nadal zadziwia 
żywotnością i pogodą ducha.

 Życzenia z okazji setnych urodzin jako pierwszy złożył Pani 
Józefie Stępień wójt gminy Morawica, Marian Buras oraz Prze-
wodnicząca Rady Gminy w Morawicy, Ewa Zaczek-Kucharska. 
W imieniu mieszkańców gminy wręczyli dostojnej jubilatce bu-
kiet kwiatów, list uznania oraz wspaniały prezent. - Z okazji 

jubileuszu setnych urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze 
gratulacje oraz życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i łask 
Bożych w dalszym życiu, a także szczęścia w gronie najbliż-
szych - mówił wójt. Odczytano także listy gratulacyjne od 
premier Beaty Szydło oraz wojewody świętokrzyskiego Agaty 
Wojtyszek. Jubilatkę odwiedzili również przedstawiciele KRUS  
- Jolanta Nowakowska, zastępca dyrektora KRUS) I Dorota Mo-
rawska. Obie Panie także przekazały najserdeczniejsze życzenia 
na ręce jubilatki. - Życzymy wiele sił, zdrowia oraz jak najwięcej 
powodów do radości – powiedziała Jolanta Nowakowska, wrę-
czając kwiaty. Do życzeń przyłączyli się wszyscy obecni wraz 
z przybyłą rodziną jubilatki.

 Pani Józefa nie kryła łez wzruszenia, kiedy odśpiewano jej 
„200 lat”. Nie mogła wprost uwierzyć, że specjalnie dla niej 
przygotowano tak wspaniałą uroczystość. Kolejka z życzeniami 
nie miała końca. Był tradycyjny szampan, wspaniały tort, pięk-
ne kwiaty i prezenty.

Z okazji ukończenia 100 lat życia składamy Pani Józefie Stępień 
gratulacje i życzymy dalszych długich lat w zdrowiu i pomyśl-
ności.Fo
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 Podziękowania dla mistrza złożył wójt gminy Morawica, 
Marian Buras oraz dyrektor szkoły Elżbieta Wróblewska. Na 
zakończenie uczniowie robili sobie ze Sławomirem Szmalem 
pamiątkowe zdjęcia. 

Agnieszka Olech
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Sławomir Szmal chętnie pozował do zdjęć z uczniami bilczańskiej szkoły
Mieszkańcy Bilczy oraz władze gminy Morawica zgotowali Sławomirowi Szmalowi gorą-
ce powitanie w dniu powrotu do domu z mistrzostw

Jubilatka Józefa Stępień swoje setne urodziny świętowała z najbliższą rodziną
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Załatw urzędową sprawę przez internet!

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych
w Urzędzie Gminy w Morawicy 

ePUAP jest elementem budowy elektronicznej administracji. To swego rodzaju most łączący tradycyjną, papie-
rową administrację z nowoczesnym sposobem komunikacji obywatela z urzędem.

 Elektroniczna Platforma Usług Ad-
ministracji Publicznej (ePUAP) to system 
informatyczny, dzięki któremu obywa-
tele mogą załatwiać sprawy urzędowe 
za pośrednictwem internetu, natomiast 
przedstawiciele podmiotów publicznych 
– bezpłatnie udostępniać swoje usługi 
w postaci elektronicznej. Ideą przyświe-
cającą budowie ePUAP jest stworzenie 
jednego, łatwo dostępnego i bezpiecz-
nego elektronicznego kanału udostęp-
niania usług publicznych; tak powstał 
portal www.epuap.gov.pl.
Portal zapewnia sprawną komunikację 
pomiędzy:
•Obywatelami a administracją,
•Przedsiębiorcami a administracją,
•Instytucjami administracji publicznej.

Twój klucz do e-administracji, czyli 
profil zaufany

 Profil zaufany to bezpłatna alterna-
tywa dla podpisu elektronicznego. Pro-
fil zaufany to metoda uwierzytelnienia 
obywateli w systemach e-administracji 
(m.in.ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki pro-
filowi zaufanemu obywatel może za-
łatwić sprawy administracyjne drogą 
elektroniczną, bez konieczności wycho-
dzenia z domu, 24 godziny na dobę, 
z dowolnego miejsca.

Jak uzyskać profil zaufany
 Aby uzyskać profil zaufany należy za-
łożyć swoje konto na stronie www.epu-
ap.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać 
wniosek o nadanie profilu zaufanego. 
W ciągu 14 dni od złożenia wniosku, 
należy udać się z dowodem osobistym 
lub paszportem do jednego z urzędów 

pełniących rolę Punktu Potwierdzające-
go – niezależnie od miejsca zameldo-
wania. Mieszkańców Gminy Morawica 
zapraszamy do Urzędu Gminy w Mo-
rawicy do Biura Obsługi Klienta (BOK) 
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, 
tel. 41 3114-691.

Redakcja
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 Zofie mają za patronkę świętą Zofię, wdowę, matkę trzech có-
rek, które zginęły śmiercią męczeńską – nie wyrzekając się wiary.
 Osiem lat temu, Zofia Wawrzeńczyk, długoletnia przywódczy-
ni Koła Gospodyń Wiejskich w Morawicy zorganizowała w swo-
im mieszkaniu w Brzezinach imieninowe spotkanie dla kilku Zoś. 
Między innymi, wówczas  uroczyście świętowały swój dzień: 
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zofia Grzebisz-Nowicka 

 Spacer rozpoczął się przed Centrum Samorządowym 
w Morawicy, skąd wyruszono do parku podworskiego, gdzie 
uczestnicy zapoznali się z historią Morawicy oraz działalnością 
rodziny Oraczewskich. Omówiono również uwarunkowania 
przyrodnicze i kulturowe rozwoju osadnictwa na terenie dzi-
siejszej Morawicy. Następnym punktem wycieczki była dolina 
Czarnej Nidy, gdzie omówiono zabytki techniki zlokalizowane 
nad Czarną Nidą oraz przybliżono proces zagospodarowania 
turystycznego rzeki szlakiem kajakowym. Ostatnim elementem 
spaceru było zapoznanie się z budową geologiczną wzgórza 
Kościelnego – dawniej  nazywanego Kaplicznym, gdzie uczest-
nicy mogli zobaczyć wapienie triasowe oraz skamieniałości 
amonitów. Na szczycie wzniesienia omówiona została historia: 
ruin neogotyckiej kaplicy, Kalwarii Świętokrzyskiej i kościoła pa-
rafialnego, a dopełnieniem przekazanych informacji była prze-
piękna panorama na Morawicę, dolinę Czarnej Nidy i Morawki 
oraz Góry Świętokrzyskie z Łysicą i Świętym Krzyżem. Przez cały 
czas trwania wycieczki dopisywała słoneczna pogoda i miła at-
mosfera, a uczestnicy zapowiedzieli chęć udziału w następnym 
spacerze, który odbędzie się w sobotę 18 czerwca br., na który 
to serdecznie zapraszamy. Na zakończenie wszyscy zwiedzili 
Punkt Informacji Turystycznej mieszczący się w Samorządowym 

I Spacer z Przewodnikiem
Świętokrzyskim po Gminie Morawica

21 maja, odbył się pierwszy spacer po gminie Morawica, którego uczestnikami byli mieszkańcy naszej gminy 
mieszkający w Morawicy, Nidzie oraz Zbrzy. Wycieczkę oprowadził przewodnik świętokrzyski Grzegorz Pabian 
z Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, prowadzący Punkt Informacji Turystycznej. 

Centrum Kultury w Morawicy, gdzie zaopatrzyli się w wydaw-
nictwa turystyczne dotyczące gminy oraz regionu  świętokrzy-
skiego.

Grzegorz Pabian  
Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy

Zosie świętowały swoje imieniny 
Tradycyjnie, jak co roku, morawickie Zosie hucznie obchodzą swoje imieniny. Wydarzenie, które odbyło się 
w Centrum Kultury w Morawicy uświetniły występy artystyczne. Były też kwiaty i moc życzeń, a wspomnie-
niom nie było końca.

i prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej Zofia Soboń. 
Tego wieczoru zrodził się pomysł, aby Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Morawickiej organizowało spotkanie Zosiek sukcesywnie, co 
roku, i to w jak najszerszym składzie. Inicjatywa spodobała się 
solenizantkom, organizatorom, a także władzom gminy. Pan Wójt 
uczestnicząc w corocznych zjazdach poznaje wciąż nowe twarze 
kobiet o imieniu Zofia, czynnie uczestniczące w życiu rodzinnym, 
zawodowym, społecznym i kulturalnym. Składa im serdeczne ży-
czenia, gratuluje osobistych osiągnieć, dzieli tortem, śpiewa wraz 
z wszystkimi tradycyjne sto lat. 
 Pani prezes Zofia Soboń, w tym roku zdobyła się na abso-
lutną oryginalność w zorganizowaniu święta Zosiek; sala tonę-
ła w jedynych w swoim rodzaju wiosennych kwiatach jakimi 
są bzy. Dla solenizantek śpiewała Julia Kamińska, uczennica 
II  klasy Gimnazjum w Morawicy. Szeptano po sali, że jest to 
laureatka konkursu „Talent Gminy Morawica 2016” w kategorii 
dzieci i młodzieży, a w przyszłości być może przywódczyni po-
dobnych imprez, na których już będzie się śpiewać „Niech żyją 
Julie”, bo imię to już od kilku lat cieszy się w Polsce wielką po-
pularnością. Podziwiano również solowy taniec utalentowanej 
uczennicy Szkoły Podstawowej w Morawicy – najmłodszej na 
uroczystości Zosi Cieślickiej. Pogodne pieśni ofiarował gościom 
Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. 

Pierwszy spacer z przewodnikiem po gminie Morawica okazał sie bardzo ciekawy

Zosie stanęły do wspólnego zdjęcia podczas swojego święta
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 To już drugi raz, kiedy najbardziej 
aktywni czytelnicy zostali zaproszeni do 
Centrum Kultury w Morawicy, aby uho-
norować ich aktywność czytelniczą. Za-
nim jednak nastąpił ten moment, po raz 
pierwszy w historii dokonano pasowa-
nia na czytelników Biblioteki  pierwszaki 
z terenu gminy Morawica. Pasowania 
dokonał wielkim piórem włodarz gminy, 
wójt Marian Buras, a bajkowy Czerwo-
ny Kapturek wręczył świeżo upieczonym 
małym czytelnikom kolorowe książki. 
- Mam nadzieję po dzisiejszej uroczysto-
ści rozpocznie się nowy etap w waszym 
życiu, pełen książkowych przyjaciół i ko-
lorowych przygód – mówił wójt tuż po 
pasowaniu maluchów.
 Jak podkreśla dyrektor Centrum Kul-
tury, Teresa Badowska, celem uroczy-
stości pasowania na czytelników jest 
rozbudzenie w dzieciach chęci czytania, 
wyrobienia prawidłowych nawyków 
czytelniczych i szacunku do książek. 
Zwróciła się także z prośbą do rodzi-
ców o  zachęcenie dzieci do czytania. 
- Czytanie rozwija wyobraźnię, pamięć, 
a  dziecko nie ma później problemów 
z ortografią, czy stylistycznym budowa-
niem zdań. Jendym słowem, czytanie 
jest drogą do lepszego wykształcenia 
i lepszego życia. I tego właśnie naszym 
drogim czytelnikom dziś życzymy – ży-
czyła dyrektor Teresa Badowska. 
 Po pasowaniu przystąpiono do uho-
norowania najaktywniejszych, długo-
letnich czytelników. Z rąk wójta gminy 
Morawica, Mariana Burasa, otrzymali 

W Morawicy
nagrodzili za czytelnictwo

Pasowanie na czytelnika Biblioteki uczniów klas pierwszych, nagrody dla najaktywniejszych czytelników oraz 
występy artystyczne – II Gala Czytelnicza już po raz drugi odbyła się w Morawicy.

podziękowania oraz nagrody w postaci 
książki. - Pragniemy nagrodzić naszych 
wiernych, wspaniałych czytelników, 
z  którymi na co dzień mamy ogromną 
przyjemność spotykać się. Są to czytel-
nicy zarówno Biblioteki w Morawicy, 
Bilczy, Brzezinach, jak i w Dębskiej Woli 
– wymieniała dyrektor Teresa Badow-
ska. - Kochani jesteśmy wam bardzo 
wdzięczni, bo tak naprawdę książki 
i  biblioteka żyją dzięki wam, zgodnie 
ze znanym powiedzeniem „Książki żyją 
wtedy, kiedy są czytane“ - dodała dyrek-
tor Badowska, zachęcając jednocześnie 
do dalszego obcowania z książką i bi-
blioteką.
 Nagrodzeni czytelnicy z Bibliotek 
z  terenu gminy Morawica tj. Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II 
w Morawicy oraz trzech filii bibliotecz-
nych: Biblioteki Publiczno – Szkolnej 

w  Bilczy, Biblioteki Publiczno – Szkol-
nej w Brzezinach i Biblioteki Publicz-
no – Szkolnej w Dębskiej Woli, którzy 
otrzymali podziękowania oraz nagrody 
książkowe z rąk wójta gminy Morawi-
ca, Mariana Burasa to: Beata Wieczo-
rek, Ewa Nowak, Wanda Idzik, Danuta 
Paszkowska, Beata Adamiec, Beata Pie-
trzczyk, Agnieszka Koźbiał, Lucyna Sie-
kiera, Bożena Śnioch, Kamila Szewczyk 
oraz dzieci: Małgorzata Tworek, Lena 
Kamińska, Julia  Pobocha, Kuba Sieka-
niec, Natalia Toś, Zuzanna Wylazowska, 
Gabriela Biesaga i Gabriela Tarka.

 Warto zaznaczyć, że wszystkie z tych 
osób zanotowały na swoim koncie po-
nad sto wypożyczonych książek w roku 
ubiegłym.

Agnieszka Olech
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 Solenizantkom przypięto do odświętnych stroi granatowe róże, 
być może dla wyróżnienia ich z grona gości, a być może, żeby czuły 
się również gospodarzami uroczystości z racji serwowania na stoły 
własnych wyrobów kulinarnych, w dziedzinie których nikt im nie 
dorówna. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej uhonorowało 
w tym dniu „Pucharami Uznania” od lat współpracujące z Towarzy-
stwem panie: Zofię Grzebisz-Nowicką i-Zofię Wawrzeńczyk.  Pan 
Wójt wręczając również „Puchar Uznania” prezesowi Zofii Soboń 
nie omieszkał zaznaczyć, że jest to szczególne podziękowanie od 
„Bocianiego Gniazda” za udzielanie tej grupie fachowej pomocy 
w jej widocznej już działalności w regionie świętokrzyskim. 
 Ponieważ dużo mówiono o horoskopowym znaczeniu imienia 
Zofia, pani Daniela Kowalska zaproponowała, aby Zofie poznały 
żywot swojej patronki świętej Zofii wdowy i jej trzech córek o imio-
nach: Wiara, Nadzieja i Miłość. Dziewczęta zginęły śmiercią męczeń-
ska, a ich matka umarła z żalu. Szczęśliwi są rodzice, którzy potrafią 
zaszczepić w swoich dzieciach silne zasady naszej świętej wiary.

Jak podkreślano, czytelnictwo na terenie gminy Morawica wzrasta z miesiąca na miesiąc
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 - Jako pierwszy ogłosiliśmy przetarg na działkę o powierzchni 
35 arów w Woli Morawickiej, położoną na terenach usług komercyj-
nych. Inwestor, który wystąpił z prośbą o rozpisanie przetargu chciał-
by w tym miejscu wybudować zakład produkujący części metalowe 
m.in. dla przemysłu samochodowego - informuje Marcin Dziewięcki, 
zastępca wójta Morawicy. Przetarg odbył się 6 czerwca, wpłynęła 
1 oferta, która przekroczyła wartość ceny wywoławczej. Najprawdo-
podobniej w lipcu dojdzie do podpisania notarialnej umowy sprzeda-
ży tej nieruchomości.
 Z kolei do 25 lipca można skład oferty w przetargu na sprzedaż 
40-arowej działki w Bieleckich Młynach ul. Brzozowa, przy drodze do 
Bilczy Zastawia. Nieruchomość położona jest w części na terenach 
usług komercyjnych i w pozostałej części na terenach budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego. Posiada pełną infrastrukturę. 

W miejscu biblioteki
 - W najbliższym czasie ogłaszać będziemy kolejne przetargi, mię-
dzy innymi na nieruchomość o powierzchni 30 arów w centrum Mo-
rawicy. Na tym terenie znajduje się budynek - dawna siedziba Gmin-
nego Ośrodka Kultury i biblioteki - mówi Marcin Dziewięcki.
 - Chętni inwestorzy, którzy się do nas zgłosili, planują prowadze-
nie w tym miejscu działalności handlowej. Z tego, co nam wiado-
mo, piętrowy budynek, który częściowo pochodzi jeszcze z lat 20. 
ubiegłego wieku i trudno byłoby go przebudowywać, miałby zostać 
wyburzony. Sama działka jest dosyć duża, z miejscem na parking - 
dodaje zastępca wójta Morawicy. 

Pod produkcję i usługi
 Największym obecnie ogłoszonym przetargiem jest ten na sprze-
daż gruntu o powierzchni 3ha położonego w Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej w Dębskiej Woli. Oferty przyjmowane są do 17 sierpnia, 
a 22 sierpnia planuje się ich otwarcie. O uruchomienie procedury 
sprzedaży wnioskował inwestor z branży metalowej.  
 Na sprzedaż przeznaczona została także ponadhektarowa nieru-
chomość gruntowa w Woli Morawickiej, położona na terenach usług 
komercyjnych i częściowo na terenach leśnych. - Działką zaintereso-
wany jest inwestor z branży budowlanej. Przetarg już został ogłoszo-

Chcą inwestować w gminie Morawica
Tereny inwestycyjne w gminie Morawica cieszą się dużym zainteresowaniem. W ostatnim czasie władze gminy 
na wniosek inwestorów ogłosiły pisemne przetargi na sprzedaż kilku nieruchomości. Potencjalni nowi właści-
ciele myślą o rozbudowaniu produkcji, prowadzeniu działalności handlowej i drobnych usług.
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ny, a ich otwarcie będzie miało miejsce 21 września - mówi Marcin 
Dziewięcki. 
 - W Dębskiej Woli i Woli Morawickiej gmina Morawica posiada 
jeszcze do sprzedaży inne tereny inwestycyjne przeznaczone pod 
obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi komercyjne. Cie-
szą się one dużym zainteresowaniem inwestorów. Gmina prowadzi 
kolejne podziały działek, aby wydzielić grunty odpowiadające potrze-
bom inwestorów - dodaje zastępca wójta Morawicy. 

Urokliwie położone
 Osoby chcące zamieszkać w gminie Morawica mogą rozważyć 
zakup działek pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe na 
osiedlu Nad Morawką. - Posiadamy na sprzedaż działki o powierzch-
ni od 8 do 13 arów, położone w pięknym miejscu, w pobliżu zalewu. 
Ich lokalizację można obejrzeć na interaktywnym planie gminy na 
stronie internetowej Morawicy - informuje Marcin Dziewięcki. Oferty 
można składać do 3 czerwca do godziny 12, przetargi odbędą się 
8 czerwca. 
 Szczegółowe informacje w sprawie nabycia działek można uzy-
skać w Urzędzie Gminy w Morawicy.

Redakcja

 Pre-umowę na dofinansowanie 
dwóch projektów pn. “Termomoderniza-
cja budynku byłego pawilonu szpitalne-
go w Morawicy” i “Termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkół w Brzezinach” 
podpisał wój gminy Morawica, Marian 
Buras wraz z marszałkiem województwa 
świętokrzyskiego Adamem Jarubasem 
oraz członkiem Zarządu Województwa, 

Będzie termomodernizacja szkoły w Brzezinach
i byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy. Gmina
na obydwa zadania pozyskała dofinansowanie!

Już podpisano pre-umowy na dofinansowanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Brzezinach i byłego pa-
wilonu szpitalnego w Morawicy. Obydwie inwestycje będą kosztowały nieco ponad 5 milionów 411 tysięcy 
złotych, z czego większą część pokryją środki z dofinansowania, które gmina Morawica pozyskała w kwocie 
4 milionów 600 tysięcy złotych. 

Markiem Szczepaniakiem. Inwesty-
cje, na które podpisane zostały umowy 
będą realizowane w ramach Działania 
6.1 „Efektywność energetyczna w  sek-
torze publicznym – Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne Kieleckiego Obsza-
ru Funkcjonalnego”. Głównym celem 
realizacji projektu jest poprawa efek-
tywności wykorzystania energii w  bu-

dynkach użyteczności publicznej, co 
pozwoli na niższe zużycie energii m.in.  
w zakresie ogrzewania, oświetlenia po-
mieszczeń, chłodzenia, wentylacji lub 
ciepłej wody użytkowej. – Są to pierwsze 
umowy infrastrukturalne w ramach no-
wego Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego. 
Inwestycje związane z termomoderni-

Budynek dawnej biblioteki zostanie wystawiony do przetargu
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zacjami to często pilne i  czasochłonne 
przedsięwzięcia, dlatego zależało nam 
na jak najszybszym ich podpisaniu, szcze-
gólnie, że wiemy jak istotne są to pro-
jekty dla państwa gmin – mówił Marek 
Szczepanik, członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, a marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Adam Ja-
rubas zapewnił, że w najblizszym czasie 
zostaną podpisane kolejne umowy w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych gmin należących do Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego. – Chcemy, aby-
ście mogli Państwo jak najszybciej roz-
począć zaplanowane inwestycje – pod-
kreślał marszałek Adam Jarubas podczas 
podpisania umów. 
 W ramach pozyskanego dofinanso-
wania zewnętrznego zostanie przepro-
wadzona termomodernizacja budynku 
byłego pawilonu szpitalnego w Mora-
wicy - Właścicielem budynku, który do 
stycznia 2008 roku stanowił pawilon 
szpitalny jest gmina Morawica. Od tego 
czasu budynek ten jest wyłączony z użyt-
kowania. W przyszłości stanowił będzie 
budynek użyteczności publicznej o funk-

cji biurowej i schroniska młodzieżowe-
go. W budynku swoją siedzibę będzie 
mieć także Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Morawicy Sp. z o.o. oraz Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mora-
wicy. Budynek wymaga kompleksowej 
termomodernizacji w tym: docieplenia 
ścian zewnętrznych, kompleksowej ter-
momodernizację stropodachu niewen-
tylowanego, wymiany pokrycia dacho-
wego, obróbek blacharskich, renowacji 
kominów, wymiany stolarki okiennej 
i  drzwiowej zewnętrznej, wymiany in-
stalacji elektrycznej, wymiany oświetle-
nia na energooszczędne, budowy insta-
lacji paneli fotowoltaicznych, budowy 
instalacji ciepłej wody użytkowej z mon-
tażem kolektorów słonecznych, budowy 
instalacji wentylacji nawiewno – wy-
wiewnej z odzyskiem ciepła, wymiany 
instalacji wod–kan (z wyłączeniem przy-
borów i armatury),  modernizacji źródła 
ciepła – wymiany istniejącego na kocioł 
gazowy wraz z instalacją i grzejnikami. 
W ramach projektu zostaną przepro-
wadzone także roboty niekwalifikowa-
ne związane z przebudową i adaptacją 

pomieszczeń znajdujących się w budyn-
ku do nowych funkcji. Po zakończeniu 
realizacji projektu budynek pozostanie 
własnością Gminy Morawica. 
 W ramach drugiego projektu, który 
dostał dofinansowanie, tj. termomoder-
nizacji budynku Zespołu Szkół w Brze-
zinach, w budynku szkoły zostanie wy-
mieniona stolarka okienna i drzwiowa 
zewnętrzna. Częściowo zostanie wymia-
na instalacja centralnego ogrzewania 
i kotłów gazowych. Przeprowadzone zo-
stanie także docieplenie ścian zewnętrz-
nych. W wyniku opracowanego audytu 
energetycznego, w celu  zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię konieczna 
jest również wymiana dachu na stro-
podach. W tym przypadku wykonanie 
ocieplenia istniejącego dachu jest nie-
możliwe ze względu na konieczność 
zachowania wymaganych wysokości 
pomieszczeń dla tego typu obiektów. 
Ewentualne inne roboty termomoderni-
zacyjne będą wynikiem przeprowadzo-
nego audytu energetycznego budynku.

Agnieszka Olech

 - Dzień Matki to taka wyjątkowa chwila, kiedy możemy 
podziękować wszystkim matkom za trud wychowania – pod-
kreslał wójt gminy Morawica, Marian Buras, mówiąc o jakże 
ważnej roli matki w życiu każdego człowieka
 - Dwa lata temu przystąpiliśmy do obchodów Dnia Rodzin 
Wielodzietnych. Natomiast w ubiegłym roku postanowiliśmy 
zorganizować również spotkanie Rodzin Wielodzietnych, ale 
zaprosiliśmy same panie, aby uczcić w ten sposób Dzień Matki 
– poinformowała Kazimiera Szałas, kierownik GOPS w Mora-
wicy. – Na tegoroczny Dzień Matki zaprosiliśmy do Centrum 
Kultury w Morawicy blisko dwieście mam, które wychowały 
pięcioro i więcej dzieci – zaznaczyła.
 Z okazji Dnia Matki nie zabrakło wielu niespodzianek dla 
szacownych mam. Oficjalne podziękowania i życzenia zapro-
szonym mamom złożył włodarz gminy, wójt Marian Buras. 

W Morawicy hucznie
świętowano Dzień Matki 

Już po raz drugi w historii w Morawicy uroczyście obchodzono Dzień Matki. W gościnnych progach Centrum 
Kultury w Morawicy władze gminy spotkały się z mamami, które urodziły pięcioro i więcej dzieci.

Każda z obecnych pań otrzymała z rąk gospodarza piękna różę, 
a dla pań wystąpił kabaretu „Jeszcze nie starszych panów”. - 
Współorganizatorem dzisiejszej uroczystości jest Centrum Kul-
tury. Z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy część artystyczną. Na 
naszej scenie wystąpił kabaret „Jeszcze nie starszych panów” 
z repertuarem przygotowanym typowo dla mam – powiedziała 
Teresa Badowska, dyrektor Centrum Kultury w Morawicy.
 Podczas niezwykłej uroczystości mówiono o trudnej roli 
matek, a one same przekonywały, że liczna rodzina to najwięk-
sze szczęście, jakie może spotkać każdego człowieka. 
 Tego dnia do wszystkich mam popłynęły ciepłe życzenia. 
– Dla wszystkich mam życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pogo-
dy ducha, cierpliwości i wytrwałości dla swoich dzieci – życzył 
wójt gminy Morawica, Marian Buras.

Agnieszka olech
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Dla wszystkich Mam odśpiewano gromkie “sto lat” Niezapomniany występ przygotował kabaret “Jeszcze nie starszych Panów”
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 Zanim jednak doszło do jednego 
z ważniejszych głosowań, jakie odby-
wają się w Radzie Gminy, dotyczącego 
rozliczenia z wykonania budżetu za rok 
poprzedni, przedstawiono obecnym na 
sesji wniosek komisji rewizyjnej skiero-
wany do Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Morawica. O wykona-
niu budżetu gminy za rok 2015 pozy-
tywnie wypowiedziało się nie tylko RIO, 
ale co równie istotne, wszystkie komisje 
Rady z komisją rewizyjną na czele. Radni 
udzielili Wójtowi absolutorium jedno-
głośnie i brawami podziękowali za trud 
pracy włożony w realizację zadań.
 Podczas sesji podkreślano jak wie-
le zostało zrobione w minionym roku. 
Wśród najważniejszych zadań inwesty-
cyjnych należy wymienić: budowę sys-
temu kanalizacji sanitarnej i rozbudowę 
sieci wodociągowej w gminie Morawi-
ca, uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej, rozbudowę krytej pły-
walni “Koral” w Morawicy, rewitalizację 
zabytkowego parku, rozbudowę infra-
struktury informatycznej e-świętokrzy-
skie, a także budowę dróg i chodników. 
Szczegółowo o dochodach i wydatkach 
budżetowych mówi włodarz gminy Mo-
rawica, wójt Marian Buras, który tuż po 
głosowaniu podziękował radnym za 
kolejne z rzędu jednogłośne udzielenie 
absolutorium. - Dziękuję za jednogłośne 
udzielenie absolutorium. To dla mnie 
bardzo ważne. Dziękuję też wszystkim, 
którzy aktywnie pracują na markę, jaką 
jest gmina Morawica – powiedział wójt 
Marian Buras tuż po udzieleniu mu ab-
solutorium. – Dzięki ciężkiej pracy wielu 
osób, gmina Morawica jest dzisiaj gmi-
ną znaną w całej Polsce. Na ten sukces 
pracujemy wszyscy. Jestem wdzięczny 
radnym i sołtysom, że wspólnie reali-
zujemy te same cele – dodał wójt tuż 
po głosowaniu, składając jednocze-
śnie podziękowania radnym, najbliż-
szym współpracownikom z kierownic-
twa Urzędu, wszystkim pracownikom 
Urzędu, sołtysom, mieszkańcom oraz 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
realizacji zadań budżetowych. 

Agnieszka Olech

Jednogłośnie
absolutorium dla Wójta 

Budżet za 2015 rok wykonany w 93,96 procentach. Do tego dochodzi umiejętność pozyskiwania dodatkowych 
środków z zewnątrz i podobnie jak w latach ubiegłych Radni Rady Gminy Morawica nie mieli najmniejszych 
wątpliwości – absolutorium dla Wójta Gminy Morawica, Mariana Burasa, udzielili jednomyślnie.
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Dzień Dziecka w Morawicy
na wesoło i sportowo

 Rozgrywki sportowe, turniej bumper ball, gry i zabawy dla 
przedszkolaków, rzuty karne, sztafeta rodziców i dzieci, a także 
występy artystyczne, zabawa z animatorami i darmowe dmu-
chańce – to wszystko czekało na dzieci z gminy Morawica pod-
czas ich święta. - W tym roku Dzień Dziecka postanowiliśmy 
zorganizować z prawdziwym rozmachem – mówi wójt gminy 
Morawica, Marian Buras. - Zaprosiliśmy do zabawy nie tylko 
dzieci, ale też rodziców, którzy wspólnie ze swoimi pociechami 
stanęli w szranki sportowe. Zależało nam na tym, aby było nie 
tylko wesoło, ale też rodzinnie – podkreśla włodarz gminy.
 W sobotnie przedpłudnie płyta Stadionu Klubu Sporto-
weggo “Moravia” w Brzezinach na kilka godzin zamieniła się 
w  prawdziwy plac zabaw. Zadowolenie, śmiech i radość to-
warzyszyły dzieciom, które brały udział w obchodach Między-
narodowego Dnia Dziecka w Morawicy. - Ogromnie nam się 
podoba. Możemy zupełnie za darmo korzystać z dmuchańców 
i zjeżdżalni, podziwiać ciekawe występy i przede wszystkim 
brać udział w ciekawych konkurencjach sportowych – mówiły 
zgodnie dzieciaki.
 A konkurencji było całkiem sporo. - Odbył się turniej szkół 
w piłkę nożną. Każda ze szkół reprezentowała dane państwo. 
Mieliśmy też turniej bumper ball, czyli piłkę nożną w dmucha-

Prawdziwe tłumy dzieci zgromadziły się na Stadionie Klubu Sportowego “Moravia” w Brzezinach, aby wspól-
nie świętować “Dzień Dziecka”, który w tym roku był naprawdę wyjątkowy. Dzieci uczciły swoje święto na 
wesoło i sportowo.
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nych kulach. Był tor przeszkód dla “maluchów”, bieg w worku 
na 20 metrów, bieg z piłką trzymaną między nogami na wysoko-
ści kolan, czołganie się przez tunel, ćwiczenia piłkarskie, konkurs 
rzutów karnych i sztafeta, w której udział wzięły dzieci wspólnie 
z rodzicami – wymienia Jacek Kubicki, odpowiedzialny za orga-
nizację części sportowej podczas Dnia Dziecka w Morawicy. Naj-
lepsi zostali nagrodzeniu pucharami i medalami.
 Podczas imprezy można było także podziwiać szereg licz-
nych występów. Przybyli goście obejrzeli występy grup tanecz-
nych z Publicznej Szkoły Podstawowej z Chmielowic – Mix 
Dance i Tygryski, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z NIDY, który 
zaprezentował Krakowiaka oraz Samorządowego Przedszkola 
w Morawicy w tańcu Zora. Na zielonej scenie boiska piłkar-
skiego stanęły też gimnastyczki z Zespołu Szkół z Brzezin oraz 
tancerze z Publicznej Szkoły Podstawowej zWoli Murowanej. 
Na zakończenie niezapomniany występ dał taneczny Zespół 
“Piramida”, prezentując się w fantastycznej choreografii tp.: 
“Kraina Lodu”. Za wszystkie występy młodym artystom osobi-
ście dziękował wójt Marian Buras, wręczając dzieciom słodkie 
podarunki. Bez wątpienia ten dzień dziecka na długo zapadnie 
w pamięć uczestników. 

Agnieszka Olech  
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Tegoroczny Dzień Dziecka zgromadził prawdziwe tłumy dzieci, dla których organizatorzy przygotowali wiele wspaniałych atrakcji 



Podziękowania
 Podziękowania za troskliwą 
opiekę, pełną wyrozumiałości,  
życzliwości, człowieczego podej-
ścia do naszego kochanego Męża, 
Brata, Ojca, Dziadka – Henryka 
Skuzy, zapewniając mu tym sa-
mym godne przeżycie ostatnich 
chwil w Zakładzie Opiekuńczo-
-Leczniczym i Rehabilitacyjnym 
w Bilczy składa na ręce personelu 
medycznego wdzięczna rodzina 
Skuzów.
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Ogólnopolski Turniej Taneczny o Puchar 
Wójta Gminy Morawica za nami

Gorące karaibskie rytmy, taneczne show czy przepiękne prezentacje w piórach, cekinach i frędzlach - to wszyst-
ko można było zobaczyć podczas tanecznych mistrzostw, które odbyły się w hali sportowej w Bilczy. Turniej 
przyciągnął mnóstwo tancerzy, widzów i sympatyków tego sportu z całej Polski.

 Blisko czterystu tancerzy z 22 klubów tanecznych z całej 
Polski przyjechało do Bilczy na II Ogólnopolski Turniej Tańca 
Freestyle, Grand Prix Polski, który odbył się w sobotę 21-go 
maja. - Kolejny raz do gminy Morawica przyjechali tancerze 
z całej Polski, aby walczyć w takich stylach jak tańce par, disco 
dance czy jazz – poinformował Bartłomiej Szymczyk ze szkoły 
tańca Go4dance Studio, organizatora turnieju. - Na parkiecie 
zaprezentowali się zarówno najmłodsi adepci sztuki tanecznej, 
poniżej siódmego roku życia, jak i dorośli tacerze. Tancerze ry-
walizowali w kategoriach solowych, duetach, parach, a także 
w małych grupach czy formacjach. 
 Celem turnieju jest popularyzacja i propagowanie rozwoju 
tańców Freestyle, a także zachęcanie do alternatywnego spo-
sobu spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. - Takie 
spotkania są okazją do integracji grup tanecznych i uczą rywali-
zacji na zasadach „fair play” – mówiły Julia Dobek z Bilczy i Ka-
mila Ściga z Zaborza startujące w barwach klubu tanecznego 
Jump z Kielc. - Turnieje taneczne dają możliwość podniesienie 
swojej klasy tanecznej, a także sprawdzenia się w rywalizacji 

z innymi tancerzami. Taniec jest wspaniały, daje dużo radości. 
Warto tańczyć – zachęcała mistrzyni Polski Maja Kaczmarczyk 
ze Szkoły Tańca „Step by Step” z Kielc. - Jako trener, choreograf 
i sędzia twierdzę, że tańczyć może każdy – potwierdził Bartło-
miej Szymczyk ze szkoły tańca Go4dance Studio.
 Organizatorem turnieju była Szkoła Tańca Go4dance Stu-
dio, Wójt Gminy Morawica, „Koral” sport i rekreacja Sp. z o. o., 
a także Polski Związek Tańca Freestyle. - Gmina Morawica czyn-
nie włączyła się w organizację imprezy. Na potrzeby turnieju 
została udostępniona hala z pełnym zapleczem medycznym 
– mówi Małgorzata Dąbek, kierownik Hali Sportowej Bilcza. 
- Gmina ufundowała także pamiątkowe statuetki, medale i pa-
miątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników, jak również 
dyplomy dla poszczególnych szkół, które wzięły udział w spo-
tkaniu – wymienia.
 Jak podkreślano, w planach już jest powtórzenie imprezy za 
rok. – Mamy nadzieję, że turnieje taneczne w hali w Bilczy na 
stałe wpiszą się w kalendarz najwazniejszych wydarzeń gminy 
Morawica. To wielkie i niezwykle barwne wydarzenie taneczne, 
podczas którego można podziwiać prawdziwych mistrzów ta-
necznych – podkresla Małgorzata Dąbek, kierownik Hali Spor-
towej Bilcza.

Agnieszka OlechPodczas turnieju można było podziwiać najwspanialesz pary taneczne w kraju

Podziękowanie
 Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy wyraża głęboką wdzięczność miesz-
kańcom Morawicy i Brzezin za ufundowanie sztandaru na jubileusz 90 –lecia tej 
jednostki pożarniczej. Na czele Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru stanął 
sołtys Morawicy Jerzy Marcjan. Do ofiarnych darczyńców wyruszyli samorządow-
cy: Jerzy Marcjan i Marianna Parlicka – Słowik, dzielnie wspierali ich strażacy Józef 
Nogajczyk, Jan Wojda i Józef Węgier. Najhojniejsi ofiarodawcy mają pamiątkę na 
drzewcu sztandaru w postaci gwoździa z wygrawerowanym nazwiskiem.
 Sztandar z hasłami: Bogu na Chwałę, Ludziom na Ratunek będzie towarzy-
szył odważnym druhnom i druhom przez kolejne rozdziały chwalebnej historii 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy, o której tak pięknie mówił zasłużony 
strażak – druh Marian Tworek. 

Prezes OSP w Morawicy – Jan Tworek  
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 Pan Kleks, Baba Jaga, Kopciuszek, Zosia Samosia, czy Ty-
grysek – te i wiele innych bajkowych postaci stanęło na de-
skach sceny Samorządowego Centrum Kultury. - Od trzech lat 
na terenie gminy Morawica Dzień Dziecka świętujemy aż dwa 
dni. Pierwszego z nich zawsze zapraszamy maluchy do Cen-

Bajkowy Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka Samorządowe Centrum Kultury w  Morawicy zaprosiło wszystkie przedszkolaki na spek-
takl pt. „Witajcie  w naszej bajce”. Było to przedstawienie w wykonaniu grupy EDU–ARTIS z Krakowa propa-
gujące czytanie bajek. 

trum Kultury na spektakl. W tym roku na naszej scenie zago-
ściła grupa EDU-Artis z Krakowa, która dała przedstawienie pt. 
„ Witajcie w naszej Bajce” - poinformowała Teresa Badowska, 
dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy.  
 Podczas spektaklu na przedszkolaki czekało wiele zaskaku-
jących zdarzeń. - Był to spektakl opowiadający o tym, że warto 
czytać. W czasach, kiedy czytelnictwo staje się niestety coraz 
mniej popularne, staramy się pokazać i uświadomić dzieciom, 
że nasza wyobraźnia kreuje nas samych, że czytanie nie jest 
nudne, a bajki przenoszą nasz do fantastycznego świata – pod-
kreślał Jarosław Rodzaj z Krakowa, jeden z aktorów.   
 Maluchy były zachwycone mini spektaklem łączącym naukę 
z zabawą. - Bardzo nam się podobało. Na scenie było bardzo 
dużo fajnych postaci. Jaś i Małgosia, Pan Kleks – wymienia-
ły dzieci, podkreślając jednocześnie, że bardzo lubią czytanie 
książek. Po przedstawieniu życzenia przedszkolakom z okazji 
Dnia Dziecka przekazał wójt gminy Morawica, Marian Buras, 
częstując dzieci pysznymi cukierkami. Na zakończenie maluchy 
odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną.

Agnieszka Olech
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Maluchy z zaciekawieniem obejrzały przedstawienie

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na te-
renie gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny informuje, że 
coraz większymi krokami zbliżają się nabory wniosków, które pla-
nujemy ogłosić w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Jako pierwsze ogłoszone zostaną konkursy dla przedsiębiorców 
w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój działalności gospodar-
czej oraz dla organizacji społecznych w ramach przedsięwzięcia 
2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Termin ogło-
szenia to najprawdopodobniej przełom września i października 
2016 r. Również w tym roku planujemy ogłosić konkurs grantowy 
dla organizacji społecznych w ramach przedsięwzięcia Lokalna 
sieć innowacji.

Budżet na poszczególne przedsięwzięcia oraz harmonogram ich 
ogłaszania przedstawia się następująco:
Zakres tematyczny/Kwota w złotych/Termin ogłoszenia
Rozwój działalności gospodarczej/1 875 000,00/II półrocze 2016 r.
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury turystycznej lub rekreacyjnej/1 420 000,00/II półro-
cze 2016 r.
Lokalna sieć innowacji/50 000,00/II półrocze 2016 r.
Podejmowanie działalności gospodarczej/500 000,00/I półrocze 
2017 r.

Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska 
i przeciwdziałania zmianom klimatu/225 000,00/I półrocze 2017 r.
Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego/240 000,00/I 
półrocze 2017 r.
Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lo-
kalnych/140 000,00/II półrocze 2017 r.
Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego/100 000,00/I 
półrocze 2018 r.
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury turystycznej lub rekreacyjnej/150 000,00/I półrocze 
2018 r.

 O ogłaszanych konkursach informować będziemy na stronie 
www.perlycn.pl oraz na naszym profilu na facebooku. Szczegó-
ły naborów na bieżąco wysyłać będziemy do zainteresowanych 
poprzez newslettera, do którego można  zapisać się na www.ka-
talog.perlycn.pl Przed każdym naborem organizować będziemy 
również spotkania we wszystkich gminach wchodzących w skład 
LGD po to, by przybliżyć zasady ubiegania się o pomoc. Dodatko-
wo pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo indywidual-
ne w biurze mieszczącym się w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 
i pod nr telefonu 41 311 46 91 wew. 304, 305.

Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”
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 W turnieju „Masters” wzięło udział 
po osiem zawodniczek i zawodników, 
którzy uzyskali najwięcej punktów w roz-
grywanych wcześniej trzech turniejach 
kwalifikacyjnych. A w całych zawodach 
wzięło udział blisko dwieście dziewcząt 
i chłopców ze szkół podstawowych w To-
karni, Porzeczu, Bolminie, Wólce, Górkach 
Szczukowskich,Jaworzni, Pilczycy, Po-
lichnie, Starochęcinach, Janiku, SP nr 10 
w Kielcach i Świetlicy „Plus” z Kielc oraz 
gimnazjów w Chęcinach, Bilczy, Jaworzni, 
Ćmińsku, Kostomłotów, Brynicy, Mącho-
cic Kapitulnych, Katolickiego Gimnazjum 
z Kielc oraz Gimnazjów nr 9 i nr 10 z Kielc 

Turniej Tenisa Stołowego w Bilczy za nami
12 maja, w hali „Bilcza” Turniejem „Masters” zakończyły się rozgrywki Ligi Szkolnej Tenisa Stołowego edycji 
2015/2016. W klasyfikacji końcowej najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Bilczy i Gimnazjum w Chęcinach.

- razem z 12 szkół podstawowych i 10 
gimnazjów. 
 Jak widać z przytoczonych danych 
Liga Szkolna Tenisa Stołowego to bar-
dzo ważne wydarzenie sportowe - jej 
zwycięzcy w większości zostają zwycięz-
cami mistrzostw województwa w więk-
szości kategorii wiekowych. Ale to, co 
najcenniejsze w tych zawodach, to fakt, 
że są one organizowane przez nauczy-
cieli wychowania fizycznego całkowicie 
społecznie, poza swoimi obowiązkami. 
Spośród wielu nauczycieli - organizato-
rów Ligi - należy wymienić  pana Stani-
sława Cioska z Porzecza (główny organi-

zator Ligi), pana Macieja Ścigę z Bilczy, 
pana Stefana Wojtynę z Tokarni  oraz 
od zawsze „dobrego ducha” rozgrywek 
pana Lucjana Pietrzczyka z Bilczy. 
 Zrozumiałe jest więc, że w trakcie za-
kończenia ligi uczestnicy zawodów i orga-
nizujący je nauczyciele otrzymują oprócz 
pucharów i nagród wiele ciepłych słów 
od osób wspierających zawody. W tym 
roku gratulacje, dyplomy, puchary i upo-
minki wręczali: wójt Gminy Morawica 
Marian Buras, sam grający w tenisa stoło-
wego, Zastępca Burmistrza Gminy i Mia-
sta Chęciny Mariusz Nowak, wójt Gminy 
Słupia Konecka Robert Wielgopolan oraz 

 Organizatorką i pomysłodawczynią 
konkursu jest pani Beata Łabęcka. Zgod-
nie z jej intencją konkurs łączy młodych 
ludzi zafascynowanych niezwykłą oso-
bowością papieża Polaka, głównie, choć 
nie tylko, uczniów szkół noszących imię 
Jana Pawła II. Mają oni okazję spotkać 
się z rówieśnikami i zmierzyć się z nimi 
w konkurencjach wiedzowych. - Konkurs 
„Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy. 
Jest organizowany w rocznicę urodzin 
papieża Polaka oraz rocznicę nadania 
brzezińskiej szkole Jego imienia. Uczest-
nikami są zawsze uczniowie klas trze-
cich szkoły podstawowej. W  tym roku 
na nasze zaproszenie odpowiedziało 
ponad sześćdziesięciu świetnie przygo-
towanych trzecioklasistów, którzy nie 
mieli większych kłopotów z rozwiąza-
niem kolejnych zadań w pięciu konku-
rencjach - mówiła pani Beata Łabęcka. 
 Zmagania, którym jak zawsze to-
warzyszyły wielkie emocje, rozpoczęła 
wspólna modlitwa, po której dzieci roz-
poczęły rozwiązywanie testu dotyczące-
go życia Jana Pawła II. Uczniowie musie-
li połączyć ważne wydarzenia dotyczące 
jego osoby z ich datami, z rozsypanki 
układały słynne powiedzenia patrona, 

Konkurs „Jan Paweł II - Patron 
Najgodniejszy” w Brzezinach

Już po raz ósmy w mury Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Brzezinach zawitały dzieci z klas III szkół pod-
stawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, by wziąć udział w odbywającym się cyklicznie konkursie 
„Jan Paweł II - Patron Najgodniejszy”. Szkoła z Brzezin po raz pierwszy w historii konkursu zdobyła pierwsze 
miejsce. Na drugim uplasowali się uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej.

uzupełniały też krzyżówkę. Zwycięskie 
drużyny oprócz pucharów wywalczyły 
dla swoich szkół cenne nagrody. War-
to podkreślić, że każde dziecko biorące 
udział w konkursie otrzymało przepięk-
ny album o papieżu Polaku oraz mnó-
stwo innych pamiątek. 
 Po raz pierwszy w historii konkur-
su pierwsze miejsce zajęła Szkoła Pod-
stawowa z Brzezin. Na miejscu drugim 
uplasowali się uczniowie z Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Woli Morawickiej, 
a na miejscu trzecim znalazła się Szkoła 
Podstawowa z Włoszczowic. W konkur-

sie wystartowały 22 drużyny ze szkół 
z  całego województwa. - Tegoroczny 
konkurs skłania do refleksji, że Święty 
Jan Paweł II jest wciąż żywy w sercach 
i umysłach tych młodych ludzi, a jego 
przesłanie będzie procentowało w ich 
obecnym i przyszłym życiu - podsumo-
wała Beata Łabęcka. Na zakończenie 
odbyły się występy artystyczne, a  naj-
lepszym wręczono puchary, dyplomy 
i nagrody. 

Agnieszka Olech
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Uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni wspaniałymi upominkami
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dyrektor Zespołu Szkół w Bilczy Urszu-
la Wróblewska, której podziękowano za 
udostępnienie hali na rozgrywki). Dodać 
należy, że puchary dla zwycięzców ufun-
dowali także: Kurator Oświaty w Kielcach 
Kazimierz Mądzik, wójt Gminy Masłów 

Tomasz Lato, wójt Gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek, wójt Gminy Miedziana Góra 
Zdzisław Wrzałka oraz Poseł na Sejm VII 
Kadencji p. Lucjan M. Pietrzczyk. 
 W zgodnej opinii zawodników, orga-
nizatorów, patronów i gości tegoroczna 

Liga Szkolna Tenisa Stołowego zakoń-
czyła się pełnym sukcesem - nie dziwi 
więc, że ostatnim akcentem tegorocz-
nych zawodów było... zaproszenie do 
rywalizacji w przyszłym roku szkolnym. 

 Doskonała lokalizacja i przychylność władz gminy Mora-
wica sprawiły, że po raz pierwszy w gminie Morawica odbyły 
się Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego – najpoważ-
niejszej imprezy juniorskiej w roku. - Zachwycił nas wyjątkowo 
nowoczesny budynek Centrum Samorządowego w Morawicy, 
a także przychylne władze, z którymi już mamy wspólne plany 
organizacji kolejnych turniejów szachowych, a także stworze-
nia kółek zainteresowań tą dyscypliną sportu – poinformował 
Tomasz Stefaniak, prezes świętokrzyskiego Związku Szachowe-
go w Kielcach.
 Do walki o medale w sześciu kategoriach wiekowych przy-
stąpiło blisko stu młodych adeptów “królewskiej gry”, którzy 
walczyli o tytuły mistrzów, a także o awans do Półfinałów Mi-
strzostw Polski. W zawodach uczestniczyli szachiści zrzeszeni 
w klubach województwa świętokrzyskiego: z Kielc, Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Starachowic, Miedzianej Góry i Nietuliska 
Dużego. Zmagania zawodników trwały dwa dni. Turniej rozpo-
czął Wójt Gminy Morawica Marian Buras życząc przyjemnych 
rozgrywek. Włodarz gminy złożył też zawodnikom życzenia 
z okazji Dnia Dziecka.
 Po długiej i bardzo wyrównanej rywalizacji wyłoniono zwy-
cięzców w poszczególnych kategriach. Ci podkreślali, że gra 
w szachy łatwa nie jest, ale może grać w nie każdy. - Moja wygra-
na jest zasługą bardzo intensywnego myślenia i przeliczania róż-

Młodzi szachiści walczyli w Morawicy
w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego

W budynku Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy odbyły się Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskie-
go Juniorów w szachach. Gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia była gmina Morawica. 

nych wariantów. Gra w szachy jest bardzo trudna. Trzeba dużo 
liczyć i znać technikę – mówiła grająca od czterech lat w szachy 
czternastoletnia Zuzanna Rokoszna (Debiut Ostrowiec), która 
zwyciężyła w kategorii dziewcząt do 14 lat. Jej słowa potwier-
dził Szymon Skawiński, któy zwyciężył w kategorii chłopców do 
12 lat. - Szachy to trudna dyscyplina, ale może grać w nią każdy 
– zaznaczył Szymon Skawiński, a grająca już połowę swojego 
życia dziesięcioletnia Katarzyna Karyś (Lux Miedziana Góa) mó-
wiła, że do turnieju przygotowywała się długo.  
 Po dwudniowych zmaganiach młodych szachistów przyszedł 
czas na wyczytanie mistrzów. Na zakończenie turnieju podzięko-
wano wszystkim za zaangażowanie w realizację przedsięwzię-
cia, a w szczególności uczestnikom za udział w  rozgrywkach. 
Puchary dla zwycięzców wręczył zastępca wójta gminy Morawi-
ca, Marcin Dziewięcki. - Dla miłośników szachów bez wątpienia 
była to wspaniała okazja nie tylko do sprawdzenia swoich umie-
jętności, ale również do nawiązania nowych kontaktów – po-
wiedział zastępca wójta, Marcin Dziewięcki.
 Organizatorem Mistrzostw był Świętokrzyski Związek Sza-
chowy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gmi-
ny Morawica, Marian Buras. Partnerem wspierającym była Fun-
dacja Możesz Więcej z Bilczy, która ufundowała nagrody. 

Agnieszka Olech
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W turnieju tenisa stołowego z każdym rokiem bierze udział większa liczba uczestników

Rozgrywki szachowe były na najwyższym poziomie

Po zakończonych zmaganiach najlepszym wręczono puchary i upominki
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Moravia w IV lidze

 Zwycięzka bramka padła już w 4 
minucie spotkania, kiedy z rzutu wolne-
go na drugi słupek dośrodkował Kamil 

Kubicki, piłkę do środka zgrał Mateusza 
Zawadzki, a akcję głową wykończył Da-
mian Detka. Jak się później okazało była 
to jedyna bramka meczu, choć okazji 
z obu stron było kilka. W pierwszej po-
łowie Moravia kontrolowała wydarzenia 

na boisku. Mimo że zespół jest młody 
wykazywał większą dojrzałość. W 25 mi-
nucie blisko podwyższenia rezultatu był 
Kamil Kubicki, ale jego strzał z rzutu wol-
nego wylądował na poprzeczce. W dru-
giej części podopieczni Marka Bębna lek-

Długo wyczekiwany awans 
stał się faktem! Promocję 
do IV ligi podopieczni Mar-
ka Bębna zapewnili sobie na 
dwie kolejki przed zakończe-
niem rozgrywek pokonując 
na wyjeździe GKS Nowiny 
1:0. Awans wywalczony na 
boisku głównego kontrkan-
dydata w walce o IV ligę sma-
kuje wyjątkowo dobrze. Sce-
nariuszy przed tym meczem 
było kilka, bowiem obie ekipy 
w tabeli dzieliły trzy punkty, 
ale w głowach zawodników 
z Morawicy była tylko walka 
o zwycięstwo. Z takim nasta-
wieniem pojechali do Nowin 
i swój cel osiągnęli. 

 W niedzielny poranek nad morawickim zalewem spotka-
ło się osiemdziesięciu młodych wędkarzy, aby stanąć ze sobą 
w wędkarskie szranki. Tak właśnie świętowano wędkarski Dzień 
Dziecka, który już po raz dziesiąty został zorganizowany przez 
Zarząd Koła Wędkarskiego w Morawicy. - Organizując te zawo-
dy naszym celem jest nie tylko doskonałą zabawa i integracja. 
Przede wszystkim chcemy nauczyć najmłodszych zachowania 
się nad wodą, czy prawidłowego obchodzenia się ze złowio-
nymi rybami – przyznał Janusz Sokalski, prezes Zarządu Koła 
Wędkarskiego w Morawicy.
 Podczas wędkarskiego Dnia Dziecka nad zalewem w Mora-
wicy wędkować mogły wszystkie dzieci, które chciały spędzić 
czas w sposób aktywny. – W zawodach, jak co roku mogło 
wziąć udział każde dziecko. Chcielibyśmy, aby dzieci nauczyły 
się podstaw wędkowania i złapały tak zwanego bakcyla. Po-
przez organizację zawodów chcieliśmy również uczcić Dzień 
Dziecka – podkreślał Hubert Gajek, kapitan sportowy, sędzia 
okręgowy i sędzia główny z Polskiego Związku Wędkarskiego 
koło w Morawicy.
 Jak podkreślano, celem spotkania była nie tylko promocja 
wędkarswta, ale i niezwykle urokliwego zakątku gminy Mo-
rawica, jakim jest morawicki zalew. - Wspaniałe jest spędze-
nie niedzielnego poranka w tak cudownym miejscu z rodziną 
i  dziećmi – zgodnie oceniali pomysł organizowania wędkar-
skiego Dnia Dziecka rodzice dzieci, a one same zachwycone 
były nie tylko miejsce, ale i samym wędkowaniem. - Nad mo-
rawickim zalewem można złowić właściwie każdy gatunek ryb 
– mówi jeden z uczestników zabawy Karol Majkowski, który 
wędkarstwo uprawia od czterech lat. - To wspaniały relaks. 

Wędkarski Dzień Dziecka w Morawicy 
Pod znakiem wspaniałej pogody, fantastycznych połowów i doskonałej zabawy minęły tegoroczne jubileuszo-
we zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Tradycyjnie od dziesięciu już lat, wspólne rodzinne łowienie ryb 
odbyło się i tym razem nad zbiornikiem wodnym w Morawicy.
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Można sie wyciszyć, skoncentrować i naładować akumulatory. 
Polecam każdemu – zachęcał do łowienia ryb. 
 Jak się okazało, uczestnicy zawodów sztukę łowienia ryb 
opanowali do perfekcji. Najlepsi naprawdę mieli czym się po-
chwalić, a pomimo, że nie wszystkim udało się coś wyłowić to 
i tak wszyscy bez wyjątków dostali nagrody ufundowane przez 
organizatora oraz Urząd Gminy w Morawicy i Piekarnię Biało-
gon.
 Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, za-
równo samych osiemdziesięciu uczestników, jak i ich rodzi-
ców oraz znajomych. Jak co roku na zakończenie zaproszono 
wszystkich na pyszny poczęstunek. 

Agnieszka Olech

Zawody wędkarskie ściągnęły nad morawicki zalew miłośników łowienia ryb

Tak cieszyli się zawodnicy Moravii z wygranego meczu
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ko wycofali się pozwalając gospodarzom 
rozgrywać piłkę, choć głównie w środku 
pola. Ich przewaga optyczna nie przekła-
dała się na sytuacje podbramkowe, ale 
w 70 minucie meczu nasi obrońcy po-
pełnili błąd. W  niezbyt groźnej sytuacji 
dali sędziemu pretekst do odgwizdania 
karnego i ten nie zawahał się wskazując 
na jedenasty metr. Piotrek Kubicki zna-
komicie jednak wyczuł intencję strzelca 
i odbił jego strzał, dobitka z ostrego 
konta była już niecelna. Gospodarzom 
nie wychodziło stwarzanie sytuacji pod-
bramkowych, spróbowali więc strzałów 
z dystansu i  trzeba przyznać, że dwu-
krotnie ich atomowe uderzenia o mini-
metry minęły okienko bramki strzeżonej 
przez naszego golkipera. Na 5 minut 
przed końcem regulaminowego czasu 
gry emocje jeszcze spotęgowała czer-
wona kartka dla Piotrka Piarzaka (byłego 
gracza Nowin), który ostro zaatakował 
jednego z zawodników gospodarzy, 
zamiast w piłkę trafiając w jego nogę. 
Grająca w osłabieniu Moravia na prze-
kór stworzyła sobie dwie świetne okazje 
do przypieczętowania zwycięstwa, ale 
naszym zawodnikom zabrakło precyzji 
w sytuacjach sam na sam. Sędzia do 
regulaminowego czasu doliczył jeszcze 
cztery minuty, Nowinom brakowało ar-
gumentów w grze ofensywnej i Moravia 
nie wypuściła już z rąk jakże cennych 
trzech punktów pieczętujących awans. 
Po meczu trener Marek Bęben powie-
dział: „Wierzyłem w to zwycięstwo, bo 
znam umiejętności moich zawodników. 
Jedyną obawą było zachowanie zimnej 
krwi, ale jak się okazało tym razem spro-
stali presji.”
 Przypomnijmy, że do czwartoligo-
wych drzwi Moravia pukała już od kil-
ku lat. Blisko awansu była w sezonie 
2009/10, kiedy to gorszym stosunkiem 
meczów bezpośrednich przegrała rywa-
lizację z Lechią Strawczyn. W sezonach 
2012/13, 2013/14 i 2014/15 zajmowa-
ła trzecie miejsca tuż za premiowaną 
dwójką, aż w końcu dopięła swego. 
Nowiny mogą być mocno niepocieszo-
ne bowiem w tym roku awansuje tylko 
jedna drużyna, co wynika z reorganiza-
cji rozgrywek. Z trzeciej ligi spada, aż 11 
zespołów w tym już pewne że do grupy 
świętokrzyskiej: Sparta Dwikozy, Korona 
II Kielce, Łysica Bodzentyn, Wisła Sando-
mierz i Czarni Połaniec, a wiec solidni 
trzecioligowcy ostatnich lat. Do ostat-
niej kolejki ważyć się będą losy Sparta-
kusa Daleszyce. Reorganizacja powodu-
je, że poziom w ligach mocno wzrośnie 
i nadchodzącym sezonie rywalizacja za-
powiada się niezwykle interesująco.  
Moravia: Piotr Kubicki — Karol Miszczyk, 
Łukasz Zawadzki, Damian Detka, Mate-
usz Zawadzki, Sebastian Radomski, Bar-
tłomiej Młynarczyk (55 Daniel Jasiński), 
Wojciech Młynarczyk (88 Piotr Pietrzyk), 

Kamil Kubicki, Piotr Pierzak, Bartłomiej 
Bęben.
 W przedostatniej kolejce Moravia 
pokonała u siebie Gród Ćmińsk 2:0 
(1:0) po golach Artura Szewczyka w 37 
i Damiana Detki w 55 minucie meczu, 
a w ostatnim meczu w lidze okręgowej 
przegrała na wyjeździe ze Starem Sta-
rachowice 3:1 (2:1) gole w tym meczu 
strzelili Damian Senderowski w 11 minu-
cie, Mateusz Fabjański 40 i Bartosz Sęga 
w 79 dla Staru oraz Łukasz Zawadzki 
w 15 dla Moravii. W meczu tym trener 
Bęben postawił na mocno odmłodzo-
ny skład dając pograć wychowankom 
z drużyny juniorów. 
 Moravia: Jakub Wojcieszyński — Łu-
kasz Zawadzki, Damian Detka, Mateusz 
Zawadzki, Sebastian Radomski, Arka-
diusz Terech (46  Michał Zawadzki), Ar-
tur Szewczyk, Daniel Jasiński (46 Maciej 
Piecyk), Wojciech Młynarczyk, Mikołaj 

Maciejski (46  Samir Bouchachi), Kamil 
Kubicki.

Awans juniorów
 Awans seniorów do IV ligi nie był 
jedynym sukcesem drużyn Moravii. Ligę 
okręgową wygrali także juniorzy starsi 
prowadzeni przez Jarosława Podsiadło 
dzięki czemu w przyszłym sezonie grać 
będą w Świętokrzyskiej Lidze Juniorów 
Starszych. Sukces to tym większy, że 
w naszej drużynie niejednokrotnie wy-
stępowali zawodnicy młodsi, ponadto 
część z tych którzy mogli grać poważnie 
zadomowiła się w drużynie seniorów 
i trener Podsiadło nie korzystał z ich 
umiejętności w swojej drużynie. Wypa-
da więc tylko gratulować udanego se-
zonu i życzyć powodzenia w wyższych 
ligach. Więcej o drużynie juniorów i po-
zostałych zespołach Moravii postaramy 
się napisać w kolejnym numerze. 
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CZAS NA PORZĄDKI…
• Kompleksowe sprzątanie domów jednorodzinnych
• Mycie okien
• Pranie dywanów, kanap, foteli, wykładzin
• Czyszczenie tapicerki samochodowej u klienta
• Koszenie trawy

FIRMA PORZĄDKOWA TOMASIK
TEL. 785 98 948
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„Państwo Oraczewscy zapraszają!” - pod takim tytułem 18 czerwca w zabytkowym parku w Morawicy odbyło 
się niezwykłe wydarzenie osadzone w XIX-wiecznych realiach. Przybliżono historię rodu Oraczewskich oraz 
dziejów miejscowości Morawica. Nie zabrakło też pokazu pięknych strojów z epoki romantyzmu, konkursu na 
strój z epoki z cennymi nagrodami, a także pysznych specjałów przygotowanych według tradycyjnych recep-
tur. A to wszystko przy akompaniamencie muzyki klasycznej inspirowanej epoką romantyzmu w wykonaniu 
muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej – kwartetu “Al Antico”.

 Z całą pewnością nie pożałował ten, kto w sobotni wieczór 
przybył do zabytkowego parku w Morawicy. Jak za dotknię-
ciem magicznej różdżki organizatorzy historycznego wydarze-
nia przenieśli gości prosto w XIX wiek epoki romantyzmu. Po 
parku przechadzały się guwernantki, damy i hrabiny w kape-
luszach rodem z epoki i w pięknych sukniach ozdobionych mi-
sternymi haftami, zachwycając jednocześnie fryzurami, które 
przypominały prawdziwe dzieła sztuki. Równie elegancko i do-
stojnie prezentowali się dziedzice we frakach i w cylindrach.
 Wszystko to wprowdziło zebranych gości w niezwykły na-
strój, a witał ich tuż przed wejściem do zabytkowego parku 
wójt gminy Morawica wraz z małżonką, wręczając podzięko-
wania za przybycie i prosząc o kierowanie się w stronę wzgó-
rza. Tam gospodarz wydarzenia wraz z żoną oraz Państwem 
Oraczewskimi zajechał bryczką rodem z epoki, po czym w wy-
jątkowym stylu, polszczyzną stylizowaną na język epoki roman-
tyzmu powitał oficjalnie gości. - Jako Wójt i Gospodarz gminy 
Morawica, nader serdecznie witam szanownych i zacnych go-
ści  tudzież równie szanownych  i zacnych mieszkańców, tak 
samej Morawicy, jak i okolicznych osad, przybyłych na wielkie 
wydarzenie z naszą historią i kulturą związek mające. A war-
to nadmienić, że pierwszy raz w takowym miejscu i scenerii 
o historii Morawicy dziś posłuchacie, boć swe korzenie trza 
znać. Pokładam wielką nadzieję, że wszyscy mile spędzicie tu 
czas, a to oglądając przedziwne stroje z epoki, wedle projektu 
wielce przedsiębiorczych kobiet z naszej gminy, a to słuchając 
kwartetu  AL ANTICO, który muzyką romantyczną nas uraczy. 
Zjeść i pić też dadzą, a może i potańcować można będzie, jak 
kto chętny się znajdzie – powitał zebranych wójt Marian Buras, 
dając tym samym sygnał do rozpoczęcia wydarzenia.

Pokaz dziewiętnastowiecznej mody
zachwycił przybyłych

 Mistrz ceremonii, Piotr Zawadzki, dalej spotkanie popro-
wadził przybliżając historię zespołu dworskiego, a także dzie-

Państwo Oraczewscy i gmina Morawica
zaprosili na zabawę z historią w tle

je zamieszkującego go przed laty rodu Oraczewskich. - Ona, 
Hortensja Oraczewska, z możnego rodu Wielopolskich, on – 
Edward Oraczewski, szlachcic ze starego rodu herbu Śrenia-
wa, podobnie jak jego znani przodkowie określa się mianem 
Oraczewski  z Przybysławic. Oboje są rówieśnikami, urodzili się 
w 1809 roku – przypomniał prowadzący Piotr Zawadzki, a ze-
brani goście mogli obejrzeć fragment spektaklu do scenariusza 
Anny Pobochy Igniatowskiej, nauczycielki z bilczańskiej szkoły, 
w którym wystąpili Hortensja i Edward Oraczewscy. W te role 
wcielili się Magdalena Ramiączek nauczycielka Zespołu Szkół 
w Bilczy z małżonkiem Jackiem Ramiączkiem. - Scenka osadzo-
na została oczywiście w epce romantyzmu w roku 1837, sześć 
lat po upadku powstania listopadowego, w którym Edward 
Oraczewski, jako 21-letni młody człowiek, wziął udział. Słu-
żył on w pułku jazdy krakowskiej, otrzymał zaszczytne od-
znaczenie – Order Virtuti Militari. Edward właśnie zakupił na 
publicznej licytacji majątek Morawica wraz z przyległymi do 
niego wsiami: Wolą Morawicką, Chałupkami i Obicami. Oboje 
są młodzi, mają po 28 lat i snują plany, jak zagospodarować 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Gmina Dwikozy



 

Fot. Andrzej Radomski

zrujnowany majątek – mówi autorka scenariusza, a zarazem 
jedna z laureatek plebiscytu Belfer Roku 2016, Anna Pobocha-
-Igniatowska, która podkreślała, że historię Morawicy i rodu 
Oraczewskich warto przybliżać. 
 Po dialogu Państwa Oraczewskich odegrano scenkę przy-
jęcia, na które swoich przyjaciół zaprosili do swojego mająt-
ku gospodarze. Wśród bawiących się wraz z Pańswtem Ora-
czewskimi gośćmi można było podziwiać: jaśnie panią matkę 
Edwarda, Krystynę z Russockich, Fryderykę hrabinę Wielopol-
ską - siostrę Hortensji, Emilię z Oraczewskich Błeszyńską - sio-
strę Edwarda, Laurę z Potockich - hrabinę Tarnowską, Paulinę 
z Potockich - hrabinę Wielopolską, żonę brata Hortensji – Alek-
sandra Wielopolskiego oraz Olimpię z Oraczewskich Walewską 
- siostrę Edwarda Oraczewskiego. Paniom towarzyszyli: Włady-
sław Grabkowski - dziedzic Brudzowa i Zaborza oraz Romuald 
Krosnowski - dziedzic Drochowa. Scenkę dopełnił iście orygi-
nalny pokaz mody, w trakcie którego zaprezentowane zostały 
unikatowe dziewiętnastowieczne stroje, bez wątpienia był naj-
większą atrakcją wieczoru. W roli modelek wystąpiły przesię-
biorcze panie z terenu gminy Morawica. 

Konkurs na strój z epoki z cennymi nagrodami
 Do dam, hrabin i dziedziców dołączyły mieszkanki gminy 
Morawica, biorące udział w konkursie na najpiękniejszy strój 
z  epoki romantyzmu.- Panie w strojnych sukniach prezento-
wały się znakomicie. Mieliśmy trudny orzech do zgryzienia wy-
bierając najpiękniejszy strój – podkreślał Wojciech Ostrowski, 
przewodniczący jury, obok którego w komisji knkursowej za-
siadły również: Marianna Węgrzyn i Anna Pobocha-Igniatow-
ska. Uczestnicy konkursu idealnie wkomponowali się w epokę 
romantyzmu, zachwycając pomysłowością. Zanim jednak jury 
podjęło decyzję zaproszono gości do odtańczenia poloneza. 
W pierwszej parze stanął wójt z małżonką, w drugiej Państwo 
Oraczewscy i kolejno panie przedsiębiorcze w sukniach z epoki, 
którym towarzyszyli panowie.
 Po długich naradach zapadł wreszcie werdykt. I tak, wyróż-
nienia przyznano dla: Anety Armańskiej, Anety Malinowskiej, 
Agaty Opatowskiej, Ewy Zaczek-Kucharskiej – przewodniczącej 
Rady Gminy Morawica oraz Anety Dziewięckiej-Baran. Miejsce 
trzecie zdobyła Janina Jędrocha. Na miejscu drugim uplasowa-
ła się Julita Orlińska, a miejsce pierwsze zdobyła Beata Kot. 

  Podziękowano zangażowanym w wydarzenie,
którego próżno szukać gdzie indziej

 Po wręczeniu nagród przez wójta Mariana Burasa, które-
mu pomagały urocze guwernantki podziękowano wszystkim 
tym, którzy zaangażowali się w organizację niezwykłego wy-
darzenia. I tak, podziękowania złożono dla: Klaudii Malickiej 
i Julii Armańskiej z ZS w Brzezinach, Pracowników Urzędu Gmi-
ny w Morawicy: Heleny Piecyk, Karoliny Maciejec-Kania, Elizy 
Majkowskiej, Doroty Szczykutowicz, Kamili Boroń, Eweliny 
Nowackiej-Walkowicz i Pawła Marcjana oraz dla guwernan-
tek: Anny Kowalskiej – Sekretarz Gminy Morawica, Hanny Kuta 
–  Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury w Morawicy i Moniki 
Malickiej – Kierownik Referatu Kultury Sportu i Promocji Gminy. 
Podziękowania otrzymali również: Krystyna z Russockich Ora-
czewska  Pani Małgorzata Bąk – Bila Cafe w Bilczy, Fryderyka 
hrabina Wielopolska Pani Agata Kluźniak – Firma Poldaun z Bil-
czy, Emilia z Oraczewskich Błeszyńska Pani Joanna Stochmal 
– STOCHMAL materiały budowlane, Laura z Potockich, hrabina 
Tarnowska Agnieszka Szczerba – GRANMAL w Lisowie, Paulina 
z Potockich, hrabina Wielopolska Anna Zabrzuch – mieszkanka 
Bilczy, Olimpia z Oraczewskich Walewska Anna Bartela – my 
SPA w Exodus w Bilczy, Władysław Grabkowski, dziedzic Bru-
dzowa i Zaborza  - Pan Jerzy Węgrzyn – Dyrektor Zespołu Szkół 
w Obicach, członek Kabarektu Jeszcze nie starszych Panów 
z Morawicy, Romuald Krosnowski, dziedzic Drochowa - Pan 
Krzysztof Goroń – pracownik Koral Sport i Rekreacja, członek 
Zespołu Pieńni i Tańca Morawica, nadworny kronikarz - Pani 
Marianna Parlicka Słowik –Przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Kultury Rady Gminy Morawica, autorka scenariusza – Anna 
Pobocha – Igniatowska oraz Hortensja i Edward Oraczewscy 
– Pani Magdalena Ramiączek nauczycielka Zespołu Szkół w Bil-
czyz z małzonkiem Jackiem Ramiączkiem.
 - Było to wydarzenie artystyczne, którego próżno szukać 
gdzie indziej. W jego organizację duży wkład włożyli przedsię-
biorcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele z terenu gminy. Atmosfe-
ra była niepowtarzalna. Chcieliśmy odkryć Morawicę na nowo 
i pokazać jej inną twarz. Przybyli goście mogli tu niemalże do-
tknąć historii, którą warto przybliżać – podsumował włodarz 
gminy Morawica, wójt Marian Buras, który na zakończenie za-
prosił wszystkich na poczęstunek. 
 Warto dodać, że projekt „Państwo Oraczewscy zapraszają” 
był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcar-
skiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej.

Agnieszka  Olech

 Organizatorzy serdecznie dziękują firmie Anna Bud za po-
moc techniczną, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mora-
wicy, Stowarzyszeniu Kreatywni Bilczanie oraz Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Brzezin i Podwola, Pani Reginie Wójcik z zespołu Ła-
becanki i Pani Agnieszce Tkacz z Brzezin, a także Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Drochowa Dolnego. 


