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STRAŻACY
UCZCILI SWOJE ŚWIĘTO
1 maja, na placu przed Centrum Samorządowym 
w Morawicy odbyły się gminne obchody Dnia Stra-
żaka połączone z obchodami 90-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Morawicy. Druhowie z OSP w Mo-
rawicy otrzymali nowy sztandar, który uroczyście po-
święcono. Dokonano też wręczenia odznaczeń dla 
wyróżniających się w służbie druhen i druhów.
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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

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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Huczna i sympatyczna uroczystość została zorganizowana przez najbliższych pani Anieli. Wokół stołu zasiadła 
cała liczna rodzina jubilatki i jej znajomi, a z bukietem kwiatów i najlepszymi życzeniami przybył także włodarz 
gminy Morawica, Marian Buras.

 - Pani Aniela jest najstarszą mieszkan-
ką naszej gminy. Pogodna, można z nią 
porozmawiać, jest samodzielna - podkre-
śla wójt, który dostojnej jubilatce życzył 
zdrowia i jeszcze wielu szczęśliwych dni 
spędzonych w gronie najbliższych.

Rodem z gminy Morawica
 Aniela Wieczorek jest rodowitą bilczan-
ką. Urodziła się 23 kwietnia 1912 roku. 
Do Bieleckich Młynów przeprowadziła się 
w  wieku 36 lat, kiedy poznała swojego 
męża. Był on wdowcem z trójką synów, 
których wychowywali razem. Wspólnie do-
czekali się jeszcze dwóch córek. 
 - Babcia ma piętnaścioro wnucząt 
i ponad dwadzieścioro prawnucząt. Wie-
le przeżyła, ale wciąż jest osobą pogodną. 
W wieku 9 lat poszła na służbę do Kielc, 
wychowywała się bez taty, ale zawsze 
dobrze sobie radziła. Całe dorosłe życie 
pracowała w gospodarstwie, jeszcze ma-
jąc 88 lat nie stroniła od przydomowych 
prac, a w wieku ponad 90 lat opiekowała 
się prawnuczkiem - opowiada wnuczka 
pani Anieli, Monika Majkowska.
 Najstarsza mieszkanka gminy Mo-
rawica mieszka w otoczeniu najbliższej 
rodziny. - Na podwórku stoją dwa domy 
wielopokoleniowe. Babcia jest w nich naj-
ważniejszą postacią - podkreśla Monika 
Majkowska.

Mieszkanka Bieleckich Młynów Aniela Wieczorek 
świętowała 104 urodziny

 Obecnie panią Anielą zajmuje się jej 
córka, Genowefa Warzyńska. Przygoto-
wuje posiłki, dotrzymuje towarzystwa, 
pomaga w codziennych czynnościach. 
- Choć babcia jest jeszcze wyjątkowo 
sprawną osobą. Porusza się o własnych 
siłach, zawsze chętnie porozmawia, na-
wet pożartuje - przyznaje wnuczka jubi-
latki.

Dobre geny, długie życie
 Rodzina 104-latki podejrzewa, że se-
kretem jej dobrej formy i długowieczno-
ści są przede wszystkim świetne geny i 
zdrowy styl życia. - Babcia zawsze była 
osobą zdrową, niewiele chorowała, nie 

musiała przebywać w szpitalach - tłuma-
czy Monika Majkowska. Dopiero w wie-
ku ponad 90 lat pani Aniela przeszła 
pierwszy zabieg operacyjny.
 To właśnie życzenia zdrowia i dalszych 
spokojnych lat życia były tymi, które Anie-
la Wieczorek w dniu swoich 104 urodzin 
słyszała najczęściej. Był tort ze świeczka-
mi, poczęstunek dla gości i obowiązkowe 
odśpiewanie tradycyjnego... „200 lat!”. 
Za wszystkie życzenia, prezenty i kwiaty 
pani Aniela dziękowała mówiąc, że nawet 
nie liczyła na tak ciepłe przyjęcie. 
 My również dołączamy do wszystkich 
serdecznych życzeń dla dostojnej jubilatki.
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Debata o finansowaniu edukacji 
25 kwietnia, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się debata dotycząca finansowania edukacji. 
Gościem specjalnym była minister edukacji Anna Zalewska. Wójt gminy Morawica, Marian Buras, był jednym 
z zaproszonych panelistów w dziedzinie finansowania oświaty samorządowej.  

 Świętokrzyska Debata o Edukacji 
„Jak powinna być finansowana oświata 
w Polsce?” była dwunastym spotkaniem 
z cyklu szesnastu wojewódzkich debat 
oświatowych o zmianach w systemie 
oświaty. Wszystkie odbywają się pod ha-
słem: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra 
zmiana”. Podsumowanie ogólnopolskich 
debat, a także prezentacja ewentualnych 
propozycji zmian w  oświacie nastąpi 
27 czerwca w Toruniu.  
 W świętokszyskiej debacie wzię-
ła udział minister edukacji narodowej 
Anna Zalewska, a także wojewoda świę-
tokrzyski Agata Wojtyszek, świętokrzy-
ski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, 

Grzegorz Pochopień z departamentu 
współpracy z samorządem terytorial-
nym ministerstwa edukacji narodowej 
oraz parlamentarzyści, władze samorzą-
dowe z województwa świętokrzyskie-
go, środowiska oświatowe, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele oraz reprezentanci 
oświatowych związków zawodowych. 
 Debata świętokrzyska została po-
dzielona na trzy panele dyskusyjne. 
Dyskutowano odnośnie finansowa-
nia oświaty samorządowej i niesamo-
rządowej, a także podniesiono temat 
wynagrodzeń dla nauczycieli. Jednym 
z  panelistów w temacie finansowania 
oświaty samorządowej był wójt gminy 

Morawica, Marian Buras. Podczas de-
baty toczyła się dyskusja o strukturze 
wydatków na edukację, źródłach finan-
sowania zadań, a także ich podziale 
między rządem, a samorządem tery-
torialnym. Wspólnie zastanawiano się 
nad tym, która z form finansowania jest 
najbardziej odpowiednia - dotacja celo-
wa, subwencja oświatowa, czy dochody 
własne samorządów.
 W świętokrzyskiej debacie o finan-
sowaniu oświaty i wynagrodzeniach 
dla nauczycieli wzięło udział ponad 450 
uczestników.

Agnieszka Olech 

Pani Aniela Wieczorek swoje 104 urodziny świętowała w gronie ukochanej rodziny
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 W skład delegacji z gminy Kawęczyn we-
szli przedstawiciele rad sołeckich oraz Rady 
Gminy. Samorządowcy i społecznicy pod-
czas pobytu w gminie Morawica spotkali się 
z  przedstawicielami Stowarzyszenia Brzezin 
i Podwola w świetlicy wiejskiej w Brzezinach 
„Przy fontannie”, gdzie rozmawiano o roz-
woju i funkcjonowaniu stowarzyszeń, a tak-
że o rozwoju kultury. Następnie odbyło się 
spotkanie w Urzędzie Gminy w Morawicy, 
podczas którego wójt Marian Buras przed-
stawił prezentację multimedialną dotyczącą 
funkcjonowania gminy. Goście nie ukrywali, 
że są pod ogromnym wrażeniem jej rozwoju 
i funkcjonowaia.

Agnieszka Olech

Delegacja z Kawęczyna
z wizytą w gminie Morawica

22 kwietnia, w gminie Morawica gościli przedstawiciele gminy Kawęczyn. Przyjechali, aby wymieniać doświad-
czenia na wielu polach samorządności.

 Zawód bibliotekarza nie ogranicza się tylko to podawania 
książek czytelnikom. Praca ta wymaga nie lada znajomości 
w zakresie literatury z różnych dziedzin nauki, jak również zna-
jomości w zakresie materiałów edukacyjnych przekazywanych 
drogą elektroniczną. Właściwie udzielona informacja pomaga 
w zmaganiach z referatami, pracami pisemnymi oraz w wyja-
śnieniu nie jednej kwestii. W dobie internetu słowo drukowane 
zeszło na dalszy plan, jednak taka forma zapisu jest zawsze 
otwarta i dostępna dla wszystkich.
 Z okazji Dnia Bibliotekarza w Centrum Samorządowym 
w Morawicy wójt Marian Buras złożył wszystkim pracownikom 
bibliotek najserdeczniejsze życzenia: wytrwałości, satysfakcji 
z wykonywanego zawodu oraz uśmiechu na co dzień. - Z oka-
zji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składam najserdeczniejsze ży-
czenia i gratulacje, dziękując za pełną zaangażowania i profe-
sjonalizmu pracę na rzecz krzewienia wiedzy, kultury i sztuki 
w gminie Morawica. Gminna Biblioteka Publiczna oraz Samo-
rządowe Centrum Kultury to miejsca szczególne na mapie na-
szej gminy. Dzięki bogatej ofercie zbiorów biblioteka cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, 
którzy cenią sobie nie tylko przyjazną atmosferę tam panującą, 
ale także pomoc, zawsze oferowaną przez jej pracowników – 
podkreślał wójt Marian Buras. - Życzę wszelkiej pomyślności, 

Podziękowano
Bibliotekarzom za ich pracę

W Morawicy, tradycyjnie jak co roku uroczyście obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z okazji tego 
wyjątkowego dnia władze gminy złożyły gorące życzenia wszystkim pracownikom Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Morawicy oraz jej filii w Brzezinach, Bilczy i Dębskiej Woli.

spełnienia planów osobistych i zawodowych, które przyniosą 
radość i poczucie satysfakcji – życzył włodarz gminy, a bibliote-
karze zachęcali zaś do korzystania z zacisza czytelni bibliotecz-
nych oraz bogactwa treści ukrytych w księgozbiorach i czaso-
pismach.

Agnieszka Olech

Licznie przybyła delegacja z Kawęczyna była zachwycona gminą Morawica

Bibliotekarze podczas spotkania zgodnie przyznali, że czytelnictwo na terenie gminy 
Morawica jest na wysokim poziomie
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 O godzinie 14 przed Samorządowym Centrum w Morawicy 
msza święta zapoczątkowała uroczystości strażackie. Podczas 
uroczystej mszy kapelan świętokrzyskich strażaków ksiądz Ma-
rek Mrugała powierzał druhów wstawiennictwu Świętego Flo-
riana, patrona wszystkich strażaków. - Strażakom życzymy, aby 
służba ludziom przynosiła zadowolenie, a to co czynią, żeby 
robili z wielką radością i wdzięcznością od tych, którzy otrzy-
mują tą pomoc – życzył druhom i druhnom ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy Morawica oraz wszystkim straża-
kom ks. Marek Mrugała – kapelan świętokrzyskich strażaków.

Strażacy uczcili swoje święto
1 maja, na placu przed Centrum Samorządowym w Morawicy odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka po-
łączone z obchodami 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy. Druhowie z OSP w Morawicy otrzy-
mali nowy sztandar, który uroczyście poświęcono. Dokonano też wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się 
w służbie druhen i druhów.

rian Tworek – Wiceprezes ZOP, Wicewojewoda Świętokrzyski 
Andrzej Bętkowski, Starosta Kielecki Michał Godowski, Prezes 
Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz, Prezes Kopalni Wapie-
nia „Morawica” Józef Dąbek. 
 Dzień Strażaka to bez wątpienia okazja do refleksji i podsu-
mowań, ale przede wszystkim to dzień radości z osiągnięć i do-
konań w służbie strażackiej. A tych dokonań, jak podkreślano, 
morawiccy strażacy mają wiele na swoim koncie, stanowiąc 
tym samym potęgę w systemie ochrony przeciwpożarowej po-
wiatu kieleckiego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. 
Za te wszystkie dokonania oraz ofiarną służbę brać strażacka 
z gminy Morawica odebrała wiele podziękowań oraz moc ży-
czeń.
 Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada podod-
działów przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dęta z Morawicy, 
która tradycyjnie już uświetniła Gminne obchody Dnia Straża-
ka. Następnie druhowie oraz zaproszeni goście przemaszero-
wali do remizy OSP w Morawicy, gdzie świętowano 90-lecie 
tutejszej jednostki. Były wpisy do księgi pamiątkowej OSP oraz 
występy okolicznościowe przed budynkiem remizy w Morawi-
cy. Nie zabrakło też wystawy opowiadającej historię jednostki 
i życzeń, które licznie popłynęły do druhów. 

Agnieszka Olech  
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 Podczas uroczystości dokonano poświęcenia i przekazania 
nowego sztandaru dla OSP Morawica. Później przyszedł czas 
na uhonorowanie zasłużonych. - Na terenie gminy Morawica 
działa trzynaście jednostek OSP, które gromadzą blisko 450 
druhów - mówił z nieukrywaną dumą wójt gminy Morawicy, 
Marian Buras. - Mamy dwie kompanie honorowe, a jednostki 
w Morawicy, Bilczy, Brudzowie i Woli Morawickiej są w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Nasi druhowie to lide-
rzy w krajowych mistrzostwach pożarniczych. Na nich zawsze 
można liczyć. Za tą ofiarną i bezinteresowną służbę na rzecz 
drugiego człowieka dzisiaj składamy im serdeczne podzięko-
wania - podkreślał włodarz gminy. Podziękowania strażakom 
złożyli także zaproszeni goście, a wśród nich: Zastępca Ko-
mendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Sławomir Karwat, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP – dh Ireneusz Żak, Pre-
zes Zarządu Gminnego OSP RP Zygmunt Domagała, druh Ma-
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Prezes zarządu gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Domagała życzenia 
i gratulacje odbierał od wójta Mariana Burasa.

Uroczystości przed remizą OSP w Morawicy przyciągnęły tłumy

Przekazanie sztandaru było niezwykle podniosłą chwilą

Przemarsz oddziałów strażackich robił wrażenie
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13 maja, w Centrum Samorządowym w Morawicy w ramach ogólnopolskiej akcji odbyły się Dni Otwarte Fun-
duszy Europejskich. To akcja polegająca na udostępnianiu szerokiemu gronu zainteresowanych, projektów 
zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy 
Europejskich w Polsce.

 Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Cen-
trum Samorządowym w Morawicy spotkali się gimnazjaliści 
z władzami gminy Morawica. Wójt Marian Buras przedstawił 
uczniom ciekawą prezentacją dotyczącą realizacji inwestycji 
zrealizowanych na terenie gminy Morawica przy udziale środ-
ków finansowych pochodzących z funduszy europejskich. - To 
była ciekawa i puczająca lekcja – przyznali zgodnie młodzi lu-
dzie, którzy z zaciekawieniem przysłuchiwali się prelekcji wło-
darza gminy. - Od chwili wejścia do Unii Europejskiej widac 
prawdziwy skok cywilizacyjny, jaki powstał na terenie całego 
kraju. Dzisiaj mogliśmy się przekonać jak wiele zostało zrobio-
ne dzięki funduszom europejskim na terenie gminy Morawica 
– mówili gimnazjaliści.
 Po spotkaniu w Centrum Samorządowym w Morawicy mło-
dzież udała się na spacer po zabytkowym zrewitalizowanym 
parku oraz zwiedzanie zabytkowej zrewitalizowanej oficyny. 
O tych i innych ciekawych zabytkach na terenie gminy Morawi-
ca opowiedział przewodnik Grzegorz Pabian z Punktu Informa-
cji Turystycznej w Morawicy. W spacerze po morawickim parku 
wzięły także udział przedszkolaki z Przedszkola Samorządowe-
go w Morawicy.
 Warto podkreślić, że do tej pory na różnego rodzaju inwe-
stycje gmina Morawica pozyskała blisko 62 miliony złotych do-
finansowania z funduszy europejskich. W planach na najbliższe 
lata władze gminy Morawica planują pozyskać około 32 milio-
nych złotych, które zostaną wykorzystane między innymi na: 
termomodernizację byłego pawilonu poszpitalnego w Mora-
wicy i Zespołu Szkół w Brzezinach, modernizację oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy, zagospodarowanie terenu wokół 
zbiornika  w Morawicy, w Bilczy i w Chmielowicach, budowę 
centrum kultury i sportu w Bilczy, Inteligentny Zintegrowany 
System Zarządzania Infrastrukturą wodno – ściekową w gmi-
nie Morawica, budowę dróg gminnych, budowę świetlic w Za-
borzu i Bieleckich Młynach wraz z terenem sportowo-rekre-
acyjnym, rozbudowę Zespołu Szkół w Bilczy i budowę żłobka, 
a także na uzbrojenie terenów przemysłowych w Gminie Mo-
rawica. - Plany są ambitne. Wierzymy, że uda nam się je zre-
alizowac z pomocą środków z funduszy europejskich, o które 
będziemy aplikować – zapowiedział wójt Marian Buras.

Agnieszka Olech
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Zrewitalziowany park w Morawicy uczniowie zwiedzili z przewodnikiem Grzegorzem 
Pabianem

Jak poinformowano poczas spotkania, do tej pory gmina Morawica pozyskała bliko 62 miliony złotych dofinansowania z funduszy europejskich



Otwarcie Punktu Informacji
Turystycznej w Gminie Morawica

 Uroczystość otworzył i gości powitał włodarz gminy Mo-
rawica, wójt Marian Buras, podkreślając ogromne znaczenie 
otwarcia Punktu Informacji Turystycznej dla gminy Morawica. 
Następnie o walorach turystycznych gminy Morawica, a tak-
że o kierunkach turystycznego rozwoju opowiedział Grzegorz 
Pabian, instruktor ds. upowszechniania kultury i turystyki z Sa-
morządowego Centrum Kultury w Morawicy. 
 Turystyka rowerowa i piesza, turystyka kajakowa, rozwój 
geologiczny i promocja niezwykłych miejsc na terenie gminy 
Morawica, to główne kierunki rozwoju turystycznego. W celu 
ich upowszechniania i promocji powołano do życia gminny 
Punkt Informacji Turystycznej, który, jak podkreślał Jacek Ko-
walczyk, prezes Świętokrzyskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej, jest turystycznym oknem na świat dla wielu gminy. 
- Gmina Morawica ma duży potencjał. Dzięki Informacji Tury-
stycznej będzie mogła w szerszym zakresie promować swoje 
walory. Poza urokliwym krajobrazem, rzeką Czrną Nidą i rezer-
watami niewątpliwym atutem tej gminy jest kryta pływalnia 
„Koral”, hala w Bilczy, czy zbiornik wodny w Morawicy. Ja oso-
biście trzymam też kciuki za powodzenie budowy pola golfo-
wego, które byłoby jedynym w województwie świętokrzyskim 
- podkreślał Jacek Kowalczyk, prezes ŚROT, a zarazem dyrektor 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
UM w Kielcach. 
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4 maja, w Samorządowym Centrum Kultury w Mo-
rawicy został uroczyście otwarty w pełni profesjo-
nalny Punkt Informacji Turystycznej. Podczas spo-
tkania zebrani goście zapoznali się z prezentacją 
pod nazwą „Walory turystyczne Gminy Morawi-
ca”, a na zakończenie wysłuchano turystycznych 
piosenek w wykonaniu harcerzy z 75 KDH działa-
jącej przy Zespole Szkół w Bilczy.
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 - „Diabelski kamienień” w Radomicach, niesamowite źró-
dła, Pomniki Przyrody, ruiny neogotyckiej kaplicy i park pod-
worski w Morawicy, nieskazitelnie piękna rzeka Czarna Nida, 
zabytkowe kościoły, figury i kapliczki, Ośrodek Tradycji Garn-
carstwa w Chałupkach, Kalwaria Świętokrzyska, zabytkowe 
młyny i piękne pejzarze - gmina Morawica ma się czym pocha-
lić - wymieniała Ewa Zaczek-Kucharska, Przewodnicząca Rady 
Gminy Morawica.
 Punkt Informacji Turystycznej w Morawicy będzie czynny 
od poniedziałku do soboty. - Jego zadaniem będzie promocja 
walorów turystycznych Gminy Morawica, oprowadzanie wy-
cieczek krajoznawczych po gminie, organizacja prelekcji oraz 
inwentaryzacja turystyczna gminy - poinformował Grzegorz 
Pabian, instruktor ds. upowszechniania kultury i turystyki.
 Na zakończenie spotkania zaproszeni goście zwiedzili Samo-
rządowe Centrum Kultury oraz Punkt Informacji Turystycznej.

Agnieszka Olech

Grzegorz Pabian, instruktor ds. upowszechniania kultury i turystyki przybliżył walory tu-
rystyczne gminy Morawica

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Samorządowego Centrum Kultury i Punktu informacji Turystycznej, a na zakończenie uwieczniono zaproszonych gości na wspólnej fotografii
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Władze gminy Morawica wraz z radnymi odwiedzili partnerską gminę Herbolzheim, gdzie odbył się jubileusz 
czterdziestolecia współpracy Herbolzheim z francuską gminą Sisteron. Podczas uroczystości jubileuszowych 
dokonano otwarcia Placu Przyjaźni, na którym stanął obelisk prezentujący wszystkie miasta i gminy partner-
skie Herbolzheim, w tym gminę Morawica. 

Z partnerską wizytą w Herbolzheim

 Warto przypomnieć, że początki współpracy gminy Mora-
wica z niemiecką gminą Herbolzheim sięgają marca 2002 roku. 
Początkowo koncentrowano się na wymianie doświadczeń 
w działalności na rzecz lokalnych społeczności oraz prezenta-
cji dorobku kulturalnego i dziedzictwa historycznego. W roku 
2007 w Morawicy uroczyście podpisano umowę o współpracy. 
Obecnie współpraca ta objęła także Ochotnicze Straże Pożar-
ne. 
 W Herbolzheim spotkali się wszyscy partnerzy niemieckiej 
gminy, aby świętować okrągłą rocznicę 40-lecia współpracy 
Herbolzheim z francuską gminą Sisteron. Z tej okazji dokona-
no uroczystego otwarcia tzw. Placu Przyjaźni („Platz der Fre-
undschaft“) z udziałem gości z Sisteron, Morawicy, Kremnicy, 
Oliva, Herbolzheim/Jagst, Herbolzheim/Franken i Brilon. Przed-
stawiciele wszystkich partnerskich gmin i miast Herbolzheim 
wspólnie dokonali odsłonięcia obelisku, na którym widnieją 
herby miast partnerskich. Wraz z zaproszonymi gośćmi od-
słonięcia dokonał również wójt gminy Morawica, Marian Bu-
ras. – Otwarcie Placu Przyjaźni to bardzo ważne wydarzenie. 
W ten sposób nasi partnerzy postanowili uhonorować wszyst-
kie  swoje miasta partnerskie – podkreśla wójt gminy Morawica 
Marian Buras, zaznaczając przy tym jak ważna jest współpraca 
zagraniczna. - Współpraca gminy Morawica z Niemcami trwa 
już od ponad czternastu lat. To dla nas bardzo dobry partner 
do współpracy – przyznaje włodarz gminy. – Nasze stosunki 
układają się bardzo dobrze. Staramy się wymieniać doświad-
czeniami na wielu polach. Tym razem świętujemy wspólnie 
z naszymi partnerami czterdziestolecie ich współpracy z fran-
cuskim Sisteron, ale przy okazji promujemy gminę i naszych lo-
kalnych, wspaniałych artystów – podkreślał wójt Marian Buras. 
Uroczystości uświetnił niezapomniany koncert dwóch młodych 
wokalistek z terenu gminy Morawica: Klaudii Szałas oraz Moni-
ki Zychowicz, którym osobiście za wspaniały występ podzięko-
wał i pogratulował talentów Ernst Schilling – burmistrz gminy 
Herbolzheim. 

 Po otwarciu Placu Przyjaźni, którego dokonano przy akom-
paniamencie muzyki wykonanej przez zespół szkolny z  Emil-
-Dörle-Verbundschule udano się na zwiedzanie wystawy 

fotograficznej pn. „40-letni jubileusz partnerstwa miast Her-
bolzheim-Sisteron”. Następnie w uroczystym pochodzie przy 
akompaniamencie muzyki orkiestry z Sisteron zaproszeni go-
ście przeszli do kościoła St. Alexius-Kirche, gdzie odbyło się na-
bożeństwo ekumeniczne.
 Podczas wizyty partnerzy Herbolzheim wzięli również 
udział w Sympozjum „Region Basses Alpes z Sisteron w latach 
wojennych 1943/1944“ wraz z wykładem odnoszącym się do 
śladów 8. Kompanii Brandenburg z Południowej Francji w Bre-
isgau. Przybyli na uroczystości złożyli także podpisy na tablicy 
upamiętniającej jubileusz oraz otwarcie Placu Przyjaźni. Z tere-
nu gminy Morawica podpisy złożyli: Wójt Marian Buras wraz 
z  radnymi: Wiesławem Frankowiczem, Bartoszem Krukiem 
i  Pawłem Pajączkowskim oraz Pawłem Marcjanem z Urzędu 
Gminy w Morawicy. 
 Partnerskie spotkanie gmin stało się doskonałą okazją nie 
tylko do wspomnień, ale przede wszystkim do zacieśniania 
współpracy.

Agnieszka Olech  
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Ernst Schilling, burmistrz gminy Herbolzheim otrzymał w prezencie od wójta Mariana 
Burasa grawerton i rzeźbę.

Wójt Marian Buras składa podpis na pamiątkowej tablicy

Odsłonięcie obelisku na Placu Przyjaźni było niezwykle podniosłą chwilą
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 Oferta skierowana jest do mło-
dzieży w wieku od 13 do 19 roku ży-
cia, której poziom znajomości języka 
angielskiego pozwala na swobodną 
komunikację. W programie obozu, 
oprócz zajęć lingwistycznych, plano-
wane są różnorodne zajęcia rekreacyj-
ne, zabawy sportowe, spływ kajako-
wy, warsztaty fotograficzne, wycieczki 
i dyskoteki. Sprawdzone już w latach 
ubiegłych formy nauki, pozwolą na 
bezpośredni kontakt z „native spe-
akers”, którzy w sposób naturalny 
sprowokują komunikację w języku an-
gielskim i rozwój praktycznych umie-
jętności posługiwania się językiem ob-
cym.
 Obóz organizowany jest w ra-
mach współpracy 3 partnerskich 
gmin: Krapkowice, Morawica, Zabie-
rzów z partnerskim miastem Camas 
w USA.

Ważne informacje:
· Miejsce obozu: Ośrodek Szkolenio-
wo-Wypoczynkowy „DROGOWIEC” 
w Pokrzywnej, 48-267 Jarnołtówek
· Termin obozu: 3 – 15 lipca 2016
· Liczba uczestników: 60 osób
· Wiek uczestników: od 13 do 19 roku 
życia
· Odpłatność - 980,00 zł od osoby 
(w cenie koszty zakwaterowania 
i wyżywienia)

 Uwaga! Rodzice pokrywają tylko 
koszty zakwaterowania i wyżywienia, 
pozostałe koszty ponosi Gmina Mora-
wica.
 Formularz Karty Zgłoszenia w za-
łączeniu do pobrania poniżej lub oso-
biście w Urzędzie Gminy w Morawicy.
· Miejsce składania zgłoszenia: Urząd 
Gminy w Morawicy
. Termin składania zgłoszeń: do 
15 czerwca 2016 r.
· Informacji na temat obozu udziela:
Anna Kowalska – Sekretarz Gminy 
Morawica, tel. 41 3114-692, e-mail: 
a.kowalska@morawica.pl

LETNI OBÓZ
JĘZYKOWY

SUMMER ENGLISH 
LANGUAGE CAMP 

KRAPKOWICE
/POKRZYWNA

2016
 Gmina Morawica zaprasza na 
letni obóz Języka Angielskiego. 
Obóz odbędzie się w dniach 03 – 
15 lipca 2016 r. w Pokrzywnej (woj. 
opolskie) i jest wyjątkową okazją do 
nauki języka angielskiego pod kie-
runkiem amerykańskich nauczycieli, 
którzy jako wolontariusze przybędą 
do Polski.

Klub Sportowy „Dialog”

Na terenie gminy Morawica powstało
nowe stowarzyszenie – Klub Sportowy „Dialog”,

mieszczące się w miejscowości Brudzów-Lipie.

Oprócz zajęć jeździeckich oraz 
nauki jazdy konnej prowadzo-
ne są w nim zajęcia rehabilitacji 
metodą hipoterapii, warsztaty, 
szkolenia, obozy, a także ćwi-
czenia dla osób niepełnospraw-
nych. Aktualnie stadnina jest 
„mieszkaniem” dla dziewiętna-
stu koni. Właścicielka posiada 
duże doświadczenie w pracy 
z tymi pięknymi zwierzętami 
i swoją pasją zaraziła niejedną osobę. Zawodniczki klubu „Dialog” osiąga-
ją już pierwsze sukcesy. 

„Gawędy krajoznawcze nad Czarną Nidą”
Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy  

– Punkt Informacji Turystycznej
Zaprasza

Mieszkańców Gminy Morawica na prelekcję pt.

„Przyroda i dziedzictwo kulturowe gminy Morawica”
którą wygłosi przewodnik świętokrzyski Grzegorz Pabian

Prelekcja odbędzie się dnia 12 czerwca 2016 
roku (niedziela),o godz. 17.00 w sali konfe-
rencyjnej Samorządowego Centrum Kultury 
w Morawicy, ul. Spacerowa 7

II Spacer z Przewodnikiem Świętokrzyskim
po Gminie Morawica

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy  
– Punkt Informacji Turystycznej

Zaprasza
Mieszkańców Gminy Morawica na spacer pt.

„Przyrodnicze i kulturowe
walory Łabędziowa i okolicy”

który poprowadzi przewodnik świętokrzyski Grzegorz Pabian

Spacer odbędzie się dnia 18 czerwca 2016 roku (sobota),  
w godz. od 9.15 do 13.00 po terenie gminy Morawica.  

Zapisy przyjmowane będą do dn. 16 czerwca 2016 r. (czwartek) do godz. 18.00  
– bezpośrednio w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy (Biblioteka), 

 tel. pod nr 41 31 14 692 w. 300, 303, 306 lub e-mailem: sckmorawica@onet.pl
Zbiórka uczestników spaceru o godz. 9.00 w holu na parterze  

Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7. 
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 Anna Igniatowska, Dorota Mostowiec, Elżbieta Klimczak 
oraz Rodzinna Kapela Korbanów – to tegoroczni laureaci Na-
grody Wójta Gminy Morawica w Dziedzinie Kultury. Każdy 
z nich otrzymał jednorazową nagrodę w wysokości tysiąca zło-
tych, a zespół dwa tysiące złotych.
 Nagrody uroczyście wręczył laureatom wójt gminy Morawi-
ca, Marian Buras wraz z Przewodniczącą Rady Gimny Morawi-
ca, Ewą Zaczek-Kucharską. – Przyznając nagrody kierowaliśmy 
się całokształtem dorobku w dziedzinie kultury. Wybór laure-
atów nie był łatwy, bo na terenie gminy Morawica mamy wielu 
utalentowanych artystów, którzy mają duży wpływ na kulturę 
nie tylko naszej gminy, ale i całego regionu – przyznał wójt 
gminy Morawica, Marian Buras, podkreslając, że Nagroda Wój-
ta w Dziedzinie Kultury stała się doroczną nagrodą. Szczególne 
podziękowania dla artystów złożyła radna gminy Morawica, 
Marianna Parlicka-Słowik.

Nagrody kultury i sportu
rozdane

W Centrum Kultury w Morawicy po raz drugi w historii wręczono Nagrody Wójta Gminy Morawica w Dziedzi-
nie Kultury i Sportu. Zaszczytnym tytułem oraz nagrodą pieniężną w dziedzinie kultury uhonorowano trzech 
artystów i jeden zespół, a w dziedzinie sportu sześć osób, wśród nich sportowców, trenerów i działaczy spor-
towych.  

 W drugiej części gali wręczono nagrody w dziedzinie spor-
tu. Każdy z nagrodzonych również otrzymał jednorazowe sty-
pendium w wysokości tysiąca złotych. Jak podkreślano, każdy 
rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwicze-
nie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, 
znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, 
wierność obowiązkom to wszystko należy do cnót sportowca. 
Zaszczytnymi Nagrodami Wójta Gminy Morawica w dziedzinie 
sportu uhonorowano Dominikę Putko, Łukasza Zawadzkiego, 
Arkaiusza Strójwąsa, Sławomira Szmala, Marka Białka oraz 
Marka Bębna. - Fantastycznie, że władze gminy Morawica do-
ceniają działania sportowców oraz artystów. Każda nagroda 
jest ogromną motywacją do jeszcze większej pracy - podkreślał 
jeden z wyróżnionych mieszkańców gminy Morawica, Sławo-
mir Szmal, światowej sławy piłkarz ręczny, występujący na po-
zycji bramkarza, reprezentant Polski oraz zawodnik klubu Vive 
Tauron Kielce, multimedalista Mistrzostw Świata, uczestnik 
igrzysk olimpijskich Pekin 2008, najlepszy piłkarz ręczny świata 
roku 2009. 
 Na zakończenie uroczystej gali wystąpiła Rodzinna Kapela 
Korbanów, która tradycyjnie już zagrała na ludową nutę. Arty-
ści jak zwykle dosłownie porwali publiczność do wspólnej za-
bawy. I chyba właśnie to świadczy o ich wielkości, bo takich po 
prostu mamy u nas artystów.

Agnieszka Olech

Fo
t. 

Ba
rt

os
z 

Kr
uk

Fo
t. 

Ba
rt

os
z 

Kr
uk

Fo
t. 

Ba
rt

os
z 

Kr
uk

Fo
t. 

Ba
rt

os
z 

Kr
uk

Fo
t. 

Ba
rt

os
z 

Kr
uk

Najlepsi mieszkańcy gminy Morawica w dziedzinie sportu

Szczypiornista Sławomir Szmal gratuluje najmłodszej laureatce Dominice Putko

Rodzinna Kapela Korbanów uswietniła uroczystość

Uhonorowani mieszkańcy gminy Morawica w dziedzinie kultury z dumą pozują do 
wspólnego zdjęcia

Przewodnicząca Rady Ewa Zaczek-Kucharska i wójt Marian Buras gratulują odznaczonej 
Elżbiecie Klimczak, znanej garncarce z Obic
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REGULAMIN KONKURSU
NA WYKONANIE STROJU SZLACHECKIEGO Z WYBRANEJ EPOKI

W ramach wydarzenia plenerowego pn.
„Państwo Oraczewscy zapraszają…”  w dniu 18.06.2016r.

1. Postanowienia ogólne
Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizator
Organizatorem Konkursu  jest Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica. Regulamin konkursu dostępny jest na portalu internetowym 
gminy Morawica oraz w Urzędzie Gminy w Morawicy – pok. nr 15  (Referat Kultury Sportu i Promocji Gminy).
3. Cel konkursu
Celem konkursu jest rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy o historii i kulturze gminy Morawica z okresu romantyzmu, integracja mieszkańców 
wokół lokalnej historii, kultury i tradycji, kształtowanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia przez dobór elementów stroju odpowiednich do 
danej epoki, zaszczepienie lokalnego patriotyzmu oraz prezentacja dorobku twórczego uczestników, promocja talentów oraz prezentacja przed-
miotu konkursu szerokiej publiczności. 
4. Uczestnicy konkursu.
 Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych. Osoby niepełnoletnie, chętne wziąć udział w konkursie zobowiązane są dostarczyć pisemną 
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu). W przypadku braku pisemnej 
zgody osoba niepełnoletnia nie może wziąć udziału w konkursie.
5. Warunki uczestnictwa. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do dnia 15.06.2016 r. w Urzędzie Gminy w Morawicy ( Referat Kultury Sportu i Promocji gminy, 
pok. nr 15) karty zgłoszenia (załącznik nr 2 do regulaminu konkursu), zawierającej:
• imię, nazwisko, telefon kontaktowy uczestnika konkursu;
• krótka charakterystyka stroju;
oraz wypełnione:
• oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień regulaminu konkursu (zał. nr 1 do regulaminu konkursu);
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobo-
wych oraz na wykonywanie zdjęć  podczas prezentacji strojów i ich rozpowszechnianiu na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ustawie 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczeń, również do celów promocyjnych konkursu i gminy Morawica (zał. Nr 1 do regulaminu 
konkursu).
Organizator nie zwraca nadesłanych kart zgłoszenia. 
6. Termin rozstrzygnięcia
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 czerwca 2016r., podczas imprezy plenerowej pn. „Państwo Oraczewscy zapraszają…”.
7. Forma prezentacji stroju.
 Strój przygotowany przez uczestnika konkursu musi zostać zaprezentowany na scenie. Do prezentacji stroju przygotowany zostanie przez or-
ganizatora podkład muzyczny dla wszystkich uczestników. Zostanie przedstawiona ustnie krótka charakterystyka stroju. Czas prezentacji stroju: 
max. 4min. Dozwolone są rekwizyty.
8. Ocena strojów. 
Głównej ocenie podlegać będzie zgodność historyczna (zgodność z daną epoką- romantyzm), pomysłowość, estetyka wykonania, wkład pracy. 
Interpretacja tematu, materiały i forma artystyczna są dowolne.
9. Komisja konkursowa. 
Zostanie powołane jury konkursu, w skład którego wejdzie pięć osób wskazanych przez organizatora. Komisja wyłoni laureatów I, II, III miejsca. 
Dopuszcza się przyznanie wyróżnień (liczbę wyróżnień ustala komisja). Dla laureatów zostały przewidziane nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród 
nastąpi 18 czerwca 2016r., podczas imprezy plenerowej pn. „Państwo Oraczewscy zapraszają…”. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega 
odwołaniu. 

Bliższe informacje: Monika Malicka, kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji gminy, tel. 41 3114 692 wew.205

UWAGA!!! KONKURS
 Dobra zabawa i cenne nagrody czekają na uczestników

konkursu na strój z epoki romantyzmu!!!
Wystarczy zgłosić swój udział w konkursie

i przyjść w XIX wiecznym stroju na wydarzenie kulturalne
do zabytkowego parku w Morawicy, które odbędzie się 18 czerwca 2016 r.

 Szczegóły konkursu określa Regulamin zamieszczony poniżej, a wszelkie informacje udzielane są w Referacie 
Kultury Sportu i Promocji Gminy Pok. nr 15 tel. 41 3114 692 wew. 205
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 - Pomysł powołania stowarzyszenia rodził się powoli, ma-
łymi krokami. Najpierw spotykaliśmy się we własnym gronie, 
chcieliśmy zjednoczyć ludzi, zachęcić ich do wyjścia z domu 
i zrobienia czegoś pozytywnego, pokazać, że chcieć to móc 

Integrują lokalną społeczność w Bilczy

Stowarzyszenie Kreatywni Bilczanie
zaprasza do współpracy

Wykonują rękodzieło, śpiewają, gotują regionalne pyszności - Stowarzyszenie Kreatywni Bilczanie powstało 
w 2013 roku w Bilczy w gminie Morawica, a jego członkowie już dali się poznać jako energiczni i pełni zapału 
ludzie integrujący lokalną społeczność. 

Niecodzienne spotkanie
kulinarne w Morawicy

W środę 13 kwietnia w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyło się niecodzienne spotkanie ku-
linarne, na które to przybyli członkowie wszystkich zespołów folklorystycznych z przepysznymi regionalnymi 
potrawami. 

 Jak podkreślała dyrektor Centrum 
Kultury – Teresa Badowska  - każdy ze-
spół stanął na wysokości zadania: potra-
wy były pięknie podane, przybrane, wy-
eksponowane i wyśmienicie smakowały. 
W spotkaniu tym uczestniczyli goście:      
Elżbieta Święcka -  dziennikarz „Echa 
Dnia” wraz z fotografem.
 Każda potrawa została sfotografo-
wana, przepisy na potrawy kulinarne 

zebrane, a wszystko po to, aby znalazły 
się w specjalnym wydaniu albumowym 
„Kulinarne Podróże po Świętokrzyskim”, 
który ukaże się na początku maja b.r. 
Album ten będzie dostępny w bibliote-
kach na terenie Gminy Morawica.
 Oto jakie potrawy kulinarne prezen-
towała będzie Gmina Morawica w albu-
mie   „Kulinarne Podróże po Świętokrzy-
skim”:

Kaszok   - zespół „DROCHOWIANIE”

Targańce nidziańskie zespół „NIDZIA-
NECKI”

Placek ziemniaczany ,, Ciul” zespół  „ŁA-
BECANKI”

Pierogi z kapustą i grzybami zespół „ZA-
BORZANIE” 

Porka z sosem grzybowym po Wolańsku 
zespół  „WOLANECKI” 

 Placek  Śmietanowiec: zespół „BRZEZI-
NIANKI”  

Kapusta klepana z fasolą zespół „BRU-
DZÓWIANKI”

 Tortuch świętokrzyski Gospodarstwo 
Agroturystyczne ,,Lipówka’’

 Na koniec spotkania odbyła się uro-
czysta degustacja smacznym potraw. 
Wójt Gminy Morawica podziękował Pa-
niom za wkład pracy włożony w przy-
gotowanie tych często już zapomina-
nych, dawnych, tradycyjnych potraw 
regionalnych, a dzięki zaprezentowaniu 
ich w wydaniu albumowym będą mogły 
znów zagościć na naszych stołach. 

- opowiada prezes Stowarzyszenia Kreatywni Bilczanie, Beata 
Kot. 
 Udało się! Obecnie stowarzyszenie liczy około 20 człon-
ków, którzy spotykają się, by rozmawiać, wykonywać rękodzie-
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 Jak się okazuje Piramida to super formacja, która nie ma 
sobie równych na parkiecie. - Dziewczęta spisały się na medal, 
nie tylko na scenie, ale i poza nią. Tuż po prezentacji miło było 
usłyszeć słowa  ,,show moc” od konkurencyjnych zespołów - 
mówi Anna Kuranda, trenerka Piramidy. 
 Tegoroczny maraton tańca był na bardzo wysokim pozio-
mie artystycznym. To czołówka najlepszych zespołów z całej 
Polski działających w Teatrach Tańca, Studiach Tanecznych 
i  Domach Kultury. Profesjonalne jury w składzie: Piotr Galiń-
ski, Katarzyna  Bryłka i Robert Śliżewski po obejrzeniu 88 pre-

Piramida znów na medal
- wicemistrzostwo kraju zdobyte

Kolejny turniej i podwójne zwycięstwo dla szkolnego zespołu Piramida, działającego w Zespole Placówek 
Oświatowych w Morawicy. 23 kwietnia,  podczas XXII Ogólnopolskich  Konfrontacji  Tańca  Małogoszcz 2016 
nasze znakomite tancerki obroniły tytuł wicemistrza kraju w kategorii SHOW DANE 12-15 lat. 

zentacji w różnych kategoriach przyznało Piramidzie SREBRNY 
LAUR za inscenizację taneczną z zimową zawieruchą i wspania-
łą  muzyką, która  przeniosła widza do ,,Krainy lodu”. Dyplom 
uznania puchar wraz ze wspaniałym Guciem powędrował do 
Piramidy.
 Kolejna kategoria taneczna INNE FORMY 12-15 lat również 
została doceniona przez jury w postaci kolejnego dyplomu, pu-
charu i WYRÓŻNIENIA. 
GRATULUJEMY i życzymy kolejnych scenicznych sukcesów !!! 

ło, jeżdżą na wycieczki, biorą udział w konkursach. - Co roku 
wspieramy Bal Charytatywny w Morawicy przekazując obrazy 
na licytację. Uczestniczyliśmy w konkursie na potrawy z woło-
winy i na najsmaczniejszą zalewajkę. Podczas wigilijnego spo-
tkania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy mieliśmy 
też debiut muzyczny - śpiewaliśmy kolędy - wylicza Beata Kot.
 Jednak głównym zajęciem Kreatywnych Bilczan jest ręko-
dzieło. Haftują, szydełkują, malują, wyklejają, a podczas ostat-
niego spotkania przygotowywali palmy wielkanocne. - Będzie 
je można kupić na kiermaszu, jaki w niedzielę, 20 marca od-
będzie się w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy - 
zapowiada Beata Kot i dodaje, że swoje dzieła stowarzyszenie 
prezentuje przy różnych okazjach.
 Do grupy garną się także najmłodsi mieszkańcy Bilczy. 
- Dzieci również chętnie wykonują prace plastyczne, cieszą się 
z organizowanych wystaw - mówi prezes stowarzyszenia.
 Działalność mieszkańców gminy bardzo chwali wójt Mora-
wicy, Marian Buras. - Bilcza to taka miejscowość, gdzie osiedla 
się wiele osób z zewnątrz. To dobrze, że stowarzyszenie ich 
jednoczy, zacieśnia wspólnotę. A przy tym powstają piękne 
ozdoby świąteczne, kartki pocztowe. Z radością wspieramy 
działania Kreatywnych Bilczan - podkreśla włodarz Morawicy.
 Członkowie stowarzyszenią spotykają się w każdy piątek 
o godzinie 17 w bibliotece Zespołu Szkół w Bilczy. - Jesteśmy 
otwarci na współpracę. Każda nowa twarz, nowy pomysł, są 

u nas mile widziane. Zapraszamy każdego, kto chciałby wstą-
pić w szeregi stowarzyszenia - mówi Beata Kot. 

Redakcja

Kreatywni Bilczanie to niezwykle prężnie działające stowarzyszenie 
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 Laureaci przeżyli swój wielki dzień 1 kwietnia, kiedy to 
w  Centrum Targowym w Kielcach, w czasie uroczystej gali, 
w obecności dyrektorów szkół, rodziców oraz uczniów, z rąk 
Kuratora Oświaty, Kazimierza Mądzika, odebrali medale i dy-
plomy, będące jednocześnie zwolnieniem z pierwszego w ich 
życiu egzaminu – Sprawdzianu Szóstoklasisty.
 Ci wybitni uczniowie z dumą mogą powiedzieć, że w swo-
im młodym życiu dokonali czegoś wielkiego, bo tak właśnie 
należy nazwać ten sukces. Sukces, okupiony  pracą.

Bartłomiej Kojacz i Michał Gil laureatami 
wojewódzkiego konkursu 

Bartłomiej Kojacz i Michał Gil - uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Morawicy – uzyskali 
w tym roku zaszczytne tytuły LAUREATÓW Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, organi-
zowanego co roku od 13 lat przez Kuratorium Kielce i ŚCDN.

 W konkursie zorganizowanym przez Samorządowy Ośro-
dek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego 
w Kielcach oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 
w Kielcach wzięło udział 250 uczniów z 90 szkół województwa 
świętokrzyskiego. Zadaniem uczestników było napisanie testu 
historycznego lub wykonanie pracy plastycznej – komiksu o te-
matyce związanej z tematem konkursu. 
 Wśród laureatów znalazły się uczennice klasy IV Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej Marika Szałas i Nata-

Uczniowie szkoły w Woli Morawickiej laureatami 
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 

15 kwietnia, w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie 
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego ,,W 1050. rocznicę chrztu Polski. Państwo Polskie od zarania dziejów 
do rozbicia dzielnicowego”. Marika Szałas i Natalia Radomska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mora-
wickiej zajęły ex aequo III miejsce w kategorii szkół podstawowych. 

 Chłopcy przygotowywali się do testów od września ubie-
głego roku. Wiedzieli, że aby osiągnąć wysoki wynik, muszą 
wykazać się wiedzą znacznie wykraczającą poza program na-
uczania matematyki i przyrody w szkole podstawowej.
 Pierwszy – szkolny etap – odbył się 18 listopada. Nasi ucznio-
wie, uzyskując wysokie wyniki procentowe, bez problemu za-
kwalifikowali się do kolejnego pułapu. Wskutek tego 12 stycz-
nia razem z najlepszymi „matematykami” i „przyrodnikami” 
z powiatu, w liczbie 320 uczestników, zmierzyli się z kolejnymi 

lia Radomska, które zajęły ex aequo III miejsce w kategorii szkół 
podstawowych. Dziewczęta pod kierunkiem nauczyciela histo-
rii Dagmary Wojciechowskiej-Buśluk przygotowały komiks, 
w którym przedstawiły najważniejsze wydarzenia z początków 
państwa polskiego. Nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom 
wręczyli Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Renata Rabczyń-
ska oraz zastępca Prezydenta Miasta Kielce Andrzej Sygut.

Dagmara Wojciechowska - Buśluk

Uczniowie szkoły w Woli Morawickiej udowodnili, że z historii są najlepsi
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 Gości przywitała dyrektor Urszula Wróblewska. Piłkarze 
chętnie odpowiadali na pytania dzieci dotyczące uprawianej 
przez nich dyscypliny sportowej. Opowiadali, jakim wspania-
łym sportem jest piłka nożna, ile przynosi satysfakcji, ale też 
o tym ile wymaga wyrzeczeń i poświęcenia. Spotkanie przebie-
gło w miłej atmosferze. Piłkarze rozdali tego dnia bardzo dużo 
autografów, uczestniczyli w zabawach i pląsach zuchowych. 

Zuchy z Bilczy spotkały się
z piłkarzami Korony Kielce

4 maja, w Szkole Podstawowej w Bilczy odbyło się spotkanie zuchów z gromady „Apacze” z  piłkarzami  naj-
słynniejszego zespołu piłkarskiego w naszym powiecie, a mianowicie Korony Kielce. W progach szkoły gościli: 
Elhadaji Pape Djibril Diaw z Senegalu (obrońca); Varya Markovic z Serbii (pomocnik); Airan Lopez Cabrera 
z Hiszpanii (napastnik) oraz asystent trenera Tomasz Wilman. 

- Mamy nadzieję, że takich spotkań będzie więcej, bo jest to 
bardzo fajna zabawa i promocja klubu - powiedział Tomasz 
Wilman, dzięki któremu odbyło się to spotkanie. Bardzo dzię-
kujemy.

Dorota Parzniewska 
Magdalena Ramiączek

zadaniami testowymi. Tym razem ich wyniki również były im-
ponujące! Bartek uzyskał 88,3% i tym samym uplasował się na 
drugiej pozycji wśród 81 finalistów! Michał natomiast napisał 
na 80% punktów możliwych do zdobycia, co usytuowało go na 
siódmej pozycji w województwie!
 Podziwu godne jest zaangażowanie tych uczniów i ich pra-
cowitość. Ucieszeni wysokimi lokatami, nie osiedli na laurach. 
Przygotowując się do III, finałowego etapu zintensyfikowali 
swoje działania. - Spotykaliśmy się dodatkowo, zostawaliśmy 
po lekcjach, przychodziliśmy do szkoły w czasie ferii i przerw 
świątecznych – wspomina Bartek. - Nasz sukces w dużej mierze 
zawdzięczamy nauczycielkom, które z nami pracowały: pani 
Anecie Rozparze od matematyki i pani W. Cecot od przyrody – 
przyznaje Michał. Panie natomiast zgodnie twierdzą, że współ-
praca z dziećmi tak żądnymi wiedzy i tak tę wiedzę chłonącymi 
to sama przyjemność.
 Finał, czyli III – wojewódzki etap - miał miejsce 5 marca br. 
Z ponad 80 finalistów komisja konkursowa wyłoniła 32 lau-
reatów. Nasi koledzy znaleźli się na tej liście na pięknych, wy-
sokich pozycjach. Bartek na drugim miejscu w województwie, 
Michał na szóstym. To niewiarygodnie dobre noty! Gratuluje-
my i oczami wyobraźni już projektujemy dla tych młodych lu-
dzi świetlaną przyszłość. Pamiętajcie o nas w wielkim świecie 
kariery naukowej! Uczniowie z dumą prezentują zdobyte ciężką pracą dyplomy

Piłkarze Korony z chęcią opowiadali zuchom o swoim zamiłowaniu do piłki nożnej Sportowcy stanęli do wspólnego zdjęcia z zuchami
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Śpiew, rysunek, recytacja i niesamowita gra – ogromne emocje wzbudziła pierwsza w historii gminy Morawica 
edycja „Talentu Gminy Morawica 2016”. Konkurs talentów odbył się w Centrum Kultury w Morawicy.

„Talent Gminy Morawica 2016”

 Do pierwszego konkursu gminnego „Talent Gminy Morawica 
2016” mógł zgłosić się każdy, kto mieszka na terenie gminy Mo-
rawica. Uczestnicy mogli brać udział w konkursie talentów nieza-
leżnie od wieku.  - Założenie było tylko jedno, musieli pokazać, że 
mają talent – mówi Teresa Badowska, dyrektor Centrum Kultury 
w Morawicy.
 Jak się okazało podczas wydarzenia, utalentowanych osób 
w  gminie Morawica nie brakuje. Byli tacy, którzy śpiewali, recy-
towali, a także grali na instrumentach muzycznych czy zaprezen-
towali niezwykłe umiejętności plastyczne. – Jesteśmy zachwyceni 
talentami, jakie drzemią w naszych mieszkańcach, zarówno tych 
młodszych, jak i nieco starszych – komentował na gorąco wójt 
gminy Morawica, Marian Buras, podkreślając jednocześnie, że 
mamy się kim pochwalić. 
 Podobnego zdania było również jury, w którym zasiedli także 
znawcy muzyczni, co z pewnością przysporzyło wiele stresu wy-
konawcom. W skład szacownej komisji sędziowskiej weszli: Mo-
nika Pabian – przewodnicząca komisji, nauczyciel języka polskie-
go w Gimnazjum w Morawicy, Anna Ślusarz - nauczyciel Zespołu 
Szkół w Bilczy, Aleksandra Jasiorowska -  nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli oraz Paweł Czekaj 
– kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry dętej w Morawicy, muzyk or-
kiestry symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, wielki 
pasjonat muzyki i pracy z młodzieżą.  
 W sobotę uczestnicy kolejno prezentowali swoje talenty i dali 
z  siebie wszystko pokazując się z jak najlepszej strony. Jury nie 
tylko chwaliło występy, ale też dawało cenne wskazówki. Jak się 
okazało podczas przesłuchań, talentów nie zabrakło, a poprzeczka 
podnosiła się do góry z każdym występem. Po wszystkich prezen-
tacjach jury udało się na naradę, a na werdykt trzeba było pocze-
kać do uroczystej gali, która odbyła się na drugi dzień. 
 Po długich naradach jury w końcu zapadł werdykt. – Różno-
rodność form spowodowała, że mieliśmy problem z przyznaniem 
ocen i wyborem zwycięzców - przyznała Monika Pabian – prze-
wodnicząca komisji. - Przegląd pokazał, że w gminie Morawica 
mamy wspaniałe talenty - podkreślała przewodnicząca jury.
 Tytuł „Talent Gminy Morawica 2016” przyznano w dwóch ka-
tegoriach: dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Podczas uroczy-
stej gali najpierw przyznano tytuły w kategorii dzieci i młodzieży. 
I  tak, wyróżnieni zostali: Daniel Drozdowski, Kacper Dziewięcki, 
Katarzyna Jasiorowska, Tomasz Majkowski, Gabriel Opatowski 
oraz Zespół fletowy ze Szkoły Podstawowej z Dębskiej Woli. Szcze-
gólne wyróżnienie otrzymały: Laura Olchawa i Małgorzata Konop-
ka. Natomiast, decyzją komisji Jury tytuł „Talent Gminy Morawi-
ca 2016” w kategorii dzieci i młodzieży przyznano ex aequo Julii 
Kamińskiej i Kamili Tarapacie. W kategorii dorosłych wyróżnione 

zostały artystki: Alfreda Nowak, Renata Migas i Bogusława Bielka, 
a szczególne wyróżnienie otrzymała Katarzyna Szczepańska. Naj-
ważniejszy tytuł, czyli „Talent Gminy Morawica 2016” przyznano 
Zofii Węgrzyn oraz ex aequo Zespołowi Wokalnemu A`capella 
z Brzezin. - Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze zdobytego tytułu. 
Jest on ukoronowaniem naszej ciężkiej pracy i motywacją do jesz-
cze większej - przyznali zgodnie nagrodzeni zaszczytnym tytułem 
członkowie Zespołu Wokalnego A`capella z Brzezin. 
 – Jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich występów – 
przyznał wójt Marian Buras. – Życzę wam, abyście wszyscy rozwi-
jali swoje talenty i sławili naszą piękną morawicką ziemię – dodał 
włodarz gminy Morawica, który zadeklarował, że gminny konkurs 
„Talent Gminy Morawica” będzie odbywał się cyklicznie.

Agnieszka Olech
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Jak się okazało talentów w gminie Morawica jest tak dużo, że trudno było wybrać tych najlepszych
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Efekt Wola z Pucharem Wójta
Zespól Efekt Wola Morawicka został zwycięzcą kolejnej edycji Turnieju  o  Puchar Wójta w Piłce Siatkowej Ko-
biet rozegranego w Dzień Kobiet na Hali Sportowej w Bilczy. Najlepszą zawodniczką została Agata Nowicka. 
Szczegóły poniżej.

 Na Hali sportowej w Bilczy w Turnie-
ju uczestniczyło dziewięć zespołów z te-
renu Naszej gminy. Najliczniej reprezen-
towana była Bilcza, która wystawiła pięć 
drużyn. Zespoły rywalizowały w trzech 
grupach. Grupę A, najsilniej obsadzoną 
wygrały niespodziewanie, choć całkiem 
zasłużenie siatkarki Primo Bilcza, pozo-
stawiają w pokonanym polu mistrzynie 
i wicemistrzynie Morawickiej Ligi Siat-
kówki. W grupie C bezkonkurencyjna 
była drużyna Agnieszki Szczerby Efekt 
Wola Morawicka powracający po kilku-
letniej przerwie do rywalizacji gminnej. 
W grupie B najlepsze okazały się Super-
menki z Dębskiej Woli, stawkę półfina-
listów uzupełnił zespół Bilcza Bila - naj-
lepszy z pośród zespołów, które zajęły 
drugie miejsca w swoich grupach. Oba 
półfinały były bardzo wyrównane, mini-
malnie lepsze okazały się zespoły Efektu 
i Supermanek, które spotkały się w fina-
le. Zarówno mecz o trzecie miejsce jak 
i  finał to jednostronne pojedynki. Po 
kilku latach tytuł odzyskały zawodniczki 
Efektu Wola Morawica. Wyniki poniżej.

Grupa A:
Volley Bilcza- Primo Bilcza 0:2 (16-18,15-18)
Primo- Best Team Wola Morawicka 2:1 (19-17,13-18,8-5)
Beat Team - Volley 1:2 (14-18,18-15,7-9)

Tabela końcowa gr. A

Zespół (miejsce) Punkty Sety Male Punkty

1.Primo Bilcza 5 4-1 76-71

2.Volley Bilcza 2 2-3 73-75

3.Best Team Wola
Morawicka

2 2-4 79-82

Grupa B:
Bilcza Bila- Czarne Łabędzie 2:0 (18-7,18-6)
Czarne Łabędzie- Supermenki Dębska Wola 0:2 (7-18,6-18)
Supermenki- Bila 2-1 (18-16,13-18,8-6)

Tabela końcowa gr. B

Zespół (miejsce) Punkty Sety Male Punkty

1.Supermenki
Dębska Wola

5 4-1 75-53

2.Bilcza Bila 4 3-2 76-52

3.Czarne Łabędzie 0 0-4 26-72

Grupa C:
Hot Girls Bilcza- Efekt Wola Morawicka 0-2 (6-18,10-18)
Efekt-Gimnazjum Bilcza 2-0 (118-3,18-5)
Gimnazjum- Hot Girls 0-2 (7-18,9-18)

Tabela końcowa gr. C

Zespół (miejsce) Punkty Sety Male Punkty

1.Efekt Wola
Morawicka

6 4-0 75-24

2.Hot Girls Bilcza 3 2-2 52-52

3.Gimnazjum Bilcza 0 0-4 24-72

Półfinały:
Primo- Efekt 1-2 (24-22,10-18,5-8)
Supermenki-Bila 2-1 (13-18,18-9,8-5)

O III miejsce:
Primo-Bila 2-0 (18-12,18-12)

Finał:
Efekt-Supermenki 2-0 (18-6,18-6)

Klasyfikacja końcowa:
1.Efekt Wola Morawicka
2.Supermenki Dębska Wola
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Zwycięzcy turniejów
o Puchar Posła RP Lucjana Pietrzczyka

Edycja (rok) Kobiety Mężczyźni

V-2016 Efekt Wola 
Morawicka

1.SK Bodzentyn
2.Polanika Zagnańsk

3.SAS TGI Skarżysko-Kam.
4.Czarni Morawica

IV-2015 Bilcza I 1.SK Bodzentyn
2.M-Team
3.Czikeny

4.Magnetowid Piotrkowice

III-2014 Wola Mora-
wicka

1.SSPS Zryw Secemin
2.Five of Forest

3.M-Team Wola Morawicka
4.Szwadron Bilcza

II-2013 Bilcza 1.Niestachów
2.Morawica

3.M-Team Wola Morawicka
4.Posłowice

I-2012 Wola Mora-
wicka

1.Wola Morawicka
2.Niestachów

3.Bilcza
4.Piotrkowice

 W rywalizacji pań wystartowało pięć zespołów: Supermen-
ki z Dębskiej Woli, Efekt z Woli Morawickiej i trzy miejscowe ze-
społy Bilcza, Hot Girls i Bila. Bezkonkurencyjna była ekipa Efek-
tu. Zespól Agnieszki Szczerby z kompletem zwycięstw wygrał 
cały turniej. Drugie miejsce po wygranym tie-breaku dla Bilczy 
Sylwii Posłowskiej, na trzeci  Hot Girls.

 Dużo bardziej zacięta była rywalizacja wśród mężczyzn. 
W najbardziej wyrównanej grupie B rywalizowały zespoły, któ-
re w poprzednich turniejach były w fazie play off. Ostatecz-
nie grupę wygrała ekipa Polaniki Spart Zagnańsk pokonując 
w decydującym meczu zespól M-Team, tym samym po raz 
pierwszy w historii w najlepszej czwórce zabrakło najbardziej 
utytułowanej drużyny Turnieju o Puchar Posła. Ekipa Maćka 
Ścigi cztery razy stawała na podium (raz wygrywając cała ry-
walizację w 2012 roku). W grupie C bardzo pozytywnym za-
skoczeniem była postawa zespołów z naszej gminy, rywalizację 
wygrali Czarni Morawica przed Transferem Bilcza. Z dwóch ko-
lejnych grup tuż przed rozpoczęciem rywalizacji wycofały się 
zespoły Bad Boys Morawica i Czarne Łabędzie. Grupę D wygrał 
ubiegłoroczny zwycięzca SK Bodzentyn pokonując Magneto-
wid Piotrkowice. Ostatnią męską grupę wygrała debiutująca 
w rozgrywkach Skarżyska Akademia Siatkówki (SAS TGI) Skar-
żysko-Kamienna. W półfinałach Polanika ograła Czarnych, choć 
pierwszy set zespół z Morawicy przegrał na własne życzenie 
prowadząc już 11:3. W drugim meczu półfinałowych po bar-
dzo wielu „emocjach sportowych” SK Bodzentyn ostatecznie 
ograł po tie-breaku SAS TGI. Trzecie miejsce także po dodatko-
wym secie dla ekipy ze Skarżyska-Kamiennej. Zwycięzcą V edy-
cji, powtarzając wynik z ubiegłego roku, został zespół z Bo-
dzentyna, który do końca rywalizacji zachował więcej „zimnej 
krwi” wygrywając kolejny tie-break. Poniżej wyniki turnieju.
 
Kobiety:
Grupa A 
Bila – Bilcza 0:2 (9-15,13-15)
Hot Girls – Efekt 0:2 (3-15,8-15)

3.Primo Bilcza
4.Bilcza Bila
5.Hot Girls Bilcza
6.Volley Bilcza
7.Best Team Wola Morawicka
8.Czarne Łabędzie
9.Gimnazjum Bilcza

 Na zakończenie Turnieju wójt gminy Marian Buras w towa-
rzystwie radnych Tomasza Domagały, Łukasza Wojdy i Tade-
usza Kuca wręczył najlepszym zawodniczkom puchary i sprzęt 
sportowy ufundowane przez Gminę Morawica. Najlepszą za-
wodniczką wybrano Agatę Nowicką. Turniej sędziowały Anna 
Trzaska, Karolina Giel i Magdalena Ormiańska.

Składy najlepszych zespołów:
Efekt Wola Morawicka: Agnieszka Szczerba, Agata Nowicka, 
Dorota Wójcik, Lucyna Kostka, Monika Bidas, Izabela Kaluska 
i Ewa Kaluska.
Supermenki Dębska Wola: Renata Dziewięcka, Kamila Szew-
czyk, Joanna Wojda, Emilia Mrozicka, Adrianna Ziętal, Dorota 
Marcinkowska i Karolina Stępień.
Primo Bilcza: Jolanta Wijas, Sylwia Posłowska, Sylwia Sołty-
sik, Ilona Augustyn, Monika Marek, Agnieszka Pięta i Mariola 
Kubuś.
Bilcza Bila: Justyna Bębenek, Bernadetta Dudziak, Emilia Ja-
gielska, Aleksandra Kordos, Iwona Kwiatek, Barbara Toma-
szewska i Anna Tracz.

Jacek Kubicki

W Bilczy zagrali w siatkę
W Hali Sportowej w Bilczy rozegrano V Turniej Siatkówki o Puchar Posła na Sejm RP VII kadencji Lucjana Marka 
Pietrzczyka. W rywalizacji 21 zespołów najlepsze okazały się zespoły Efektu Wola Morawicka (kobiety) i SK 
Bodzentyn (mężczyźni). Zespoły Team Wola Morawicka i Transfer Bilcza zakończyły udział w Świętokrzyskiej 
Lidze LZS. Szczegóły poniżej.

 19 marca na Hali Sportowej w Bilczy rozegrano kolejna pią-
tą edycję Turnieju o Puchar Posła Lucjana Pietrzczyka w Piłce 
Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. W tegorocznej edycji wystarto-
wało  21 zespołów z całego województwa. Rywalizację pań po 
raz trzeci w historii turnieju wygrał zespół z Woli Morawickiej. 
Z kolei rywalizację wśród mężczyzn wygrał zespół z Bodzenty-
na powtarzając sukces z ubiegłego roku, najlepszym zespołem 
z naszej gminy byli Czarni Morawica, którzy uplasowali się na 
czwartym miejscu. Poniżej lista dotychczasowych zwycięzców 
wśród kobiet i czołowej czwórki wśród mężczyzn.
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Bilcza – Hot Girls 2:1 (8-15, 20-18,8-5)
Supermenki – Bila 0:2 (13-15,6-15)
Hot Girls – Supermenki 2:0 (15-10,15-10)
Efekt – Bilcza 2:0 (15-8,15-4)
Supermenki – Efekt 0:2 (11-15,7-15)
Bila – Hot Girls 0:2 (9-15,13-15)
Bilcza – Supermenki 2:0 (15-4,15-10)
Efekt – Bila 2:0 (15-10,15-8)

Tabela końcowa Turnieju Kobiet

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe
Punkty

+/-

1.Efekt Wola
Morawicka

12 8-0 120-59 +61

2.Bilcza 8 6-3 108-107 +1

3.Hot Girls Bilcza 7 5-4 112-108 +4

4.Bilcza Bila 3 2-6 92-109 -17

5.Supermenki
Dębska Wola

0 0-8 71-120 -49

Mężczyźni:
Grupa B
M-Team – K.O.Alicja 2:0 (15-10,15-8)
Szwadron – Polanika 1:2 (15-13,12-15,4-8)
K.O.Alicja – Polanika 0:2 (7-15,8-15)
M-Team – Szwadron 2:1 (19-21,15-12,8-6)
Szwadron – K.O.Alicja 0:2 (13-15,12-15)
Polanika – M-Team 2:0 (15-10,15-11)

Tabela końcowa gr. B:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe
Punkty

+/-

1.Polanika Sparta
Zagnańsk

8 6-1 96-67 +29

2.M-Team 5 4-3 93-87 +6

3.K.O.Alicja 3 2-4 63-85 -22

4.Szwadron Bilcza 2 2-6 95-108 -13

Grupa C
Czikeny – Łycha 0:2 (12-15,11-15)
Transfer – Czarni 1:2 (18-16,12-15,4-8)
Łycha – Czarni 0:2 (8-15,11-15)
Czikeny – Transfer 0:2 (13-15,10-15)
Transfer  - Łycha 2:1 (10-15,15-13,8-6)
Czarni  – Czikeny 2:1 (17-15,9-15,8-3)

Tabela końcowa gr. C:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe
Punkty

+/-

1.Czarni Morawica 7 6-2 103-86 +17

2.Transfer Bilcza 6 5-3 97-96 +1

3.Łycha 4 3-4 83-86 -3

4.Czikeny 1 1-6 79-94 -15

Grupa D
SK Bodzentyn – Starzy 2:0 (21-6,21-15)
Starzy  – Magnetowid 0:2 (14-21,12-21)
Magnetowid- SK Bodzentyn 0:2 (19-21,18-21)

Tabela końcowa gr. D:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe
Punkty

+/-

1.SK Bodzentyn 6 4-0 84-58 +26

2.Magnetowid
Piotrkowice

3 2-2 79-68 +11

3.Starzy Morawica 0 0-4 47-84 -37

Grupa E
Five of Forest- Boruta 2:1 (15-9,3-15,8-2)
Boruta – SAS TGI 0:2 (14-16,9-19)
SAS TGI – Five of Forest 2:0 (15-11,20-18)

Tabela końcowa gr. E:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe
Punkty

+/-

1.SAS TGI
Skarżysko-Kamienna

6 4-0 66-52 +14

2.Five of Forest 2 2-3 55-61 -6

3.Boruta Bieliny 1 1-4 49-57

Półfinały:
Polanika Sparta Zagnańsk - Czarni Morawica 0:2 (16-18,12-
15)
SK Bodzentyn - SAS TGI Skarżysko-Kamienna 2:1 (15-10,14-
16,8-6)

Mecz o III miejsce:
Czarni Morawica - SAS TGI Skarżysko-Kamienna 1:2 (15-9,6-
15,6-8)

Mecz o I miejsce:
Polanika Sparta Zagnańsk-SK Bodzentyn 1:2 (15-13,12-15,6-8)
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OGŁOSZENIE O PRACĘ 
Potrzebna pomoc domowa (gotowanie,sprzątanie), 

dodatkowo możliwość pracy wieczornej  

- sprzątanie biura w Kielcach

oraz potrzebna osoba na stanowisko

dozorcy w Kielcach, na umowę zlecenie

(własne auto-zwrot kosztów) praca 12/48,

sprawowanie opieki nad obiektem,

mile widziana znajomość pracy w ogrodzie.

Poszukujemy osób solidnych i dyspozycyjnych.

 Informacja pod nr 602-228-932
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 Na zakończenie V Turnieju o Puchar Posła VII kadencji Lu-
cjana Pietrzczyka wręczono nagrody dla najlepszych zespołów 
i zawodników. Sponsorami turnieju byli Waldemara Wójcika, 
Tomasz Domagała i oczywiście Lucjan Pietrzczyk. Wyróżnio-
no najlepszych uczestników, i tak najlepszą zawodniczką zo-
stała Brygida Raczyńska ze zwycięskiego Efektu oraz Janusz 
Linek także ze zwycięskiej ekipy z Bodzentyna. Sędziami tur-
nieju byli Anna Trzaska, Milena Nowak i Marcin Kędra. W or-
ganizacji turnieju pomagali także Stanisław Kubicki, Tadeusz 
Kuc i Jacek Kubicki. Kolejna VI edycja już w przyszłym roku!!!

Nasze zespoły w rozgrywkach LZS
 Zespoły z Naszej Gminy zakończyły udział w rozgrywkach 
X  Świętokrzyskiej Ligi Ludowych Zespołów Sportowych. Po 
ubiegłorocznym sukcesie pań z Woli Morawickiej, tym razem 
trafiły do mocnej grupy, z której nie udało się awansować. De-

biut nie wyszedł także panom z Transferu Bilcza, którzy „po-
znali role debiutanta” kończąc rozgrywki nawet bez jednego 
wygranego seta. Na pocieszenie pozostaje fakt, że zwycięzcy 
grup z naszymi zespołami ostatecznie wygrały finały woje-
wódzkie. Poniżej wyniki ostatnich turniejów i tabele końcowe 
grup eliminacyjnych.

Wyniki:
Team Wola Morawicka - Sparta Zagnańsk 3:0 (10,15,11)
UJK Kielce - Team Wola Morawicka 3:0 (16,17,16)
Transfer Bilcza - MSS Masłów 0:3 (-17,-7,-17)
Sparta Zagnańsk - Transfer Bilcza 3:0 (18,21,19)

TABELE  X Świętokrzyskiej Ligi LZS

KOBIETY

 Tabela  grupy I  „KIELCE”

Mce Zespół zwycięstwa punkty sety

1 UJK KIELCE 6 17 17:1

2 TEAM WOLA MORA-
WICKA 1 6 6:12

3 LKS „SPARTA” ZA-
GNAŃSK 2 4 4:14

MĘŻCZYŹNI

GRUPA   I  „KIELCE”

Mce Zespół zwycięstwa punkty sety

1 MSS MASŁÓW 5 16 16:4

2 LKS „SPARTA”
ZAGNAŃSK 4 11 13:7

3 TRANSFER BILCZA 0 0 0:18

Jacek Kubicki

                      NOWY WŁAŚCICIEL!!!!!!!!!!!!!!!!
ZUPEŁNIE NOWY, ODMIENIONY BUFET!!
PROMOCJA MAJOWA- W SOBOTY DO 
GODZ.16-BAWIALNIA GRATIS(NIE DOTYCZY 
URODZIN)

W OFERCIE JUŻ     LODY!!

R E K L A M A
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Pizzeria Chatka w Morawicy
poszukuje

dostawcy pizzy
(kobieta, mężczyzna), cv pizzeriachatka2@o2.pl lub osobiście. 
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SPRZEDAM!!!!

Działkę siedliskową 
o pow. 7152 m²

w Bieleckich Młynach, 
gm.Morawica.

Obejmuje ona:
• Staw rybny o pow. 2300m²

• Rozpoczętą budowę domu jednorodzinnego
• Starodrzew o pow.1500m²

• Pozwolenie na budowę budynku gospodarczego składowego, studni 
wody gospodarczej oraz budynek gospodarczy blaszany

• Doprowadzone wszystkie media: energia elektryczna, woda, kanalizacja i gaz.
• Dojazd do działki drogą gminną-szutrową(w budowie)

Cena do negocjacji.
Tel. do kontaktu 602-620-901
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