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Obóz języka angielskiego za 
nami

Mali Indianie uczyli się czym jest 
dobro, piękno i świetna zabawa

Magdalena Chołuj z międzynaro-
dowym Grand Prix

Wokalistka Daria Kierońska zdo-
była statuetkę Scyzoryka

ZESPÓŁ LOKA ROZBAWIŁ 
PUBLICZNOŚĆ PODCZAS NOCY 
ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
Występy artystyczne, puszczanie wianków, degustacja potraw 
regionalnych, konkursy z nagrodami, koncert gwiazdy wieczoru 
zespołu Loka, a na zakończenie pokaz fajerwerków – te i wiele 
innych atrakcji czekało na wszystkich, którzy 26 czerwca przybyli 
nad morawicki zalew, aby hucznie świętować Noc Świętojańską. 
Sobótkowa magiczna noc w tym roku ściągnęła do Morawicy 
prawdziwe tłumy.
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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!!!



3
Wiadomości Morawickie – Lipiec 2016   nr 7/2016 (285)

 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze są sprawdzianem 
wyszkolenia i możliwości strażaków. Zmagania, nie ma co ukry-
wać, jednych z najlepiej przygotowanych drużyn OSP w kraju 
przyszły podziwiać tłumy. Zawody, tradycyjnie już, otworzył 
oficjalnie Wójt Gminy Morawica, Marian Buras, życząc powo-
dzenia i szczęścia wszystkim gminnym jednostkom OSP. 
 Po uroczystej mszy świętej, odprawionej przez ks. Marka 
Mrugałę, zbiórce, meldunkach gotowości i odprawie drużyn 
przystąpiono do zmagań. Zawody zostały rozegrane w dwóch 
konkurencjach, czyli w tak zwanym „dwuboju pożarniczym”. 
Pierwszą była sztafeta siedem razy pięćdziesiąt metrów z prze-
szkodami, a drugą ćwiczenia bojowe. Jak podkreślano, mł. 
bryg. Marcin Charuba, sędzia główny, podczas tegorocznych 
zawodów widać było, że strażacy dali z siebie wszystko, udo-
wadniając faktycznie wysoki poziom sprawności fizycznej. 
- Morawickie drużyny to klasa sama w sobie. Są bardzo do-
brze przygotowane i osiągają doskonałe czasy, co udowodniła 
chociażby młodzieżówka dziewcząt z Woli Morawickiej, która 
dzisiaj pobiła kolejny rekord – mówił mł. bryg. Marcin Charuba, 
sędzia główny tegorocznych zawodów.
 Druhowie z niecierpliwością wyczekiwali odczytania wy-
ników. I tak, wśród seniorów i seniorek oraz młodzieżówek 
dziewcząt pierwsze miejsce na podium bezapelacyjnie za-
jęli druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Morawickiej. Wśród chłopięcych młodzieżówek prym wiodła 
drużyna z Chałupek, która zajęła 8 miejsce na zawodach wo-
jewódzkich. Ich koleżanki z dziewczęcej drużyny z Woli Mora-
wickiej poczas tych samych zawodów obroniły tytuł mistrzyń 
województwa. - Długo przygotowywaliśmy się do Wojewódz-
kich Zawodów Sportowo-Pożarniczych, a dziewczyny włożyły 
dużo pracy w treningi. Ogromnie się cieszę, że ich zaangażo-
wanie zaowocowało obronieniem tytułu mistrzyń wojewóz-
twa z roku ubiegłego – mówi druh Marcin Piecyk z OSP Wola 
Morawicka. - Już we wrześniu jedziemy na zawody krajowe, 
gdzie będziemy reprezentować województwo świętokrzyskie. 
Podczas poprzednich zawodów krajowych wywalczyłyśmy 
brązowy medal. Tym razem dołożymy wszelkich starań, żeby 
pobić nasz rekord i przynieść dumę naszej jednostce, gminie 
Morawica i całemu województwu – zapowiedziały mistrzynie 
województwa z Woli Morawickiej.
 Wśród drużyn kobiecych, prym wiodła drużyna z OSP Wola 
Morawicka, wygrywając z drużyną 
pań z Obic, która to uplasowa-
ła się na miejscu drugim. Miejsce 
trzecie zajęła jednostka OSP Zbrza, 
a miejsce czwarte przypadło dru-
żynie z Bilczy.
 W kategorii seniorów w tym 
roku bezapelacyjnie triumfowała 
OSP Wola Morawicka. Miejsce II 
zajęła OSP Obice, miejsce III – OSP 
Brudzów, miejsce IV – OSP Chałupki, 
miejsce V – OSP Lisów, miejsce VI – 
OSP Dębska Wola, miejsce VII – OSP 
Drochów Dolny, miejsce VIII – OSP 
Zbrza, miejsce IX – OSP Brzeziny, 
miejsce X – OSP Bilcza, miejsce XI 
– OSP Morawica, miejsce XII – OSP 
Nida i miejsce XIII – OSP Radomice.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze za nami
25 drużyn z terenu gminy Morawica stanęło w szranki w tegorocznych Gminnych Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody tradycyjnie odbyły się na stadionie Moravii. Pogoda 
dopisała, a publiczność nie zawiodła i gorąco dopingowała zmagania strażackie. 

 Wśród Młodzieżowych Drużyn Kobiecych najlepsza okazała 
się drużyna OSP Wola Morawicka. Miejsce drugie zajęły druhny 
z MDP Bilcza.
 Wśród juniorów najlepsi okazali się strażacy z MDP z Cha-
łupek. Tuż za nimi uplasowali się druhowie z MDP Morawica, 
a na miejscu trzecim znalazła się jednostka MDP Dębska Wola. 
Miejsce czwarte przypadło MDP Nida, miejsce piąte MDP Bil-
cza, a miejsce szóste MDP Brudzów.
Na zakończenie zmagań wręczono puchary i dyplomy. Cenne 
nagrody powędrowały do każdego uczestnika ze zwycięskiej 
drużyny. 

Agnieszka Olech

Druhowie podczas zawodów dali z siebie wszystko

Jedne z najlepszych drużyn z dumą prezentują zdobyte puchary
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 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą na placu przede 
remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej mszą 
świętą. Mszy świętej w intencji strażaków przewodniczył Świę-
tokrzyski Kapelan Strażaków ks. Kanonik Marek Mrugała, który 
podkreślał, że być strażakiem to być dla innych ludzi, spieszyć 
im z pomocą o każdej godzinie dnia i nocy. – Niech was św. 
Florian prowadzi – mówił błogosławiąc druhów i składając po-
dziękowania za bezinteresowne zaangażowanie w życie spo-
łeczne i pomoc potrzebującym.
 Po mszy przyszedł czas na przybliżenie historii Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Morawickiej, której założycielem był 
Edward Reguła, nauczyciel z Woli Morawickiej. - To jest wspa-
niała jednostka ze wspaniałą 90-letnią tradycją. Działają tutaj 
fantastyczni ludzie, wielcy profesjonaliści, jak wiadomo kilku 
druhów pracuje zawodowo w Państwowej Straży Pożarnej. 
Poza tym, widać tu ogromne zaangażowanie w pracę z mło-
dzieżą, a druhny i druhowie zajmują czołowe miejsca w za-
wodach strażackich w powiecie i w województwie. Czołowe 
miejsca zajmują też w kraju.Warto przypomnieć, że nie dalej 
jak miesiąc temu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziew-
cząt z Woli Morawickiej obroniła tytuł mistrza województwa 
i będzie reprezentować województwo podczas zawodów 
krajowych. Jesteśmy dumni z naszych druhów – podkreślał 
wójt gminy Morawica, Marian Buras. Słów uznania dla pra-
cy i działalności społecznej strażaków z Woli Morawickiej nie 
szczędzili tego dnia zaproszeni goście, wśród których znaleźli 
się: Komendant miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kiel-
cach, st.bryg.mgr inż. Sylwester Hamera, Mirosław Pawlak – 
Prezes Zarządu Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP, dh Ireneusz 
Żak - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Staro-
sta Powiatu Kieleckiego Michał Godowski oraz prezes Kopalni 
Wapienia Morawica Józef Dąbek, a także przedstawiciele de-
legacj z Ukrainy na czele w wójtem partnerskiej wsi Bałaniw-
ka, Vitalijem Kazmirewskim. - OSP w Woli Morawickiej może 
pochwalić się doskonałym wyposażeniem i przeszkoleniem 
druhów. Bardzo ważną sprawą w tej jednostce jest działalność 
młodych ludzi. Bez nich niestety wiele jednostek OSP zamyka 
swoją działalność. Tutaj to nie grozi. 
 OSP w Woli Morawickiej może być stawiana za wzór – mó-
wił Komendant miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kiel-
cach, st.bryg.mgr inż. Sylwester Hamera, a Prezes Zarządu 
Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP, dh Ireneusz Żak podkreślał, 
że z takimi druhami mieszkańcy gminy mogą spać spokoj-
nie, dzięki ogromnej odpowiedzialności za drugiego 
człowieka, jaką przyjęli na swoje barki. - Strażacy są 
chyba ostatnią organizacją w kraju, która całkowicie 
społecznie niesie pomoc drugiemu człowiekowi i jest 
tak wrażliwa na krzywdę ludzkom. Dzięki doskonałej 
współpracy z władzami gminy druhowie osiągają tak 
doskonałe efekty – zaznaczył.
 Gratulacje i podziękowania za nieocenioną pomoc 
i przeszkolene druhów partnerskiej gminy Bałaniwka 
na Ukrainie złożył w imieniu druhów strażaków wójt 
wsi Bałaniwka Vitalij Kazmirewski. - Gmina Morawica 
wraz z wójtem Marianem Burasem ogromnie pomo-
gła nam w doposażeniu naszych strażaków, a dru-
howie z Woli Morawickiej przeprowadzili szkolenia. 
Jesteśmy im ogromnie wdzięczni za wszelką pomoc 

Pomagają i ratują od 90 lat
Prezentacja pododziałów, uroczysta defilada i wręczenie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych druhów – tak 
jubileusz 90-lecia istnienia obchodziła w sobotę Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej.

w tworzeniu i rozwoju naszych straży. Bo dobrze wyszokleni 
i wyposażeni druhowie stoją na straży bezpieczeństwa wszyst-
kich mieszkańców – podkreślał  wójt wsi Bałaniwka Vitalij Ka-
zmirewski.
 Ważnym momentem podczas uroczystości jubileuszowych 
było wręczenie zasłużonym strażakom medali i wyróżnień. 
W czasie licznych wystąpień gości składano życzenia dla jed-
nostki z Woli Morawickiej, dziękując przede wszystkim za bez-
interesowność działań strażaków, na których zawsze można 
liczyć zarówno w radosnych uroczystościach, jak i trudnych 
do przewidzenia chwilach. - Z tego miejsca chciałbym druhom 
podziękować za to wszystko, co robią nie tylko dla lokalnej 
społeczności, ale i dla całej gminy. Mamy u nas najlepszych 
druhów strażaków w kraju, którzy zawsze są gotowi nieść po-
moc. My ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby jed-
nostki były odpowiednio wyposażone i przygotowane do nie-
sienia tej pomocy. Chciałbym życzyć druhom, aby te funkcje, 
które pełnią pełnili szczęśliwie przez długie lata – życzył wójt 
gminy Morawica, Marian Buras. - Dziękujemy za lata bezinte-
resownej pracy na rzecz drugiego człowieka, za to, że służycie 
w każdej potrzebie spiesząc na ratunek w dzień i w nocy. Skła-
damy wszystkim druhom i ich rodzinom życzenia zdrowia, po-
myślności w życiu osobistym i sukcesów w dalszej działalności 
w OSP – życzył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go, Piotr Żołądek.
 Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada jednostek. 
Uroczystości uświetniła Gminna Orkiestra Dęta z Morawicy 
oraz występ ukraińskiego zespołu “Malwy”.

Agnieszka Olech
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Najlepsi druhowie zostali odznaczeni podczas uroczystości medalami

Obchody 90-lecia OSP Wola Morawicka uświetnił występ ukraińskiego zespołu “Malwy”
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 Wykonawcą generalnym inwestycji, wyłonionym w drodze 
przetargu została Firma Budowalana Anna-Bud, która przebu-
dowę byłego pawilonu szpitalnego wykona za kwotę blisko 
7 milionów 300 tysięcy złotych. Około 50% kosztów całego za-
dania pochłonie termomodernizacja budynku, na którą aż 85% 
dotacji Gmina Morawica pozyskała ze środków zewnętrznych. 
Pozostałe koszty zostaną pokryte z budżetu gminy.
 Stojący w centrum Morawicy były pawilon szpitalny nie 
jest użytkowany od 2008 roku. - Obiekt po termomodernizacji 
będzie służył wielu grupom i instytucjom – zapowiada wójt 
gminy Morawica, Marian Buras. Budynek o powierzchni ok. 
2,5 tys metrów kwadratowych ma trzy poziomy. Na parterze 
swoje siedziby będą miały organizacje pozarządowe. Na pierw-
sze piętro ze swoich aktualnych siedzib zostaną przeniesione 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Natomiast na najwyższej kondygnacji ma się znaj-
dować schronisko dla młodzieży. - Morawica ma walory tury-
styczne, ale trzeba stworzyć miejsce, w którym turyści mogliby 
się zatrzymać – przekonuje wójt.
 W ramach kompleksowej termomodernizacji zostaną 
docieplone ściany zewnętrzne. Kompleksową przebudowę 
przejdzie także stropodach niewentylowany. W zakresie prac 
przewidziano także wymianę pokrycia dachowego, obrób-
kę blacharską, renowację kominów, wymianę stolarki okien-
nej i  drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej, 
wymianę oświetlenia na energooszczędne, budowę instalacji 
paneli fotowoltaicznych, budowę instalacji ciepłej wody użyt-

Już rozpoczęły się prace związane z przebudową byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, po którym budy-
nek zyska zupełnie nowy wygląd. Warto zaznaczyć, że na jego termomodernizację gmina Morawica pozyskała 
85% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Dzia-
łanie 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kielec-
kiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Ruszyła przebudowa budynku w centrum Morawicy

kowej z montażem kolektorów słonecznych, budowę insta-
lacji wentylacji nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła, 
wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz  modernizację 
źródła ciepła, w tym wymianę ogrzewania na kocioł gazowy 
wraz z  instalacją i grzejnikami. Tak szeroki zakres robót ter-
momodernizacyjnych spowoduje, że budynek nie tylko będzie 
energooszczędny, ale także będzie produkował energię cieplną 
i elektryczną na potrzeby uzytkowników.
 W ramach projektu zostaną przeprowadzone także roboty 
związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń znajdujących 
się w budynku do nowych funkcji. Po zakończeniu realizacji 
projektu budynek pozostanie własnością Gminy Morawica.

Agnieszka Olech

 Już trwają prace przygotowawcze przy przebudowie czte-
rech ulic na terenie gminy Morawica. Wykonawcą zadania jest 
wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma FART 
z Kielc. Na inwestycje gmina Morawica pozyskała dofinanso-
wanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 - 2020. Operacja mająca na celu skrócenie czasu i po-
prawę komfortu dojazdu mieszkańców gminy poprzez przebu-
dowę dróg na terenie gminy Morawica współfinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w inwe-
stycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.
 Ulica Ściegiennego w Brzezinach zostanie przebudowana 
na długości blisko 200 metrów od ul. Chęcińskiej do granicy 
pasa kolejowego. W ramach inwestycji zostanie rozebrany sta-
ry mur kamienny. Nowa jezdnia i chodnik będą zlokalizowane 
częściowo na gruncie znajdującym się obecnie za tym murem. 

Ul. Trzcianka w Lisowie, ul. Pod Stawami w Brudzowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu oraz ul. Ściegiennego 
w Brzezinach przejdą kompleksową przebudowę. Łącznie powstanie blisko dwa i pół kilometra nowych na-
wierzchni asfaltowych. Na wykonanie tych zadań gmina Morawica pozyskała dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Będą kolejne kilometry dróg na terenie gminy Morawica

Ten teren Gmina pozyskała dzięki wymianie gruntów z Parafią 
Brzeziny. Inwestycja znacznie poprawi komfort i bezpieczeń-
stwo dojazdu do Osiedla Za Torami w Brzezinach. Koszt zada-
nia opiewa na kwotę 146 tysięcy złotych, z czego 84 tysiące 
będzie pochodzić ze środków unijnych. Termin zakończenie 
tego zadania przewidziano na koniec września bieżącego roku.
 Natomiast zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg na tere-
nie gminy Morawica (ul. Trzcianka w Lisowie, ul. Pod Stawami 
w Brudzowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu)”  będzie kosztowało 
nieco ponad 497 tysięcy złotych, z czego ponad 316 tysięcy 
złotych będzie pochodziło ze środków unijnych. Zostanie wy-
konana dla tych ulic nowa nawierzchnia asfaltowa i obustron-
ne pobocza z kruszywa. W ramach tej inwestycji przebudo-
wane zostanie łącznie blisko 2 kilometry i 300 metrów dróg. 
Inwestycja zakończy się pod koniec listopada.

Agnieszka Olech

Budynek w centrum Morawicy niebawem zupełnie zmieni swoje oblicze
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Mali Indianie uczyli się czym jest dobro, 
piękno i świetna zabawa

Już po raz dziesiąty Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Kielcach, Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Za-
borza, gmina Morawica, województwo świętokrzyskie i Ośrodek Nauczania Języka Angielskiego „Metodyści” 
zorganizowali Wioskę Indiańską w Zaborzu - niecodzienny wypoczynek dla dzieci, zapewniając opiekę, dobrą 
zabawę, a także naukę w czasie wakacji.

 W tegorocznej edycji wioski uczestniczyło 350 dzieci po-
dzielonych na 13 plemion w kategoriach wiekowych 6-9 lat 
i 10-13 lat. - Jedno plemię - Młode Wilki to maluchy w wieku 
4-5 lat. Każde plemię miało swoją nazwę, wodza i tipi. Opiekę 
nad dziećmi z pełnym oddaniem sprawowało 130 wolontariu-
szy z Polski, StanówZjednoczonych i Wielkiej Brytanii, na któ-
rych czele stał pastor Janusz Daszuta, pomysłodawca Wioski 
Indiańskiej. 
 Każdy uczestnik zabawy otrzymał kolorową koszulkę 
i  indiańskie imię. Dzieci wspólnie zbierały punkty rywalizu-
jąc w  różnorodnych konkurencjach, jak strzelanie z łuku czy 
rzucanie dzidą, uczestniczyły w warsztatach językowych, pla-
stycznych, rękodzielniczych, z udzielania pierwszej pomocy czy 
z bezpieczeństwa w domu i na ulicy, poznawały też zwierzę-
ta zamieszkujące lasy i pola. Zajęcia prowadzili specjaliści, na 
przykład funkcjonariusze policji, nauczyciele, plastycy, lektorzy 
języka angielskiego - wszyscy w pomoc dzieciom zaangażowali 
się nieodpłatnie.
 Jak podkreślano, coroczna impreza to coś więcej niż tylko 
Wioska Indiańska. Zabawa łączy się z nauką wartości. Każdy 
dzień poświęcony jest innym wartościom: akceptacji, miłosier-
dziu, wierności, życzliwości, dobroci i miłości. Dzieci uczą się 
pokory, zdrowej rywalizacji, miłości do drugiego człowieka, 
posłuszeństwa, czy zachowania czystości.
 Codziennie dwóch młodych Indian z każdego plemienia 
było wyrżnianych przez opiekunów i wodza za dobre sprawo-
wanie podczas zajęć. Dzieci korzystały z wielu atrakcji na tere-

nie Wioski Indiańskiej, na przykład jazdy konnej czy nauki gry 
na bębnach.
 Wspólną indiańską zabawę w Zaborzu zakończyły Zawody 
Wielkiego Wodza z przeciąganiem liny i wyścigami, sprawdza-
jące kondycję młodych mieszkańców wioski. Na zakończenie 
odbyła się uroczysta ceremonia zakończenia z widowiskowym 
pokazem niespodzianką.

Agnieszka Olech
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 Przypomnijmy, że Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziew-
cząt z Woli Morawickiej zajęła pierwsze miejsce podczas Wo-
jewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły 
się 12 czerwca w Ożarowie. Nasze młodziczki po raz kolejny 
pokazały prawdziwą klasę, broniąc mistrzowskiego tytułu. Te-
raz będą reprezentować województwo świętokrzyskie podczas 
krajowych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się 
już we wrześniu bieżącego roku w Wiśle Malinka (woj. śląskie). 
W środku tabeli podczas zawodów uplasowała się chłopięca 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Chałupek, dla której zawo-
dy wojewódzkie były debiutem.
 Nie bez kozery mówi się o jednostkach z gminy Morawica, jako 
o najlepszych w kraju. – Wyniki, jakie drużyny z Morawicy osią-
gnęły podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych 
świadczą o doskonałym przygotowaniu i wyszkoleniu jednostek. 

Specjalne podziękowania
dla młodych druhen i druhów

W Morawicy uroczyście podziękowano młodym druhnom z MDP z Woli Morawickiej i druhom z MDP z Cha-
łupek za udział i zajęcie wysokich miejsc w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Były dyplomy 
i nagrody dla mistrzów, a także podziękowania dla opiekunów.

Nasi strażacy są dumą nie tylko Gminy Morawica, ale również po-
wiatu i województwa. Te osiągnięcia przekładają się również na 
skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych, bo przecież spraw-
ność fizyczna jest jednym z elementów skuteczności działań – mó-
wił wójt Gminy Morawica, Marian Buras, dziękując jednocześnie 
druhom za poświęcenie i zaangażowanie w budowanie najmłod-
szych struktur strażackich na terenie gminy Morawica.
 Młodziczki z MDP Wola Morawicka oprócz dyplomów, na-
gród i specjalnych podziękowań z rąk wójta Mariana Burasa 
odebrały obraz mistrzowskiej jednostki namalowany przez 
Hannę Kutę z Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy. 
Dyplomy gratulacje, nagrody i słowa uznania odebrała także 
drużyna młodzików z Chałupek, która udział w zawodach wo-
jewódzkich wzięła po ra zpierwszy. - Jestem dumny ze wszyst-
kich jednostek, które brały udział w powiatowych i krajowych 

Podczas Indiańskiego obozu dzieci bawiły się znakomicie
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 Główni bohaterowie tego triumfalnego meczu to Piotr Ku-
bicki – Karol Miszczyk, Łukasz Zawadzki, Damian Detka, Mate-
usz Zawadzki, Sebastian Radomski, Bartłomiej Młynarczyk (55) 
Daniel Jasiński, Wojciech Młynarczyk (88 Piotr Pietrzyk), Kamil 
Kubicki, Piotr Pierzak, Bartłomiej Bęben i oczywiście ich trener 
Marek Bęben. Zwycięską bramkę zdobył Damian Detka z poda-
nia Mateusza Zawadzkiego. Drużyna Moravii przeżywała dra-
matyczne momenty, gdy sędzia podyktował rzut karny. Jednak 
bramkarz Piotr Kubicki wyczuł strzelca i odbił jego strzał, dobit-
ka z ostrego konta była już niecelna. Ostatnie minuty drużyna 
po otrzymaniu czerwonej kartki grała w osłabieniu, ale mimo 
to stworzyła dwie świetne okazje do przypieczętowania zwy-
cięstwa, niestety zawodnikom zabrakło precyzji w sytuacjach 
sam na sam. Trener Marek Bęben tak podsumował pojedynek 
Moravii z GKS Nowinami: Wierzyłem w zwycięstwo, bo znam 
umiejętności moich zawodników. Jedyną obawą było zacho-
wanie zimnej krwi, ale jak się okazało tym razem oni sprostali 
presji. 
 Droga Moravii do IV Ligi trwała kilka lat. W sezonie 2009/10 
była bliska awansu, kiedy to przegrała rywalizację gorszym 
stosunkiem meczów z Lechią Strawczyn, w sezonach 2012/13, 
2013/14, 1014/15  zajmowała trzecie miejsca za premiowaną 
dwójką, a więc ocierała się o awans. Nadszedł w końcu czas 
na tryumf. Wielkie gratulacje dla wspaniałego trenera i jego 
doskonałych zawodników. Słowa uznania dla prezesa Klubu 
Moravia Marka Białka i działaczy sportowych – ich zmagania 
z wszelakimi problemami, wiara w zwycięstwo, motywowanie 
zawodników zakończyły się sukcesem. 
 Obrońca Mateusz Zawadzki uważa, że awans drużyny to 
ogromna zasługa trenera, który całego siebie oddaje drużynie. 
Marek Bęben dzięki występom w ekstraklasie jest doświadczo-
nym szkoleniowcem. Jego pobyt w szpitalu, trudna sytuacja, 

Moravia w IV Lidze
Ten wymarzony awans został wywalczony w dniu 30 maja bieżącego roku na boisku głównego kontrkandy-
data GKS Nowiny. Mistrzowska drużyna otrzymała gratulacje, podziękowania i jednorazowe stypendia z rąk 
wójta Mariana Burasa.

kiedy zawodnicy trzy mecze grali bez trenera jeszcze bardziej 
zmotywowała drużynę do walki o zwycięstwo. Mateusz doce-
nia bardzo dobrą atmosferę w drużynie: Wszyscy sobie poma-
gamy, tworzymy zgrany, solidarny zespół.
 Według trenera: Po wielu latach oczekiwań awans Mora-
vii to także promocja Gminy Morawica, radość, satysfakcja dla 
kibiców. Rozpoczyna się nowy rozdział w rozgrywkach. Na 
pewno IV Liga będzie bardzo mocna, bo pospadały do niej 
solidne zespoły z III Ligi, m.in. Korona II Kielce, Czarni Połaniec, 
Wisła Sandomierz. To już wysoki poziom futbolu. Moravia była 
przyzwyczajona do zwycięstw. Trzeba postarać się, aby nasz 
zespół nie był Kopciuszkiem. To wymaga więcej pracy, trenin-
gów, więcej serca, samozaparcia, aby wywalczyć remis, albo 
wytargać zwycięstwo. Uważam, iż konieczne są wzmocnienia 
dla naszych młodych, ambitnych zawodników. Rodzi się ko-

zawodach sportowo-pożarniczych. Gratuluję wspaniałych wy-
ników i dziękuję za godne reprezentowanie naszej gminy, po-
wiatu i województwa w zawodach – dodał włodarz gminy. 
 Warto zaznaczyć, że zwycięstwo dziewcząt z Woli Mora-
wickiej w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
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oznacza, że będą one reprezentować województwo święto-
krzyskie podczas krajowych zawodów, które odbędą się już we 
wrześniu bieżącego roku w Ożarowie. Jak zapewniały podczas 
spotkania mistrzynie, zrobią wszystko, aby zaprezentować się 
z jak najlepszej strony.

Agnieszka OlechDruhowie z MDP Chałupki 

Mistrzynie województwa – druhny z MDP Wola Morawicka

Zespół Moravia, który otrzymał awans do IV Ligii wraz ze wszystkimi, którzy wspierają 
jego działania, wziął udział w dziękczynnej mszy świętej w bilczańskim kościele



8
Wiadomości Morawickie – Lipiec 2016   nr 7/2016 (285)

nieczność większej motywacji piłkarzy. Apelujemy do sponso-
rów. Teraz mecze będą rozgrywane w Sandomierzu, Połańcu. 
Klub Moravia może tam na stadionach promować firmy hoj-
nych darczyńców. Najważniejsze zadanie – Moravia musi zapu-
ścić korzenie w IV Lidze. Liczymy, że pomogą nam w tym także 
kibice. Dziękujemy za jednorazowe stypendia od Wójta Gminy 
Morawica i od firmy Mardex. 
 17 czerwca, w kościele w Bilczy ks. Marek Mrugała spra-
wował Mszę świętą w intencji drużyny „Moravia” i działaczy 
Klubu. Celebrans w homilii mówił o etycznych aspektach spor-
tu, radości ze zwycięstwa, goryczy porażki; przywołał przykład 
Jana Pawła II, czyli świętego bramkarza; apelował do zawodni-
ków, by wymagali od siebie, bowiem praca nad sobą doskona-
li człowieka, a wytrwały trening przybliża sukces, daje radość 
rodzinie, przyjaciołom, kibicom. O pomyślną przyszłość modlił 
się wójt Marian Buras i przyjaciele Klubu Moravia. Na zakoń-
czenie nabożeństwa nasi piłkarze wręczyli ks. Markowi szalik 
sympatyka Moravii.

 Po mszy, w Centrum Samorządowym w Morawicy wójt 
Marian Buras wraz z sekretarz Anną Kowalską oraz kierowni-
kami referatów podejmował zwycięską drużynę, trenera, Za-
rząd Klubu i osoby towarzyszące. Gospodarz gminy gratulował 
awansu do IV Ligi, dziękował za trudy prowadzące do zwy-
cięstwa, a także przypomniał, jak bardzo Gmina angażuje się 
w pomoc finansową dla Klubu. Słowami uznania pod adresem 
drużyny, osobistą satysfakcją podzielił się także prezes Klubu 
Marek Białek. Po wręczeniu nagród przez Wójta przy kawie 
sportowcy przypominali szczęśliwe chwile ze stadionu w Nowi-
nach. Ostatnia sympatyczna wiadomość – podczas ostatniego, 
wygranego meczu z drużyną Gród Mińsk zaszczycił naszych 
sportowców starosta – Michał Godowski, który wręczając im 
puchar, pogratulował awansu i życzył pomyślnych meczów 
w IV Lidze, a także obiecał pomoc dla Moravii.

Marianna Parlicka- Słowik

„Edukacja ekologiczna
mieszkańców gminy Morawica”

W czerwcu br. Gmina Morawica podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. ”Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Morawica”. 

 Słowo „ekologia” jest modne i chce-
my je wykorzystać w rozpowszechnianiu 
dojrzałości ekologicznej wśród młodych 
ludzi – nie od dziś bowiem wiadomo, ze 
połączenie edukacji z zabawą przynosi 
najszybsze i najlepsze efekty: nauka wca-
le nie musi – i nie powinna być nudna. 
Jednym z najlepszych sposobów na pro-
pagowanie świadomości ekologicznej 
wśród młodych ludzi jest zachęcanie ich 
do udziału w ciekawych konkursach eko-
logicznych. Koszt całkowity zadania osza-
cowano na kwotę 29.200,00 zł, z czego 
80% tj. 23.360,00 zł stanowi dotacja 
z WFOŚiGW w Kielcach. I tak w ramach 
programu przeprowadzono w szkołach 
dwa konkursy ekologiczne: Śmieciowe 
inspiracje oraz Czyste powietrze. Łącznie 
nagrodzono ponad 40 uczestników.
 Pierwszy konkurs polegał na stwo-
rzeniu pracy przestrzennej z odpadów. 
Pomysły dzieci przeszły najśmielsze 
oczekiwania organizatorów i po raz ko-
lejny okazało się, że potrafią nas zasko-
czyć. Wśród ponad 100 prac znalazły się 
roboty, torebki, meble, domki dla lalek, 
obrazy, zabawki, lampy, szkatułki na 
biżuterie, pamiętnik oraz wiele innych. 
To wszystko zostało wykonane z niepo-
trzebnych już przedmiotów tj. butelki 
plastikowe, papier, tektura, drewno, 
materiał, puszki, plastikowe sztućce, ta-
lerzyki, sznurki. Konkurs przeprowadzo-
no w trzech kategoriach wiekowych. 
Komisja jury obradująca w  składzie: 
Beata Kot i Agata Opatowska ze Sto-
warzyszenia Kreatywne Bieczanki, Tere-
sa Badowska i Hanna Kuta z Samorzą-

dowego Centrum Kultury w Morawicy 
oraz Monika Malicka z Urzędu Gminy 
w  Morawicy miała bardzo trudny wy-
bór. Po naradzie jury przyznała nastę-
pujące miejsca:
Kategoria Gimnazjum: I miejsce – Ka-
rolina Podsiadło z Brzezin, II miejsce – 
Kamila Rudkowska z Bilczy, III miejsce 
– Dominika Lisowicz z Brzezin. Wyróż-
nienia w tej kategorii otrzymały prace 
Natalii Klaty i Marty Domagały z Bilczy 
oraz Weroniki Gajdy i Julii Grudzień 
z Morawicy. 
Kategoria Szkoła Podstawowa klasy 
IV-VI: I miejsce Karolina Woźniak z Bil-
czy, II miejsce Zofia Olszewska z Mo-
rawicy, III miejsce ex aequo przypadło 
dla Michała Żołądka z Morawicy oraz 
Roksany Dobek z Bilczy. Wyróżnienia 
w tej kategorii powędrowały do Miko-
łaja Marcinkowskiego z Lisowa, Patrycji 
Szwedo z Bilczy, Kingi Zimoch z Dębskiej 
Woli oraz Dominiki Śliwa z Woli Mora-
wickiej. 
Kategoria Szkoła Podstawowa kla-
sy I-III: I miejsce – Wiktoria Kamizela 
z Radomic, II miejsce – ex aequo Ignacy 
Mirocha i Krzysztof Cebula z Bilczy, III 
miejsce – Oliwia Rożniatowska z Liso-
wa. W  tej kategorii wiekowej komisja 
przyznała aż 9 wyróżnień: Bartosz Ka-
czor, Maciej Zając i Wojciech Olszewski 
z Obic, Katarzyna Pióro i Emilia Nar-
towska z Bilczy, Emilia Buśluk i Krystian 
Grzybowski z Dębskiej Woli oraz Jakub 
Bielawski i Oliwia Kamizela z Radomic. 
Czyste powietrze to hasło konkursu 
plastycznego promującego ogranicze-

nie niskiej emisji do powietrza czyli m. 
in. zmiana ogrzewania z węglowego 
na bardziej ekologiczne, zamiana sa-
mochodu na np. rower, zakaz palenia 
śmieci. Spośród ponad 70 prac jury wy-
brało i nagrodziło łącznie 18 w dwóch 
kategoriach: 
Szkoła Podstawowa klasy III-IV: Jan 
Dłubek z Bilczy – I miejsce, II miejsce 
– Piotr Bednarski z Bilczy i III miejsce – 
Adam Sołtys z Morawicy. Wyróżnienia 
otrzymali: Kamil Ślusarczyk, Borys Król, 
Wiktor Gawior i Natalia Nowak z Mora-
wicy, Michalina Gaweł, Roksana Kaniec-
ka i Michał Cichoń z Bilczy oraz Domini-
ka Sułkowska z Obic. 
Szkoła Podstawowa klasy V-VI: I miej-
sce Paulina Podsiadło z Brzezin, II miejsce 
Emilia Świder z Dębskiej Woli i  III miej-
sce Maciej Okła z Brzezin. Wyróżnie-
nia przypadły dla Kamila Lurzyńskiego 
i Klaudii Paszkowskiej z Bilczy, Mileny 
Życzkowskiej z Dębskiej Woli oraz Marii 
Dziewięckiej z Brzezin.  
Wszystkim serdecznie gratulujemy.  
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 Otwarcie Letniego Obozu Języka Angielskiego odbyło się 
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Drogowiec” w Po-
krzywnej. W dwutygodniowym międzynarodowym obozie ję-
zyka angielskiego, wzięło udział 60 uczniów z terenu trzech 
partnerskich gmin: Morawica, Krapkowice i Zabierzów oraz 
dwóch uczniów z Bratysławy (Słowacja). Obóz językowy za-
kończył się 15 lipca. Jego kierownikiem był Triandafilia Ralli. 
Osobami sprawującymi opiekę nad uczestnikami obozu byli: 
Jagoda Maklselon (Krapkowice), Justyna Kasperek (Morawica) 
i Renata Pędrys (Zabierzów). Podczas obozu organizatorzy za-
pewnili fachową opiekę pielęgniarską, którą pełniła Halina Sta-
nisz.
 Organizowany od lat międzynarodowy Obóz Języka Angiel-
skiego swoje początki miał w gminie Morawica. Każdego roku 
organizowany jest w kolejnych gminach partnerskich. Bez wąt-
pienia obóz jest nie tylko doskonałą przygodą i wypoczynkiem, 
ale przede wszystkim fantastyczną okazją do nauki języka an-
gielskiego pod okiem doświadczonych nauczycieli ze Stanów 
Zjednoczonych. W tym roku warsztaty językowe prowadzi-
li: Dana Lighty, Aaron Smith i Marilyn Boerke przy wsparciu 
dwóch asystentów: Emmy Jones i Andrew Henson. Sprawdzo-
ne już w latach poprzednich formy nauki, umożliwią bezpo-
średni kontakt z „native speakers”, którzy w sposób naturalny 
zachęcą do komunikacji w języku angielskim i dbają o rozwój 
praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. 
 Język angielski słychać było wśród uczestników przez cały 
dzień, nie tylko podczas lekcji. Posługiwali się nim także w trak-

Wzorem lat ubiegłych, gminy Morawica, Krapkowice i Zabierzów kontynuują ideę Letniego Obozu Języka An-
gielskiego, organizowanego w ramach partnerskiej współpracy z amerykańskimi miastami Camas i Hillsboro. 
Tegoroczna edycja językowego obozu odbyła się na terenie gminy Krapkowice. Uroczyste otwarcie miało miej-
sce 3 lipca. Na uczniów czekały nie tylko żywe lekcje języka pod okiem lektorów ze Stanów Zjednoczonych, ale 
także wycieczki i zajęcia sportowe.

„Summer English Language Camp”
- wyjątkowy kurs języka angielskiego 

cie zwykłych konwersacji. Jest to nauka praktyczna również 
poza zajęciami językowymi. A trzeba przyznać, że uczestnicy 
obozu mieli doskonale zorganizowany czas. Codziennie cze-
kało na nich wiele atrakcji. Brali udział w różnego rodzaju za-
jęciach artystycznych, plastycznych, fotograficznych i sporto-
wych. Odbyły się także liczne wycieczki, jak ta do Wrocławia, 
czy Kotliny Kłodzkiej. Uczniowie zdobyli także Biskupią Kopę, 
a jedną z niekwestionowanych atrakcji bez wątpienia był spływ 
kajakowy rzeką Osobłogą na trasie Komorniki-Krapkowice.
 Podsumowaniem “English language summer camp” były 
występy artystyczne młodzieży, które odbyły się 15 lipca 
w Domu Kultury w Krapkowicach.

Agnieszka Olech

„Ekologia się opłaca,
szkoła w sprzęty się wzbogaca”

21 czerwca w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyły się warsztaty ekologiczne dla dzieci szkół 
podstawowych z terenu gminy biorących udział w konkursie „Ekologia się opłaca, szkoła w sprzęty się wzbo-
gaca”. 

 Uczestnikami przedstawienia pn. „O czym szumią 
drzewa” były dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Bilczy, 
Brzezin, Dębskiej Woli, Radomic i Obic. W czasie 2 – godzin-
nego występu dzieci zdobyły wiedzę o ekologii, segregowa-
niu odpadów, zanieczyszczeniu powietrza oraz nauczyły się 
jak dbać i szanować przyrodę, aby odpłaciła nam tym samym. 
Dzieci chętnie brały udział w grach i zabawach organizowa-
nych przez występujących artystów. Spektakl i warsztaty zosta-
ły zorganizowane w ramach edukacji ekologicznej mieszkań-
ców gminy Morawica w 2016 r. dofinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. 

Uczestnicy tegorocznego obozu w pełnym składzie
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 - Dostać się na  festiwal nie  jest trudno zwłaszcza z takim 
dorobkiem artystycznym  jak Piramida. O wiele trudniej zrobić 
ten pierwszy krok i zaprezentować się na wielkiej scenie, z jak 
najlepszej strony. A o tym marzyło ponad tysiąc uczestników 
tego festiwalu. By to marzenie spełnić - trzeba przejść dwa eta-
py eliminacji. Z ich oceną zmierzyć się mogą młodzi i utalento-
wani tancerze i wokaliści w kategoriach: śpiew i taniec - mówi 
opiekun formacji Anna Kuranda.
 W pierwszym dniu po dotarciu na miejsce odbyły się warsz-
taty tańca  jazzowego prowadzone przez zawodowego tan-

Roztańczona Piramida na Mazurach
W dniach 26-28 maja, Formacja Taneczna „Piramida” z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy uczestni-
czyła  w XVI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” odbywającym się w Suwalskim 
Ośrodku  Kultury. Przybyło tam wiele wybitnych formacji z całej Europy, m.in.: z Francji, Litwy, Łotwy, Rosji oraz 
goście specjalni, którzy przyjechali aż z Gruzji.

cerza, choreografa Sebastiana Białobrzeskiego, w których to 
uczestniczyły nasze dziewczęta wraz z innymi zespołami. - Na-
uczyłyśmy się wielu nowych i ciekawych podstaw jazzu, a także 
mogłyśmy zintegrować się z innymi uczestnikami – podkreśla 
Patrycja należąca do zespołu. 
 Następnego dnia od samego rana trwały próby do kon-
kursu, który był  ważnym  wydarzeniem  dla wszystkich for-
macji. Pomimo ogromnego stresu i dużej konkurencji „Pirami-
da” świetnie poradziła sobie z tym zadaniem, choć nie zajęła 
miejsca na podium. - W naszej kategorii tanecznej  znajdowało 
się 16 zespołów  reprezentujących wysoki poziom artystyczny, 
m.in.: z Gruzji, Francji, Łotwy, tym bardziej cieszy nas fakt, że 
mogłyśmy doświadczyć takiej przygody - podkreśla Aleksandra, 
jedna z tancerek zespołu. Kolejnego dnia odbyła się Gala Fe-
stiwalowa, na której przyznano nagrody, a laureaci ponownie 
zaprezentowali swój repertuar na scenie. Nasze utalentowane 
tancerki powróciły szczęśliwie do domu z nowym doświadcze-
niem scenicznym i z niezapomnianymi wrażeniami tanecznymi.
  „Chciałyśmy serdecznie podziękować Panu  Jackowi Kuzi  
Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych  w Morawicy za 
pomoc finansową oraz wsparcie organizacyjne, dzięki któremu 
mogłyśmy wziąć udział w tak prestiżowym festiwalu tanecz-
nym  na Mazurach

zespół Piramida

 To była już ósma edycja współorganizowanego przez „Echo 
Dnia” Festiwalu Scyzoryki, w którym szukano najzdolniejszych 

Wokalistka Daria Kierońska zdobyła
statuetkę Scyzoryka

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji Świętokrzyskich Nagród Artystycznych Scyzoryki 2016 sta-
tuetkę Scyzoryka w kategorii “Muzyka - soliści” zdobyła nasza rodzima wokalistka Daria Kierońska z Bilczy. 
Serdecznie gratulujemy!

wykonawców w województwie w kategoriach Muzyka, Taniec, 
Sztuki plastyczne, Kabaret, Film, Literatura, Fotografia, Teatr 
i  Taniec. Organizatorzy - „Echo Dnia” i Fundacja „Scyzoryki” 
- tegoroczną edycję „Scyzoryków” poszerzyli o wiele nowości. 
Do festiwalu zaproszono utalentowanych seniorów i zdolnych 
muzyków z całej Polski. Były specjalne koncerty, wspaniała gala 
finałowa i nagrody pieniężne! 
 Uroczystość wręczenie jednych z najważniejszych artystycz-
nych statuetek w regionie świętokrzyskim odbyła się 10 czerw-
ca w Kieleckim Centrum Kultury. Wśród zdobywców statuetki 
Scyzoryka znalazła się nasza rodzima wokalistka Daria Kieroń-
ska z Bilczy, która na swoim koncie do tej pory ma już wiele 
osiągnięć na różnego rodzaju festiwalach. Daria została nagro-
dzona cenną statuetką w kategorii “Muzyka - soliści”. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu tak spektakularnych 
sukcesów. 

Agnieszka Olech
Gratulacje dla Darii złożyła wojewoda Agata Wojtyszek oraz prezes Wodociągów Henryk 
Milcarz
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 Goście wieczoru znali Zofię Soboń  jako długoletniego dy-
rektora Samorządowego Przedszkola w Morawicy, inni jako 
prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, a jeszcze 
inni jako inicjatora i założyciela chóru działającego w ramach 
towarzystwa. - Byli wychowankowie pani Zofii, z pełnym zaufa-
niem, powierzają jej opiece swoje pociechy. I dzieci, i rodzice 
na pamięć znają okolicznościowe inscenizacje autorstwa pani 
dyrektor wystawiane w przedszkolu. Około sto osób wybra-
nych przez kapitułę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, 
którym nadawano miano Człowieka Miesiąca są w posiadaniu 
wiersza „Człowieczeństwo” autorstwa Zofii Soboń. Utworem 
tym dziękowała, przez dziesięć lat, za to, że są dobrymi ludźmi, 
potrafiącymi oddawać siebie innym, być wzorem dla przyszłe-
go pokolenia - mówiła prowadząca spotkanie Daniela Kowal-
ska. Z inicjatywy Zofii Soboń kilkadziesiąt pań o imieniu Zofia 
przyjeżdża co roku do Morawicy, aby świętować dzień swoich 
imienin organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mo-
rawickiej.
 Dzięki  uczestnictwu w „Bocianim Gnieździe” ukazała się 
książka autorstwa Zofii Soboń z wierszami pisanymi od mło-
dych lat. Wiersze z tomiku „Zaciśnij mnie w swej dłoni” pozwo-

Wieczór z wyjątkową poezją
Cykliczne spotkanie Grupy Literackiej „Bocianie Gniazdo” odbyło się  w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia 
Civitas Christiana w Kielcach. Tym razem gościem wydarzenia pod nazwą „Poznaj moją twórczość. Poznaj 
mnie” była Zofia Soboń - „człowiek orkiestra” czynnie działający na terenie gminy Morawica, która opowiada-
ła o swojej pasji literackiej. 

liły gościom spotkania poznać bogate wnętrze autorki - osobo-
wość  godną uwagi i dobre serce.
 Poezji towarzyszyły występu chóru Towarzystwa Przyjacił 
Ziemi Morawickiej i humoreski w brawurowym wykonaniu 
Wojciecha Kołodzieja.

Agnieszka Olech

 W rywalizacji wzięło udział 150 
uczestników między innymi z Malty, 
Rumunii, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Esto-
nii. Na tym jednak nie koniec sukcesów. 
Magda Chołuj w duecie z Arkadiuszem 
Solarzem wywalczyli Grand Prix Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej 
„Czym dla wojska jest piosenka” w Lu-
blińcu, a solo zajęła trzecie miejsce.

Redakcja

Magdalena Chołuj
z międzynarodowym Grand Prix

Magdalena Chołuj ze Studio 
Piosenki Blue Song Joanny Li-
twin, działającego w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Kiel-
cach zdobyła Grand Prix XXV 
Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki i Tańca „Majowa Nut-
ka” w Częstochowie. Natomiast 
Złotą Półnutę w kategorii 11-13 
lat wyśpiewała Laura Olchawa.

Magdalena Chołuj wśród pozostałych laureatów
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Szkoła w Radomicach stanowi nie tylko ośrodek edukacji dla wszystkich grup mieszkańców, ale również ośro-
dek kultury i rozwoju społecznego. Dzięki swej autonomii daje dzieciom, nauczycielom oraz innym członkom 
społeczności możliwość samorealizacji i rozwoju. I tak już tutaj jest od stu lat.

100-lecie Szkoły w Radomicach

 18 czerwca, w budynku szkoły w Radomicach obchodzono 
uroczyście 100-lecie szkoły. Swój jubileusz 15-lecia świętowała 
również Mała Szkoła, która, jak podkreślano, stanowi dzisiaj 
serce wsi. Warto przypomnieć, że od 2001 roku, placówka jest 
prowadzona przez Towarzystwo Ekorozwoju Radomic, a dyrek-
cja, nauczyciele szkoły, a także rodzice i władze samorządowe 
dbają, aby się rozwijała i kwitła życiem. 
 Uroczystość obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej 
w Radomicach rozpoczęła się mszą świętą, podczas której ży-
czono pedagogom, uczniom i rodzicom wiele błogosławień-
stwa, miłości i wytrwałości. Po mszy, przybyłych gości, wśród 
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których znaleźli się nauczyciele oraz absolwenci szkoły, ucznio-
wie, rodzice, władze samorządowe oraz zaproszeni księża 
i mieszkańcy Radomic, powitała dyrektor szkoły, Teresa Rozpa-
ra, która zaprosiła zebranych w podróż przez dzieje szkoły po-
cząwszy od jej powstania aż po czasy dzisiejsze. Wszystko to 
przeplatane było znakomitymi występami uczniów.
 Na zakończenie wzruszających uroczystości obchodów 
stulecia szkoły przyszedł czas na gratulacje i podziękowania. 
Niesamowity prezent w postaci namalowanego przez Hannę 
Kutę, zastępcę dyrektora Samorządowego Centrum Kultury 
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Uczniowie szkoły w Radomicach dali niezapomniany występ

Wspaniały tort dopełnił uroczystości jubileuszowe

Budżet na poszczególne przedsięwzięcia oraz harmono-
gram 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 nie-
komercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekre-
acyjnej

1 420 000,00 II półrocze 
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, ochro-
ny środowiska i przeciwdziałania zmianom klima-
tu

225 000,00 I półrocze 
2017 r.

Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego 240 000,00 I półrocze 
2017 r.

Promocja obszaru objętego LSR, w tym produk-
tów lub usług lokalnych 140 000,00 II półrocze 

2017 r.

Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokal-
nego 100 000,00 I półrocze 

2018 r.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekre-
acyjnej

150 000,00 I półrocze 
2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny 
informuje, że coraz większymi krokami zbliżają się nabory wniosków, które planujemy ogłosić w ramach reali-
zacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania informuje

 Jako pierwsze ogłoszone zostaną 
konkursy dla przedsiębiorców w ramach 
przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój działalności 
gospodarczej oraz dla organizacji społecz-
nych w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Bu-
dowa lub przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej. Termin ogłoszenia to najprawdopodobniej 
przełom września i października 2016 r. Również w tym roku 
planujemy ogłosić konkurs grantowy dla organizacji społecz-
nych w ramach przedsięwzięcia Lokalna sieć innowacji.

 O ogłaszanych konkursach informować będziemy na stronie 
www.perlycn.pl oraz na naszym profilu na facebooku. Szcze-
góły naborów na bieżąco wysyłać będziemy do zainteresowa-
nych poprzez newslettera, do którego można  zapisać się na 
www.katalog.perlycn.pl Przed każdym naborem organizować 
będziemy również spotkania we wszystkich gminach wchodzą-
cych w skład LGD po to, by przybliżyć zasady ubiegania się 
o  pomoc. Dodatkowo pracownicy biura świadczą bezpłatne 
doradztwo indywidualne w biurze mieszczącym się w Morawi-
cy przy ul. Spacerowej 7 i pod nr telefonu 41 311 46 91 wew. 
304, 305.
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 3 czerwca, Anna Litwin, nauczycielka języka angielskiego, 
będąca  koordynatorką projektu pt. Playground Fun-a Europe-
an Day of Languages project”, otrzymała Krajową Odznakę 
Jakości. Uczniowską Krajową Odznaką Jakości zostało także 
nagrodzonych 16 najbardziej zaangażowanych młodych reali-
zatorów projektu z klas piątych.
 Po zakończeniu tego przedsięwzięcia, podjęte działania 
zostały poddane wnikliwej ewaluacji w zakresie następujących 
aspektów:
 1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność
 2. Integracja z programem nauczania

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Morawicy uhonorowana Krajową Odznaką
Jakości eTwinning 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy, jako jedyna w województwie świętokrzyskim,  
może poszczycić się prestiżowym sukcesem  w zakresie pracy w europejskim programie eTwinning w 2016 roku. 

 3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami 
partnerskimi
 4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
 5. Wykorzystanie technologii
 6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja
 Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie 
nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu repre-
zentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, 
dla uczniów- większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych 
działań, a dla szkoły - publiczne potwierdzenie zaangażowania 
i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

w  Morawicy, portretu Władysława Wójtowicza na ręce dy-
rektor SP w Radomicach złożył wójt gminy Morawica, Marian 
Buras. Władysław Wójtowicz bez wątpienia był najbardziej 
zasłużonym w całym stuleciu człowiekiej działającym na rzecz 
tej placówki – podkreślał wójt Marian buras, przypominając, 
że Władysław Wójtowicz był kierownikiem placówki, w któ-
rej uczył w latach 1931-1971. - Wychował on trzy pokolenia 
mieszkańców Radomic – powiedział wójt Buras. - Historia tej 
szkoły sięga I wojny światowej. Przetrwała ona ciężki czas oku-
pacji. Trudne warunki lokalowe. Początkowo mieściła się w kil-
ku domach. Później podjęto decyzję o budowie szkoły, która 
w takiej małej miejscowości jest bardzo ważna. Obok kościoła 
jest drugą instytucją, w której koncentruje się życie – podkreślił 
wójt. – Przychodzą tu nie tylko dzieci. To właśnie tu odbywają 
się spotkania z mieszkańcami, uroczystości kulturalne. Nie tak 
dawno szkoła przeżyła trudny okres. Ważyły się jej losy. Szczę-
śliwie udało się przekonać rodziców i nauczycieli do założenia 
Stowarzyszenia i przyjęcia innych zasady finansowania szkoły. 
Dzięki temu, udało się ją uratować i dzisiaj możemy być na tym 
wspaniałym jubileuszu 100-leciu – powiedział wójt, po czym 
podkreślił jak bardzo trudna jest praca nauczyciela – dlatego 
z tego miejsca, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim 
nauczycielom za trud pracy włożony w wychowanie oraz za 
ogromne zaangażowanie w życie kulturalne szkoły. Dziękuję 
również rodzicom i  Stowarzyszeniu za to, że taki kształt tej 
szkoły mamy – podziękował wójt, który jest wychowankiem 
tejże placówki.

 Głos zabrał także inny z absolwentów radomickiej szkoły, 
Tadeusz Rozpara, pełniący przez dwie kadencje funkcję Prezy-
denta Bełchatowa. - Zawsze z ogromną przyjemnością i z wiel-
kim wzruszeniem powracam do mojej rodzinnej wsi. Tu się wy-
chowałem, tu chodziłem do szkoły. Jestem zaszczycony tym, 
że mogę wziąć udział w tak wspaniałej uroczystości. Z okazji 
setnej rocznicy istnienia szkoły w Radomicach składam ser-
deczne gratulacje Pani dyrektor, wszystkim pracownikom oraz 
uczniom i rodzicom. Szczególne gratulacje i podziękowania 
składam społecznemu Towarzystwu Ekorozwoju Radomic. Ży-
czę sukcesów w pracy pedagogicznej nauczycielom i wyrażam 
nadzieję, że absolwenci tej szkoły będą rozsławiać Radomice 
– powiedział Tadeusz Rozpara, absolwent SP w Radomicach.
 Po licznych wystąpieniach gości, składających gratulacje 
i  słowa uznania dla prowadzenia placówki, zaproszono go-
ści na pyszny tort, a następnie do zwiedzania Izby Pamięci, 
gdzie absolwenci szkoły mogli odnaleźć się na archiwalnych 
zdjęciach. Można też było obejrzeć na udostępnionych świa-
dectwach podpisy nauczycieli, którzy uczyli w Radomicach. Na 
wielu twarzach widać było łzy wzruszenia, a wspomnieniom 
nie było końca. Dalsza część uroczystości jubileuszowych od-
była się w remizie OSP w Radomicach, gdzie świętowano jubi-
leusz piętnastolecia Małej Szkoły.  

Agnieszka Olech
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Izba Pamięci ściągnęła wielu gości, którzy chętnie oglądali archiwalne dokumenty 
szkolne

Goście zgodnie podkreślali jak ważne jest funkcjonowanie szkoły w Radomicach dla lo-
kalnej społeczności
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 12 czerwca, odbył się II Festyn Rodzinny przy Szkole Podsta-
wowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli. Piękna pogoda oraz 
bogaty program sprawił, że wokół  szkoły zgromadzili się miesz-
kańcy naszej oraz sąsiadujących miejscowości.  Organizatorzy: 
Rada Rodziców, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne, przy współ-
udziale licznych sponsorów, zorganizowali wspaniałą imprezę. 
 Główną atrakcją festynu były dmuchane zjeżdżalnie, baj-
kowy zamek i basen z kulkami. Dzieci chętnie zatrzymywały 
się przy punkcie, gdzie były malowane twarze i włosy. Ogrom-
ne zainteresowanie wzbudził występ Klubu Karate z senseiem 
Andrzejem Horną. Zaproszeni goście zaprezentowali pokaz na 
najwyzszym poziomie. W grupie karateków występowały także 
dzieci z Dębskiej Woli i Zbrzy. 

II Festyn Rodzinny w Dębskiej Woli za nami
Dmuchane zjeżdżalnie, bajkowy zamek i basen z kulkami, pokazy karate, liczne konkursy, gry i zabawy, a nawet 
paintball oraz pokazy chemiczne i fizyczne – tegoroczny Festyn Rodzinny w Dębskiej Woli był niezwykle udany.

 Dzięki staraniu „Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miej-
scowości Dębska Wola” uczniowie starszych klas mogli wziąć 
udział w pokazie chemiczno-fizycznym, przygotowanym przez 
Centrum Nauki Leonardo da Vinci z Podzamcza Chęcińskiego. 
Dla amatorów strzelania Stowarzyszenie przygotowało stano-
wisko paintballowe. Zawody w rzucie oponą zorganizowane 
przez firmę: Usługi Wulkanizacyjne i Pomoc Drogowa Artur 
Skuciński z Drochowa Dolnego przyciągnęły wielu uczestni-
ków, dla których ufundowane były nagrody. 
 Dopełnieniem wyśmienitej zabawy była muzyka na żywo 
i darmowy poczęstunek: pyszne ciasta, lody, wata cukrowa, 
pączki i napoje, a także kiełbaski z grilla, które przygotowywali 
rodzice uczniów. 
 Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim sponsorom, któ-
rzy z dobrego serca wsparli naszą imprezę. Dziękujemy Pani 
Dyrektor, nauczycielom i rodzicom za pomoc i współpracę. 
Z niecierpliwością czekamy na festyn w przyszłym roku!!!

 Odznaka jest przyznawana szkołom, w których praca na-
uczycieli i uczniów przebiegała na najwyższym krajowym 
poziomie, a same projekty wyróżniają się innowacyjnością, 
kreatywnością i ogromnym zaangażowaniem we współpracę 
europejską eTwinning.
Na czym polegała realizacja projektu?
 „European Day of Languages Playground Fun Project” to 
przedsięwzięcie 13 nauczycieli z 7 różnych  krajów europej-
skich, które zostało opracowane i wdrożone  na potrzebę Eu-
ropejskiego Dnia Języków. Poprzez zaproponowanie tematyki 
ulubionych gier i zabaw uczniów realizatorzy przedsięwzięcia 
mogli podzielić się informacjami na temat ulubionych gier oraz 
wypróbować  w praktyce zabawy otrzymane ze szkół partner-
skich. Uczniowie mieli okazję do osobistego przekonania się, 
jakie zabawy występują tylko w ich krajach, a jakie  gry są takie 
same lub podobne u ich europejskich sąsiadów. Dodatkowym 
atutem naszego projektu było motywowanie uczniów do na-
uki języka angielskiego poprzez zabawę oraz  zachęcenie do 
rywalizacji w duchu fair play. 
 Dzięki wspólnej pracy szkół partnerskich  z Europy  stało 
się widoczne, że zabawy w chowanego, ruchowe (ganianie się 
i łapanie) oraz  gry z użyciem elementów podskoków, klaskania 
i śpiewu są wszędzie tak samo popularne jak  piłka nożna. 
 Trwałymi efektami współpracy w etwinningu  jest książecz-
ka „Playground Fun- a European Day of Languages Project”, 
zawierająca zasady  gier i zabaw, filmy, prezentacje multime-
dialne oraz strona twinspace. 

 Innowacja ta promuje naukę języków obcych poprzez zaba-
wę i łączy zagadnienia związane ze sportem,  poszerza podstawę 
programową, promuje tworzenie zasobów dydaktycznych przy 
wykorzystaniu TIK. Jej sposób realizacji był nietypowy- dzięki 
programowi eTwinning Szkoła Podstawowa w Morawicy miała 
możliwość celebrowania Europejskiego Dnia Języków w oparciu 
o materiały wypracowane  przez nauczycieli z 7 krajów oraz ich 
uczniów  i porównania wyników pracy  z wynikami partnerów. 
Postępy projektu były na bieżąco monitorowane przez koordyna-
torów szkolnych poprzez obserwację, analizę danych, udzieloną 
informację zwrotną na forum oraz ankietę ewaluacyjną.
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Podczas festynu w Dębskiej Woli zabawa była przednia
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IV Festyn Rodzinny pod hasłem „Na Powitanie Lata”
18 czerwca, w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy odbył się Festyn Rodzinny na powitanie lata. Ce-
lem imprezy było zintegrowanie rodziców, dzieci i nauczycieli, włączenie rodziców do aktywnego uczestnictwa 
w spotkaniu i zabawach oraz upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia. 

 Festyn  rozpoczął się od pokazu  japońskiej sztuki walki Ka-
rate Kyokushin, prężnie działającej w naszej szkole pod kierun-
kiem Senseya p. Andrzeja Horny. Pokaz morawickiej sekcji kara-
te dostarczył moc emocji i ukazał umiejętności naszych uczniów 
i ich rodziców. Największą niespodzianką tej imprezy był występ 
grupy Rodziców w inscenizacji ,,Rzepka” J. Tuwima. Barwność 
kostiumów, wspaniała gra aktorska zachwyciła publiczność i do-
starczyła radosnych przeżyć. Imprezę uświetniło wiele instytucji: 
Miejska Komenda Policji w Kielcach,  Państwowa Powiatowa In-
spekcja Sanitarna w Kielcach, Ochotnicza Straż Pożarna z Morawi-
cy, Kieleckie szkoły ,,Awans”. Ciekawym punktem programu była 
licytacja, którą wspaniale poprowadzili panowie Robert Żołądek 
i Adam Trepka, a o przedmioty licytacji zadbał pan Daniel Czwar-
tosz. Dzięki słonecznej pogodzie i zaangażowaniu rodziców im-
preza przebiegła pomyślnie. Dużym  zainteresowaniem cieszył się 
pokaz baniek mydlanych, malowanie dziecięcych twarzy, pokazy 
chemiczne i własnoręcznie robione zwierzątka z kolorowych balo-
ników. Sztafeta na wesoło, w której uczestniczyli rodzice, ucznio-
wie i nauczyciele przysporzyła wiele emocji i dobrej zabawy. Skok 
wzwyż wyłonił zwycięzców w kategoriach klas IV, V, VI. Można 
było wziąć udział w grach i konkurencjach sportowych. Każdy 
nauczyciel zgodnie z harmonogramem realizował kilka punktów 
planu. Chętni mogli raczyć się grillowaną kiełbaską, lodami i watą 
cukrową. Wszyscy, którzy tego dnia przyszli do szkoły, uczestni-
czyli w innych niż zwykle zajęciach szkolnych. Byli zadowoleni, 
odczuwali radość i satysfakcję z podjętych działań. Każdy mógł 
znaleźć coś interesującego dla siebie. Atrakcje tego dnia zorgani-
zowane dla dzieci i rodziców pokazały zdrowy sposób spędzania 

wolnego czasu oraz dobry sposób na integrację rodziny. Festyn 
zakończył się efektem specjalny- pokazem „Odlotu balonów”. 
Eksplozja wielkiej fontanny wody, oznajmiła uczestnikom festynu 
zakończenie imprezy i początek WAKACJI 2016. 
 Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się poprzez 
udział w festynie do integracji naszej społeczności. Szczególne 
podziękowania należą się znakomicie działającej w naszej szkole 
Radzie Rodziców na czele z przewodniczącą Panią Dorotą Szczy-
kutowicz. Dzięki ich  wsparciu impreza stała się uroczystością 
wyjątkową. Była nie tylko sportową rywalizacją, ale i dobrą za-
bawą poprzez propagowania zdrowego stylu życia w dobrym 
towarzystwie i przy współpracy- rodzic – uczeń – nauczyciel.
 Organizatorzy : Elwira Kondracka, Danuta Bogusz, Ewa Znój, 
Paweł Strójwąs

 Hucznie świętował zakończenie sezonu Klub Karate Mora-
wica i Piekoszów. Zarząd klubu zorganizował niezapomniany 
piknik. - Piknik zorganizowaliśmy po raz pierwszy w historii 
naszego Klubu. Chcieliśmy w ten sposób uczcić nasze sukcesy, 
ale też podziękować wszystkim tym, którzy przyczyniają się do 
wspierania i promocji naszych działań – podkreśla Andrzej Hor-
na, prezes Klubu Karate Morawica.
 Podczas pikniku nie zabrakło relacji podsumowującej doko-
nania KKM. Uczestnicy wzięli udział w różnego rodzaju konku-
rencjach, jak między innymi przeciąganie liny. Rozegrano także 
mecz piłki nożnej z udziałem Macieja Horna II liga Kotwica Ko-
łobrzeg oraz Piotra Paprockiego III liga Korona Kielce. Na naj-
młodszych czekała dmuchana zjeżdżalnia, a wszyscy uczestni-
cy mogli posilić się pysznymi potrawami z grilla. 
 Wręczono także podziękowania za wspieranie działań 
i promocję KKM oraz certyfikaty. Zarząd KKM przygotował 
specjalne podziękowania w kategorii wspierania działań klu-
bu dla wójta gminy Morawica Mariana Burasa, starosty kie-
leckiego Michała Godowskiego, firmy blacharsko-lakierniczej 
“Auto-Adamczak Marek Adamczak”, firmy “Elbudex i Akamit” 
hurtowni materiałów budowlanych Sławomira Krawczyka, dla 
dyrektor ZPO w Jaworzni oraz dla dyrektora ZPO w Morawicy 
Jacka Kuzi. Natomiast w kategorii promocja KKM za artykuły 

Klub Karate Morawica i Piekoszów uczcił zakończenie sezonu szkoleniowo-startowego I Piknikiem KKM. 
W spotkaniu udział wzięli klubowicze zarówno najmłodsi jak i najstarsi, rodzice oraz osoby utożsamiające się 
z naszym klubem.

I Piknik Klubu Karate Morawica

o nas podziękowania przygotowano dla Agnieszki Madetko 
ze Starostwa Powiatowego za artykuł w miesięczniku “Kalej-
doskop”, Doroty Kułagi z “Echo Dnia” oraz Agnieszki Olech 
z “Wiadomości Morawickich”, a także Anity Majkowskiej ze 
Stowarzyszenia “Bezpieczny Dom” za promowania KKM. Nie 
zabrakło również wyróżnień za zaangażowanie dla działaczy 
KKM: Roberta Żołądka, Adama Trepki, Artura Węglińskiego, 
Macieja Świta czy Łukasza Skiby. Obsługę medialną spotkania 
zapewniła firma “MAT ART Agencja Artystyczna”.

Agnieszka Olech
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 Sukces drużyny seniorów w postaci awansu do IV ligi nie 
był jedynym osiągniętym przez drużyny Moravii w sezonie 
2015/2016. Awans wywalczyli także juniorzy starsi prowadze-
ni przez trenera Jarosława Podsiadło. Przyznać trzeba, że to 
duży sukces tym bardziej, że jeszcze niedawno istnienie tej 
drużyny stało pod znakiem zapytania. W sezonie 2012/2013 
prowadzeni wówczas przez trenera Mateusza Osmana zajęli 
trzecie miejsce czwarte miejsce w województwie, w kolejnym 
sezonie do drużyny dołączyło kilu graczy z zewnątrz co oka-
zało się nie najlepszym rozwiązaniem. Co prawda chwilowo 
drużyna była mocniejsza, ale wychowankowie więcej zaczęli 
przesiadywać na ławce w związku z czym zaczęły się rezygna-
cje z trenowania. Kolejne zgrzyty powodowały, że w drużynie 
trenowało coraz mniej zawodników, aż po rundzie jesiennej 
sezonu 2014/2015 Zarząd klubu był bliski decyzji o wycofaniu 
zespołu z rozgrywek. Zdecydowano jednak, że do końca se-
zonu drużynę poprowadzi trener seniorów Marek Bęben i tak 
udało się dokończyć rozgrywki, które miały być ostatnimi 
tego rocznika. Na szczęście znalazło się inne rozwiązanie. Po-

Juniorzy Moravii awansowali
do Ligi Świętokrzyskiej

łączono roczniki 1998 i 2000 opiekę nad nimi powierzono do-
świadczonemu miejscowemu szkoleniowcowi Jarkowi Podsia-
dło, który odbudował, zintegrował i zbudował bardzo dobrze 
funkcjonujący kolektyw. Świetna atmosfera, postawa jeden 
za wszystkich wszyscy za jednego, zaangażowanie i walka na 
boisku, utożsamianie się z Klubem Moravia przyniosły efekt 
w postaci dobrych wyników i awansu do Ligi Świętokrzyskiej. 
W 22 meczach juniorzy zgromadzili 46 punktów. Wygrali 15 
meczów, jeden zremisowali i sześć przegrali, co pozwoliło im 
zająć pierwsze miejsce w tabeli przed Piastem Chęciny, który 
zgromadził 41 punktów. Prawdziwą twierdzą okazał się sta-
dion Moravii, gdzie młodzi piłkarze wygrali wszystkie mecze 
z bilansem bramkowym 37-10 w 11 spotkaniach. Świetnie 
spisywała się defensywa ekipy z Morawicy, dzięki czemu 
straciła 28 goli, co okazało się najlepszym wynikiem w lidze.  
W ofensywie strzelanie bramek wzięło na siebie 12 zawodni-
ków: 13 goli - Arek Terech (7 + 6 karnych), 7 - Maciej Piecyk, 
Michał Zawadzki (6 + 1 karny), 6 - Szymon Czekaj, 5 - Samir 
Bouchachi (4 + 1 karny), 4 - Arek Łomiński, 3  - Dawid Pie-
rzak, Maksym Kaczmarski, 2 bramki - Wiktor Wojciechowski, 
1 bramka - Mateusz Śnioch, Szymon Rutkowski, Oskar Piecyk. 
Najlepszym asystentem został Michał Zawadzki, który dzie-
sięciokrotnie dogrywał ostatnią piłkę. Sześć asyst zanotował 
Maciek Piecyk i dalej: 5 Arek Terech, 3 Szymon Czekaj, Arek 
Łomiński, 2 Samir Bouchachi, Mateusz Śnioch, 1 Szymon Pie-
tras, Bartek Kosałka, Konrad Kaczor. 
 Pocieszającym jest fakt, że coraz więcej chłopców z tej 
drużyny puka do drzwi seniorów, a niektórzy jak Karol Misz-
czyk czy Kuba Wojcieszyński zadomowili się w niej na stałe, 
Na koniec życzymy powodzenia w Świętokrzyskiej Lidze Ju-
niorów Starszych. 
Panie z Moravii utrzymały się w II lidze 
 Na kolejny sezon w II lidze południowo – wschodniej 
zostaje drużyna kobieca. Uplasowała się na siódmym czyli 
ostatnim dającym utrzymanie miejscu. Walka o pozostanie 

 Na początek rodzice dzieci uczęszczających do szkoły zor-
ganizowali przedstawienie pt. ,, RZEPKA” J. Tuwima. Zaangażo-
wanie rodziców oraz samodzielne wykonanie strojów spotkało 

Festyn rodzinny w Chmielowicach 
17 czerwca, w Chmielowicach odbył się festyn rodzinny. Impreza swoją tematyką obejmowała Dzień Matki, 
Dzień Ojca oraz Dzień Dziecka. Pomysł i organizacja podzielonej na trzy części imprezy należała do rodziców . 

się z dużym uznaniem ze strony widowni. Dodatkową nagrodą 
dla rodziców były bezcenne uśmiechy na twarzach dzieci.
 Drugi etap obejmował zawody sportowe na szkolnym boisku. 

W zabawie uczestniczyły zarówno przedszkolaki, dzieci 
szkolne, nauczyciele oraz rodzice. Wszystkim dopisywał 
duch rywalizacji i dobry humor. Zwycięzcy konkurencji 
sportowych otrzymali słodkie nagrody. Natomiast na-
uczyciele i rodzice skromne upominki. Trzecim etapem 
wydarzenia było wspólne grillowanie.
 Festyn był okazją na wspólną integrację rodziców, 
dzieci i nauczycieli. Dodatkowo wspólna zabawa i ra-
dość maluchów była zachętą, aby takie imprezy orga-
nizować częściej.

Rodzice

Juniorzy Moravii w pełnym składzie
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 Piłkarki nożne z  Morawicy zajęły pierwsze miejsce na Wo-
jewódzkich Igrzyskach LZS w Łopusznie. Nasze zawodniczki 
były zdecydowanie najlepsze i ani przez moment ich przewaga 

I turniej WLP- Bilcza, 26 czerwiec 2016 
rok
 Rozgrywki III edycji Wakacyjnej Ligi 
Piątek rozpoczęły się od pewnego zwy-
cięstwa Grunwaldu nad Orionem. Ekipa 
z Chmielowic podczas pierwszego tur-
nieju w Bilczy odniosła 3 zwycięstwa 

Wakacyjna Liga Piątek – III edycja
Wakacyjna Liga Piątek o Puchar Wójta Gminy Morawica Mariana Burasa w piłce nożnej rozgrywa już III edycję. 
Liderem tabeli po turniejach w Bilczy i Morawicy jest ubiegłoroczny zwycięzca Albatrosi Morawica. W tabeli 
strzelców prowadzą także zawodnicy lidera Jakub Rabiej i Arkadiusz Terech odpowiednio z 12 i 9 trafieniami 
do bramki rywali. Szczegóły poniżej.

i  jeden mecz zremisowała z Albatrosa-
mi – mistrzem II edycji. Liderem klasy-
fikacji strzelców został Rafał Woliński 
z sześcioma trafieniami. Ubiegłoroczni 
zwycięzcy bardzo dobrze wystartowa-
li gromiąc debiutanta WM Team 6:0, 
w następnych meczach nie było już tak 

dobrze zgromadzili także trzy punk-
ty, ale w trzech meczach za trzy remi-
sy. Jakub Rabiej z Albatrosów zajmuje 
drugie miejsce z czterema bramkami 
w tabeli strzelców. Bardzo dobrze roz-
grywki rozpoczął Jumar gromadząc aż 
10 punktów. W pięciu meczach odniósł 

rozegrała się w ostatnim meczu, w którym podopieczne Ma-
rii Tarczyńskiej by być pewne pozostania musiały wygrać na 
wyjeździe z wyżej notowaną Starówką Nowy Sącz. I wyczynu 
tego dokonały mimo, że od 13 minuty przegrywały 1:0. De-
terminacja jaką wykazały się w drugiej połowie najpierw przy-
niosła najpierw wyrównanie w 57 minucie za sprawą Marleny 
Kasprzyk, a w 80 minucie prowadzenie. Wtedy to w objęciach 
koleżanek utonęła Magdalena Pawlik, która zdobyła jak się 
okazało zwycięskiego gola. 
Przygotowania Seniorów
 Pełną parą do swojego pierwszego sezonu w IV lidze przy-
gotowują się seniorzy. W kadrze zespołu nastąpi z pewnością 
kilka roszad, karuzela transferowa się rozkręca, trener szuka 
wzmocnień, niektórzy zawodnicy innych klubów. W drużynie 
nie zostaną na pewno Rafał Skrzypek i Piotr Pietrzyk, na te-
stach w Zdroju Busko jest Łukasz Zawadzki, trener nie będzie 
mógł prawdopodobnie liczyć na drugiego Bramkarza Jakuba 
Wojcieszyńskiego. Wzmocnienia wymaga obrona, bowiem 
jest tu tylko czterech graczy, piąty Bartek Młynarczyk leczy 
kontuzję. Z drużyna trenuje jednak wychowanek Macjei Ozi-
mirski, który ostatnio reprezentował Polan Pierzchnica i jest 
szansa że zostanie. Po rocznej przerwie akces powrotu zgłosił 
także Dawid Wójcik, który pół roku grał w ŁKG Łagów, a ko-
lejne pół leczył kontuzję i teraz będzie próbował odbudować 
formę. Jeśli chodzi o napastników to są testowani Krystian 

Ryński z Nidy Pińczów, ostatnio wypożyczony do Czarnych 
Połaniec oraz Damian Kopyciński z Partyzanta Radoszyce. 
Decyzje zapadną jednak po sparingach i rozmowach indywi-
dualnych z Zarządem Klubu. Jeśli chodzi o przygotowania to 
trener Marek Bęben zaplanował cztery gry kontrolne:
16.07.2016 Moravia – Zdrój Busko Zdrój 
23.07.2016 Piast Stopnica - Moravia
27.07.2016 Moravia - Lubrzanka Kajetanów
30.07.2016 Moravia - Warta Zawiercie
 W IV lidze Moravia zadebiutuje w niedzielę 7 sierpnia po-
dejmując na własnym stadionie Hetmana Włoszczowa. Już te-
raz serdecznie zapraszamy wszystkich symaptykó piłki nożnej 
na ten historyczny mecz. Terminarz na pierwsze kolejki IV ligi 
wygląda następująco;
7.08.2016 Moravia – Hetman Włoszczowa, godz. 17:30
14.07.2016 Lubrzanka Kajetanów – Moravia 17:30
17.08.2016 Moravia – Czarni Połaniec 17:30
21.08.2016 Moravia – Sparta Kazimierza Wielka 17:00
28.08.2016 Wisła Sandomierz – Moravia 17:00
31.08.2016 Moravia – Partyzant Radoszyce 17:00
04.09.2016 ŁKS Georyt Łagów – Moravia 17:00
11.09.2016 Moravia – Nida Pińczów 17:00

Przemysław Strójwąs 

Piłkarki z Morawicy mistrzyniami województwa LZS
Piłkarki nożne z Morawicy wygrały wojewódzki turniej Ludowych Zespołów rozgrywany w Łopusznie podczas 
Letnich Igrzysk LZS. Pod koniec gminy będą reprezentowały naszą gminę w finałach ogólnopolskich w woje-
wództwie Wielkopolskim. Szczegóły poniżej

nie podlegała dyskusji. Nasze zawodniczki pokonały wszystkie 
drużyny uczestniczące w imprezie. I tak pokonała kolejno: LZS 
Staszów 2:0 (bramki Milena Zagnińska oraz Justyna Olesiń-
ska), LZS Kazimierza Wielka 1:0 (bramka Katarzyna Michta) 
oraz 1:0 (bramka Milena Zagnińska). Mimo niezbyt wyso-
kich wyników przewaga naszych piłkarek była bezdyskusyjna, 
a awans do Ogólnopolskich Igrzysk LZS nawet przez moment 
niezagrożony. Oby tak samo było w ostatni weekend sierpnia 
kiedy to nasze piłkarki będą walczyć dla Morawicy na terenie 
województwa wielkopolskiego w imprezie ogólnopolskiej.
 Skład zespołu z  Morawicy: Mariola Wałek, Milena Za-
gnińska, Justyna Olesińska, Marlena Kasprzyk, Katarzyna Mich-
ta, Natalia Wesołowska, Paula Gotowiecka, Adrianna Majecka, 
Patrycja Szumska. Trener drużyny: Maria Tarczyńska.

Jacek Kubicki
Nasze piłkarki będą reprezentowały gminę Morawica w finałach ogólnopolskich
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trzy zwycięstwa, lider zespołu Damian 
Wojda zdobył 3 bramki. Z czterema 
punktami na koncie po pierwszy turnie-
ju jest Orion Radomice, najlepszy strze-
lec zespołu Krystian Zawadzki zdobył 
3 bramki. Bez punktu po pierwszym tur-
nieju jest debiutant w rozgrywkach WM 
Team. Zespól z Woli Morawickiej w tur-
nieju w Bilczy zdobył tylko 2 bramki. 
Najbliższy turniej już 10 lipca na boisku 
w Morawicy.
Orion- Grunwald 1:5
Dla Oriona Krystian Zawadzki oraz 
Dawid Pierzak x 2, Rafał Woliński x 2 
i Adam kaczor dla Grunwaldu.
Albatrosi- WM Team 6:0
Po golach Arkadiusza Łomińskiego, Ja-
kuba Rabieja x 2 i Arkadiusza Terecha x 3 
dla Albatrosów.
Albatrosi – Jumar 0:0
Jumar - WM Team 2:0
Po golach dla Jumaru Damiana Wojdy 
i Kamila Dziewięckiego.
WM Team- Grunwald 0:3
Po trzech golach dla Grunwaldu Rafała 
Wolińskiego.
Albatrosi- Orion 2:2
Dla zespołu z Morawicy Jakub Rabiej 
i  Artur Siuda samobójczy oraz Marcin 
Stępień x 2 dla Oriona.
Orion- Jumar 0:1
Po golu Damiana Wojdy dla Jumaru
Jumar- Grunwald 0:1
Po golu Rafała Wolińskiego dla Grun-
waldu.
WM Team- Orion 1:6
Dla zespołu z Woli Morawickiej Piotr Fał-
dziński oraz Michał Stodulski x 2, Kry-
stian Zawadzki x 2, Łukasz Bedla i Artur 
Siuda.
Albatrosi- Grunwald 1:1
Jakub Rabiej dla Albatrosów oraz Dawid 
Pierzak dla Grunwaldu.
WM Team- Jumar 1:5
Po golach Dawida Partkity dla WM Te-
amu oraz Mateusz Wojtuś x 2, Kamil 
Dziewięcki, Wojciech Szymański i Da-
mian Wojda dla Jumaru.

II turniej WLP - Morawica, 10 lipiec 
2016 rok
 W drugim turniej III edycji Waka-
cyjnej Ligi Piątek zagrali już wszyscy 
uczestnicy, którzy z różnych przyczyn 
nie uczestniczyli w pierwszym turnieju 
w Bilczy. Najbardziej efektywną drużyną 
drugiego turnieju byli zwycięzcy ubie-
głorocznej edycji Albatrosi Morawica. 
W pięciu meczach tylko raz zremisowali 
gromadząc, aż 13 punktów. Dzięki tej 
zdobyczy awansowali na miejsce lidera 
tabeli. W bardzo dobrej formie jest naj-
lepszy strzelec Albatrosów zaledwie 15 
letni Jakub Rabiej, w turnieju w Mora-
wicy zdobył - aż 8 bramek i z 12 trafie-
niami prowadzi w klasyfikacji strzelców. 
Wiceliderem jest jego kolega z drużyny 
Arkadiusz Terech z 9 trafieniami. Na 

drugim miejscu w tabeli rozgrywają-
cy pierwszy turniej zawodnicy z Obic. 
Young Boys na 7 meczy 5 wygrał i dwa 
bezbramkowo zremisował, tracąc tylko 
2 bramki w meczu z Grunwaldem. Dzięki 
lepszemu bilansowi bramek wyprzedzają 
zespól z Chmielowic. Zespół kierowany 
przez Adama Kaczora miał mało udany 
występ na boiskach w Morawicy, zdo-
bywając tylko 7 na 15 możliwych punk-
tów. Drużynę z Chmielowic kosztowało 
to spadek na 3 pozycje w tabeli. Czwarte 
miejsce zajmuje inny zespół z Morawicy 
- Czarni. W sześciu spotkaniach zdobyli 
14 punktów i mają realną szansę wal-
czyć o zwycięstwo. Bardzo dobrze spisał 
się najlepszy snajper Czarnych Emil Lu-
rzyński zdobywając 7 bramek. Zupełnie 
nieudany był II turniej dla Jumaru, za-
wodnicy z Kawczyna/Drochowa zdobyli 
zaledwie 1 punkt. Zmarnowali dorobek 
pierwszego turnieju i  spadli na piąte 
miejsce w tabeli. Wola Morawicka to 
drużyna, zdobywająca średnio 1  punkt 
na mecz, to zupełnie za mało aby wal-
czyć o najwyższe cele- jakie stawiali so-
bie zawodnicy z Woli Morawickiej przed 
rozgrywkami. Sześć bramek zdobył naj-
lepszy strzelec Artur Chlebowski. Pe-
chowo zakończył się turniej dla innego 
zawodnika Woli Morawickiej Tomasza 
Klimczaka, który po niefortunnym zde-
rzeniu z kolegą  z  drużyny wylądował 
w  szpitalu. Zdarzenie okazało się na 
szczęście niegroźne i  Tomek już wrócił 
do pełnej aktywności. Dużo starań, dużo 
chęci, ale tylko dwa zdobyte punkty - tak 
wygląda statystyka zespołu z Radomic. 
Zespół Oriona pomimo dobrej gry m.in. 
remisy z Albatrosami i Czarnymi nie zdo-
bywa punktów w  rozgrywkach. Tabele 
zamyka młody zespół, z Woli Morawic-
kiej. WM Team w  ostatnim meczu tur-
nieju nawet prowadził z Albatrosami, 
ale to bardzo podrażniło faworytów, 
którzy zrewanżowali się aż 9 bramkami. 
Zespól Mateusza Tarki nie poddaje się 
i zapowiedział, że na turnieju w Obi-
cach sprawi niespodziankę zdobywając 
pierwsze punkty w rozgrywkach. Za dwa 
tygodnie 24 lipca odbędzie się kończący 
turniej III edycji Wakacyjnej Ligi Piątek 
w Obicach. 
Wola Morawicka- Young Boys 0:2
Po golach Artura Szewczyka i Kamila 

Piecyka - samobójcza do zespołu z Obic.
Czarni – Orion 1:1
Dla Czarnych Emil Lurzyński oraz Łukasz 
Bedla dla Oriona.
Grunwald - Wola Morawicka 2:0
Po golach Konrada Orlińskiego i Seba-
stiana Krzemińskiego dla Grunwaldu.
Young Boys - Orion 2:0
Po golach Pawła Latosińskiego i Szymo-
na Czekaja dla Young Boys.
Wola Morawicka- Jumar 3:1
Artur Chlebowski x 2 i Mateusz Wiklina 
dla Woli Morawickiej oraz Kamil Dzie-
więcki dla Jumaru.
Grunwald - Czarni 0:3
Gole dla Czarnych zdobywali Emil Lu-
rzyński  x 2 i Karol Lurzyński.
Young Boys- Albatrosi 0:0
Grunwald – Orion 4:2
Dla Grunwaldu Łukasz Wojciechowski 
x 2 i Dawid Pierzak x 2 oraz Łukasz Bedla 
i Artur Siuda dla Oriona.
Wola Morawicka- Albatrosi 0:3
Po golach dla Albatrosów Arkadiusza Te-
recha i Jakuba Rabieja x 2.
Jumar- Czarni 1:2
Dla Jumaru Damian Wojda oraz Emil 
Lurzyński i Mateusz Kozak dla Czarnych.
Orion – Wola Morawicka 2:2
Marcin Stępień x 2 dla Oriona oraz Artur 
Chlebowski i Kamil Boroń dla Woli Mo-
rawickiej. 
WM Team – Czarni 0:5
Po golach Karola Lurzyńskiego x 2, Emila 
Lurzyńskiego x 2 i Mateusza Kozaka dla 
Czarnych.
Young Boys-Grunwald 4:2
Dla Young Boys Michała Zawadzkiego, 
Artura Szewczyka, Łukasza Zawadzki 
i Mateusza Zawadzkiego oraz Sebastia-
na Krzemińskiego dl a Grunwaldu.
Wola Morawicka- Czarni 0:1
Po golu Emila Lurzyńskiego dla Czarnych
Orion – Albatrosi 0:1
Po golu Jakuba Rabieja dla Albatrosów.
Grunwald- Jumar 0:0
Czarni- Young Boys 0:0
WM Team- Wola Morawicka 0:4
Po golach dla Woli Morawickiej Artura 
Chlebowskiego x 3 i Kamila Boronia.
Jumar – Albatrosi 1:3
Dla Jumaru Kamil Dziewięcki oraz Arka-
diusz Terech, Jakub Rabiej i Arkadiusz 
Łomiński dla Albatrosów.
Young Boys- WM Team 5:0
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APo golach dla Young Boys Michał Za-
wadzki x 2, Mateusz Zawadzki x 2 i Szy-
mon Czekaj.
Jumar- Young Boys 0:2
Po golach Artura Szewczyka i Łukasza 
Zawadzkiego.
WM Team – Albatrosi 1:9
Dla WM Teamu Piotr Ziółkowski oraz 
Arkadiusz Terech x 4, Jakub Rabiej x 4 
i Arkadiusz Łomiński dla Albatrosów.

Strzelcy WLP:
12 Jakub Rabiej (Albatrosi)
9 Arkadiusz Terech (Albatrosi)
7 Emil Lurzyński (Czarni)
6 Artur Chlebowski (Wola Morawicka) 
i Rafał Woliński (Grunwald)
5 Dawid Pierzak (Grunwald)
4 Kamil Dziewięcki i Damian Wojda 
(obaj Jumar) oraz Marcin Stępień (Orion)

R E K L A M A

Tabela Wakacyjnej Ligi Piątek- po II turnieju

Zespół 
(miejsce)

Mecze Punkty Bramki +/-

1. Albatrosi 
Morawica 
(m)

9 19 25:5 +20

2. Young 
Boys Obice

7 17 15:2 +13

3. Grunwald 
Chmielowice

9 17 18:11 +7

4. Czarni 
Morawica

6 14 12:2 +10

5. Jumar 
Kawczyn/
Drochów

10 11 11:12 -1

6. Wola 
Morawicka

7 7 9:11 -2

7.Orion 
Radomice

9 6 14:19 -5

8.WM Team 9 0 3:45 -42
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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. 785 938 948
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Występy artystyczne, puszczanie wianków, degustacja potraw regionalnych, konkursy z nagrodami, koncert 
gwiazdy wieczoru zespołu Loka, a na zakończenie pokaz fajerwerków – te i wiele innych atrakcji czekało na 
wszystkich, którzy 26 czerwca przybyli nad morawicki zalew, aby hucznie świętować Noc Świętojańską. Sobót-
kowa magiczna noc w tym roku ściągnęła do Morawicy prawdziwe tłumy.  

Zespół Loka rozbawił publiczność 
podczas Nocy Świętojańskiej

 Pełna atrakcji Noc Świętojańska rozpoczęła się już o godzinie 16. 
Uczestników zachwycił pokaz Zespołu Pieśni i Tańca MORAWICA oraz 
ukraińskiego zespołu „Malwy”. Tłumnie przybyłych gości bawiła również 
Rodzinna Kapela Korbanów, Zespół Folkowy „Morawianie” i zespół „Axis 
Band”. Zaśpiewały także utalentowane i nagradzane w wielu konkursach 
solistki, a Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej przedstawiło obrzęd 
„Nocy Świętojańskiej”. Nie zabrakło też tradycyjnego puszczania wian-
ków na wodzie.
 „Noc Świętojańska” w Morawicy nieodzownie łączy się także ze sma-
kami kulinarnymi. Tradycyjnie już można było spróbować regionalnych 
pyszności, które zostały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z terenu gminy Morawica. Potrawy wystawione do konkursu były tak 
dobre, że jury postanowiło przyznać wszystkim pierwsze nagrody. Po-
dobnie jak w konkursie na najpiękniejszy wianek.

   Podczas morawickiej nocy świętojańskiej oficjalnie zainau-
gurowano sezon kąpielowy nad zalewem. Tu już pojawił się 
ratownik, a mieszkańcy gminy mogą w pełni bezpiecznie ko-
rzystać z uroków miejsca kąpielowego. 
  Na wszystkich przybyłych na Noc Świętojańską do Morawi-
cy czekała na zakończenie niezapomniana uczta muzyczna. 
Na scenie stanął znany i ceniony zespół „Loka”. Rozbrzmiały 
największe hity zespołu jak „Prawdziwe powietrze” czy „Oczy 
miasta”. Na zakończenie imprezy wystrzałowym akcentem 
okazał się pokaz sztucznych ogni. Tysiące gości, bawiących się 
26 czerwca nad zalewem w Morawicy, mogą tylko świadczyć 
o tym jak niezwykła i udana była to impreza. Uroczystość po-
prowadziła Aneta Czaban, redaktor naczelna Radia „FaMa”.
   Urząd Gminy w Morawicy składa serdeczne podziękowania 
dla firmy „Uzdrowisko Busko-Zdrój S. A.” za przekazanie wód 
mineralnych.

Agnieszka Olech



 

Fot. Andrzej Radomski


