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W numerze:

Przy szkołach w Brzezinach, 
Lisowie, Nidzie i Woli Morawickiej 
powstaną nowe boiska

Szkoły w Bilczy i w Brzezinach
czeka modernizacja. Będzie też
nowy żłobek.

Wmurowano kamień węgielny
pod kolejną inwestycję

„Otyliada 2016” za nami

Wytańczone sukcesy Piramidy!

W Morawicy powitano wiosnę

Gmina Morawica ma swoje kody QR!

JUBILEUSZ 35-LECIA ZESPOŁU 
PIEŚNI I TAŃCA „BRZEZINA”
Hucznie obchodzono jubileusz 35-lecia Zespołu 
Pieśni i Tańca „Brzezina”. Gala z tej okazji odbyła 
się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. 
Podczas uroczystości wystąpili jubilaci.
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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

Drzewa rozkwitają, 
A w „Koralu” ceny spadają,
Od 30 kwietnia do 3 maja,

 7 zł za 60 minut pobytu w wodzie,
I poczujesz się radośnie  

Jak pszczółka w majowym ogrodzie.
Nie wahaj się ani chwili,

Bo tylko słonko z żalu kwili,
Że nie może dla ochłody

W „Koralu” skorzystać z wody.
Zapraszamy!!!!

MAJOWA
PROMOCJA
W KORALU !!!!
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Z myślą o najmłodszych
 - Szkołę i żłobek w Bilczy trzeba rozbudować - mówi wójt 
gminy Morawica, Marian Buras i tłumaczy, że konieczność ta 
jest podyktowana stale zwiększającą się liczbą mieszkańców 
Bilczy, także tych najmłodszych i w wieku szkolnym. - Obecnie 
w żłobku znajdują się 24 miejsca, a potrzeby są znacznie więk-
sze. Już teraz tworzy się długa lista oczekujących. W nowym 
oddziale opiekę otrzyma 50 dzieci - podkreśla wójt Buras.
 By poprawić warunki nauczania w Zespole Szkół w Bilczy, 
władze gminy planują również dobudowę sal lekcyjnych. - Chce-
my wykorzystać już istniejące w budynku szkoły rozwiązania ko-

Szkoły w Bilczy i w Brzezinach czeka
modernizacja. Będzie też nowy żłobek

Gmina Morawica planuje rozbudowę szkoły i żłobka w Bilczy. Z kolei Zespół Szkół w Brzezinach przejdzie ter-
momodernizację.

munikacyjne. Sale znajdują się tu po jednej stronie korytarza, 
dlatego od strony ulicy Szkolnej chcemy dobudować budynek, 
w którym znajdą się nowe pomieszczenia - na parterze żłobek 
z kilkoma oddziałami, a na piętrze sale lekcyjne dla klas 1-3 - tłu-
maczy zastępca wójta Morawicy Marcin Dziewięcki.
 Do końca tego roku powstać ma projekt budowlany, któ-
rego autorem jest kielecka firma Neoinvest. Na realizację in-
westycji władze gminy będą starały się o dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych. - Jeśli uda się je pozyskać, w 2017 roku 
moglibyśmy rozpocząć budowę, a do 2018 roku ją zakończyć - 
mówi Marcin Dziewięcki.

Cieplej i bardziej przestronnie
 Gmina Morawica rozstrzygnęła także zapytanie ofertowe 
na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla 
zadania: Termomo-dernizacja budynku Zespołu Szkół w Brze-
zinach. Wykonanie projektu, który będzie kosztował gminę 86 
tysięcy złotych, jest konieczne do przygotowania dokumentacji 
niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji 
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczo-
nych dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
 - Zgodnie z założeniami szkoła przejdzie termomoderniza-
cję, a zatem wymianę pokrycia dachowego czy stolarki okien-
nej. Zwiększy się także ilość sal lekcyjnych - zapowiada wójt 
Marian Buras.
 Na zdjęciach wstępna wizualizacja koncepcji projektu roz-
budowy Zespołu Szkół w Bilczy wraz z budową żłobka. Par-
ter budynku zajmą oddziały żłobka, na piętrze znajdą się sale 
szkolne.Tak będzie wyglądała szkoła po rozbudowaniu

 Wśród nich znalazła się Lokalna Grupa Działania „Perły 
Czarnej Nidy” reprezentowana przez prezesa Marcina Dzie-
więckiego i wiceprezes Monikę Piotrowską. Zarząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na uroczystości reprezentował Piotr Żo-
łądek. Strategia złożona przez naszą LGD uzyskała w ocenie 
189 punktów, co uplasowało ją na trzecim miejscu na 19 grup, 
których strategie poddane zostały ocenie.
 Jeszcze w bieżącym roku ogłoszone zostaną pierwsze na-
bory wniosków, a przypomnijmy, że do rozdysponowania 
mamy 4,75 mln zł. Połowa z tej kwoty przeznaczona zosta-
nie na rozwój przedsiębiorczości na terenie Lokalnej Grupy 
Działania „Perły Czarnej Nidy”, a druga część na działania na 

Umowa na realizację Lokalnej 
Strategii Rozwoju podpisana

21 kwietnia, Lokalne Grupy Działania z terenu województwa Świętokrzyskiego dokonały uroczystego pod-
pisania umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

rzecz lokalnej społeczności. Więcej szczegółów na temat pla-
nowanych naborów uzyskać można w biurze Lokalnej Grupy 
Działania „Perły Czarnej Nidy” mieszczącym się w Morawicy na 
ul. Spacerowej 7, lub pod nr tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305. 
Lokalna Strategia Rozwoju, w której znajdują się podstawowe 
informacje o sposobie działania LGD umieszczona została na 
naszej stronie internetowej www.perlycn.pl. Zachęcamy do jej 
śledzenia, gdyż tam zamieszczać będziemy wszelkie informacje 
na temat podejmowanych przez nas działań.

Redakcja
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 Projekt ma na celu upowszechnienia i wypromowania 
dziedzictwa kulturowego Gminy Morawica: zrewitalizowane-
go zabytkowego parku oraz związanej z nim historii zespołu 
dworskiego, w tym historii rodziny Oraczewskich dotychczas 
nieznanej nawet dla lokalnej społeczności, a o wielkim znacze-
niu historycznym dla regionu świętokrzyskiego. 
Głównymi działaniami w projekcie będą: 
• wydanie publikacji - przewodnika po historii zespołu dwor-
skiego, atrakcji z nim związanych, rodów, herbów
• zorganizowanie nowego  wydarzenia kulturalnego pn. „Pań-
stwo Oraczewscy zapraszają…” w zabytkowym parku, pod-
czas którego: przybyłym zostanie przybliżona historia miejsca 
oraz zaprezentowane zostaną stroje poszczególnych epok 
z uwzględnieniem charakterystyki regionu, odbędzie się kon-
kurs na prezentację stroju regionalnego danej epoki.
• zorganizowanie przedstawienia w Centrum Kultury insceni-
zacji pt. „O tym jeszcze szumią parkowe drzewa” (życie i dzia-
łalność Oraczewskich na tle epoki i wydarzeń które rozegrały 
się na terenie gminy Morawica) połączony z promocją powsta-
łej w ramach projektu publikacji

Gmina Morawica otrzymała
kolejne dofinansowanie 

Gmina Morawica otrzymała dofinansowanie w wysokości 41.267,50 na realizację projektu pn. „Przez pokole-
nia do teraźniejszości”, przyznane przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w San-
domierzu Wdrażającego Program Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością.

 Chcemy podkreślić, że wydarzenie kulturalne pn. „Państwo 
Oraczewscy  zapraszają…” w zabytkowym parku w Morawicy
odbędzie się 18 czerwca br. o godz. 20.00.

 W programie przewidziana jest prezentacja pięknych stro-
jów z epoki romantyzmu, przy akompaniamencie muzyki kla-
sycznej, odbędzie się również konkurs na prezentację regional-
nego szlacheckiego stroju tej epoki.

 Już dziś zapraszamy wszystkich do udziału w w/w konkursie.
 Na uczestników czekają cenne nagrody!!!

 O szczegółach będziemy informować na bieżąco za pośred-
nictwem strony internetowej oraz plakatów i zaproszeń.

 Wszelkie informacje dostępne są w Referacie Kultury Sportu 
i Promocji Gminy. 41 311 46 92 wew. 205 – 207

M.Malicka

W związku z licznymi zgłoszeniami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  /Policja, Pogotowie Ratunko-
we, Straż Pożarna, itp./, oraz osób dostarczających korespondencję i przesyłki pocztowe, dotyczącymi braku 
tabliczek z numerem domu - Straż Gminna w Morawicy wzywa mieszkańców Gminy Morawica, nie realizują-
cych powyższego nakazu – do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

 Zgodnie z art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 
1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficz-
ne, właściciele nieruchomości zabudowanych 
lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji 
gruntów i budynków, które takimi nierucho-
mościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocz-
nym miejscu, na ścianie frontowej budynku – tabliczki z nu-
merem porządkowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 Na tabliczce umieszcza się oprócz numeru porządkowe-
go nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nadanych 
nazw ulic lub placów – nazwę miejscowości. Dopuszcza się  
umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym, na ogrodze-
niu nieruchomości.

 Należy podkreślić, że umieszczenie tabliczki z numerem po-
rządkowym, jest bezwzględnym obowiązkiem właściciela nie-
ruchomości. Nie jest to obowiązek państwa czy gminy.
 Zgodnie z art. 64 kodeksu wykroczeń: „Kto będąc właścicie-
lem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nierucho-
mości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim 
miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki  z nume-
rem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości, podlega karze grzywny  do 250 zł, lub skierowa-
niem sprawy do Sądu”.
 W najbliższym czasie Funkcjonariusze Straży Gminnej i Ko-
misariatu Policji w Morawicy rozpoczną kontrolę posesji.

Straż Gminna w Morawicy

Tabliczki z numerami posesji obowiązkowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

Gmina MorawicaGmina Dwikozy
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UWAGA! Zmiany w kalendarzu wydarzeń w Gminie Morawica

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem
wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych

na terenie gminy Morawica.
MAJ:
• 01.05.2016 r. godz. 14.00 – Gminny Dzień Strażaka, Msza przed Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy, 
• 04.05.2016 – Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej w Morawicy Samorządowe Centrum Kultury
• 13-15.05.2016 r. – Kager Terenowiec Super Rally- zlot pojazdów terenowych  wstęp wolny,
• Turniej Tańca organizowany przez Szkołę Tańca Go 4 Dance, Hala Bilcza
• 22.05.2016 r. – Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Morawica, Polski Związek Wędkarski okręg kielecki koło w Morawicy, 
zbiornik retencyjno – rekreacyjny na rzece Morawka w Morawicy 
• II Gminna Gala Czytelnicza, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• Dzień Matki, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• 29.05.2016 - rowerowa majówka z grupą ACTIVE

CZERWIEC:
• 03,06.2016 r. - Bajkowy Dzień Dziecka, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• 04.06.2016 r.- DZIEŃ DZIECKA w Gminie Morawica, GMINNY SDTADION SPORTOWY wstęp wolny
• 12.06.2016 r. –Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej z okazji „Dnia Dziecka”, Polski Związek Wędkarski okręg kielecki 
koło w Morawicy, zbiornik retencyjno – rekreacyjny na rzece Morawka w Morawicy 
• 18.06.2016 r. nowe wydarzenie kulturalne w zabytkowym parku w Morawicy pn. „Państwo Oraczewscy zapraszają…”
• 19.06.2016 r. Spotkanie „Ludzie stąd” , Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• 19.06.2016 r. – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Gminny Stadion Sportowy, wstęp wolny,
• 26.06.2016 r. – Noc Świętojańska w Morawicy, parking przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym na rzece Morawka, gwiazda wie-
czoru – zespół LOKA, wstęp wolny,
• Czerwiec- sierpień 2015 r. – Gminna Liga Piątek Piłkarskich – piłka nożna, Bilcza, Morawica i Obice, wstęp wolny,

LIPIEC:
• Lipiec – Sierpień – zajęcia wakacyjne, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• 03-15.07.2016 r. - obóz języka Angielskiego (Krapkowice)
• 24.07.2016 r. – Bieg o laur Brzezin organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwala, wstęp wolny,
• 31.07.2016 r. – Chałupkowe Garcynki, plac przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, wstęp wolny

SIERPIEŃ:
• 06-07.08.2016 r. – MTB Cross Maraton – zawody sportowe: biegi oraz zawody rowerowe
• 7.08.2016 r. – Wybory Miss, Małej Miss i Małego Mistera Gminy Morawica, muszla koncertowa w Morawicy, wstęp wolny,
• 28.08.2016 r. – Dożynki Gminne, gwiazda wieczoru – zespół   , wstęp wolny
• Turniej Pochyłego Boiska – piłka nożna, Chałupki, wstęp wolny,
• Siatkówka plażowa – mistrzostwa kobiet i mężczyzn, Stadion Gminny, wstęp wolny,

WRZESIEŃ:
• Narodowe czytanie, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• 25.09.2016 r. – III Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna

PAŹDZIERNIK:
• Dni Otwarte Centrum Samorządowego w Morawicy, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• Roztańczone Puzzle

LISTOPAD:
• Święto Niepodległości, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• Spotkanie z cyklu „Ludzie stąd” , Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• Gminna Cecyliada, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• Mistrzostwa kobiet i mężczyzn  w tenisie stołowym, Hala Bilcza
• Listopad – Sierpień - piłka nożna halowa- III edycja Morawickiej Ligi Futsalu, Hala Bilcza
• Listopad – Sierpień - Siatkówka- II edycja Morawickiej Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzn, Hala Bilcza

GRUDZIEŃ: 
• 03.12.2016 r. - Mikołajkowe Zawody Pływackie, pływalnia „KORAL”, wstęp wolny
• Mikołajki dla dzieci, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• Jasełka Bożonarodzeniowe, Kiermasz ozdób świątecznych, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• 4.12.2016 r - piłka nożna halowa- Turniej Strażaków OSP, Hala Bilcza
• 18.12.2016 r - piłka nożna halowa- Turniej oldbojów

Jednocześnie informujemy, że aktualny kalendarz wydarzeń na terenie gminy Morawica jest dostępny na stronie internetowej gminy 
Morawica: www.morawica.pl 
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 W niedzielne popołudnie przed Centrum Samorządowym 
w Morawicy zebrała się liczna grupa dzieci, gotowych do po-
szukiwania wielkanocnych, czekoladowych jajek, które ukryto 
w morawickim parku. Dzieci ruszyły na poszukiwania pod opie-
ką harcerzy z 75 KDH z Bilczy. - Poszukiwanie czekoladowych 
wielkanocnych jajeczek w naszym morawickim parku zorgani-
zowaliśmy już po raz drugi - poinformowała Teresa Badowska, 
dyrektor Centrum Kultury w Morawicy. - W tym roku w zaba-
wie wzięło udział kilkudziesięciu uczestników. Walka o najlep-
sze miejsce była na najwyższym poziomie - podkreśliła dyrektor 
Teresa Badowska.
 Jajeczka w parku ukryli harcerze z 75 KDH z Bilczy. - Wyzna-
czyliśmy trasę kierunku poszukiwań i wraz z zawodnikami ru-
szyliśmy w teren. Pilnowaliśmy, żeby nikt nie niszczył posadzo-
nych krzewów i kwiatów. Wygrali ci, którzy zebrali najwięcej 
czekoladowych jajek – powiedział Mikołaj Opatowski z 75 KDH 
z Bilczy.
 Aby odszukać jak najwięcej jajek trzeba było wykazać się nie 
lada sprytem. Miejsce trzecie w konkursie zajęła jedenastolet-
nia Oliwia Tokarzewska, która zebrała dwadzieścia czekolado-
wych jajeczek. Miejsce drugie zdobyła również jedenastoletnia 
Aleksandra Michalczyk, której udało sie odszukać dwadzieścia 
jeden jajeczek, a miejsce pierwsze przypadło bezapelacyjnie dla 
dziesięcioletniego Pawła Bochenek, ktoz morawickiego parku 
przyniósł aż dwadzieścia cztery jajeczka. Wszyscy otrzymali na-
grody z rąk wójta Mariana Burasa. Nagrodę zdobyła także naj-
młodsza uczestniczka zabawy, dwuletnia Rozalia Olszewska. 
 Dużą atrakcją podczas świątecznej niedzieli w Morawicy 
okazał się być także konkurs na najpiekniejszą pisankę wiel-
kanocną. - Zgodnie z regulaminem konkursu pisanka powinna 
być wykonana z wydmuszki, plastikowego, drewnianego lub 
styropianowego jajka. Każdy uczestnik mógł wykonać tylko 
jedną pracę w dowolnej technice plastycznej - poinformowała 
dyrektor Teresa Badowska. 
 Trzeba przyznać, że wszystkie zgłoszone na konkurs prace 
były piękne, a komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. 
Przy ocenie i nagradzaniu prac brane były  pod uwagę: orygi-
nalność, pomysłowość, samodzielność  i estetyka wykonania. 

Wielkie szukanie
jajek wielkanocnych w Morawicy

Świąteczna i niezwykle atrakcyjna była Niedziela Palmowa w Morawicy. Szczególnie dla najmłodszych, któ-
rym zorganizowano „Wielkie szukanie jajek wielkanocnych” ukrytych w Parku przy Centrum Samorządowym 
w Morawicy oraz konkurs na najpiękniejszą wielkanocną pisankę. Nie zabrakło też kiermaszu ozdób świątecz-
nych, malowania pisanek przez znane osoby, a na zakończenie koncertu pieśni wielkopostnych. 

W skład jury weszli nauczyciele plastyki oraz przedsiębiorcy, 
którzy wzięli udział w malowaniu pisanek podczas palmowej 
niedzieli w Morawicy. Po długich naradach w kategorii wie-
kowej dzieci młodsze I miejsce zdobyła Alicja Buśluk – lat 2, 
II miejsce - Wojciech Olszewski-  lat 7, a miejsce III Natalia Ku-
dełka - lat 5. W kategorii wiekowej dzieci starsze: I miejsce zdo-
była Oliwia Kamizela – lat 8. II miejsce przypadło dla Partycji 
Radomskiej - lat 9, a miejsce III zajął Michał Kudełka - lat 9. 
Przyznano też wyróżnienia, które zdobyli: Dominika Sułkow-
ska – lat 8, Wiktoria Sułkowska – lat 11, Lana Stefaniec – lat 5, 
Katarzyna Migas – lat 10, Wiktoria Kamizela – lat 10 oraz Ame-
lia Trela – lat 7. Nagrody dla najlepszych wręczono na scenie 
morawickiego Centrum Kultury podczas Gminnego Przeglądu 
Pieśni Wielkopostnych.
 Podczas Niedzieli Palmowej w Morawicy stanęły też liczne 
kramy z rękodziełem świątecznym lokalnych artystów. Można 
tu było zakupić piękne pisanki, świąteczne zajączki i stroiki, 
a  wszystko to wykonane różnorodną techniką. Świąteczne 
cudeńka ręcznie wykonane cieszyły oko kupujących. W trak-
cie kiermaszy trwało malowanie pisanek przez znane osoby. 
To właśnie one wspominały tradycje wielkanocne, o których 
pamiętają ze swojego dzieciństwa. Przypomniano także o tym, 
co w trakcie Świąt Wielkiej Nocy powinno być najważniejsze. 
 Działo się wiele w holu  Samorządowego Centrum w Mora-
wicy, ale i działo sie sporo na scenie sali widowiskowej Centrum 
Kultury. To właśnie tu rozbrzmiały pieśni wielkopostne w wyko-
naniu zespołów folklorystycznych, chórów i solistów. Była też 
okazja do wysłuchania gawędy na temat lokalnych zwyczajów 
wielkanocnych w wykonaniu Brudzowianek. - To będzie nasza 
nowa tradycja wielkanocna. Podczas koncertu wielkopostnego 
morawickie zespoły ludowe kolejno w każdym roku będą opo-
wiadać o świątecznych tradycjach - poinformowała dyrektor 
Centrum Kultury w Morawicy, Teresa Badowska.
 Bez wątpienia śmiało można stwierdzić, że tegoroczna Nie-
dziela Palmowa w Morawicy była pełna atrakcji i każdy znalazł 
tu coś dla siebie.

Agnieszka Olech
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OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół w Bilczy ogłasza 
nabór do planowanej w I klasie gimna-
zjum, w roku szkolnym 2016/2017, klasy 
sportowej o profilu piłka siatkowa. 
Zainteresowanych uczniów i ich rodzi-
ców zapraszamy do pobrania wniosku o 
przyjęcie dziecka ze strony www. zsbilcza.eu i złożenie 
w sekretariacie szkoły w terminie do 28 kwietnia 2016r.  

Szukanie jajek wielkanocnych w Morawicy z roku na rok ściąga do zabawy więcej osób
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 Dzieci wraz z opiekunami oraz panem Zbigniewem Ka-
sprzykowskim – ornitologiem pełniącym nadzór ornitologiczny 
nad płoszeniem gawronów w parku powiesili 14 budek lęgo-
wych dla następujących gatunków: sikora, nurogęś, puszczyk, 
nietoperz i pełzacz. Przedszkolaki chętnie nosiły budki i pytały 
o gatunki ptaków. Dzieci mogły również z bliska zobaczyć so-
koła i jastrzębia – ptaki, które od lutego „pracują” codziennie 
w parku strasząc gawrony.

Redakcja

Wieszanie budek lęgowych
Najstarsza grupa przedszkolaków z Przedszkola 
Samorządowego w Morawicy wzięła udział w ak-
cji wieszania budek lęgowych dla ptaków w par-
ku w Morawicy.

QR CODE
CENTRUM
SAMORZADOWE

QR CODE
KOSCIOL BRZEZINY

QR CODE
OSRODEK TRADYCJI 
GARNCARSTWA 
CHALUPKI

Czym są kody QR i jak je odczytać?
 Kod QR to fotokod składający się z czarno-białej plątani-
ny kwadracików, pod którymi ukryte są informacje w systemie 
zero-jedynkowym. Kod QR podobnie jak kod kreskowy jest już 
powszechny w codziennym życiu. W kodzie tym mogą być za-
pisane cyfry, symbole, litery, obraz czy dźwięk, a więc na przy-
kład adresy stron internetowych danych obiektów lub produk-
tów, na których znajdziemy interesujące nas informacje, filmy, 
czy zdjęcia. Aby odczytać kod QR wystarczy tablet z kamerką 
lub smartfon z wbudowanym aparatem i odpowiednią aplika-
cją. W celu uzyskania informacji o danym obiekcie lub produk-
cie należy skierować obiektyw urządzenia na wybrany kod QR 
i gotowe.  

Obiekty z kodami QR w gminie Morawica
 Gmina Morawica już dołączyła do grona posiadaczy kodów 
QR. Oznaczony nimi został szereg obiektów. Kody QR zyskały 
między innymi: Basen „Koral”, Centrum Samorządowe, Hala 
Sportowa w Bilczy, Kościół w Brzezinach, Kościół w Lisowie, 
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, Zabytkowy Park 
Dworski w Morawicy oraz Zbiornik Wodny na rzece Morawka. 
Kody QR będą umieszone na tablicach informacyjnych przed 
wymienionymi obiektami, ale nie tylko. Będzie je można zna-
leźć także w folderach promocyjnych, na oficjalnej stronie in-
ternetowej gminy oraz w ulotkach reklamowych. – Kody QR 
są niewątpliwym ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji 
o obiektach i produktach. Zamiast uruchamiać wyszukiwarkę 
internetową i wpisywać słowa kluczowe, dzięki którym odnaj-
dziemy określony obiekt, wystarczy zeskanować kod i goto-
we. Właściwie od ręki, bez większego wysiłku mamy dostęp 
do pożądanej informacji. Pojawienie się tabliczek z kodami 
QR z pewnością uatrakcyjni formę dostępu do wielu obiektów 
znajdujących się na terenie gminy Morawica– podkreślił wójt 
gminy Morawica, Marian Buras. 

Gmina Morawica idzie z duchem czasu i wprowadza nowe technologie - kody QR, czyli mobilny informator 
o określonych obiektach z jej terenu. Wystarczy telefon, smartfon lub tablet z dostępem do Internetu i specjal-
ną aplikacją, aby móc fotokod zeskanować i uzyskać dostęp do pożądanych informacji.

Gmina Morawica ma swoje 
kody QR!

 Pierwszym miastem w Polsce, które zastosowało kody QR 
w mobilnym przewodniku była Łodź. Dziś fotokody stają się 
coraz bardziej popularne i są szeroko stosowane w kolejnych 
miastach i gminach w Polsce. Do nich dołączyła także gmina 
Morawica.  

Agnieszka Olech

QR CODE
HALA BILCZA

QR CODE
KOSCIOL LISOW

QR CODE
BASEN KORAL

QR CODE
PARK DWORSKI

QR CODE
MORAWICA ZALEW

Maluchy były żywo zainteresowane informacjami o życiu ptaków
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 W niedzielny wieczór 10 kwietnia 2016 roku w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach odbyła się Studniówka… Tak, 
nikt się nie pomylił. Jednak tym razem okazją do odliczania 100 
dni nie była matura, ale Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 
Na tym niezwykłym wydarzeniu bawili wolontariusze ŚDM. Ale 
skąd oni się wzięli i kim są. To młodzi ludzie z całej diecezji, 
także z naszego morawickiego dekanatu, którzy postanowili 
poświecić swój czas, by pomagać w przygotowaniu tego waż-
nego wydarzenia, które odbędzie się w lipcu nie tylko w Kra-
kowie, ale także w naszych parafiach. Światowe Dni Młodzieży 
poruszą, bowiem cały kraj, a chyba można powiedzieć, że już 
poruszyły!
 Parafie w dekanacie morawickim, odpowiedziały na apel 
papieża Franciszka odnośnie ŚDM skierowany do młodych: 
„Dobrze przygotujcie”. Już od listopada 2014 roku zaczęły po-
wstawać Parafialne Centra Światowych Dni Młodzieży. Działają 
w nich młodzi ludzie, którzy w większości są oficjalnymi wolon-
tariuszami ŚDM Diecezji Kieleckiej. A co u nich słychać? Czym 

Młodzi zaangażowani w Wolontariat ŚDM
się zajmują? Niech te krótkie relacje, z niektórych inicjatyw, po-
każą zaangażowanie wolontariuszy z naszego dekanatu.
 Młodzież skupiona w wolontariacie Światowych Dni Mło-
dzieży w Bilczy od ponad roku przygotowuje się do tego waż-
nego wydarzania, jakie odbędzie się w lipcu w naszej Ojczyź-
nie. Przygotowania te obejmowały szkolenia organizowane na 
etapie diecezjalnym i dekanalnym, jak również spotkania mo-
dlitewno-formacyjne w parafii. Ważnym elementem były różne 
„akcje” mające na celu popularyzację ŚDM wśród wiernych. 
W zeszłym roku prowadzona była w Bilczy akcja „Kluczowa 
pomoc”, dzięki której udało się pozyskać kilkanaście kilogra-
mów surowców wtórnych. W listopadzie młodzież rozdawała 
po każdej Mszy św. kalendarzyki z logo ŚDM oraz modlitwą za 
ŚDM. W styczniu wolontariusze przygotowali torebki z kredą 
i kadzidłem, które były rozdawane w Uroczystość Trzech Króli 
w naszym kościele. Uzyskane w ten sposób środki finansowe 
pomogą młodzieży w wyjedzie na uroczystości centralne i spo-
tkanie z Ojcem Świętym.

 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” tradycyjnie już odbyły się 
w  Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy. Organizatorem 
Turnieju był Urząd Gminy Morawica przy udziale Zarządu Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Morawicy. Rolę 
gospodarza pełnił Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy. 
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął wójt gminy Mo-
rawica, Marian Buras. W Turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Morawica.
 Tradycyjnie już uczestnicy turnieju musieli najpierw wykazać się 
wiedzą pożarniczą, rozwiązując test składający się z zamkniętych 
zadań. Do rywalizacji w turnieju przystąpiło osiemnastu uczniów. 
Fundatorem nagród był Urząd Gminy Morawica. W roli obserwa-
torów uczestniczyli opiekunowie z poszczególnych szkół z terenu 
Gminy Morawica. Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju 
czuwała komisja w składzie: Przewodniczący Komisji mł. bryg. 
Piotr Sokół, kpt. Adam Borowiec – Komenda Miejska PSP w Kiel-
cach oraz Władysław Strójwąs – Komendant Gminny Związku OSP 
RP w Morawicy – członek komisji.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą
 Turniej rozpoczęto od zapoznania uczestników z regulaminem 
turnieju wiedzy pożarniczej. Następnie rozdano pytania testowe 
i uczniowie mogli przystąpić do pracy. Jak się później okazało, wy-
kazali się nie lada wiedzą. 
 W bieżącym roku najwyższym poziomem wiedzy w kategorii 
Szkół Podstawowych wykazał się Arkadiusz Raczyński ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzezinach. Na miejscu drugim w tej kategorii uplasował 
się Eryk Jaszczyk z SP w Morawicy, a na miejscu trzecim Aleksandra 
Kołek – SP Dębska Wola. W kategorii szkół gimnazjalnych na miejscu 
pierwszym znalazł się Oskar Piecyk z Gimnazjum w Morawicy. Tuż 
za laureatem pierwszego miejsca na miejscu drugim uplasował się 

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Osiemnastu uczniów stanęło do rywalizacji w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Po zaciętych bojach, w eliminacjach powiatowych 
Gminę Morawica reprezentować będą: w kategorii Szkół Podstawowych – Arkadiusz Raczyński ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzezinach, a w kategorii gimnazjum – Oskar Piecyk z Gimnazjum w Morawicy.

Michał Zawadzki z Gimnazjum w Obicach. Miejsce trzecie na podium 
zajęła Patrycja Wójcik z Gimnazjum w Morawicy.
 Jak podkreślali zwycięzcy, żaden z nich wygranej się nie spodzie-
wał, chociaż do konkursu wszyscy podeszli bardzo poważnie. Zdo-
bywcy pierwszych miejsc zgodnie też zapewnili, że dołożą wszelkich 
starań, aby godnie reprezentować Gminę Morawica podczas elimi-
nacji powiatowych. Po nich zwycięzców czekać będą eliminacje wo-
jewódzkie i w końcu ogólnopolskie. Za naszych mistrzów trzymamy 
kciuki i życzymy, aby znaleźli się na jak najwyższym podium.

Wręczenie cennych nagród
 Na zakończenie turnieju wójt gminy Morawica, Marian Buras po-
gratulował laureatom oraz wszystkim uczestnikom chęci do nauki, 
a ich opiekunom złożył podziękowania za trud włożony w przygo-
towanie swoich wychowanków. Uczestnicy turnieju otrzymali hono-
rowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy 
Morawica. Szczególne podziękowania skierowano do dyrektora ZPO 
w Morawicy, Jacka Kuzi za pomoc w przygotowanie turnieju.
 Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukce-
sów w kolejnych eliminacjach.
 Poniżej przedstawiamy miejsca na podium w poszczególnych 
grupach wiekowych:
I grupa wiekowa - szkoły podstawowe
I miejsce Arkadiusz Raczyński - SP w Brzezinach
II miejsce Eryk Jasczyk - SP w Morawicy
III miejsce Aleksandra Kołek - SP w Debskiej Woli
II grupa wiekowa - gimnazja
I miejsce Oskar Piecyk - Gm w Morawicy
II miejsce Michał Zawadzki - Gm w Obicach
III miejsce Patrycja Wójcik - Gm w Morawicy

Agnieszka Olech
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Może, Ty Drogi Czytelniku jesteś młodą osobą, która lubi i chce pomagać? Nie zwlekaj zgłoś się do swojej parafii i zaangażuj się 
w Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży. W ten sposób możesz wspólnie z nami tworzyć piękne dzieło, które wierzymy, 
że przyniesie wielkie owoce!

Damian Zegadło

Młodzież z parafii Radomice przygotowująca się do 
Światowych Dni Młodzieży, zorganizowała już wiele 
akcji, promujących wyjazd do Krakowa. Centrum działa 
aktywnie, a młodzi wolontariusze bardzo chętnie służą 
swoim wolnym czasem. Głównie to oni są inicjatorami 
podejmowanych działań. W ostatnim czasie grupa przy-
gotowała i poprowadziła Drogę Krzyżową, która odbyła 
się w Wielki Piątek oraz czuwanie przy Grobie Pana Je-
zusa. Nie mogło zabraknąć śpiewu, wspólnej modlitwy, 
a także chwili ciszy. W ten sposób młodzież daje świa-
dectwo swojej wiary.

Parafialne Centrum Przygotowań do Światowych Dni 
Młodzieży w Morawicy aktywnie angażuje się w życie 
parafii oraz wydarzenia diecezjalne. Otaczamy modlitwą 
to niezwykłe wydarzenie, a także włączamy w nią grupy 
parafialne. Organizujemy kiermasze świąteczne, zbiórki 
funduszy na dzieło „Bilet dla Brata”, czuwania modli-
tewne. W Niedzielę Palmową rozprowadzaliśmy gałąz-
ki palmowe. Cieszy nas zaangażowanie oraz akceptacja 
z jaką spotykamy się ze strony parafian.

Parafialne Centrum ŚDM w Brzezinach powstało jako 
drugie w diecezji. Od początku wzięliśmy się do pracy. 
Szkolenia, spotkania, wyjazdy, peregrynacja symboli 
ŚDM w parafii. Działań było wiele i będzie jeszcze więcej. 
Jednak jedno z nich, szczególnie lubimy. To nasze comie-
sięczne spotkania przygotowujące do Światowych Dni 
Młodzieży pod nazwą „Herbata z aureolą”. Do tej pory 
zorganizowaliśmy ich już 18. Za każdym razem świetlica 
w Brzezinach zmienia swój wystrój, by jako herbaciar-
nia ugościć młodych wolontariuszy (i nie tylko), którzy 
przy stolikach oprócz picia herbaty, będą rozmawiali na 
różne tematy. Co miesiąc patronem spotkania jest inny 
polski święty lub błogosławiony, które relikwie nam 
towarzyszą. To niezwykłe, ale często obcy sobie ludzie 
rozmawiają o sprawach osobistych, wierze, przemyśle-
niach, priorytetach. Na koniec głos oddajemy patrono-
wi. W taki sposób chcemy duchowo, wspólnotowo i or-
ganizacyjne przygotować się do ŚDM.

W Dębskiej Woli pomimo, że jesteśmy najmniejszą para-
fią w dekanacie staramy się czynnie uczestniczyć w przy-
gotowaniu oraz organizacji ŚDM zarówno u nas w parafii 
jak i dekanacie, oraz diecezji. Wymownym tego przykła-
dem są liczne akcje organizowane przez nas. przygoto-
wujemy spotkania modlitewne „Wieczór z Emanuelem” 
oraz różnego rodzaju zbiórki, kiermasze jak np. Wielka-
nocny w dwie niedziele marca. W Parafialnym Centrum 
ŚDM działa nas 11 osób mamy również 5 wolontariuszy 
diecezjalnych. Do wszelkich działań motywuje nasz nie-
oceniony ks. Proboszcz Henryk Terpiński. 
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Wmurowano kamień węgielny
pod kolejną inwestycję

Na terenach inwestycyjnych w Dębskiej Woli powstanie kolejna firma. Istniejący od 2002 roku NILTECH, za-
łożony przez Ludwika Kumańskiego z Morawicy i Norberta Radka z Jędrzejowa, właśnie rozpoczął budowę 
nowej siedziby swojej firmy. 31 marca dokonano wmurowania aktu erekcyjnego. Termin zakończenia prac 
budowlanych zaplanowano na 30 września bieżącego roku.

 Nowa siedziba firmy NILTECH będzie składać się z części 
biurowej oraz hali produkcyjno-magazynowej. Projekt obiektu 
wykonał Adam Rozwadowski, a generalnym wykonawcą inwe-
stycji jest firma Metabex, której właścicielem jest Robert Cieśla. 
 Firma NILTECH istnieje na rynku od 2002 roku. Oferuje sita 
stalowe oraz projektuje sitowe elementy filtracyjne z różnych 
rodzajów sit. - Działając na rynku od 2002 r. zastosowaliśmy 
elementy filtracyjne w wielu gałęziach przemysłu. Głównie są 
to: przemysł chemiczny, energetyczny, spożywczy, gospodarka 
wodno-ściekowa, górnictwo i przemysł maszynowy. Ciekawe 
zastosowania naszych sit szczelinowych znaleźć można rów-
nież w architekturze i wyposażeniu wnętrz - mówia właścicie-
le firmy. - Niemożliwe jest znalezienie branży przemysłowej, 
w  której nie istniałaby potrzeba zastosowania sita lub filtru. 
Niemal każdy produkt używany przez nas w domu, powstał 
dzięki zastosowaniu w procesie jego produkcji jakiegoś ele-
mentu filtracyjnego. Nasza firma od wielu lat dostarcza ele-
menty filtracyjne do wielu gałęzi przemysłu. Są to głównie 
siatki stalowe oraz z tworzyw sztucznych, wkłady filtracyjne 
i filtry. Specjalizujemy się w produkcji na zamówienie i dlate-
go można zwracać się do nas z typowymi oraz nietypowymi 
potrzebami filtracyjnymi. W chwili obecnej zatrudniamy trzy-
naście osób, w tym dziewięć z terenu gminy Morawica - poin-
formował jeden z właścicieli firmy NILTECH, Ludwik Kumański. 
- Nasza firma przez lata rozwijała się, w związku z tym posta-
nowiliśmy rozbudować ją. Uważam, że tu, w Dębskiej Woli jest 
doskonała lokalizacja. W nowej siedzibie będziemy zatrudniać 
około dwudziestu osób. Docelowo planujemy podwoić liczbę 
miejsc pracy. Liczę na to, że będą to głównie mieszkańcy gminy 
Morawica - zapowiedział Ludwik Kumański, który nie wyklucza 
w przyszłości kolejnej rozbudowy firmy. - Mamy tu miejsce na 
rozbudowę naszej działalności. Stawiamy na rozwój - przeko-
nywał.

 Potwierdzenia faktu rozpoczęcia budowy poprzez wmur-
towanie aktu erekcyjnego swoimi podpisami dokonali obecni 
na uroczystości: Marian Buras - wójt gminy Morawica, Ludwik 
Kumański i Norbert Radek - właściciele firmy NILTECH, Robert 
Cieśla - wykonawca inwestycji, Adam Rozwadowski - kierownik 
budowy, a także: Eliza Mytych-Kumańska, Edyta Krzysztofik-
-Radek, Monika Zych, Joanna Janus, Aneta Trepka i Adam Trep-
ka. Uznania dla prężnego rozwoju firmy złożył na ręce właści-
cieli wójt gminy Morawica, Marian Buras. - Cieszą nas sukcesy 
naszych przedsiębiorców. Wraz z rozwojem firm wzrasta także 
liczba miejsc pracy, a na tym zależy nam w szczególności - za-
znaczył włodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras. 
 Przybyli na uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod 
budowę nowej siedziby firmy NILTECH goście życzyli wielu suk-
cesów zarówno właścicielom, jak i pracownikom firmy. Budo-
wa nowej siedziby frmy NILTECH ma zakończyć się 30 września. 
Jak podkreślali właściciele, do nowej siedziby firma przeniesie 
się na początku 2017 roku. 

Agnieszka Olech

Wmurowanie kamienia węgielnego dało symboliczny początek do rozpoczęcia inwestycji

RODZINNIE NA ROWERACH ZE ŚWIĘTOKRZYSKĄ GRUPĄ ACTIV

Termin: 29 maja 2016 r. (niedziela)

Zbiórka: godz. 13.00 przy fontannie obok Centrum Samorządowego w Morawicy

Trasa łatwa (ok. 20 km): Morawica ® Chałupki Zbrzańskie ® Ostrów  ® Siedlce (Gród Pędzików) ®  Zbrza ® Morawica 

W programie: zwiedzanie Grodu Pędzików, atrakcje dla dzieci, konkursy 
i zabawy z nagrodami, grill (prowiant we własnym zakresie).

Planowane zakończenie rajdu ok. 17.30.

Uwaga !!! Dzieci muszą być obowiązkowo wyposażone w kask i kamizelkę odblaskową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Organizator:
Świętokrzyska Grupa Activ
www.facebook.com/Świętokrzyska-Grupa-ACTIV

Sponsor nagród:
Gmina Morawica

Patronat:
Wójt Gminy Morawica
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Po pomoc do ministerstwa sportu
 - Łączna wartość wszystkich czte-
rech inwestycji szacowana jest na po-
nad 1,5  miliona złotych. Z wnioskiem 
o dofinansowanie wystąpiliśmy do Min-
isterstwa Sportu i Turystyki - dodaje wójt 
Marian Buras.
 W ramach jednego projektu zgło-
szono plany budowy boisk wielofunkcy-
jnych w Brzezinach i Woli Morawickiej, 
których koszt wyniesie około 800 tysię-
cy złotych. - Konkurs składa się z dwóch 
etapów. Pierwszy, weryfikowany przez 
Urząd Marszałkowski, przeszliśmy 
pozytywnie. Oczekujemy na ostatec-
zną decyzję ministerstwa, która znana 
będzie prawdopodobnie w maju - infor-
muje Marcin Dziewięcki, zastępca wójta 
gminy Morawica.
 Kolejne dwie inwestycje - w Lisow-
ie i Nidzie, również połączono w jeden 
projekt, skierowany już bezpośrednio 
do ministerstwa. Dofinansowanie, jakie 
gmina może uzyskać, wynosi od 30 do 
50 procent wartości inwestycji. - Mamy 
nadzieję, że uda nam się pozyskać min-
isterialne wsparcie, jednak konkurencja 
w skali kraju jest duża. Ale z uwagi na 
to, że na powstaniu tych boisk bardzo 
nam zależy, środków finansowych 
będziemy szukać do skutku - zapowiada 

Morawica stawia na rozwój sportu

Przy szkołach w Brzezinach,
Lisowie, Nidzie i Woli Morawickiej 
powstaną nowe boiska 

- Chcemy, by wszyscy mieszkańcy, choć głównie ci najmłodsi, mogli rozwijać swoje sportowe pasje i umiejętno-
ści. Stąd plany budowy czterech boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych przy szkołach. Do południa mogłaby 
z nich korzystać młodzież szkolna, a popołudniami dostępne byłyby one dla wszystkich miłośników aktywności 
fizycznej - tłumaczy wójt gminy Morawica, Marian Buras. 

wójt Marian Buras i tłumaczy, że przy-
gotowane są już pełne dokumentacje 
inwestycji, co przyspieszy ewentualne 
procedury. - W razie otrzymania dofi-
nansowania, chcielibyśmy wybudować 
wszystkie obiekty jeszcze w tym roku - 
mówi Marcin Dziewięcki.

Dla amatorów
wielu dyscyplin sportowych

 Władzom Morawicy zależy na tym, by 
młodzież w gminie mogła spędzać wolny 
czas aktywnie, na powietrzu, rozwijając 
swoje zainteresowania. Stąd konsekwent-
na budowa boisk wielofunkcyjnych. Obie-
kty takie służą już mieszkańcom Morawi-
cy, Bilczy i Obic. - Chcemy jednak, by było 
ich jak najwięcej, także w niewielkich mie-
jscowościach, przy niedużych szkołach. 
Takie boiska mogą być nie tylko miejscem 
przeznaczonym na szkolne zajęcia spor-
towe, ale też na turnieje pozalekcyjne ak-
tywizujące lokalną społeczność - zauważa 
włodarz Morawicy.
 Obiekty, które władze gminy planu-
ją wybudować przy szkołach w Brzezi-
nach, Woli Morawickiej, Lisowie i Nidzie, 
powstać mają na bazie już istniejących, 
ale wymagających przebudowy, boisk 
- asfaltowych i trawiastych. - Chcemy 
je wykorzystać jako podbudowę pod 
nawierzchnię poliuretanową. Boiska na-

dawać się będą do gry w piłkę ręczną, 
piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, 
badmintona czy tenisa. Ponadto pojaw-
ią się tam urządzenia lekkoatletyczne, 
między innymi skocznia do skoku w dal 
czy rzutnia do kuli, a także elementy 
małej architektury - ławeczki, kosze na 
śmieci - wylicza Marcin Dziewięcki.   
 - Boiska wielofunkcyjne będą 
w  całości ogrodzone. Będzie z nich 
można korzystać przez okrągły rok, za 
wyjątkiem śnieżnych zim. Oświetle-
nie wieczorne pozwoli na użytkowanie 
obiektów także po zmroku. Przy tym 
będą łatwiejsze w utrzymaniu, niż bois-
ka trawiaste - zauważa wójt Buras.
 W Brzezinach sztuczna nawierzchnia  
będzie  położona  na  obecnym  boisku  
asfaltowym  przy  zespole  szkół. W Woli 
Morawickiej boisko zlokalizowane będzie 
na części obecnego boiska o nawierzchni 
trawiastej położonego obok szkoły pod-
stawowej i świetlicy wiejskiej. Powsta-
nie tu także fragment drogi dojazdowej 
i  chodnika. Boiska mają powstać także 
przy niewielkich szkołach i punktach 
przedszkolnych w Nidzie i Lisowie. - Wesz-
liśmy we współpracę w klubem spor-
towym Moravia Morawica, który mógłby 
wykorzystywać te obiekty do treningów 
- informuje Marcin Dziewięcki.

SZANOWNE PARY MAŁŻEŃSKIE OBCHODZĄCE
W 2016 ROKU JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Urząd Stanu Cywilnego w Morawicy apeluje o zgłaszanie do tut. Urzędu (pok. 9 
tel. 41 3114-692 wew. 123, 124) par małżeńskich, które zawierały związek mał-
żeński w 1966 poza terenem gminy Morawica.  Powyższe informacje są nie-
zbędne celem sporządzenia wniosków o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. 
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie par z 60-letnim stażem małżeńskim 
tj., tych, które zawierały związek małżeński w 1956 roku.
Uprzejmie prosimy o podanie powyższych danych do dnia 15 maja 2016 roku.

Ogłoszenie o pracy

Firma PHUP EURO-GAZ Sp. j.
z siedzibą w Zgórsku k/Kielc , 

poszukuję pracowników budow-
lanych do pracy przy azbeście na 

wysokości.
Praca w delegacji jak i na miejscu.

Duże wynagrodzenie
umowa o pracę.

Kontakt 783 441 307 ,
biuropraca15@interia.pl 
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 Bumper Ball jest nowością na rynku rozrywki aktywnej. To 
oryginalne zastosowanie, popularnych już od jakiegoś czasu, 
kul sferycznych zwanych zorbami. W tym przypadku jednak 
człowiek nie wchodzi w całości do kuli i nie czeka biernie na 
to, co tocząca się zorba z nim zrobi. Kule bumper ball zostały 
tak skonstruowane, żeby uwolnić nogi i dać możliwość samo-
dzielnego poruszania się. To rozwiązanie techniczne otworzyło 
zupełnie nowe perspektywy. Tak powstała najpopularniejsza 
i prawdopodobnie najzabawniejsza wersja wykorzystania kul 
sferycznych – piłka nożna w zorbach. - Mecz rozgrywa się we-
dług normalnych zasad tej dyscypliny, choć właśnie dzięki  pił-
kom bumper ball, pojawiają się w nim akcenty rodem z rugby 
lub hokeja na lodzie. Nie da się ukryć, że są to najzabawniej-
sze momenty całej rywalizacji, a co najważniejsze całkowicie 
bezpieczne dzięki specjalnej konstrukcji kul - mówił Wojciech 
Ostrowski, prezes Koral Sport i Rekreacja.
 Pomysłodawczynią ściągnięcia do Morawicy niezwykle za-
bawnej gry była Małgorzata Dąbek, kierownik hali sportowej 
w Bilczy. - Podpatrzyłam ten rodzaj rozrywki we Wrocławiu. 
Jak się okazało w Kielcach istnieje firma, która posiada piłki 
Bumper Ball. Postanowiliśmy zaprosić ich do nas - mówi Mał-
gorzata Dąbek, kierownik hali w Bilczy. - Mieliśmy bardzo dużo 
chętnych. Szesnaście drużyn zgłosiło się dosłownie w trzy dni 
od zamieszczenia ogłoszonia o wydarzeniu. Myślę, że nie po-
żałowali wszyscy Ci, którzy przyszli - dodaje. 

2 kwietnia, w hali sportowej w Bilczy odbył się I Prima Aprilisowy Turniej w BumperBall w Bilczy. Doskonała 
zabawa ściągnęła ponad 75 uczestników. Mecze w  skaczących kulach rozegrało między sobą aż szesnaście 
drużyn.

I Prima Aprilisowy Turniej
w BumperBall za nami

 To była doskonała zabawa zarówno dla uczestników gry, 
jak i publiczności. - Niesamowita przygoda. Oglądając mecze 
można było śmiać się do łez. Podobnie jak na boisku. Jak się 
okazało, bieganie w kuli, a w szczególności podniesienie się po 
upadku wcale nie było takie proste. Zabawa była fantastyczna 
i wspaniale zintegrowała naszą społeczność. Mamy nadzieję, 
że Bumper Ball zagości tu na stałe - mówili uczestnicy zabawy.
  

Agnieszka Olech
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Gra w kulach dostarczyła wiele zabawy

 Zofia Węgrzyn z zawodu jest rolni-
kiem. Od wielu lat prowadzi gospodar-
stwo rolne. Mieszka w Bilczy. Wycho-
wała cztery córki i została szczęśliwą 
babcią. Swoje utwory pisała do szuflady 
i nigdy nie nosiła się z zamiarem ich wy-

Warto przeczytać

„Kłosy”
To tytuł pierwszego autor-
skiego tomiku poezji Zofii 
Węgrzyn z Bilczy. Ta energicz-
na, zorganizowana i wrażliwa 
poetka w swoich utworach 
potrafi dostrzec dramaty, ale 
także piękno na wsi. Utwory 
pisane w brulionie pod wpły-
wem chwili zostały wydane 
w tomiku, który warto prze-
czytać.

dania. Zrobiła to dopiero pod wpływem 
przyjaciół. - Piszę o sparwach zwyczaj-
nych, codziennych, dobrze znanych 
nam wszystkim, starając się dostrzec ich 
piękno lub dramat. Dlatego język mojej 
poezji jest często prosty, a rym wyszu-
kany. Zrobiłam to z rozmysłem i wielką 
przyjemnością marząc, że tą drogą tak-
że trafię do serc - mówi autorka tomiku 
„Kłosy”, Zofia Węgrzyn.
 Lekturę tomiku Zofii Węgrzyn gorą-
co poleca Zyta Trych, Prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kiel-
cach. - Jest to tomik dla czytelników 
myślących, szukających prawdy o życiu. 
Bo jest to opowieść mądrej, świetnie 
zorganizowanej kobiety, którą życie 
nauczyło realizmu i odpowiedzialności. 
- zaznacza prezes Zyta Trych. - Po prze-
czytaniu tych przejrzystych stylistycznie, 
uładzonych mądrymi uwagami wierszy, 
czytelnik jeszcze długo będzie bujać 
w  kolorowym wiejskim świecie. Takim, 
który tkwił gdzieś za horyzontem, z dala 
od ruchliwych szos i zadymionych miast. 
Takim, w którym człowieka karmi orzeź-
wiające powietrze pól i łąk pełnych ziół, 

gdzie mieszczuch zagląda szukając ci-
szy. W ogóle jest to pisarstwo osoby ob-
serwującej bliźnich i życie wokół z naj-
większym zainteresowaniem. Polecam 
gorąco. Cudowna lektura - poleca Zyta 
Trych, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pieknych.   

Agnieszka Olech 

Zofia Węgrzyn podczas wieczorku poetyckiego promują-
cego autorski tomik poezji

fo
t. 

Ra
do

m
sk

i



13
Wiadomości Morawickie – Maj 2016   nr 5/2016 (283)

 Wspaniałe występy i niesamowity pokaz talentów obec-
nych uczestników Zespołu Pieśni i Tańca „Brzezina”, a także 
tych, którzy przez 35 lat przewinęli się przez zespół, pyszny 
tort i moc życzeń od licznie przybyłych gości. Tak Zespół Pie-

Jubileusz 35-lecia „Brzeziny”
Hucznie obchodzono jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Brzezina”. Gala z tej okazji odbyła się w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. Podczas uroczystości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina”. 

śni i Tańca „Brzezina” świętował swoje 35. urodziny. - Popis 
talentów zadedykowaliśmy wszystkim tym, dla których święto 
zespołu jest ich świętem i którzy przybyli, by wspominać - tań-
cząc i  śpiewając, by śpiewać - wspominając - mówiła Beata 
Podgajna, opiekunka Zespołu Pieśni i Tańca „Brzezina”.
 Do Brzezin przybyło wilu gości, aby świętować wraz z Ze-
społem Pieśni i tańca „Brzezina” jubileusz 35-lecia powstania 
zespołu. Nie zabrakło też założycielki zespołu Teresy Obarza-
nek. - Do założenia zespołu namówili mnie moi rodzice Feliksa 
Gajda oraz Tomasz Gajda, którzy związani byli z folklorem przez 
lata - mówi Teresa Obarzanek, założycielka zespołu i jego dwu-
dziestoletnia opiekunka, która podczas jubileuszu była bardzo 
wzruszona. - Wzruszenie odebrało mi mowę - przyznała. - Za-
kładając zespół chciałam, aby folklor w naszej miejscowości był 
kultywowany i nigdy nie zaginął. Ogromnie się cieszę, że tak 
dużo młodych ludzi chce brać udział w spotkaniach i z całego 
serca przygotowuje się do wszystkich występów, zdobywając 
liczne nagrody na wielu konkursach. Czuję ogromną satysfak-
cję patrząc na ich talenty - dodała Teresa Obarzanek. - Chce-
my kontynuować tradycję rozpoczętą przez naszych rodziców. 
Uczestnictwo w zespole daje nam wiele satysfakcji - mówili 
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Brzezina”.

Życzeniom nie było końca
 Z okazji okrągłego jubileuszu zespół odebrał moc życzeń 
i ciepłych słów od zaproszonych gości. Były władze gminy Mo-
rawica, Stowarzyszenia Brzezin i Podwola, a także wszyscy ab-
solwenci - byli członkowie Zespołu oraz jego liczna grupa przy-
jaciół. Szczególne podziękowania za promocję naszej gminy 
i kultywowanie tradycji regionu złożył gospodarz gminy Wójt 
Marian Buras, wręczając na ręce opiekunek zespołu ogromny 
grawerton. Z okazji jubileuszu życzono zespołowi, aby działał 
równie prężnie jak dotychczas, rozsławiając tradycje kulturowe 
regionu morawickiego. Na zakończenie zaproszono wszystkich 
do wspólnego śpiewu i pamiątkowego zdjęcia. Po niekończą-
cych się gratulacjach, odśpiewaniu chórem tradycyjnego „Sto 
lat” Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina” staropolskim zwyczajem 
zaprosił gości na poczęstunek.
 Zespołowi Pieśni i Tańca „Brzezina” życzymy kolejnych, 
wspaniałych lat, sukcesów artystycznych, wiernej publiczności 
oraz pomyślności w życiu osobistym.

Agnieszka Olech
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Jubilaci wspaniale zaprezentowali się przed licznie zgromadzonymi gośćmi

Założycielka zespołu Teresa Obarzanek wraz z wójtem Marianem Burasem pokroili 
jubileuszowy tort
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 Kilkuosobowe zespoły wspólnie rozwiązywały zadania 
w następujących kategoriach: test językowy, ortografia, fraze-
ologia, redagowanie i wygłaszanie przemówienia. W zadaniu 
pierwszym należało poprawić błędy językowe, niepoprawne 
wyrazy zapisać w odpowiedniej formie, uzupełnić zdania, po-
dając prawidłową formę wskazanego wyrazu. Zadanie spraw-
dzało wiedzę z zakresu fleksji, słownictwa i składni. Ortografia 
obejmowała dyktando najeżone sąsiadującymi wyrazami z „h”, 
„ch”, „ó”, „u”, pułapki słów o łącznej i rozłącznej pisowni (np. 
pseudoprzyjaciel, pół kobieta) oraz zawiłości interpunkcyjne, 
a także ćwiczenia na tablicy interaktywnej - „uzupełnianie luk”, 
ćwiczenia sprawdzające pisownię partykuły „nie” z różnymi 
częściami mowy i zakończeń – ii, - ji. 

„Zawsze będę walczył o język piękny i pełen szacunku dla drugiego człowieka.”
Prof. Jan Miodek

VI Międzyszkolny
Konkurs Polonistyczny za nami

Na kolejny VI Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny do Gimnazjum w Morawicy przybyły drużyny z Nowin, Bil-
czy, Brzezin, Chęcin, Obic oraz drużyna gospodarzy. Głównym bohaterem zmagań młodzieży był język polski.

ologizmy można było otrzymać 9 punktów. Niektóre zespoły, 
mimo że inne zadania wykonały bardzo dobrze, straciły doro-
bek punktowy właśnie na kalamburach.
 Czy zgodzicie się ze słowami: „Prawdziwa pasja jest cząst-
ką człowieka, której nic nie jest w stanie mu odebrać” – tak 
brzmiał temat przemówienia. Na zredagowanie tekstu ucznio-
wie mieli 20 minut. Komisja oceniała według kryteriów: zgod-
ność z tematem, argumentację, elementy retoryczne, popraw-
ność językową i sposób prezentacji. Na pewno nie jest łatwo 
tworzyć tekst w zespole, mimo to gimnazjaliści z tym zadaniem 
poradzili sobie znakomicie. Oratorzy zaimponowali publiczno-
ści zastosowaniem apostrof, pytań retorycznych, przykładami 
z  literatury, filmu, historii, sportu. Przekonali słuchaczy o bo-
gactwie życia duchowego człowieka z pasją.
 Po podliczeniu punktów przez komisję w składzie Przewod-
nicząca – Teresa Badowska, członkinie Marianna Parlicka-Słowik 
i Beata Sowa, okazało się, że zwyciężyła drużyna z Bilczy. II miej-
sce przypadło zespołowi z Brzezin, a III drużynie z Obic. Pozosta-
łe zespoły otrzymały wyróżnienia. Zaproszeni goście, Komisja, 
uczestnicy Konkursu podziwiali występ aktorów Gimnazjum 
w Morawicy, prezentujących niektóre sceny z dramatu Ballady-
na, wystawionego niegdyś w Samorządowym Centrum Kultury. 
 Konkurs obejmował wszystkie możliwe aspekty języka oj-
czystego od poprawności językowej, ortograficznej po eks-
presywne przekazanie treści za pomocą gestów i mimiki aż do 
oratorskich i aktorskich talentów, ale przede wszystkim trium-
fowała piękna poprawna polszczyzna. Nad przebiegiem Kon-
kursu czuwały polonistki z Morawicy: Monika Pabian i Renata 
Juśkiewicz. Wszyscy uczestnicy rywalizacji otrzymali atrakcyjne 
nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Mora-
wica, Mariana Burasa.  Nagrody wręczyli – sekretarz Urzędu 
Gminy - Anna Kowalska i dyrektor szkoły - Jacek Kuzia. Poziom 
Konkursu stał bardzo wysoko, gimnazjaliści imponowali rozle-
głą wiedzą i umiejętnościami polonistycznymi.

Marianna Parlicka-Słowik

Mardex z Pucharem Wójta
Firma Mardex wygrała IV edycje Turnieju o Puchar Wójta Firm i Instytucji w Piłce Nożnej Halowej. Turniej roze-
grano w minioną sobotę na Hali Sportowej w Bilczy. Najlepszym zawodnikiem został Karol Gilewski, a bram-
karzem Artur Szewczyk ze zwycięskiej drużyny. Szczegóły poniżej.

 Firma Mardex wygrał IV edycję Turnieju o Puchar Wójta 
Mariana Burasa Firm i Instytucji w Piłce Nożnej Halowej, tym 
samym przerywając serię zwycięstw ekipy Dawkaru. W turnieju 
wystartowało 10 zespołów reprezentujących firmy i instytucje: 
w grupie A Jumar, Meditrans, Mardex, Szkoła Podstawowa 
z Woli Morawickiej i Dawkar oraz w grupie B Semabud, Sklep 
Soccer City, Rita Motors OSP Morawica i OSP Wola Morawicka. 
 W grupie A rywalizacja przebiegała pod dyktando Mar-
dexu, który strzelił rywalom 12 goli nie tracąc żadnego. Dru-

gie miejsce dzięki korzystniejszej różnicy bramek dla zwycięzcy 
poprzedniej edycji Dawkaru. Rywalizację w grupie B wygrał 
pewnie Semabud, o drugim miejscu decydował bezpośredni 
pojedynek wygrany przez Sklep Soccer City nad OSP Morawica. 
Półfinały były jednostronnymi widowiskami – pewnie wygry-
wali zwycięzcy grup. W meczu o trzecie miejsce Sklep Soccer 
City po wyrównanym meczu dopiero w rzutach karnych po-
konał Dawkar. Finał miał być wyrównanym pojedynkiem, ale 
„rozpędzona maszyna” Mardexu nie dała szans Semabudowi. 

 Zadania z zakresu frazeologii dotyczyły odgadywania 
związków frazeologicznych przedstawionych na ilustracjach, 
rozwiązania testu interaktywnego, zaś ostatnie zadanie wy-
magało zdolności aktorskich, to były kalambury. Niełatwo bez 
słów i rekwizytów przedstawić takie przykładowe frazeologi-
zmy jak: nie święci garnki lepią, kupować kota w worku, wylać 
dziecko z kąpielą - tak, by drużyna odgadła właściwy frazeolo-
gizm. Prezentacja kalamburów była najbardziej emocjonującą, 
popisową konkurencją. Za trzy prawidłowo odgadnięte fraze-
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Stosunek bramek 24:0 mówi sam za siebie i o „klasie” jaka 
pokazali zawodnicy Mardexu- pewnie wygrywając cały turniej.  
Najlepszy zawodnikiem  i  strzelcem turnieju został Karol Gi-
lewski zdobywca 8 goli, z kolei najlepszym bramkarzem został 
Artur Szewczyk, który zachował czyste konto przez cały tur-
niej.
Wyniki IV Turnieju Firm i Instytucji:
Grupa A:
Jumar- Meditrans 0:3
Po golach Janusa, i Łukasza Kowalskiego x 2.
Szkoła Podstawowa Wola Morawicka- Dawkar 1:0
Bramkę zdobył Jacek Zagniński.
Jumar- Mardex 0:6
Gole zdobywali Bartłomiej Młynarczyk x 2, Jakub Terech, Karol 
Gilewski x 2 i Arkadiusz Terech.
Meditrans- Szkoła Podstawowa Wola Morawicka 2:1
Dla Meditransu kamil Kowalski x 2 oraz Jacek Zagniński dla SP 
Wola Morawicka.
Dawkar- Jumar 2:0
Po golach Grzegorza Zegadło i Łukasza Nowaka.
Meditrans-Mardex 0:2
Po golach Bartłomieja Młynarczyka i Karola Gilewskiego.
Mardex- Szkoła Podstawowa Wola Morawicka 2:0
Po golach Kamila Kubickiego.
Dawkar- Meditrans 2:0
Bramki strzelał Grzegorz Muszyński.
Szkoła Podstawowa Wola Morawicka- Jumar 1:1
Dla Szkoły Jacek Zagniński oraz Mateusz Wojtuś dla Jumaru.
Mardex- Dawkar 2:0
Po golach Karola Gilewskiego i Mateusza Sołtysa.

Grupa B:
OSP Wola Morawicka- Rita Motors 0:2
Po golach Macieja Sławety i Mateusza Czarneckiego.
Sklep Soccer City-Semabud 0:1
Po golu Kamila Milnera.
OSP Wola Morawicka- Sklep Soccer City 0:5
Po golach Łukasza Skuzy x 3 i Arkadiusza Cieślińskiego x 2.
Rita Motors- OSP Morawica 1:2
Maciej Ozimirski dla Rita Motors oraz Jacek Zieliński i Marcin 
Supierz dla OSP Morawica.
Semabud- OSP Wola Morawicka 4:1
Dla Semabudu Maciej Wawrzycki, Jacek Stęplewski, Kamil Mil-
ner i Grzegorz Janicki oraz Jan Oszust dla OSP.
Rita Motors- Sklep Soccer City 1:1
Maciej Ozimirski z karnego dla Rity Motors oraz Arkadiusz Cie-
śliński dla Sklepu Soccer City.
Semabud- OSP Morawica 3:3
Jacek Stęplewski, Kamil Milner i Artur Żońca dla Semabudu 
oraz Marcin Supierz x 2 i Bartek Janicki dla OSP.
OSP Morawica- Sklep Soccer City 1:2
Marcin Supierz dla OSP oraz Arkadiusz Cieśliński i Marcin Ołu-
bek dla Soccer City.
OSP Wola Morawicka- OSP Morawica 1:6
Dla OSP Wola Morawicka Jan Oszust oraz Jacek Zieliński x 3, 
Marcin Supierz i Tomasz Klimczak dla OSP Morawica.

Semabud- Rita Motors 2:0
Po golach Grzegorza Janickiego i Artura Żońcy.

Półfinały
Mardex- Sklep Soccer City 7:0
Po golach Karola Gilewskiego x 4, Bartłomieja Młynarczyka x 2 
i Mateusza Sołtysa.
Semabud-Dawkar 5:1
Dla Semabudu Artur Żońca x 2, Grzegorz Janicki x 2 i Tomasz 
Frankowicz samobójcza oraz Łukasz Nowak dla Dawkaru.
O III miejsce
Sklep Soccer City- Dawkar 0:0 k.3:2
Karne:
Sklep Soccer City: Łukasz Skuza (+), Arkadiusz Cieśliński (+) 
i Karol Janicki (+). 
Dawkar: Grzegorz Zegadło (+), Łukasz Nowak (+) i Grzegorz 
Muszyński (-).

Finał:
Mardex-Semabud 0:5
Po golach Bartłomieja Młynarczyka, Mateusza Sołtysa x 3 i Ar-
kadiusza Terecha.

Klasyfikacja końcowa:
1.Mardex
2.Semabud
3.Sklep Soccer City
4.Dawkar
5.OSP Morawica
6.Meditrans
7.Rita Motors
8.Szkoła Podstawowa Wola Morawicka
9.Jumar
10.OSP Wola Morawicka

 Na zakończenie turnieju wręczono nagrody dla najlepszych 
zespołów ufundowane przez Urząd Gminy w Morawicy. De-
koracji dokonał wójt Marian Buras w towarzystwie radnego 
Tomasza Domagały. Najlepszym zawodnikiem został Karol 
Gilewski  a bramkarzem Artur Szewczyk obaj ze zwycięskiej 
ekipy. Mecze sędziowali Jacek Wójcik i Adam Jamka oraz sę-
dzia stolikowy Marek Gaweł.

Składy najlepszych zespołów:

Mardex: Artur Szewczyk- Jakub Terech, Arkadiusz Terech, Karol 
Gilewski, Mateusz Sołtys, Bartłomiej Młynarczyk i Kamil Kubic-
ki.
Semabud: Mariusz Zięba- Maciej Wawrzycki, Kamil Milner, 
Grzegorz Janicki, Artur Żońca, Marcin Stęplewski i Paweł Do-
magała.
Sklep Soccer City: Karol Janicki, Marcin Ołubek, Arkadiusz Cie-
śliński, Łukasz Skuza, Kamil Makocki i Michał Stawiak.
Dawkar: Tomasz Frankowicz- Grzegorz Zegadło, Grzegorz Mu-
szyński, Łukasz Nowak, Mariusz Januchta i Paweł Machulski.

Jacek Kubicki

Tabela grupy A:

Zespół (miejsce) punkty bramki +/-

1.Mardex 12 12:0 +12

2.Dawkar 6 4:3 +1

3.Meditrans 6 5:5

4.Szkoła Podstawowa 
Wola Morawicka

4 3:5 -2

5.Jumar 1 1:12 -11

Tabela grupy B:

Zespół (miejsce) punkty bramki +/-

1.Semabud 10 10:4 +6

2.Sklep Soccer City 7 8:3 +5

3.OSP Morawica 7 12:7 +5

4.Rita Motors 4 4:5 -1

5.OSP
Wola Morawicka

0 2:17 -15
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 W ostatnią niedzielę lutego na Hali Sportowej w Bilczy 
rozegrano pierwszy Turniej o Puchar Wójta Gminy Morawica 
Mariana Burasa w Piłce Nożnej Halowej Kobiet. Do rywalizacji 
przystąpiły zaproszone zespoły Top Spin Promnik, Wisła Nowy 
Korczyn, Victoria Pińczów oraz dwie drużyny gospodarzy „Nie-
bieskie” Moravia I Morawica i „Fioletowe” Moravia II Morawi-
ca. Rywalizowano w systemie każdy z każdy. Zespoły z Mora-
wicy prowadzone przez Marię Tarczyńską okazały się „bardzo 
niegościnne” i w sumie w starciu z przeciwniczkami straciły 
tylko 2 punkty po remisie Niebieskich z Wisłą Nowy Korczyn. 
O końcowym triumfie Niebieskich zadecydował ostatni wygra-
ny mecz 3:0 nad Fioletowymi. Dalsze miejsca w turnieju zajęły 
kolejno Top Spin, Victoria i Wisła. 

Wyniki Turnieju:
Moravia I – Victoria Pińczów 3:0

Zespoły z Morawicy
wygrały I edycję Pucharu Wójta

Zespoły z Morawicy „Niebieskie” i „Fioletowe” triumfowały w I edycji Turnieju o Puchar Wójta w Piłce Nożnej 
Halowej Kobiet rozegranego w minioną niedzielę na Hali Sportowej w Bilczy. Najlepszą zawodniczką została 
Justyna Olesińska z Moravii I, a bramkarką Aneta Kobylańska z Moravii II. Szczegóły poniżej.

Po golach Patrycji Szumskiej, Natalii Wesołowskiej i Justyny 
Olesińskiej.
Moravia II – Wisła Nowy Korczyn 1:0
Bramkę strzeliła Patrycja Szyszkowska.
Top Spin Promnik – Victoria Pińczów 2:0
Po golach Pauliny Kobiec i Agnieszki Wąsowicz.
Moravia I – Wisła Nowy Korczyn 1:1
Bramkę strzeliła Justyna Olesińska dla Moravii oraz Dominiki 
Burchan dla Wisły.
Moravia II – Top Spin Promnik 1:0
Po bramce Patrycji Szyszkowskiej z karnego.
Wisła Nowy Korczyn – Victoria Pińczów 2:3
Dla Wisły strzelała Aleksandra Misiak x 2 oraz Izabela Kaluska 
zkarnego i Wioletty Puchały x 2.
Moravia I – Top Spin Promnik 1:0
Po bramce Magdaleny Pawlik.

 Pomysł na spędzenie nocy na basenie pływackim przypadł do 
gustu mieszkańcom gminy Morawica, którzy tłumnie zjawili się 
w Pływalni „Koral”, aby wziąć udział w trzeciej edycji „Otyliady”. 
– Postanowiliśmy przyłączyć się do akcji nocnego pływania, czyli 
ogólnopolskiej „Otyliady” po to, aby propagować wśród miesz-
kańców naszej gminy zdrowy styl życia i zachęcić do aktywności 
fizycznej – powiedziała Katarzyna Grzegorczyk, ratownik z kry-
tej pływalni „Koral” w Morawicy. – Akcja spotkała się z bardzo 
ciepłym odbiorem. Do wzięcia udziału w maratonie zgłosiło się 
czterdziestu zawodników, ale z każdą godziną ich przybywa. 
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 18, a zakończy o godzinie 
6 rano, spodziewamy się więc jeszcze lepszej frekwencji. Zabawa 
polega na tym, że każdy zawodnik pływa dotąd, dokąd wystar-
czy mu sił. Każdy ma czas do 6 rano, wtedy to podsumujemy wy-
niki maratonu – dodała Katarzyna Grzegorczyk, ratownik z krytej 
pływalni „Koral” w Morawicy
 Przekrój wieku zawodników był bardzo szeroki. Najmłodszy 
z nich miał zaledwie 2,5 roku. - Przyprowadziłam swoją wnucz-
kę, ponieważ chciałabym w niej zaszczepić miłość do pływania. 
Sama bardzo lubię taką aktywność fizyczną i pływam niemal co-
dziennie. Takie wydarzenie jest świetną okazją do tego, aby po-
kazać wnuczce, że ten sport może dawać mnóstwo frajdy i być 
naprawdę dobrą zabawą – podkreśliła jedna z uczestniczek „Oty-
liady”.
 Z terenu województwa świętokrzyskiego w III Ogólnopolskim 
Nocnym Maratonie Pływackim wzięły udział trzy gminy: Mora-
wica, Ożarów i Jędrzejów. – Zainteresowanie Otyliadą w  gmi-

„Otyliada 2016” za nami
Dyplomy dla wszystkich amatorów pływania, nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika, dla najlicz-
niejszej rodziny i dla osoby, która przepłynie najdłuższy dystans, a przy tym świetna zabawa o nietypowej po-
rze – tak wyglądał III Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „Otyliada 2016”, który odbył się  w nocy z 12 na 
13 marca w Pływalni „Koral” w Morawicy.

nie Morawica jest bardzo duże, co nas niezmiernie cieszy – po-
wiedział Piotr Molasy, prezes stowarzyszenia świętokrzyskiego 
WOPR. – To bardzo dobrze świadczy zarówno o gminie, która 
czynnie propaguje zdrowy tryb życia, jak i jej mieszkańcach, któ-
rzy jak się okazuje lubią żyć zdrowo – dodał prezes Piotr Molasy.
 Najliczniejszą rodziną, która wzięła udział w „Otyliadzie” była 
rodzina Kumorów. Najstarszym uczestnikiem wydarzenia był 
Krzysztof Cecot, natomiast najmłodszymi amatorami pływania 
okazali się Wiktoria Sierant i Szymon Mazur. Warto podkreślić, że 
morawiccy zawodnicy osiągnęli bardzo dobry wynik i wspólnie 
przepłynęli 266 km.

Agnieszka Olech

Gmina Morawica była jedną z zaledwie trzech miejscowości w województwie, które 
wzięły udział w „Otyliadzie”
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Tabela I Turnieju o Puchar Wójta w Piłce Nożnej Halowej 
Kobiet

Zespół (miejsce) punkty bramki +/-
1.Moravia I Morawica 10 8:1 +7
2.Moravia II Morawica 9 4:4
3.Top Spin Promnik 6 4:2 +2
4.Victoria Pińczów 3 4:9 -5
5.Wisła Nowy Korczyn 1 3:7 -4

 Organizatorem odbywających się w Ośrodku Jeździeckim 
Bilcza zawodów jeździeckich pod patronatem Wójta Gminy Mo-
rawica Mariana Burasa był Kielecki Klub Jeździecki Sekcja Jeź-
dziecka Bilcza. Jak podkreślali właściciele bilczańskiego Ośrod-
ka Państwo Justyna i Rafał Płatek, celem zawodów jest przede 
wszystkim promocja jeździectwa w regionie świętokrzyskim. 
 Do zawodów zgłosiło się kilkudziesięciu jeźdźców, którzy 
konkurowali ze sobą w różnych kategoriach. Pula nagród prze-
kroczyła 17 tysięcy złotych. – To już kolejna edycja zawodów, 
w których mogą wystartować wszyscy, zarówno zawodowcy, jak 
i amatorzy. W tej edycji w każdej z kategorii można wygrać bar-
dzo cenne nagrody ufundowane między innymi przez firmę Just 
Riding Cup. Mam nadzieję, że będą one motywujące dla zawod-
ników - podkreślała Wiktoria Coleman z firmy Just Riding. 
 Fundatorem nagród był także Klub Sportowy „Dialog” z Bru-
dzowa. - Podczas zawodów w Ośrodku Jeździeckim Bilcza KS 
„Dialog” reprezentuowały trzy zawodniczki, Iwona Sternak, Na-
talia Marcjan oraz Magdalena Lipka. Poszło im bardzo dobrze 
- poinformowała Ewa Ignacak-Krupa z KS „Dialog”, która gorąco 
zapraszała na naukę jazdy konnej do Brudzowa. - Konno może 
jeździć każdy. Jazda konna daje ogromną satysfakcję - przekony-
wała. 
 Zawodnicy pokazali podczas zawodów prawdziwą klasę. 
Uczestnicy musieli pokonać plac z przeszkodami, tak zwany 
parkur. Tu liczyła się zwinność, czystość przejazdu, ale też czas. 
– Umiejętności zawodników są bardzo dobre. Na odpowiednim 
poziomie dostosowanym do konkursów, w których startują - 

Półfinał oraz Finał
Just Riding Cup 2016 za nami

19 i 20 marca parkur w Bilczy stał się areną zmagań Halowych Zawodów Regionalnych i Towarzyskich w skokach 
przez przeszkody. Jeźdźcy rywalizowali też „O Puchar Wójta Gminy Morawica”. W zawodach wystartowali za-
równo amatorzy, jak i zawodowcy. 

przyznał pochodzący z podkarpacia Sławomir Szlachta, który 
konno jeździ blisko trzydzieści lat. Ośrodek Jeździecki w Bilczy 
i warunki w nim panujące ocenił wysoko. - Ten ośrodek śmiało 
można zaliczyć do jednych z najlepszych w Polsce - podkreślał.
 Na zakończenie zmagań Halowych Zawodów Regionalnych 
i Towarzyskich w skokach przez przeszkody wręczono pucha-
ry i nagrody dla najlepszych. „Puchar Wójta Gminy Morawica” 
najlepszym zawodnikom wręczył osobiście włodarz gminy, wójt 
Marian Buras. 

Agnieszka Olech

Moravia II – Victoria Pińczów 2:1
Dla Moravii II Paulina Kowalska i Milena Łabuda oraz Izabela 
Kaluska dla Victorii.
Wisła Nowy Korczyn – Top Spin Promnik 0:2
Bramki dla Top Spinu strzelały Agnieszka Wąsowicz i Katarzyna 
Lisowicz.
Moravia I – Moravia II  3:0
Po golach Justyny Olesińskiej x 2 i Magdaleny Pawlik.

 Na zakończenie turnieju najlepszym drużynom i zawodnicz-
kom wręczono puchary i nagrody sportowe ufundowane przez 
Urząd Gminy Morawicy. Uroczystego wręczenia dokonał wójt 
Marian Buras w towarzystwie kierownik Hali Sportowej Małgo-
rzaty Dąbek i radnego Tomasza Domagały. Najlepszą zawod-
niczką turnieju została Justyna Olesińska ze zwycięskiej druży-
ny, z kolei za najlepszą bramkarkę wybrano Anetę Kobylańską 
z „fioletowych” czyli Moravii II. Turniej sędziowali Stanisław 
Kubicki i Jacek Wójcik oraz sędzia stolikowy Marek Gaweł. 

Link do artykułu gazety Echo Dnia opisującego Turniej:
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/sport/pilka-nozna/
art/9448212,futbolistki-moravii-najlepsze-na-turnieju-w-bil-
czy,id,t.html
Składy zespołów reprezentujących Gminę Morawica:
Moravia I Morawica: Milena Zagnińska- Marlena Kasprzyk, Ju-
styna Olesińska, Adrianna Majecka, Magdalena Pawlik, Patry-
cja Szumska, Paula Gotowiecka, Karolina Dębowska i Natalia 
Wesołowska.
Moravia II Morawica: Aneta Kobylańska- Paulina Dziewięcka, 
Monika Kamela, Natalia Pytel, Milena Łabuda, Patrycja Kowal-
czyk, Patrycja Szyszkowska, Paulina Kowalska i Nikola Szyszka.

Jacek Kubicki

Miłośnicy jeździectwa mogli podziwiać podczas zawodów prawdziwych profesjonalistów
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 Z roku na rok turniej w Kobierzy-
cach cieszy się większą popularnością, 
a w tym roku padła rekordowa liczba 
uczestników, bo aż 574 zawodników 
z 58 klubów i 6 krajów tj. Austrii, Bia-
łorusi, Niemiec, Ukrainy, Rosji i Polski. 
Nie zabrakło tam również zawodników 
z Klubu Karate Morawica i Piekoszów.
 Po długiej i zaciętej rywalizacji nasi 
karatecy stanęli dumnie na podium. 
I tak, II miejsce zajęła Dominika Putko 
(Morawica), któa stoczyła trzy pojedynki 
wygrywając dwa z nich. II miejsce zaję-
ła Sylwia Kazimierska (Piekoszów). Syl-
wia podobnie jak Dominika prezentuje 
w  walce bardzo ładną technikę, która 
w połączeniu z dynamiką pozwoli czę-
ściej stawać na podium. III miejsce zaję-
ła Oliwia Sidło (Piekoszów), Oliwia sto-
czyła 4 walki, z czego pierwszą wygrała 
dość szybko.
 - Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje Piotr Węgliński (Piekoszów), któ-
ry stoczył aż 4 pojedynki, wygrywając 
pierwszy bardzo ładną techniką tzw. 
nożycową. W każdej kolejnej walce Piotr 
zaprezentował wielkie serce i ducha 
walki. W drodze do finału zatrzymany 

IV Międzynarodowy Turniej Karate
Shinkyokushin Kobierzyce CUP za nami 

9 kwietnia, w Kobierzycach odbył się międzynarodowy turniej pod nazwą „IV Międzynarodowy Turniej Karate 
Shinkyokushin Kobierzyce CUP kumite full contact”. Wzięło w nim udział blisko sześciuset karateków z sześciu 
krajów. Nie mogło tam również zabraknąć i naszych zawodników z Klubu Karate Morawica, którzy w końco-
wej rywalizacji zajęli bardzo wysokie miejsca na podium. 

został przez zawodnika z Ukrainy. Nie-
stety z uwagi na bardzo wielu zawodni-
ków w kategorii Piotr nie dostał się do 
strefy medalowej - poinformował trener 
Klubu Karate Morawica, Andrzej Horna..
 Do strefy medalowej nie dostała 
się również Laura Sitek (Piekoszów), 

której nie udało się nadrobić utracone-
go punktu w pierwszej walce mimo, iż 
bardzo mocno się starała, podobnie jak 
Ewa Jarząb (Piekoszów). Bardzo dobrą 
dyspozycją wykazał się również Patryk 
Szajowski (Piekoszów), który znacznie 
dominując nad przeciwnikiem niestety 
nie zdołał zablokować ciosu powodując 
stratę nie do odrobienia.
 Ponadto KKM reprezentowali: Zu-
zanna Trepka, Oliwia Skiba, Adam Cieśli-
kiewicz, Kacper Skiba.
 Jak podkreślano, turniej w Kobie-
rzycach należy do jednych z najtrud-
niejszych i najbardziej wymagających 
zawodów z uwagi na formułę Full Con-
tatc, gdzie wszystkie techniki Karate są 
dozwolone na strefę „jodan” powyżej 
barku. - Właśnie z tego powodu do 
rywalizacji stają najlepsi - mówi trener 
KKM, Andrzej Horna. - Karatecy z nasze-
go klubu KKM świetnie radzą sobie ze 
stresem, tremą i przeciwnikami z innych 
państw i z roku na rok zdobywają wię-
cej pucharów i medali - podkreśla trener 
Horna. 

Agnieszka Olech

 Źle Moravia rozpoczęła rundę rewanżową sezonu 2015/16 
przegrywając na własnym stadionie z nie najmocniejszym 
Orliczem Suchedniów 1:2. Na szczęście od kolejnego meczu 
wskoczyła na właściwe tory i odniosła cztery kolejne, wysokie 
zwycięstwa, co pozwoliło na umocnienie się na pozycji lidera. 
W meczu z Orliczem pierwszą połowę Moravia zagrała bardzo 
słabo. Samobójcze trafienie w 33 minucie zanotował Łukasz 
Zawadzki i w drugiej goście mogli skupić się na obronie ko-
rzystnego wyniku. Gospodarze zdołali wyrównać w 56 minucie 
za sprawą Bartłomieja Bębna, ale 1:1 to nie był wynik który 
by ich zadowalał. Ruszyli do ataków chcąc zgarnąć całą pulę, 
ale że po pierwsze nie grali dobrego meczu, a po drugie go-
ście skutecznie skontrowali w 74 minucie i gola zdobył Miro-
sław Słoń,  to zamiast jednego punktu na koncie nie pojawił 
się żaden. W pierwszej kolejce porażka Moravii nie była jedyną 
niespodzianką. Punkty stracił także wicelider Granat Skarżysko, 
który zremisował na własnym obiekcie z Polanami Pierzchni-
ca 1:1, co pozwoliło zachować nad nim bezpieczną przewa-
gę punktową. W pozostałych meczach tej kolejki wyniki raczej 
zgodne z oczekiwaniami. 
 W siedemnastej kolejce Moravia pojechała do autsajdera 
z Żelisławic i wygrała pewnie 4:1 choć wyższość swoją udo-

Złe miłego początki wodniła dopiero w drugiej połowie. Wynik meczu już w 2 mi-
nucie meczu otworzył Kamil Kubicki jednak szybko zdobyta 
bramka trochę uśpiła graczy Moravii, którzy w pierwszej czę-
ści  nie potrafili zaskoczyć rywali sami natomiast stracili gola 
w 44 minucie. Po przerwie Moravia przeważała i udokumen-
towała to trzema kolejnymi trafieniami. W 63 minucie karne-
go wykorzystał Wojciech Młynarczyk choć bramkarz bliski był 
obrony jego strzału, trzy minuty później wynik podwyższył Łu-
kasz Zawadzki, a rezultat spotkania ustalił Piotr Pietrzyk w 76 
minucie. W tej kolejce punkty i pozycję wicelidera na rzecz GKS 
Nowiny stracił granat Skarżysko, który przegrał w Nowym Kor-
czynie z Wisłą 3:1, Nowiny wygrały z mocną ekipą Stali Kunów 
w taki samym stosunku. Ciekawy mecz w Pierzchnicy zakończył 
się zwycięstwem Zenitu Chmielnik 2:1. 
 Osiemnasta kolejka przyniosła Moravii wysokie zwycięstwo 
z  Orlętami Kielce 5:0. Wynik mówi sam za siebie, do przerwy 
gospodarze prowadzili 3:0 po golach Wojciecha Młynarczyka 
w 5 minucie z rzutu karnego, Damiana Detki w 24 i Mateusza 
Zawadzkiego w 34 minucie meczu. Po przerwie dwa gole dorzu-
cił Bartłomiej Bęben w 78 i 80 minucie. W arcyciekawym poje-
dynku w Skarżysku Nowiny ograły Granat 2:0 i tym samym stały 
się głównym kontrkandydatem Moravii do awansu, tym samym 
właściwie pozbawiając skarżyszczan złudzeń co do walki o IV ligę. 
 W dziewiętnastej kolejce Moravia podejmowała borykającą 
się z problemami finansowymi Koprzywiankę. Przed rundą re-

Młodzi karatecy z dumą prezentują zdobyte tytuły
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 2 kwietnia, Warszawa, a właściwie jej 
dzielnica Wilanów po raz trzeci stała się   
stolicą dziecięcego i młodzieżowego tań-
ca. Kolorowe stroje, dynamiczna muzyka, 
fantastyczna atmosfera i oczywiście ży-
wiołowi tancerze to festiwal jakich mało. 
 W tegorocznej edycji blisko 1200 
tancerzy swoją energią porywało 
w  świat tańca licznie zgromadzoną 
i gorąco dopingującą publiczność wila-
nowską. Podczas turnieju zespoły rywa-
lizowały w różnych kategoriach tanecz-
nych i wiekowych. Piramida  dwukrotnie  
prezentowała  układy  taneczne przed  
profesjonalnym jury. Skład  komisji to 
trenerzy i choreografowie, m.in. Piotr 
Galiński, którzy oceniali dobór repertu-
aru, umiejętności, przygotowanie oraz 
ogólny wyraz artystyczny.

Wytańczone sukcesy Piramidy!
Wielkie brawa dla naszej formacji z  ZPO Morawica. Szczęśliwi i dumni ogłaszamy, że nasze tancerki podczas 
III Mazowieckiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych w Wilanowie z nagrodami 
wróciły ze stolicy.

wanżową drużynę gości opuściło kilku podstawowych zawodni-
ków i wiadomo było, że gracze z Koprzywnicy będą mieć spore 
problemy z utrzymaniem się w lidze. Przed meczem z Moravią 
ponieśli trzy porażki w tym u siebie z Polanami aż 1:7. Zdecydo-
wanym faworytem była więc ekipa Marka Bębna i potwierdziło 
się to na boisku. Gospodarze wygrali aż 10:0  do przerwy apli-
kując rywalowi 4 gole. Łupem bramkowym podzielili się: Kamil 
Kubicki w 26 minucie, Wojciech Młynarczyk w 33 i 42, Bartło-
miej Młynarczyk w 36 i 50, Damian Detka 50, Artur Szewczyk 
78, Piotr Pierzak w 85 i 88 oraz Mateusz Zawadzki w 86 minucie 
meczu. Koprzywianka to zdecydowanie najsłabsza drużyna ligi 
w rundzie wiosennej i zdobycie choćby punktu przez ekipę Woj-
ciecha Ciacha będzie ich sporym sukcesem. Kolejną wpadkę za-
liczył Granat Skarżysko, który zremisował w Ćmińsku z Grodem 
1:1, zwycięstwo odniósł wicelider GKS Nowiny pokonując Zenit 
Chmielnik 1:0. W pozostałych meczach bez niespodzianek. 
 W dwudziestej kolejce Moravia pojechała na trudny teren 
do Stopnicy i przywiozła pewne 3 punkty pokonując Piasta 
3:0. W pierwszej połowie Moravia miała optyczną przewagę, 
ale niewiele działo się zarówno pod jedną jak i drugą bramką. 
Dopiero końcówka tej części przyniosła sporo emocji i goście 
dwukrotnie cieszyli się ze zdobycia goli. Najpierw po rzucie roż-
nym główkował Bartłomiej Bęben piłka odbiła się jeszcze od 
obrońcy i wpadła do siatki. Była to 45 minuta meczu. W doli-

czonym czasie pierwszej połowy goście wywalczyli jeszcze rzut 
wolny i do dośrodkowanej przez Kamila Kubickiego piłki najwy-
żej wyskoczył Damian Detka ustalając wynik pierwszej połowy. 
Druga część to zdecydowana dominacja podopiecznych Marka 
Bębna, dużo okazji do podwyższenia prowadzenia, szwanku-
jąca skuteczność i w końcu gol w doliczonym czasie Piotra Pie-
rzaka na 3:0. Nie zwalnia tempa GKS Nowiny, który mimo nie 
najlepszego meczy wygrał na trudnym terenie w Pierzchnicy 
1:0 i wciąż traci 7 punktów do naszej drużyny. Pierwsze zwycię-
stwo odniósł wicelider po rundzie jesiennej Granat Skarżysko 
pokonując Star Starachowice 1:0. Kolejne lanie dostała Koprzy-
wianka przegrywając u siebie z Wisłą Nowy Korczyn 7:0, jeden 
punkt wywalczyła ostatnia w tabeli Zieleń Żelisławice remisując 
w Miedzianej Górze z Wichrem 1:1. 
 Do końca rozgrywek pozostało 10 spotkań, w tabeli na po-
zycji lidera Moravia z 50 punktami o siedem oczek wyprzedza 
GKS Nowiny. Trzeci jest Granat, który zgromadził 38 punktów. 
Czerwoną latarnię dzierży Zieleń Żelisławice z ośmioma punk-
tami i przed spadkiem uchronić ją może już chyba tylko cud. 
Kolejną ekipą rezerwującą miejsce w klasie A jest przedostatnia 
Koprzywianka, która co prawda ma 17 punktów wywalczonych 
jesienią, ale jej gra na wiosnę nie wróży zdobycia kolejnych. 

Przemysław Strójwąs

 Piramida zjawiskowo zatańczyła  in-
scenizację taneczną pt. ,,Kraina lodu”. 
Świat zmrożonej krainy lodem udzielił 
się widzom i konferansjerom, którzy 
po zakończonej prezentacji zaśpiewali 
– ulepimy dziś bałwana. Do kolejnego 
sukcesu było już o krok. W  ponownej 
osłonie kolorowych świateł i aplau-
zu braw publiczności zespół zatańczył 
debiut sceniczny pt. ,,Niebo jest wszę-
dzie”. Miejsce na podium należało do 
nas. Okazało się, że w tym dniu zespół 
godnie reprezentował na scenie ZPO 
w  Morawicy. Należeliśmy do czołów-
ki zespołów, a III lokata i wyróżnienie 
w tak prestiżowym festiwalu, puchary 
oraz maskotki należały do nas.
 W tym roztańczonym dniu, mimo 
późnych godzin wieczornych, udało 

R E K L A M A

nam się pospacerować przed dziedziń-
cem Zamkowym w Wilanowie. Jednakże 
miłą niespodzianką, okazało się spotka-
nie z aktorem filmowym i teatralnym 
Bartłomiejem Topa, który nie odmówił 
wspólnego zdjęcia z Piramidą.

PIRAMIDA

Piramida zjawiskowo zatańczyła przygotowane inscenizacje taneczne
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Komunikat
02.04.2016r. w Żyrako-
wie obok Dębicy rozegrano 
Ogólnopolski Turniej Młodzi-
ków i Młodzików Młodszych 
w Badmintonie.
Zawodnicy UKS Morawica 
zajęli odpowiednie miejsca:
Jan Frańczak 7-12
Piotr Tomaszewski 7-12
Jan Frańczak/ Tomaszewski 
Paweł 5-8
Tomaszewska Marta 9-16
Frańczak Mateusz 9-16
Frańczak M/Tomaszewska M 
5-8

Komunikat
8-10.04 2016r. w Suchednio-
wie rozegrano Grand Prix 
Polski Młodzików w Badmin-
tonie.
Zawodnicy UKS Morawica tj: 
Franczak Mateusz  singiel
Tomaszewska Marta singiel
Frańczak M/ Tomaszewska M 
mixt zajęli miejsca 19-32.
Startowali zawodnicy z całej 
Polski od Suwałk do Jeleniej 
Góry i od Nowego Targu do 
Słupska.

R E K L A M A
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Nad Zalewem w Morawicy uroczyście powitano wiosnę. Wśród tańców i wiosennych piosenek utopiono Ma-
rzannę – symbol zimy. Ostatnią lodowatą kąpielą zimę pożegnał również Świętokrzyski Klub Morsów. 

 Tradycją już stało się, że nad morawickim zalewem hucznie 
żegna się zimę i wita wiosnę. - To już czwarty raz z rzędu, jak or-
ganizujemy powitanie wiosny nad zalewem w Morawicy - przy-
pomina wójt gminy Morawica, Marian Buras. - Powitanie wiosny 
na stałe już wpisało się w kalendarz imprez naszej gminy. Jest 
ono jednocześnie otwarciem sezonu wydarzeń kulturalnych - do-
dał włodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras, witając tłum-
nie przybyłych nad morawicki zalew gości.  
 W tym roku na spotkanie wszystkim tym, którzy przyszli po-
witać wiosnę nad morawickim zalewem, wyszło piękne słońce, 
chodź temperatura nie była wysoka. Pomimo tego, w iście wio-
senne nastroje wprowadziły zebranych maluchy z Przedszkola 
Samorządowego w Morawicy. Prowadzona przez Barbarę Cho-
roś grupa V odtańczyła wspaniały „Taniec motyli” a Maja Szczy-
kutowicz i Paulina Robak zaśpiewały dla zebranych piosenkę pt. 
„Wiosenne przebudzenie”. Równie wspaniale zaprezentowały 
się maluchy z grupy VI. Pod czujnym okiem wychowawczyni 
Ewy Borek dzieci zatańczyły aż dwa układy taneczne pt. „Trojak” 
i „Maryneczka”, a także zaśpiewały piosnekę „Witaj Wiosno”. Jak 
same przyznały przedszkolaki, wiosnę uwielbiają i z niecierpliwo-
ścią wypatrują jej pierwszych oznak.
 Podobnie jak harcerze z 44 KDH działającej przy Szkole Pod-
stawowej w Brzezinach. Pierwszego dnia wiosny nadl morawic-
kim zalewem rozegrali grę terenową. - Polegała ona na ułożeniu 
rymowanek, które miały przestraszyć zimę, zaśpiewaniu piose-
nek dla wiosny, a także na zrobieniu przerażającego zdjecia, na 
tyle strasznego, żeby przeraziło zimę. Harcerze musieli również 
zebrać szyszki i gałęzie, a następnie ułożyć z nich na plaży wielki 
napis „wiosna”, żeby dokładnie wiedziała, gdzie ma przyjść. Pa-

W Morawicy hucznie powitano wiosnę

trząc na świecące słońce chyba udało nam się przywołać wiosnę 
- stwierdziła druhna Justyna Kasperek.
 Z faktu przywołania wiosny bez wątpienia zadowoleni byli 
wszyscy ci, którzy nad morawicki zalew zjechali motorami i rowe-
rami. Członkowie Brzezińskiego Klubu Motocrossowego Racing 
oraz członkowie Świętokrzyskiej grupy ACTIVE potwierdzili to. 
- Wiosna to wspaniały czas, w którym możemy rozpocząć sezon 
rowerowy, choć rowerem można jeździć również i zimą - powie-
dział Arkadiusz Strójwąs, który w 2015 roku objechał rowerem 
Polskę dookoła. - Zachęcam wszystkich do czynnego uprawiania 
turystyki rowerowej - zapraszał do przyłącznia się wszystkich mi-
łośników sportów rowerowych. Natomiast, do Nordic walking 
zachęcał morawicki Klub Seniora „Zawsze Młodzi” z Morawicy. 
 I chociaż na wiosnę z niecierpliwością czekają też Świętokrzy-
skie Morsy, to jednak jak sami przyznali z łezką w oku żegnają 
zimę. - Zawsze smutno nam na zakończenie sezonu - przyznali 
zgodnie miłośnicy ldoowatych kapieli, którzy jak twierdzą dzięki 
nim są zdrowi i odporni. Zanim Świętokrzyskie Morsy utopiły Ma-
rzannę - symbol odchodzącej zimy - przypomnino, że to z ich ni-
cjatywy rozpoczeto tak hucznie żegnać zimę nad morawickim za-
lewem. - To właśnie z inicjatywy stowarzyszenia i nieżyjącego już 
prezesa Edwarda Dłużewskego po raz pierwszy nad morawickim 
zalewem w tak nietypowy sposób żegnano zimę - przypomniał 
wójt Buras. – W 2009 roku pojawił się wielki człowiek, nieżyjący 
już prezes Edward Dłużewski, który zebrał nas i zmotywował do 
wspólnych, regularnych zimnych kąpieli. Dzisiaj jesteśmy tu całą 
grupą dzięki niemu – mówiła Edyta Chłąd ze Świętokrzyskiego 
Klubu Morsów. 
 Po przedstawieniu wszystkich aktywnych grup i form spor-
tu na terenie gminy Morawica wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Morawica”. Następnie barwny i rozśpiewany korowód, niosący 
słomiane kukły – symbol zimy, przemaszerował przez morawic-
kie molo, udając się w kierunku wody. Przy dźwiękach muzyki 
i brawach zebranych gości członkowie Klubu Morsów zażywając 
ostatniej w tym roku lodowatej kąpieli podpalili i utopili słomia-
ne kukły, symbolicznie żegnając w ten sposób zimę. Marzanna 
została spalona i utopiona. Teraz pozostaje nam już tylko czekać 
prawdziwie ciepłych i dni.
 Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na pyszne 
kiełbaski z grilla i ciepłą herbatę. Warto dodać, że nad bezpie-
czeństwem zebranych czuwała Straż Gminna oraz druhowie 
z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Agnieszka Olech

Maluchy niosą Marzannę - symbol zimy

Morawickie morsy spaliły Marzannę

Tłumy gości wzięły udział w powitaniu wiosny nad morawickim zalewem




