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z okazji Dnia Dziecka  

w Morawicy w tym roku  

dzieciaki miały  

aż dwa dni atrakcji.

Szczegóły na stronie 23

Uczniowie szczegółowo zaznajomili się z życiorysem  
Jana Pawła II
 fot. Bartosz Kruk

Z okazji Dnia Dziecka przybyły prawdziwe tłumy 
fot. Radomski

W gościnnych murach  
Zespołu Szkół imienia  

Jana Pawła II w Brzezinach  
odbył się już po raz siódmy  

konkursu  
„Jan Paweł II - Patron Najgodniejszy”

Szczegóły na stronie 10

Tegoroczny  
Gminny Dzień Strażaka  
obchodzono w Obicach.  

To tu podziękowano druhom  
za ich całoroczną pracę.

Szczegóły na stronie 6

Przemarsz druhów i wręczenie odznaczeń to honorowe 
części uroczystości fot. Bartosz Kruk



Zgłoszenie awarii wodociągów  
i kanalizacji

Zakład Gospodarki Komunalnej

tel. 311-47-95

dzwonić można w godz. 7.30 - 15.30

Oczyszczalnia Ścieków w Brzezinach

tel. 311-49-28 czynna całą dobę
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Ośrodek Tradycji Garncarstwa  
w Chałupkach zaprasza

Od wtorku do niedzieli w godz. 10-16. Ekspozycja sta-
ła: wystawa wyrobów garncarskich garncarzy z Chału-
pek i zaprzyjaźnionych miejscowości, miejsce pracy  
garncarza. Bilety: 4 zł - osoba dorosła i 2 zł - uczniowie  
i studenci. Rezerwacji wycieczek można dokonać tele-
fonicznie (041) 311-87-02 (u przewodnika ośrodka).
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Szanowni Państwo uległy zmianie 
godziny pracy Urzędu Gminy w Morawicy
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wypełnili ankietę  

oraz podzieli się z nami swoimi uwagami. 
W formie papierowej do Urzędu Gminy w Morawicy wpłynęło łącznie 194 an-
kiety i tak:

1) za opcją pierwszą tj. poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30 opowiedziało się  
68 osób,

2) za opcją drugą tj. poniedziałek 9.00 - 17.00 opowiedziało się 126 osób.
W formie elektronicznej wpłynęło 280 ankiet i wyniki przedstawiają sie następująco:

1) za opcją pierwszą tj. poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30 opowiedziało się  
32 osoby,

2) za opcją drugą tj. poniedziałek 9.00 - 17.00 opowiedziało się 248 osób.
Podsumowując, w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Morawicy wypo-
wiedziało sie łącznie 474 osoby,  z czego 374 opowiedziało się za opcją drugą.
W związku z powyższym informuję, iż z dniem 1 marca 2015 r. ulegają zmia-
nie godziny pracy Urzędu Gminy w Morawicy:

poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego pozostają bez zmian tj.:
poniedziałek: 7.30 - 17.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

                                                                        Marian Buras
                                                                   Wójt Gminy Morawica

Bezpośrednio na komórkę do morawickiej 
Straży Gminnej

605 978 337 – to nowy numer do morawickiej Straży Gminnej. Funkcjo-
nariusze są dostępni w godzinach służbowych.

ZAKłAd GOSpOdARKI KOMuNAlNej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informu-
je, że od dnia 02 marca 2015 roku zmieniły się godziny pracy zakładu:  
poniedziałek 7.30 – 17.30; wtorek- piątek 7.30 – 15.30

      w„KORAlu” 
W krytej pływalni „KORAL” w Morawicy

w dniach od 27 czerwca do 30 sierpnia 2015r.
czas wodnej uciechy o 30 gratisowych minut wydłużamy.

ZApRASZAMy !!!

leTNIA pROMOCjA W HAlI „BIlCZA”  
Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015r.  

wprowadzamy weekendową promocję 
na wynajęcie hali sportowej w Bilczy.  

Każdej grupie wynajmującej halę  na co najmniej 1 godzinę  
oferujemy dodatkową godzinę GRATIS !!!!!!

ZApRASZAMy !!!
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„Emeryk” dla wójta Mariana Burasa  
za 25 lat pracy w samorządzie

Statuetka „Emeryka”, przyznawana za 25 lat pracy w samorządzie powędrowała do wójta gminy  
Morawica, Mariana Burasa. Wydarzenie miało miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach pod-
czas gali finałowej XI Plebiscytu Eurogmina 2014/1015.

Podczas uroczystej gali wręczenia statuetek redak-
tor Jerzy Chrobot – pomysłodawca plebiscytu – przypo-
mniał o tym, że pierwsze „Emeryki” wręczono obroń-
com województwa świętokrzyskiego (ówczesne woje-
wództwo kieleckie przyp.red.), które w 1998 roku  mia-
ło zniknąć z mapy administracyjnej kraju. Dzięki moc-
nemu sprzeciwowi członków ruchu województwo oca-
lało. Obecnie postanowiono przyznać statuetki tym, 
którzy przynajmniej od 25 lat pracują w samorządach 
i przyczyniają się tym samym do rozwoju wsi, gminy, 
miasta i regionu.

I tak, podczas uroczystej gali cenną statuetkę „Eme-
ryka” odebrał wójt gminy Morawica, Marian Buras. 
Obok niego na scenie stanęli, wójtowe, burmistrzowie 
i prezydenci z terenu powiatu kieleckiego. Statuetkę 
odebrali także: Kazimierz Kotowski Członek Zarządu 
Wojewódzkiego, Marcin Majcher burmistrz, burmistrz 
Stopnicy Ryszard Zych, wójt Bogorii Władysław Bru-
dek, wójt gminy Radków Stanisław Herej, wójt Waśnio-
wa Krzysztof Gajewski, starosta buski Jerzy Kolarz.

Wszystkim gratulujemy!
Podczas gali statuetkę „Emeryka” odebrał wójt Marian Buras
                fot. Arch.

Myślenicka Grupa Fotograficzna MgFoto   
uwieczniła Morawicę
Dwudziestu dwóch fotografików z  Myślenickiej Grupy Fotograficznej 
MgFoto przez trzy dni gościło na terenie gminy Morawica, którą foto-
grafowali. Jak zgodnie podkreślali, wszyscy byli pod urokiem walorów 
gminy. Prace artystów będzie można podziwiać podczas wystawy po-
plenerowej, która odbędzie się w gościnnych murach Centrum Samo-
rządowego w Morawicy już we wrześniu.  

Fotografowie z Myślenickiej Grupy Fotograficznej MgFoto byli pod wrażeniem uroków gminy           fot. Radomski

- W sobotę 16 maja w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy gościliśmy 
grupę fotografików artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Myślenickiej Grupy Foto-
graficznej – powiedziała Teresa Badowska, dyrektor Centrum Samorządowego w Mo-
rawicy. Podczas spotkania prelekcję multimedialną na temat kompozycji obrazu i ka-
dru poprowadzili specjaliści, członkowie tego stowarzyszenia. – Do przeprowadzenia 
prelekcji fotograficy wykorzystali nowoczesny sprzęt jakim dysponuje Centrum Kultu-
ry w Morawicy – zaznaczyła.

Grupa fotografów gościła na terenie gminy Morawica od 15 do 17 maja. - Jeździli po te-
renie, wykonywali zdjęcia, m.in. w sobotę w godzinach porannych przez 1,5 godziny zwie-
dzali Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – poinformowała dyrektor Badowska. 

Podsumowując spotkanie, Prezes Stowarzyszenia, Mieczysław Nowak, zapewnił, że 
fotograficy są pod wielkim urokiem walorów gminy Morawica i ponownie zawitają tu 
we wrześniu tego roku. - Wówczas to w Samorządowym Centrum Kultury w Morawi-
cy fotografikom – artystom  zorganizujemy wystawę poplenerową, która będzie zawie-
rała fotografie wykonane podczas ich pobytu majowego na terenie naszej gminy – za-
powiedziała dyrektor Teresa Badowska.

Agnieszka Olech
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Chwyć byka za rogi - Gminna Corrida Ortograficzna
Już po raz dziesiąty w Gimnazjum w Obicach odbyła się Gminna Corrida Ortograficzna. Udział w niej wzięli 
uczniowie gimnazjów z całej gminy. Rozwiązywali testy i … chwytali frazeologicznego byka za rogi.

Tytuł jest zwrotem frazeologicznym, który możemy tłuma-
czyć jako „zmierzenie się z trudnościami”. A jakie mogą być 
trudności w naszym ojczystym języku? Przede wszystkim takie, 
że pewnych zwrotów używamy niewłaściwie, nieprawidłowo, 
niektórych wcale nie znamy, a z każdym kolejnym pokoleniem 
język nasz ubożeje. Zapominamy o tym, że w oficjalnych wypo-
wiedziach, w listach (a kto pisze dziś listy? -  większość zapyta), 
w przemówieniach  - powinniśmy się wyrażać szczególnie po-
prawnie i z wielką dbałością o styl. Związki frazeologiczne bar-
dzo wzbogacają każdą wypowiedź i znajomość tychże właśnie, 
a także zasad ich stosowania należy do podstawowych umiejęt-
ności poprawnego posługiwania się językiem polskim. 

Umiejętności te sprawdza coroczna Gminna Corrida Or-
tograficzna – w tym roku już po raz dziesiąty zorganizowana 
przez Pomysłodawczynię – panią Beatę Zdybiowską, polonistkę 
z  Gimnazjum w Obicach. W Corridzie uczestniczyli uczniowie 
gimnazjów z całej Gminy Morawica, rozwiązując testy i chwyta-
jąc frazeologicznego byka za rogi. 

Najlepsze w tej konkurencji były trzy uczennice, zajmu-
jąc ex aequo pierwsze miejsce. Były to: Emilia Kozak z Gimna-
zjum w Obicach, Aleksandra Szostak i Emilia Strójwąs z Gimna-
zjum w Morawicy. Drugie miejsce zajęła Marlena Baran z Gim-
nazjum w Morawicy, a miejsce trzecie zajęli: Sebastian Gaweł 
z Bilczy i Cezary Kaczor z Obic. Wyróżnienia w konkursie otrzy-
mali: Magdalena Więcek z Brzezin, Klaudia Głuszek z Morawicy 
i Konrad Urban z Bilczy. 

Podsumowując Gminną, jubileuszową Corridę Beata Zdy-
biowska  podziękowała  uczestnikom i obecnym podczas kon-

Spotkanie autorskie  
z poetką Agnieszką  Zięba - Dąbrowską

26 kwietnia, w sali Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy odbyło się spotkanie z Agnieszką Zię-
ba – Dąbrowską - poetka, pisarka, członek Związku Literatów Polskich, autorka ośmiu zbiorów wierszy 
oraz szkiców o współczesnym teatrze groteski i absurdu. 

Poetka ta  współpracuje z morawicka grupą li-
teracką „Bocianie Gniazdo” działającą pod czuj-
nym okiem naszej rodzimej poetki Danieli Ko-
walskiej. Organizatorem spotkania była Gmin-
na Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mo-
rawicy. Spotkanie rozpoczęło się od   serdeczne-
go powitania  gości  i  zgromadzonej  publiczno-
ści. Poprowadził je Antoni Dąbrowski – redaktor 
naczelny ilustrowanego miesięcznika społeczno 
– kulturalno - literackiego „Radostowa”.  

Punktem wyjścia do rozmowy były  pytania, 
które zadawali  poetce  zarówno prowadzący 
spotkanie  jak też i zebrani czytelnicy. Agniesz-
ka Zięba – Dąbrowska w trakcie spotkania autor-
skiego  opowiadała o procesie twórczym, inspi-
racjach. To nie ja wybieram wiersz który  piszę 
-  to on wybiera mnie - tłumaczyła. Do pisania po-

kursu opiekunkom -  polonistkom ze wszystkich szkół gimna-
zjalnych naszej gminy, fundatorowi nagród - Wójtowi Maria-
nowi Burasowi oraz fundatorom poczęstunku dla uczestników 
– Państwu Wiesławie i Zygmuntowi Zawieruchom. Uczestni-
czącym w Konkursie podziękował także Jerzy Węgrzyn, Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Obicach, podkreślając znaczenie Konkursu, 
jak również fakt, że brali w nim udział uczniowie ze wszystkich 
gimnazjów.  Nagrody wręczył Zastępca Wójta Gminy Morawi-
ca, Marcin Dziewięcki. 

Małgorzata Szalińska – Skawińska, członkini jury 

Gminna Corrida Ortograficzna na stałe już wpisała się w ka-
lendarz wydarzeń szkoły            fot. Arch.

Podczas spotkania długo dyskutowano o literaturze                    fot. Radomski
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Dzień Flagi Gminnej w Publicznej  
Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej

15 maja, w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej w ramach obchodów 25-lecia samorzą-
du terytorialnego zorganizowano Szkolny Dzień Flagi Gminnej. 

Flaga gminy Morawica ,,jest kolorystycznym odwzorowa-
niem barw występujących w herbie, bądź samego herbu”. Herb 
gminy Morawica stanowią ,,trzy złote kopie w gwiazdę na czer-
wonym tle oraz trzy korony na niebieskim tle umieszczone na 
zaokrąglonej od podstawy renesansowej tarczy”. 

W ramach obchodów Szkolnego Dnia Flagi Gminnej wszyscy 
uczniowie oraz nauczyciele przybyli na zajęcia w strojach w trzech 
kolorach: czerwonym, niebieskim i złotym (lub żółtym). Niektó-
rzy mieli trzykolorowe kotyliony. Uczniowie klasy VI przedstawi-
li prezentacje na temat naszej gminy przygotowane pod kierun-
kiem wychowawcy Dagmary Wojciechowskiej-Buśluk. Znalazły 
się w nich informacje o historii i działalności samorządu teryto-
rialnego, strategii rozwoju gminy, dorobku gospodarczym i kultu-
rowym oraz symbolach, jakimi są herb, flaga i pieczęć. Po prezen-
tacji wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia przy herbie gminnym. 
Ostatnim punktem obchodów były szkolne eliminacje do gminne-
go Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 

Dagmara Wojciechowska-Buśluk

trzebny jest talent,  pisania nie można  się 
nauczyć  na kursach kreatywnego pisa-
nia. Jest to coś z czym człowiek się rodzi, 
to dar, który się dostaje,  zawód i powoła-
nie zarazem. Pisanie nie leczy, nie uszczę-
śliwia, pozwala na chwilę euforii po skoń-
czeniu wiersza, opowiadania, a potem 
jest pustka.   Sama nigdy nie marzyła, by 
zostać poetką,  pisarką – otrzymała talent, 
który umie owocnie wykorzystać.

Agnieszka Zięba-Dąbrowska urodziła 
się w Busku Zdroju. Ukończyła dwa fa-
kultety na Akademii Świętokrzyskiej: po-
litologię i nauki społeczne oraz filologię 
polską. Jako poetka debiutowała w 2000 
r. a już w styczniu 2002 r. zdobyła pierw-
szą nagrodę w Turnieju Jednego Wiersza 
organizowanym przez Starachowickie 
Centrum Kultury. W maju 2003 r. wyda-

ła tomik wierszy „Zmienna ogniskowa”. 
W październiku 2003 r. zdobyła nagro-
dę w kategorii poezji w IV Ogólnopol-
skim Konkursie Literackim im. Leopolda 
Staffa, a w 2004 r. nagrodę w Ogólnopol-
skim Konkursie Poetyckim „O Herb Gro-
du” w Chrzanowie. Zajmuje się także 
eseistyką i krytyką literacką. Od kilku lat 
uczestniczy w międzynarodowych kon-
ferencjach badaczy literatury współcze-
snej w Opatowie. Publikowała eseje na 
temat twórczości K.I. Gałczyńskiego, Ja-
rosława Iwaszkiewicza, Witolda Gom-
browicza i Sławomira Mrożka. Od 2003 
r. pełni funkcję sekretarza redakcji „Ra-
dostowa”.

Podczas spotkania poetka czytała swe 
wiersze z tomiku „Bywam szczęśliwa” 
oraz „Śniadanie na trawie”.

Wiersz z tomiku  „Śniadanie na trawie”
Maria z dzieciątkiem

W oczach cherubinów
unosisz swój gorset
wplatając boskość
matki
w ikonę człowieka
dziecię dotyka
płaszcza
niebiańskiego tronu
z postacią Marii
wyrasta
wykwintność symboli

21.12.2010 r.

Książki poetki Agnieszki Zięba-Dą-
browskiej są dostępne w zbiorach Gmin-
nej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II 
w Morawicy. Zachęcamy do miłej lektury.

Podczas obchodów uczniowie przybyli w strojach w trzech 
kolorach: czerwonym, niebieskim i złotym               fot. Arch.

Uczniowie dowiedzieli się, że flaga gminy Morawica to kolo-
rystyczne odwzorowanie barw występujących w herbie             

fot. Arch.

Trzy złote kopie w gwiazdę na czerwonym tle oraz trzy korony 
na niebieskim tle umieszczone na zaokrąglonej od połowy re-
nesansowej tarczy – to herb gminy Morawica              fot. Arch.
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Podziękowali strażakom za ich pracę
Tegoroczny Gminny Dzień Strażaka obchodzono w  Obicach. To tu podziękowano druhom za ich  
całoroczną pracę. Dokonano też poświęcenia i  uroczystego otwarcia wyremontowanej remizy  
OSP w Obicach.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiór-
ki pododdziałów strażackich, na placu 
przed wyremontowanym budynkiem 
OSP w Obicach. Tutaj, odprawiono uro-
czystą mszę świętą w intencji braci stra-
żackiej. Dokonano także poświęcenia 
wyremontowanej remizy oraz świetlicy, 
a także otwarcia, podczas którego symbo-
licznie przecięto wstęgę. 

Jak podkreślano podczas uroczy-
stości, gmina Morawica od lat mocno 
wspiera straże działające na tym terenie. 
Tegoroczne gminne obchody Dnia Stra-
żaka stały się doskonałą okazją do odda-
nia do użytku kolejnej wyremontowanej 
remizy. – Należy wspierać ochotnicze 
straże pożarne. Gmina jest za to odpo-
wiedzialna. Stąd pomagamy we wszyst-
kim i w umundurowaniu, w wyposaże-
niu w sprzęt i oczywiście w remontach 
remiz. Dzisiaj właśnie jesteśmy świad-
kami takiego wsparcia. Do użytku odda-
jemy odnowiony budynek remizy, któ-
ry ma służyć nie tylko strażakom, ale też 
mieszkańcom. Koszt remontu jest dosyć znaczny, bo to około 
380 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 
blisko sto tysięcy złotych. Jak widać, to dosyć poważna inwe-
stycja. Budynek wypiękniał i stał się funkcjonalny. Życzę stra-
żakom z Obic, aby dobrze im służył – mówił wójt gminy Mora-
wica, Marian Buras.

- Bardzo cieszymy się, że strażnica została wyremontowana 
– podkreślał prezes OSP w Obicach druh Stanisław Zawadzki. 
– Udało się nie tylko wyremontować budynek remizy, ale tak-
że go wyposażyć w stoliki i krzesła zarówno na górze, jak i na 
dole. Ogromnie się z tego cieszymy i dziękujemy za pomoc w re-
alizacji inwestycji władzom gminy Morawica – dziękował pre-
zes Stanisław Zawadzki. – Ta remiza nie będzie służyć tyko stra-
żakom – zapewnia druh Zawadzki. - Korzystać z niej będą mo-
gły wszystkie stowarzyszenia działające na terenie naszej miej-

scowości. zapraszamy do korzystania z tego budynku młodzież 
oraz dorosłych. Chcemy, żeby skupiało się tu życie kulturalne 
naszej miejscowości. Jestem przekonany, że ten budynek będzie 
tętnił życiem – dodał.

Dzień Strażaka to okazja do refleksji i podsumowań, ale 
przede wszystkim to dzień radości z osiągnięć i dokonań w służ-
bie strażackiej. A tych dokonań, jak podkreślano, morawiccy 
strażacy mają wiele na swoim koncie. - Można powiedzieć, że 
jednostki OSP z terenu gminy Morawica stanowią potęgę w sys-
temie ochrony przeciwpożarowej powiatu kieleckiego w krajo-
wym systemie ratowniczo-gaśniczym. Zarówno przez swoją li-
czebność, jak również poziom gotowości i wyszkolenia – pod-
kreślał st. bryg. mgr inż. Krzysztof Janicki, Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. - Nie pamiętam sytu-
acji, żeby jakaś jednostka wykazała się niedyspozycyjnością, a w 
ciągu kilku ostatnich lat jednostki spotykały się z wieloma trud-
nymi i odpowiedzialnymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi, 
jak chociażby katastrofa kolejowa, powodzie, usuwanie skutków 
huraganów, czy innych działań sił przyrody. Gaszenie pożarów 
to już codzienność. W tej chwili miejscowe zagrożenia stanowią 
60% wszystkich interwencji w katalogu interwencji wszystkich 
jednostek ochrony przeciwpożarowej. Jednostki OSP muszą się 
rozwijać w kierunku likwidacji miejscowych zagrożeń przede 
wszystkim poprzez specjalizację na poziomie podstawowym – 
dodał komendant Krzysztof Janicki.

Podczas „honorowej” część strażackiego święta dokonano 
wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się w służbie druhen i 
druhów. I tak, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa od-
znaczono druha Jerzego Klimczaka z OSP Brzeziny. Srebrny Me-
dal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Mariusz 
Kozak - OSP Obice, Konrad Klimczak - OSP Obice, Artur Pały-
ga - OSP Obice oraz Mariusz Śnioch - OSP Obice. Brązowy Me-
dal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dostali druhowie: Hubert Gajek 
- OSP Obice, Krzysztof Jaworski - OSP Obice, Paweł Latosiński 

Uroczysty przemarsz strażaków    fot. Bartosz Kruk

Poświęcenia wyremontowanej remizy dokonał ks. Marek 
Mrugała, kapelan strażaków                fot. Arch.
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Wieczornice Beaty Zdybiowskiej
Beata Zdybiowska, polonistka Gimnazjum w Obicach, pisze scenariusze  i reżyseruje biesiady literac-
kie oraz wieczornice.

Pierwsza wieczornica: „Minuta ciszy 
po Januszu Korczaku” była tak przejmu-
jąca, że zaproszonym gościom ze wzru-
szenia trudno było wyrazić swe prze-
życia. Portret dobrego doktora, ofiarne-
go wychowawcy dzieci nakreślony sło-
wem poetyckim i muzyką, poruszająca 
scenografia, cytaty na ścianach (oto jeden 
z nich: Na naszej ziemi miliony mogił, przez 
naszą ziemię przeszedł ogień, prze naszą zie-
mię przeszło nieszczęście, na naszej ziemi był 
Oświęcim)  tworzyły widowisko oddające 
hołd wielkiemu Polakowi, który nosi za-
szczytny tytuł – Sprawiedliwy wśród na-
rodów świata.

Druga wieczornica była poświęcona 
twórczości Juliana Tuwima, odbyła się 
w Gminnym Centrum Kultury w Mora-
wicy, zgromadziła tłumy dzieci i ich ro-
dziców. Ta biesiada literacka miała rado-
sny charakter, miłośnicy autora „Słonia 
Trąbalskiego” recytowali, inscenizowali 
wiersze poety. Okazało się, że wiele tek-
stów czytelnicy znają na pamięć.

„Ale krwi nie odmówi nikt” to tytuł 
kolejnej wieczornicy, która miała miej-
sce w listopadzie 2014 roku. Narrato-
rzy Aleksandra Gwóźdź i Magda Kwas, 
pani Anna Skucińska z synem Piotrem 
w nastrojowej scenerii, przy akompania-
mencie klasycznej muzyki, przywoływa-
li karty historii nieujarzmionego naro-
du polskiego z czasów II wojny świato-
wej.  Natalia Kumor recytowała wiersz 
Władysława Broniewskiego, sławny apel 
poety: Kiedy przyjadą podpalić twój dom, 
stań u drzwi. Trzeba krwi…”Donośnie za-
brzmiały strofy: „Alarmu” Antoniego 
Słonimskiego w wykonaniu Klaudii Po-
lewczak. Heroizm westerplatczyków 
wysławiały Dominika Kasperek i Emi-
lia Kozak. Gimnazjaliści przypomnie-
li dramat warszawskich dzieci z powsta-
nia, które na hasło: Hej chłopcy bagnet na 
broń  ruszały do walki z okupantem, mó-

wiły o tym,  jak zginęła autorka tej pieśni 
– Krystyna Krahelska i jak zginął z głową 
na karabinie Krzysztof Kamil Baczyński, 
którego smutną: „Elegię o chłopcu pol-
skim” wygłosiły Ola Szalejko i Weroni-
ka Kojac; zaś Kacper wruszał słuchaczy: 
„Pieśnią czerniakowi”.  Zebrani wsłuchi-
wali się w tekst piosenki: „Pałacyk Mi-
chla” oraz: Gdzie są chłopcy z tamtych lat, 
którzy na żołnierski poszli szlak, ponieważ 
należeli do pokolenia, które posłuchało 
apelu poety: 
Lecz zaklinam was,  
niech żywi nie tracą nadziei
A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”.

Dzięki zaangażowanej polonistce ze-
brani uczestniczyli w poetyckiej lekcji 
patriotyzmu. Pani Beata Zdybiowska po 
uczcie duchowej zaprosiła młodzież, ro-
dziców i gości na poczęstunek, gdzie 
można było rozkoszować się nie tylko 
smakiem ciast, ale i chleba pieczonego 
przez organizatorkę uroczystości. Jak za-
wsze wierszem podsumowała całą impre-
zę, podała kronikę wieczornic, aby uczest-
nicy dokonali wpisów, w tej pamiątkowej 
księdze można podziwiać nie tylko pięk-
no twórczości pani Beaty, ale także arty-
styczne piękno charakteru pisma. 

Pod adresem pani Beaty Zdybiowskiej 
Komisja Oświaty kieruje słowa uznania 
i wdzięczności za literackie uroczystości, 
które uczą miłości do ojczyzny, krzewią 
postawę szlachetnego człowieka, 

Beata Zdybiowska w 2014 roku wy-
dała swój tomik poetycki zatytułowa-
ny: „Kwiatki Beatki”, dedykowany swo-
im rodzicom. Każdy wiersz jest przepięk-
nie ilustrowany motywem kwiatowym. 
Tomik otwierają utwory poświecone naj-
bliższym osobom. Pod adresem rodziców 
wdzięczna poetka pisze: Za niezawodność, 
bo zawsze, bo wszędzie

bo o każdej porze- rano, o zmroku,
bo czułam skrzydła nad sobą
-czy przyspieszałam,
czy zwalniałam kroku.

Poetycki opis pieczenia chleba dedy-
kowany jest pani Zofii Wawrzeńczyk, za-
służonej mistrzyni sztuki kulinarnej, kul-
tywującej dziedzictwo kulturowe naszej 
małej ojczyzny. Literackie nawiązania do 
wiersze opiewające utwory naszych kla-
syków. Najpiękniej Beata Zdybiowska pi-
sze o Wisławie Szymborskiej nazywając ją 
Mozartem poezji. W części o gatunkach li-
terackich autorka podaje wnikliwe, dow-
cipne wierszowane definicje fraszki, bal-
lady, recenzji, które można wykorzystać 
w celach dydaktycznych. 

Warto zapoznać się i zastosować 
w swoim życiu: „Receptę na życie” i „Re-
ceptę na zdrowie”. (Żyj tak, by zawsze, co-
dziennie w lustrze móc spojrzeć sobie głęboko 
w oczy)

Cenna i uniwersalna jest również rada 
dziadka poetki: za swoje krzywdy nigdy ze-
msty nie chciej szukać. Wierszowany zapis 
przebiegu wycieczek, wypraw zawierają 
tzw. „Wiersze urlopowe”.

W tomiku znajdziemy liczne mak-
symy, ważne dla człowieka humanisty, 
swoiste wskazówki etyczne, by zachować 
właściwą hierarchię wartości. Autorka 
odwołuje się do kręgu antycznej kultury 
śródziemnomorskiej; wrażliwa na pięk-
no przyrody - kreuje bohatera lirycznego 
żyjącego w harmonii z naturą. Beata Zdy-
biowska uprawia klasyczną poezję z ele-
mentami modernistycznej współczesno-
ści. O różnorodności, bogactwie formy 
świadczą akrostychy,  limeryki i sympa-
tyczne lepieje (Lepiej wpaść po pachy w bło-
to niż umówić się z idiotą) oraz panegiryk 
o wiośnie.

Marianna Parlicka- Słowik

OSP Obice- OSP Obice, Damian Nowak 
- OSP Obice, Sebastian Ryk - OSP Obice 
oraz Dawid Gruszczyński - OSP Brzeziny. 
Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali 
druhowie: Emil Jaworski - OSP Obice, Da-
mian Nieznalski - OSP Obice, Krzysztof 
Szewczyk - OSP Obice, Łukasz Zawadzki 
- OSP Obice, Paulina Rygielska - OSP Mo-
rawica oraz Mateusz Zys - OSP Morawica.

Tego dnia brać strażacka z Morawi-
cy odebrała wiele podziękowań za ofiar-
ną służbę oraz moc życzeń. - Strażakom w 
dniu ich święta życzę przede wszystkim 

wielkiego hartu ducha, który jest tak bar-
dzo potrzebny na co dzień. Tak bardzo 
potrzeba im również siły i mocy, o którą 
prosiliśmy podczas uroczystej mszy świę-
tej za wstawiennictwem Świętego Floria-
na, któremu zawsze powierzamy straża-
ków jego stawiennictwu. Życzymy tego, 
aby ta służba ludziom przynosiła zadowo-
lenie, a to co czynią, żeby robili z wielka  
radością i wdzięcznością od tych, którzy 
otrzymują tą pomoc. Jako kapelan świę-
tokrzyski tego życzę wszystkim druhom 
i druhnom ochotniczych straży pożar-

nych z terenu gminy Morawica i wszyst-
kim strażakom. Wszystkiego, co najlepsze 
niech Pan błogosławi i strzeże na każdy 
dzień – życzył ks. Marek Mrugała – kape-
lan świętokrzyskich strażaków.

Gminne obchody Dnia Strażaka uświet-
niła Gminna Orkiestra Dęta z Morawicy, a 
kompanię honorową wystawiła jednost-
ka OSP z Brudzowa. Obchody tradycyjnie 
już zakończyły się defiladą pododdziałów.

Agnieszka Olech
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I Gala Czytelnicza w Morawicy
W Samorządowym Centrum Kultury Morawicy po raz pierwszy w historii odbyła się Gala Czytelnicza. 
To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło spore grono tych, którzy kochają literaturę. Honorowe podzięko-
wania z rąk wójta Mariana Burasa odebrali najbardziej aktywni czytelnicy. 

Prowadząca spotkanie polonistka, Ma-
ria Jędrocha–Olszewska powitała wszyst-
kich zaproszonych gości, osoby, które lu-
bią czytać słowami: „Kochajcie książki. One 
ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomo-
gą zorientować się w pstrej i burzliwej gma-
twaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą 
Was szanować człowieka i samych siebie, one 
uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla 
świata, dla człowieka” – Maksym Gorki.

 Następne słowa skierowane do obec-
nych na sali czytelników Biblioteki w Mo-
rawicy, Bilczy, Brzezinach i Dębskiej Woli 
wybrzmiały: Jako Polka, jako czytelniczka 
i wreszcie jako nauczycielka języka polskiego- 
marzę o tym, by wszyscy lubili czytać, by każ-
dy Polak, każdy uczeń w szkole i każdy doro-
sły – odkrył czar literatury.  Jesteście Państwo 
elitą, a działalność bibliotek to nie praca, ale 
misja do spełnienia.   

Po krótkiej prezentacji multimedialnej poprowadzonej  przez 
dyrektora Biblioteki – Teresę Badowską na  temat dzielności bi-
bliotek na terenie Gminy Morawica nastąpił moment uhonoro-
wania najaktywniejszych, długoletnich czytelników.  Z rąk wój-
ta gminy Morawica, Mariana Burasa, otrzymali podziękowa-
nia oraz nagrody w postaci książki. Wszyscy obecni na sali zaś 
otrzymali na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania, kolorowe 
zakładki do książek wykonane przez dzieci z koła plastycznego 
pod kierunkiem Hanny Kuta oraz długopisy z wygrawerowaną 
nazwą Gali czytelniczej. 

Dla zgromadzonej na sali braci czytelniczej wystąpiły dzieci 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej  przygo-
towane pod kierunkiem nauczyciela, Dagmary Wojciechowskiej 
– Buśluk. Przedstawienie przybliżyło kilka ciekawostek o książ-
kach oraz zachęcało do częstego korzystania z zasobów biblio-
tecznych.

Następnie na scenę zaproszono rodzimą poetkę - Bogumi-
łę Izabelę Skóra, która w swoim życiu łączy pasje z wykony-
wanym zawodem bibliotekarza. Poetka przeczytała  wiersz 
i  w kilku słowach opowiedziała o swojej pracy twórczej. - 
Współczesna pisarka, Jodi Pecould uważa, że  niektórych uczuć  nie 
sposób ująć w słowa – według niej służy temu muzyka. Aby już naj-

bardziej jak to tylko możliwe uświetnić I Galę Czytelniczą w Gminie 
Morawica – jest z nami gość honorowy – ktoś kto za chwilę poruszy 
wszystkie struny duszy – zapowiedziano niezwykłego gościa. - Jest to 
młodziutka Joanna Jasiak - skrzypaczka z Bilczy, która swoim talen-
tem muzycznym zachwyciła niejedno wymagające Jury.  Ma 12 lat 
i jest uczennicą Zespołu szkół Muzycznych w Kielcach. Wyko-
nuje znane utwory klasyków: Bacha, Chopina, Czajkowskie-
go. Jest laureatką VI Włocławskich Spotkań Skrzypcowych, 
gdzie otrzymała I nagrodę i główną nagrodę Grant Prix - po-
informowano. 

Młoda skrzypaczka w niedzielę dla zgromadzonej publiczno-
ści po mistrzowsku zagrała koncert Viottiego A-moll. Był to kon-
cert bardzo popisowy, o dużym stopniu trudności, który jest za-
zwyczaj wykonywany przez uczniów kończących szkołę śred-
nią.  - Młodej skrzypaczce bardzo dziękujemy za ten cudowny 
balsam dla duszy i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów – 
dziękowano tuż po występie. Na zakończenie tego wspaniałego 
wieczoru głos zabrała długoletnia czytelniczka Biblioteki w Mo-
rawicy – Marianna Parlicka-Słowik, która podkreślał jak ważna 
powinna być książka w życiu każdego człowieka.

Żegnając się  podziękowano wszystkim przybyłym czytel-
nikom, dzięki którym praca bibliotekarza ma sens. To wyjątko-
we wydarzenie zostanie na stałe wpisane w kalendarz imprez  
o charakterze kulturalnym naszej gminy. Zatem do zobaczenia 
za rok w szerszym gronie braci czytelniczej.

Nagrodzeni czytelnicy z Bibliotek z terenu gminy Morawi-
ca tj. Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Morawi-
cy oraz trzech filii bibliotecznych: Biblioteki Publiczno – Szkol-
nej w Bilczy,  Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Brzezinach i  Bi-
blioteki Publiczno – Szkolnej w Dębskiej Woli, którzy otrzymali 
podziękowania oraz nagrody książkowe z rąk wójta gminy Mo-
rawica, Mariana Burasa to: Aleksandra Paszkowska, Aneta No-
wak,  Zofia Skarbek, Elżbieta Ciślicka,  Barbara Brzoza- Kowal-
ska,  Marian Klimczak, Wiesław Frankowicz, Helena Chruściń-
ska, Jadwiga Kowalska, Wojciech Chatys, Joanna Strójwąs, Ali-
cja Zawadzka, Tomasz Korban,   Emilia Pierzak, Małgorzata Gra-
czak, Elżbieta Młodawska.    

Najwierniejsi czytelnicy otrzymali nagrody książkowe    fot. Radomski

Wspólne zdjęcie będzie doskonałą pamiątką    fot. Radomski



Czerwiec 2015  nr 6/2015 (272)  WIADOMOŚCI MORAWICKIE

9

MŁODZI-AKTYWNI-TWÓRCZY 
– zapraszamy na warsztaty

Fundacja Możesz Więcej z Bilczy zaprasza dzieci i młodzież z te-
renu Gminy Morawica do udziału w projekcie MŁODZI-AKTYWNI-
TWÓRCZY. Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2015 
roku do grudnia 2015 roku i zakłada realizację wielu działań dla 
dzieci i młodzieży. 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Gimnazjum w Morawicy wciąż tworzy swoją tradycję
W ramach obchodów XXIII Tygodnia Kultury Języka Polskiego, w Gimnazjum w Morawicy odbył się V 
Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny, zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycielki polonist-
ki – panią Monikę Pabian i panią Renatę Juśkiewicz. Jak co roku, konkurs oparty był na połączeniu kon-
wencjonalnych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności z zabawą oraz wykorzystaniem nowocze-
snych technologii informacyjnych.

W zmaganiach językowych wzięły udział czteroosobowe re-
prezentacje gimnazjów z Chęcin, Nowin, Brzezin, Bilczy, Obic 
i Morawicy. Efekty pracy zespołów oceniało jury, któremu prze-
wodniczyła pani Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury 
w Morawicy, Teresa Badowska.

Zadania konkursowe, podzielone na cztery kategorie, mia-
ły na celu wykazanie się wiedzą z zakresu poprawności języko-
wej (sprawdzonej w formie testu), ortografii (napisanie dyktan-
da i wykonanie ćwiczeń na tablicy interaktywnej), frazeologii 
(odgadywanie kalambur i wykonanie ćwiczeń interaktywnych). 
W ostatniej konkurencji młodzież zaprezentowała swoje umie-
jętności krasomówcze i zabrała głos w sprawie słuszności słów 
Umberto Eco, że „Kto czyta, żyje podwójnie”.

Rywalizację o czołowe miejsce wygrali  przedstawiciele gim-
nazjum z Chęcin. Druga pozycja przypadła uczniom z Obic, 
a trzecia gimnazjalistom z Nowin i z Bilczy. Wszyscy uczestnicy 
Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe, ufundowa-
ne przez Wójta Gminy Morawca, pana Mariana Burasa, a chwi-
le podsumowania wyników i wręczenia nagród uatrakcyjnił wy-
stęp recytatorski Julii Haby, uczennicy klasy drugiej Gimnazjum 
w Morawicy, zdobywczyni II miejsca w VI Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim.

Organizowanie Konkursu Polonistycznego w Gimnazjum 
w Morawicy ma cele dydaktyczne, takie jak: zainteresowanie 
młodzieży językiem polskim, pogłębianie świadomości języko-
wej uczniów, popularyzacja kultury słowa i kształtowanie umie-
jętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i w pi-
śmie. Ponadto, celem organizatorów jest integrowanie uczniów 
i nauczycieli, co niewątpliwie ma miejsce, gdyż każdego roku 
gościmy coraz więcej delegacji spoza naszego gimnazjum.

R. Juśkiewicz

V Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny wymagał nie lada 
wiedzy                 fot. Arch.

Poza pogłębianiem wiedzy celem konkursu jest również inte-
gracja uczniów oraz nauczycieli                fot. Arch.
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„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, 
który chce się czegoś nauczyć”

Te słowa Ojca Świętego stały się mottem tegorocznej siódmej już edycji konkursu „Jan Paweł II - Patron 
Najgodniejszy”. Konkurs odbył się tradycyjnie w gościnnych murach Zespołu Szkół imienia Jana Paw-
ła II w Brzezinach.
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Tegoroczna edycja zgromadziła repre-
zentacje 18 placówek z 12 gmin. Organi-
zatorką i pomysłodawczynią konkursu 
jest pani Beata Łabęcka. - Zgodnie z zało-
żeniami konkurs łączy młodych ludzi za-
fascynowanych niezwykłą osobowością 
papieża Polaka, głównie, choć nie tylko, 
uczniów szkół noszących imię Jana Paw-
ła II. Mają oni okazję spotkać się z rówie-
śnikami i zmierzyć się z nimi w konku-
rencjach wiedzowych – podkreślała Beata 
Łabęcka organizatorka i pomysłodawczy-
ni konkursu.

Konkurs po raz siódmy modlitwą roz-
począł ks. Rafał Nowiński, a następnie 
uczniowie przystąpili do rywalizacji. Ich 
zmagania oceniała komisja sędziowska 
w składzie: Ksiądz Wikary Rafał Nowiń-
ski, Damian Zegadło – honorowy Redak-
tor Czasopisma SANCTUS, Agata Kurdek 
– nauczyciel z gimnazjum, Grażyna Pod-
siadło, Marianna Węgrzyn - Prezes Sto-
warzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwo-
la. Nad całością czuwała przewodnicząca 
komisji dyrektor Katarzyna Telka.

Po długich zmaganiach najlepsi oka-
zali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Czostkowie. Jak sami przyznali, Jan Pa-
weł II to ważna w ich życiu postać. Miej-
sce II zajęli uczniowie z Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzezinach, a miejsce III 
przypadło drużynie z Zespołu Szkół im. 
Piotra Ściegiennego w Bilczy.

Nagrody dla zwycięzców zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy Mora-
wica Mariana Burasa, Dyrektora Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach 
Krzysztofa Kubickiego, Księdza Probosz-
cza Józefa Knapa, Czasopismo Parafial-
ne SANCTUS, Państwa Mirosławę i Sła-

womira Woźniaków, Radę Rodziców oraz 
Delikatesy Centrum z Brzezin.

Honorowy patronat nad konkursem 
objęli: Arcybiskup Metropolita Krakow-
ski Kardynał Stanisław Dziwisz, Biskup 
Kielecki Jego Eminencja Jan Piotrow-
ski, Świętokrzyski Kurator Oświaty Mał-
gorzata Muzoł, Wojewoda Świętokrzy-
ski Bożentyna Pałka - Koruba, Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, Starosta Kielecki Michał Godow-
ski oraz niezmiennie od 7 lat Wójt Gminy 
Morawica Marian Buras. Patronat medial-
ny nad wydarzeniem sprawowało Echo 
Dnia, Wiadomości Morawickie oraz ITV 
Morawica.

Konkurs uświetniło Widowisko słow-
no – muzyczne  pt. TOTUS TUUS (Cały 
Twój Maryjo), przygotowane pod czuj-
nym okiem głównego organizatora Beaty 
Łabęckiej - nauczyciela edukacji wcze-
snoszkolnej z okazji 95. rocznicy uro-
dzin Papieża Jana Pawła II. Wzięli w nim 
udział nie tylko uczniowie brzezińskiej 
szkoły, ale również jej absolwenci.

Agnieszka Olech

Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła aż 18 placówek z 12 gmin      fot. B. Kruk
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Witaj majowa jutrzenko 
Świeć naszej polskiej krainie

Patriotyczna majówka
3 maja, w Brzezinach odbyła się niezwykła majówka zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Brzezin i Podwola. Mieszkańcy mogli przeżyć cudowny, patriotyczny wieczór.

Jestem zawsze pod wrażeniem obfi-
tej działalności, szerokiej tematyki dzia-
łań Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin 
i Podwola, aktywizujących, jednoczą-
cych mieszkańców. Tak było w dniu 3 
maja 2015 roku w świetlicy w Brzezinach. 
Prezes Stowarzyszenia, autorka scenariu-
sza uroczystości, Marianna Węgrzyn po-
witała licznie zgromadzonych gości, któ-
rym wręczono śpiewniki i zaprosiła na 
film „Moja Ojczyzna”. Przed oczami wi-
dzów ukazały się chwalebne historycz-
ne sceny z 1971 roku, napawające dumą, 
radością z uchwalenia Konstytucji, któ-
ra miała szansę uratować kraj, była wyra-
zem miłości do ojczyzny, odpowiedzial-
ności za nią, szacunku do wszystkich sta-
nów i tak ważnej dla Polaków jedności 
narodowej. W obrazy filmowe wkompo-
nowane zostały teksty wygłaszane przez 
recytatorów. Po słowach Grażyny Lach: 
Radość dziś napełnia nas, Niech smutki 
idą w cień 

Poloneza czas zacząć odtworzono 
fragment filmu: „Pan Tadeusz”, a Teresa 
Kaczor głosiła: Brzmi Polonez Trzeciego 
Maja…Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat 
wszystkie stany!   

Następni recytatorzy Małgorzata Ze-
gadło, Katarzyna Sołtys, Krystyna Te-
telewska opiewali radość mieszkańców 
Warszawy śpiewających pieśń: „ Witaj 
majowa jutrzenko”. Niestety historia po-

toczyła się tragicznie, dlatego Alicja Za-
wadzka przypomniała o konfederacji tar-
gowickiej, o II rozbiorze Polski. Krysty-
na Buras, Barbara Kurtek poetyckim sło-
wem sławiły potęgę idei majowej kon-
stytucji, piękno ojczystej przyrody, dzie-
dzictwo tradycji, kultury (Może mazur-
ki, może walce Fryderyka, może nadzieja 
doczekania lepszych dni). Następnie ze-
brani usłyszeli, iż 3 maja to także święto 

Matki Bożej Królowej Polski, a Grzegorz 
Buras jako król Jan Kazimierz powierzał 
Matce Najświętszej cały naród i błagał Ją 
o opiekę pomoc i miłosierdzie w teraź-
niejszym utrapieniu królestwa. Po czym 
zebrani gromkim głosem, tryumfalnie od-
śpiewali pieśni: „ Witaj majowa jutrzen-
ko”, „ Jak długo w sercach naszych”, „Ku-
jawiak Kościuszki, Na Wawel, na Wa-
wel”, „ Marsz Polonia”, „Warszawianka”, 
Sygnał”, Marsz Strzelców”,” Warczą kara-
biny”,” Kadrówka”, „Kalina Malina” oraz 
długą listę pieśni maryjnych, w tym: „ Jak 
szczęśliwa Polska cała”, „ Matko, Tyś na-
ród polski”.

Przez otwarte drzwi wpadał zapach 
soczystej zieleni, upajała woń kwiatów. 
Wielkie słowa uznania dla organizatorów, 
a szczególnie dla Marianny Węgrzyn. 
Dzięki niej echo wydarzeń z  3 maja 1791 
roku dotarło do Brzezin, mieszkańcy 
przeżyli cudowny, patriotyczny wieczór, 
śpiewem wyrażali wdzięczność dla twór-
ców majowej Konstytucji, dumę z trud-
nej naszej historii, a pieśni maryjne nio-
sły modlitwę do Królowej Polski: „Miej 
w opiece naród cały, Który żyje dla Twej 
chwały, Niech rozwija się wspaniały”.

Marianna Parlicka- Słowik
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Patriotyczny wieczór był pełen refleksji i wzruszenia   fot. Radomski
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Strażacy z gminy Morawica wzięli udział  
w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków 

26 kwietnia, po raz kolejny strażacy z  całej Polski spotkali się u  stóp Jasnej Góry w Częstochowie. 
Wspólnie modlili się o dalszą opiekę nad ich codzienną służbą. Warto podkreślić, że jednostka OSP 
z Brudzowa była jedyną jednostką reprezentacyjną z ramienia Ochotniczych Straży Pożarnych podczas 
uroczystości na Jasnej Górze. 
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Uroczystość rozpoczęła się na Placu 
Władysława Biegańskiego. Przybyłych 
pobłogosławił ks. abp Wacław Depo, po 
czym pielgrzymka wyruszyła na Jasną 
Górę. Tłumnie zebranych strażaków po-
witał prezydent Bronisław Komorow-
ski. Wyraził ogromną wdzięczność za de-
terminację i poświęcenie jakie wkładają 
w swoją pracę.

Kolejnym etapem uroczystości była 
msza święta, której przewodniczył me-
tropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź. W eucharystii uczestniczyło kilka-
dziesiąt tysięcy strażaków, a także parla-
mentarzyści, posłowie i senatorzy, przed-
stawiciele ministerstw, kierownictwo Ko-
mendy Głównej PSP, komendanci woje-
wódzcy i szkół PSP oraz władze Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
O oprawę muzyczną zadbało 130 orkiestr 
i 40 chórów śpiewaczych.

Pamiątką VII Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Strażaków na Jasną Górę w Czę-
stochowie jest odsłonięty Ryngraf przeka-
zany przez strażaków.

Agnieszka Olech

Strażaków na Jasnej Górze powitał  
prezydent Bronisław Komorowski, 
wyrażając ogromną wdzięczność  
za ich poświęcenie

fot. Arch.

Spotkanie organizowane jest co pięć lat i gro-
madzi tysiące strażaków Ochotniczej i Państwowej 
Straży Pożarnej. W tym roku wzięli w nim udział 
przedstawiciele OSP gminy Morawica, Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarniczej z OSP Wola Morawicka, 
strażacy OSP Wola Morawicka oraz Kompania Re-
prezentacyjna OSP Brudzów, razem 120 osób.  – To 
było niesamowite spotkanie, wzruszające i mocno 
zapadające w pamięć – mówi ks. kanonik Marek 
Mrugała, Świętokrzyski Kapelan Strażaków. – Dało 
ono wyraz ogromnej jedności, jaka łączy wszyst-
kich strażaków w Polsce – dodaje. W pielgrzymce 
druhom towarzyszył również wójt gminy Morawi-
ca, Marian Buras oraz Prezes Zarządu Gminnego 
OSP RP w Morawicy Zygmunt Domagała i komen-
dant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych druh 
Władysław Strójwąs.
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Piramida na szczycie!
Ciężka praca formacji tanecznej z Morawicy jest wielokrotnie doceniana. Piramida zdobyła między in-
nymi wyróżnienia: za układ taneczny w VIII Zgierskich Spotkaniach Tanecznych „Drgania Przestrzeni”, 
w II Mazowieckim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Wilanów 2015, w VII 
Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” w  Dębicy, 
a także podwójne  wicemistrzostwo kraju  w X Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych Suched-
niów 2015. 

Piramida to potężna 55 osobowa formacja taneczna  utalen-
towanych dzieci  z Zespołu Placówek Oświatowych w  Morawi-
cy. Pierwszy debiut  konkursowy tegorocznych prezentacji sce-
nicznych rozpoczęła od ogólnopolskiego konkursu biorąc udział 
w Zgierskich Drganiach  Przestrzeni. Sześćdziesiąt  zespołów ta-
necznych z całej Polski wzięło udział w VIII Zgierskich Spotka-
niach Tanecznych „Drgania Przestrzeni”, które odbyły się 28 lutego 
w Zgierzu. Przed licznie zgromadzoną publicznością w hali zgier-
skiego MOSiR-u zaprezentowało się 906 tancerzy. Poziom wystę-
pów był bardzo wysoki. Młodzi artyści zachwycili swoim debiutem 
scenicznym,  pięknymi kolorowymi strojami i ciekawym  rekwizy-
tem. Technika taneczna i fabuła utworu wywarła na jury ogrom-
ne wrażenie, które w składzie: Elżbieta Wiśniewska (Niepubliczna 
Szkoła Baletowa w Łodzi), Paweł Wasilewski (Egurrola Dance Stu-
dio) i Edward Różycki (Dom Tańca w Łodzi) przyznało Piramidzie 
wyróżnienie za układ taneczny pt,, Marzenia Kopciuszka’’. 

Kolejne sukcesy naszych tancerek na Mazowszu i  Podkarpaciu.
28 marca, odbył się II Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Mło-

dzieżowych Zespołów Tanecznych Wilanów 2015. Organizato-
rami tego tanecznego wydarzenia byli: Fundacja Roztańczone 
Dzieciaki, Centrum Kultury i  Sportu Wilanów w Warszawie . 
Tegoroczna edycja spotkała się z niezwykłym zainteresowaniem 
najlepszych zespołów tanecznych z całej Polski. 

W sobotni poranek, hala sportowa na tle Wilanowskiego Zam-
ku  stała się sceną, na której to  zespoły prezentowały imponują-
ce choreografie. W  tegorocznej edycji festiwalu ponownie zasia-
dła za sędziowskim stołem Anna Głogowska - znakomita tancer-
ka, Miroslav Balogh - słowacki tancerz oraz choreograf, zwycięz-
ca słowackiej edycji You Can Dance, oraz Katarzyna Bryłka -cho-
reograf, uczestnik warsztatów w Broadway Dance Center w No-
wym Yorku, sędzia Polskiej Federacji Tańca.

Na dziedzińcu  przed Wilanowskim Zamkiem  zaprezento-
wało się  70 zespołów, a pośród nich  nasza Piramida. Swój de-
biut sceniczny prezentowały również starsze dziewczęta z for-
macji w tańcu współczesnym w układzie pt.  ,,Gra uczuć’’ w 
oparciu o technikę jazzową w połączeniu z pięknymi kostiuma-
mi nie pozostawały obojętne  wobec publiczności i jury  . Ponad-
to  widzowie mogli oglądać prezentację sceniczną, pt. ,,Marzenia 
Kopciuszka” Zjawiskowy świat bajki, kunszt tancerek  oraz  nie-
zwykle  efektowne stroje  bez wyjątku wywarły  ogromne wra-
żenie na publiczności i jurorach. Dało się odczuć  magię prezen-
tacji, którą  ta przerywa lawina gromkich braw. 

Wyróżnienie - pamiątkowy dyplom, medale oraz nagrody  przy-
padły w tegorocznej edycji  festiwalu morawickiej  Piramidzie. 

VII Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Ze-
społów Tanecznych „Złoty Gryf” odbył się w  Dębicy  21 mar-
ca 2015 roku. Formacje taneczne  między innymi z Rzeszowa, Ja-
sła, Krakowa, Krosna i Leska zaprezentowały się na  przepięknej 
scenie w Domu Kultury „Mors”. Brawurowo roztańczone dzie-
ci z morawickiej szkoły, jako jedyne dawały  popis swoich umie-
jętności na jednym z największych tego typu przeglądów w wo-
jewództwie podkarpackim. Ogromną  uwagę  widzów przyku-
wał oryginalny rekwizyt, popis tancerzy i  odgrywanie scen tak, 
aby powstała niebagatelna  fabuła dotycząca marzeń Kopciusz-

ka. Podczas tegorocznej edycji   przeglądu dziecięcych i młodzie-
żowych zespołów tanecznych „Złoty Gryf”, spośród czterdzie-
stu grup biorących udział w konkursie  jury w kategorii FORMY 
RÓŻNE 13-18 lat postanowiło wyróżnić pamiątkowym  dyplo-
mem  i statuetką  formację  Piramida z ZPO Morawica.

Podwójne  wicemistrzostwo kraju   
w X Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2015

18  kwietnia, na parkiecie Suchedniowskiej Hali Sportowej wy-
stąpili  tancerze z całej Polski, m.in. z Warszawy, Rzeszowa, Ryb-
nika, Jastrzębia-Zdroju, Grodziska Mazowieckiego, Ostrowca Świę-
tokrzyskiego, Radomia, Kielc i Piotrkowa Trybunalskiego. Zespół 
Placówek Oświatowych w Morawicy reprezentowała Formacja Ta-
neczna Piramida pod  kierunkiem Anny Kurandy. Dziesiąta, jubile-
uszowa edycja imprezy zgromadziła 1026 tancerek i tancerzy z 22 
formacji tanecznych i 53 grup wchodzących w ich skład. Na par-
kiecie można było zobaczyć łącznie, aż 60 układów choreograficz-
nych w różnych kategoriach tanecznych. To był niesamowity ma-
raton tańca. Piramida dwukrotnie tańczyła  na scenie: w widowi-
sku tanecznym pt. ,,Marzenia Kopciuszka” i w tańcu współczesnym 
pt.,, Gra uczuć”. Technika taneczna na wysokim poziomie, znako-
mita fabuła, scenografia i bogactwo kostiumów oraz cała oprawa 
prezentacji miała wyjątkowy charakter. Dodatkowe efekty świetlne 
w postaci czerwonej poświaty wychodzące  z za  ogromnego  buta, 
unosząca się fala dymu, pozwoliła przenieść widza w świat bajki….  
Śpiący Kopciuszek  ukryty w bucie rozpoczyna heroiczną walkę o 
tron z Macochą, siostrą  i damami dworu. Wyłaniające się spod sto-
łu  nakrytego  złocistym  obrusem, stado myszek usilnie musztruje 
Macocha, jednak  i tak  pozostają wierne Kopciuszkowi. To one czy-
nią ją królową, poprzez nałożenie srebrnego  diademu z cyrkonii. 
Wrażenie artystyczne zapierało dech w piersiach, a publiczność na-
grodziła tancerki gromkimi brawami. Oczekiwanie na werdykt było 
wielkim przeżyciem. Wszyscy czuliśmy tę  niesamowitą atmosferę, 
gdzie każda formacja liczyła na zwycięstwo. Z wielką radością i za-
skoczeniem przyjęłyśmy werdykt jury: w kategoriach  inscenizacja 
taneczna  i taniec współczesny  zespołowi przyznano wicemistrzo-
stwo Polski. Miło było dwukrotnie  stanąć na podium i odebrać wy-
tańczone  trofeum. Po tanecznej  gali szczęśliwe  wraz z przepiękny-
mi pucharami i   srebrnymi  medalami, wróciłyśmy do domu .  

PIRAMIDA

Niezwykłe układy młodych tancerzy zawsze wzbudzają  
zachwyt publiczności fot. Arch.
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„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Pod takim hasłem już po raz drugi odbył się rajd rowerowy z Morawicy do Borkowa. Jego celem było 
promowanie sportu i ruchu na świeżym powietrzu.

„Hasło przewodnie tegorocznego Raj-
du Rowerowego do Borkowa „W zdro-
wym ciele zdrowy duch” towarzyszyło 
uczestnikom majowej wycieczki. Dzień 
przywitał wszystkich pochmurną aurą. 
Nie zniechęciło to jednak zadeklarowa-
nych śmiałków, którzy punktualnie o go-
dzinie 14.00 wyruszyli  w drogę z placu 
przy Krytej Pływalni Koral w Morawi-
cy. Dobry humor i pogoda ducha dopi-
sywały wszystkim. Żartom i uśmiechom 
nie było końca. Organizatorka rajdu Ka-
tarzyna Grzegorczyk podkreśla, że pozy-
tywne nastawienie do wyprawy to poło-
wa sukcesu.

Dystans nie był zbyt długi. Dostoso-
wany specjalnie do potrzeb zarówno star-
szych, jak i tych najmłodszych uczestni-
ków rajdu. Trasa liczyła 32,78 km i bie-
gła przez urocze miejsca i zakątki naszej 
gminy, aż do miejsca docelowego wypra-
wy - Borkowa. 

W rajdzie brały udział zarówno oso-
by starsze jak i dzieci. „Taka była rów-
nież główna idea wyprawy” – mówi Ka-
tarzyna Grzegorczyk. Dodaje, że pomysł 
na zorganizowanie owego spotkania ro-
werowo-plenerowego zrodził się już ja-
kiś czas temu. Pani Kasia pomyślała, że 
w naszej gminie jest wiele osób, którzy 
chętnie pojechaliby na wycieczkę rowe-
rową, ale samemu ciężko się zebrać, nie 
ma odpowiedniej motywacji, a wiadomo, 
że w grupie zawsze raźniej, pewniej i bez-
pieczniej. Dodatkowo to wspaniała ini-
cjatywa. Promowanie sportu i ruchu na 

świeżym powietrzu to nie tylko moda, ale 
przede wszystkim szacunek dla zdrowia i 
dobre samopoczucie. Kolejna rowerzyst-
ka dodaje, że: „wypoczynek w ruchu na 
świeżym powietrzu jest czymś fantastycz-
nym.”Rajd zorganizowano po raz drugi. 
Za każdym razem cieszył się dużym za-
interesowaniem i popularnością. Oprócz 
jazdy na rowerze na uczestników czeka-
ły również inne atrakcje. Nad zalewem 
w Borkowie wspólnymi siłami rozpalono 
grilla i można było delektować się sma-

kiem pysznych kiełbasek. Część uczestni-
ków grała w siatkówkę, inni spacerowali. 
Taka wyprawa bardzo integruje. Jest czas 
na rozmowę ,można  poznać nowe osoby. 
Panuje tu pozytywna i życzliwa atmosfe-
ra – mówi Agnieszka Surowiec, która na 
rajd wybrała się po raz pierwszy, ale jak 
zapewnia na pewno nie ostatni.

Chętnych na tegoroczny majowy rajd 
było ok. 70 osób. Niestety pogoda i spra-
wy rodzinne nie pozwoliły wszystkim 
na wzięcie udziału w wycieczce. Ta licz-
ba zachęca  do uśmiechu bo znaczy to, że 
mieszkańcy gminy Morawica bardzo lu-
bią aktywny wypoczynek. Organizatorka 
rajdu marzy o tym, aby w przyszłości  w 
gminie Morawica zorganizowany został 
Dzień Rowerzysty w połączeniu z festy-
nem rowerowym, podczas którego moż-
na by zorganizować rajdy rowerowe na 
różnych dystansach. Uprawianie spor-
tów oraz podejmowanie wszelkiej aktyw-
ności fizycznej to idealny sposób na spę-
dzanie wolnego czasu. Wpływa pozytyw-
nie na zdrowie i co ważne na dobry na-
stój. „Szczęście jest blisko na wyciągnięcie 
ręki” – śpiewał znany polski artysta, a my 
dodamy – wystarczy wyjść z domu i po-
jeździć na rowerze.

Organizatorka bardzo dziękuje wszyst-
kim za przybycie. Było niesamowici miło. 
Do zobaczenia za rok.”

Izabela Mucha

POŻYCZKA
W ROR
POŻYCZKA
W ROR

bez poręczyciela
atrakcyjne oprocentowanie
udzielenie pożyczki na podstawie
3-miesięcznych wpływów na rachunek
lub historii z innego banku

POŻYCZKA
W ROR
POŻYCZKA
W ROR

POŻYCZKA
OKAZJONALNA
POŻYCZKA
OKAZJONALNA
do 30 000 zł bez poręczyciela
oprocentowanie stałe
okres spłaty - do 4 lat

na dowolny cel (do 255 550 zł)
okres kredytowania do 72 miesięcy
oprocentowanie stałe
raty równe lub malejące
wcześniejsza spłata w dowolnym momencie
bez prowizji

POŻYCZKA
GOTÓWKOWA
POŻYCZKA
GOTÓWKOWA

Zapraszamy do naszej placówki:
Morawica ul. Szkolna 11

tel. 41 311- 41- 40

ATRAKCYJNE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

ATRAKCYJNE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

Zapraszamy do naszej placówki:
Morawica ul. Szkolna 11

tel. 41 311- 41- 40

SPRAWDŹ!SPRAWDŹ!
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Celem rajdu było promowanie sportu i zdrowego trybu życia  
fot. Katarzyna Grzegorczyk
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Posadzili drzewka na terenie Kopalni „Morawica”
25 kwietnia, na  terenie  Kopalni  „MORAWICA” prowadzono nasadzenia lasu  w ramach  prac  rekulty-
wacyjnych.   Posadzono część  z zakupionych  5 tys.  sadzonek  sosny , jodły , lipy, brzozy i modrzewia.  
W pracach  tych  pomagała  młodzież  z Gimnazjum  w Obicach i  Szkoły  Podstawowej  w Dębskiej  Woli. 

Grupa sadzących liczyła  prawie  40 
osób  pod  opieką  swoich  wychowaw-
czyń oraz  wspomagających pracowni-
ków  Kopalni.   Zakończeniem  dnia pra-
cy  wszystkich  uczestników  było  ogni-
sko wraz z pieczeniem kiełbasek.   

Warto zaznaczyć, że nie  było  to 
pierwsze  takie  wydarzenie.  Akcja sa-
dzenia  lasu  odbywa  się systematycznie  
na  terenach  Kopalni, na  których  nie  bę-
dzie  już prowadzona  eksploatacja.

„Etnopasje, czyli spotkanie z folklorem”
To tytuł projektu, w ramach którego Szkoła Podstawowa im. J. Szelesta z Dębskiej Woli zrealizowała nie-
zwykle ciekawy projekt. Wszystko w ramach programu „Kulthurra”.

Do programu prowadzonego przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej w War-
szawie, a współfinansowanego przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, szkoła dostała się biorąc udział 
w konkursie na projekt artystyczny. Spo-
śród zgłoszonych przez nauczycieli z ca-
łej Polski projektów do realizacji wybrano 
tylko dziesięć.  Szkoła z Dębskiej Woli jest 
jedyną placówką w województwie świę-
tokrzyskim, która dostała się do tego pro-
gramu.

W ramach programu nauczyciel – au-
tor i koordynator projektu uczestniczył 
w trzydniowych warsztatach dla nauczy-
cieli w Warszawie dotyczących teatru, fo-
tografii, animacji poklatkowej, czy ani-
macji kultury. Uczestnicy projektu brali 
udział w dwudniowych warsztatach pro-
wadzonych przez specjalistów z różnych 
dziedzin. Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej z Dębskiej Woli pracowali z warszaw-
ską reżyser Olgą Kałagate. - Podczas zajęć 
dzieci poznały podstawy pracy z kamerą 
i tajniki świata filmu, by w końcu współ-
tworzyć własny film. Był to teledysk do 
piosenki ludowej z repertuaru szkolne-
go zespołu ludowego „Małe Wolanecki”. 
Poza teledyskiem uczniowie nagrali rów-
nież szereg innych piosenek zespołu, do-
kumentowali występ seniorki zespołu lu-
dowego „Wolanecki” Marii Bisagi, któ-

ra także występuje w teledysku. Odwie-
dzili Muzeum Wsi Kieleckiej i brali udział 
w warsztatach „Zdobywamy sprawność 
pradziadka”. Uczestniczyli w tradycyj-
nych wykopkach i wyrabiali ser. Stwo-
rzyli również teledysk z wykorzystaniem 
światła chemicznego Lighstick oraz ani-
mację poklatkową do piosenki ludowej 
„Kazali mi matuś” – poinformowała Mał-
gorzata Graczak, nauczycielka języka pol-
skiego i koordynator projektu.

Jak podkreślano podczas podsumowa-
nia, ten projekt to okazja dla dzieci do po-
znania i kultywowania tradycji regionu, 
powrót do korzeni, ale również możli-
wość nauki nowych umiejętności. – Dęb-
ska Wola to kolebka naszej rodzimej kul-

tury ludowej. Od zawsze staramy się ją 
kultywować i przekazywać kolejnym po-
koleniom. W naszej szkole kultura ludo-
wa nigdy nie zaginie – podkreślała Ire-
na Bisaga, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dębskiej Woli.

Warto zaznaczyć, że uczniowie szkoły 
zostali zaproszeni na Ogólnopolską Pre-
zentację Projektów Młodzieżowych na 
Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie 
9 czerwca podczas uroczystej gali zapre-
zentują efekty swojej pracy.

Agnieszka Olech

W ramach projektu uczniowie nagrywali teledysk w Skansenie w Tokarni fot. Arch.

Uczniowie chętnie sadzili drzewka   fot. Radomski
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Doskonała muzyka, pokaz dworskich 
obyczajów, walk rycerskich i rzemiosła, 
zagroda zwierząt z osady średniowiecz-
nej, kupieckie kramy ze specjałami, po-
lewka opata, a także gry, konkursy i wie-
le atrakcji dla dzieci – tegoroczny, jubile-
uszowy Jarmark Świętokrzyski był wyjąt-
kowy, a odbywał się w miejscu, gdzie we-
dług klasztornej tradycji Świętego Krzy-
ża odbywały się dawne jarmarki, czyli na 
plantach okalających Klasztor od strony 
północnej.

Jarmark Świętokrzyski obfitował 
w szereg atrakcji, a jego motywem prze-
wodnim było nawiązanie do tradycyj-
nych średniowiecznych jarmarków. Na 
jednym ze straganów można było zauwa-
żyć stoisko Gminy Morawica, gdzie Sto-
warzyszenie „Kreatywni Bilczanie” z Bil-
czy godnie promowali walory gminy. Sto-
isko było chętnie odwiedzane, a to głów-
nie za sprawą rękodzieła artystycznego, 
jakie można tu było nabyć i pysznego do-
mowego ciasta, upieczonego przez kre-
atywne bilczanki. 

Morawica promowała się  
na Jarmarku Świętokrzyskim

17 maja, na Świętym Krzyżu odbył się X Jarmark Świętokrzyski. Gminę Morawica reprezentowało Sto-
warzyszenie „Kreatywni Bilczanie” z Bilczy promując ją swoimi wyrobami rękodzielniczymi i pysznymi 
domowymi ciastami.

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ JĘZYKOWY  
ENGLISH LANGUAGE SUMMER CAMP KRAPKOWICE/POKRZYWNA 2015

W dniach 5 – 17 lipca 2015 r. odbędzie się międzynarodowy obóz językowy, który jest wyjątkową oka-
zją do nauki języka angielskiego pod kierunkiem amerykańskich nauczycieli, którzy jako wolontariu-
sze przybędą do Polski. 

Bez wątpienia Jarmark Świętokrzyski 
każdego roku przyciąga coraz większe rze-
sze turystów i pielgrzymów nie tylko z na-
szego województwa, ale i całej Polski. Być 

Stoisko gminy Morawica z powodzeniem promowali „Kreatywni Bilczanie”  
fot. Bartosz Kruk

tutaj po prostu trzeba, bo to nie tylko do-
skonała promocja dla całego powiatu, ale 
również integracja pomiędzy gminami.

Agnieszka Olech

Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku od 14 do 19 roku życia, 
której poziom znajomości języka angielskiego pozwala na swobodną ko-
munikację. W programie obozu, oprócz zajęć lingwistycznych, planowa-
ne są różnorodne zajęcia rekreacyjne, zabawy sportowe, wycieczki i dysko-
teki. Sprawdzone już w latach ubiegłych formy nauki, pozwolą na bezpo-
średni kontakt z „native speakers”, którzy w sposób naturalny sprowokują 
komunikację w języku angielskim i rozwój praktycznych umiejętności po-
sługiwania się językiem obcym.
Organizatorem tegorocznego obozu jest Gmina Krapkowice.
Ważne informacje:
¤  Miejsce obozu: Krapkowice/Pokrzywna
¤  Termin obozu:  5 – 17 lipca 2015
¤  Liczba uczestników: 60 osób ( w tym 20 z Gminy Morawica)
¤  Wiek uczestników: od 14 do 19 roku życia
¤  Odpłatność - 960,00 zł od osoby

Formularz Karty Zgłoszenia, Regulamin oraz dane niezbędne do wykonania przelewu w załączeniu do pobrania na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Morawica.

•	 Miejsce składania zgłoszenia: Urząd Gminy w Morawicy
•	 Informacji na temat obozu udziela: Anna Kowalska,  tel. 41 3114-692,  e-mail: a.kowalska@morawica.pl

W ubiegłym roku 43 uczniów wzięło udział  
w dwutygodniowym międzynarodowym  
obozie języka angielskiego                      fot. B. Kruk
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SP w Woli Morawickiej wzięła udział  
w prozdrowotnych programach profilaktycznych

W Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej odbyło się spotkanie poprowadzone przez  przed-
stawicieli Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicz-
nej w Kielcach poświęcone kształtowaniu prozdrowotnych nawyków, promocji aktywnego stylu życia 
i zbilansowanej diety. 

Było ono pierwszym działaniem w ra-
mach programów profilaktycznych, 
w których uczestniczy szkoła:  Pro-
gram ,,Szkoła Promująca Zalecenia Eu-
ropejskiego Kodeksu Walki z  Rakiem” 
oraz Ogólnopolski  Program Edukacyj-
ny ,,Trzymaj Formę”. Ich koordynato-
rem w PSP w Woli Morawickiej jest Dag-
mara Wojciechowska – Buśluk. W konfe-
rencji wzięli udział rodzice uczniów i na-
uczyciele naszej placówki. Spotkanie  roz-
poczęła pani dyrektor Katarzyna Stań-
ko. Następnie pani Jadwiga Zapała, spe-
cjalista ds. promocji zdrowia ŚCO, popro-
wadziła wykład na temat „Styl żywienia 
a problem nadwagi i otyłości dzieci i mło-
dzieży”. 

Omówione zostały zagrożenia choro-
bowe wynikające z nieprawidłowej die-
ty oraz złych nawyków żywieniowych 
dzieci i ich rodziców. Pan Łukasz Fronk 
przedstawił  pozytywne aspekty aktyw-
nego trybu życia rodziny, mające wpływ 
na kondycję fizyczną i zdrowie młodego 
człowieka. Dla wszystkich uczniów nasi 
goście przygotowali ,,Kodeks zdrowego 
życia”  w formie komiksu. 

W ramach wyżej wymienionych pro-
gramów w PSP w Woli Morawickiej do 
końca roku szkolnego zostaną podjęte 
jeszcze inne działania. Wśród nich znaj-
dą się między innymi zajęcia dla klas 
V-VI pn. ,,Znajdź swój styl – zdrowo żyj” 
oraz ,,Zdrowy kwartał”, czyli trzy miesią-
ce, podczas których każdego dnia będzie-

PRACA  
ELEKTRYK, MECHANIK

Poszukujemy elektryka lub mechanika ze znajomością elektryki do 
serwisów agregatów prądotwórczych. Praca na terenie Pierzchnicy 
i w delegacji kilka razy w miesiącu. Mile widziany absolwent lub 
osoba przed emeryturą. Wymagane prawo jazdy kat. B. Możliwość 
przyuczenia. Umowa o pracę po okresie próbnym. 

tel: 792 977 851

my starać się promować zdrowy i aktywny tryb ży-
cia. W ramach tego programu każdy poniedziałek 
i piątek będą ,,dniami z długą przerwą spędzoną 
na świeżym powietrzu”, wtorki to ,,dni bez słody-
czy”, czwartki to ,,dni bez chipsów i napojów gazo-
wanych’’, a w każdą środę spotkamy się na ,,długiej 
przerwie z krótką gimnastyką”. Przy okazji będzie-
my zachęcać uczniów do spożywania większej ilości 
warzyw i owoców oraz picia wody. Do realizacji wy-
mienionych działań włączą  się koła zainteresowań, 
Samorząd Uczniowski oraz rodzice.

Dagmara Wojciechowska - Buśluk

Uczniowie dowiedzieli się jak powinna wyglądać 
zdrowa i prawidłowa dieta 

fot. Arch.
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„Te spotkania kształtują wrażliwość młodego człowieka…” 
– praca wolontariuszy z Gimnazjum w Morawicy

 Grupa trzydziestu gimnazjalistów z Morawicy regularnie spotyka się z osobami starszymi z Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego w Bilczy oraz z Domu Opieki Rodzinnej „Hotelik” w Pierzchnicy. Wolontariu-
sze pomagają także dzieciom intelektualnie niepełnosprawnym ze Specjalnego Ośrodka Wychowaw-
czego w Kielcach.
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Współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań. Roz-
wój cywilizacji wnosi w życie człowieka liczne udogodnienia 
i nowe możliwości. Profile i komunikatory społecznościowe uła-
twiają kontakt oraz budują nowe znajomości i przyjaźnie. Jed-
nak w tak kształtującej się rzeczywistości powinniśmy pamię-
tać także o osobach, dla których nowoczesne środki komunika-
cji są czymś zupełnie obcym. Najczęściej dotyczy to ludzi w po-
deszłym wieku, schorowanych lub niepełnosprawnych. Dla 
nich przestrzenią spotkania z drugim człowiekiem jest po pro-
stu obecność poprzez rozmowę, wspólną pracę i zabawę. By za-
pobiec zjawisku „samotności wśród ludzi”, potrzeba m.in. wraż-
liwych serc wolontariuszy, którzy bezinteresownie ofiarują swój 
czas bliźniemu. Szczególne znaczenie ma tutaj zaangażowa-
nie osób młodych, gdyż w nich tkwi ogromny potencjał rado-
ści, optymizmu i kreatywności. Taką grupę tworzą uczniowie 
z Gimnazjum w Morawicy, pracujący w charakterze wolontariu-
szy pod kierunkiem księdza Marcina Polaka.

 Od blisko trzech lat , każdego roku, trzydzieścioro gim-
nazjalistów podejmuje systematyczną pracę wolontariusza. Pro-
jekt organizacji tego typu zajęć zrodził się z inicjatywy dyrektora 
Zespołu Szkół Placówek Oświatowych w Morawicy, Jacka Kuzi. 
– Obserwując duże zaangażowanie młodzieży w różne akcje 
charytatywne, dostrzegłem potrzebę umożliwienia gimnazjali-

stom systematycznej pracy w ramach wolontariatu – wyjaśnia 
dyrektor Jacek Kuzia.  Szkoła nawiązała współpracę z Zakładem 
Opiekuńczo – Leczniczym w Bilczy, gdzie uczniowie spotyka-
ją się z osobami starszymi i pomagają im poprzez terapię zaję-
ciową. Kilkoro gimnazjalistów współpracuje również z Domem 
Opieki Rodzinnej „Hotelik” w Pierzchnicy. Od tego roku pięcio-
ro wolontariuszy wraz z panią pedagog Beatą Sową pomaga tak-
że w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach prowa-
dzonym przez Siostry Dominikanki dla dzieci niepełnospraw-
nych intelektualnie w różnym stopniu.

 - Gimnazjaliści chętnie uczestniczą w spotkaniach, któ-
re na długo pozostają w pamięci i kształtują wrażliwość młodego 
człowieka na potrzeby innych ludzi. - podkreśla ks. Marcin. Wo-
lontariat stanowi zatem ważne działanie wychowawcze. – Jest 
to dla mnie odskocznia od pędzącej codzienności. Mogę się na 
chwilę zatrzymać i zrobić coś dla kogoś, kto potrzebuje pomocy. 
Pracując jako wolontariusz, nauczyłam się tolerancji i poczułam 
ogromną sympatię do tych ludzi. Wiem, że dobro, które im daję, 
kiedyś do mnie wróci i zaowocuje w moim życiu. -  mówi Agata, 
jedna z uczestniczek projektu. Wymierną nagrodę dla uczniów 
zaangażowanych w wolontariat stanowią punkty, jakie uzysku-
ją podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Co roku trzydziestu gimnazjalistów podejmuje pracę wolon-
tariuszy     fot. Arch.

Gimnazjaliści chętnie uczestniczą w spotkaniach z seniorami
  fot. Arch.
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Zosie świętowały swoje imieniny
Tradycyjnie, jak co roku, morawickie Zosie hucznie obchodziły swoje imieniny. Tym razem wydarzenie 
po raz pierwszy odbyło się w Centrum Kultury w Morawicy, a uświetnił je występ Chóru Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Były też kwiaty i moc życzeń, a wspomnieniom nie było końca.

Mimo upływu lat, i tym razem, znane i szanowane Zosie 
związane z gminą Morawica spotkały się w doskonałych nastro-
jach. Uczestniczki spotkania podkreślały, że organizowane od lat 
doroczne zjazdy Zosiek w Morawicy tak silnie wpisały się w ich 
życie, że nie wyobrażają sobie, aby można ich zaprzestać.

Miłe wspomnienia spotkania sprzed lat
– Pierwsze spotkanie zorganizowałyśmy w 2004 roku 

w domu Zofii Wawrzeńczyk. W skromnym gronie wraz z po-
seł Zofią Grzebisz-Nowicką oraz Danielą Kowalską postanowi-
łyśmy w następnym roku zorganizować większą imprezę. Po-
mysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bo imieniny Zośki w 2005 
roku udały się i były hucznie świętowane już w szerszym gronie 
–z uśmiechem i sentymentem opowiada prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Morawickiej, Zofia Soboń.

Może kolejne spotkania?
Prezes Zofia Soboń zachęcała jednocześnie, aby inni imienni-

cy również rozpoczęli tradycję spotkań, bo jak zgodnie zazna-
czają Zosie, spotykać się wspólnie zawsze warto. – Inni imien-
nicy również powinni się spotykać i wspólnie świętować swo-
je imieniny. Zachęcam gorąco, a każdemu kto się do nas zgło-

si o uświetnienie imprezy, Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Morawickiej przyjedzie i zaśpiewa głośne „Sto lat” – zapewniała.

Moc życzeń i pyszny tort
Tradycyjne „Sto lat” głośno też odśpiewano dla wszystkich Zo-

siek. Nie zabrakło tortu, kwiatów i strumienia życzeń, jaki popły-
nął do wszystkich Zosiek od zaproszonych gości. Podczas uroczy-
stości zalety solenizantek wychwalano pod niebiosa, a robiła to 
także sama pomysłodawczyni wydarzenia, którą jest Zofia Soboń. 
Radna gminy Morawica Marianna Parlicka-Słowik. przypomnia-
ła natomiast, co oznacza imię Zofia. - Zofia to imię żeńskie pocho-
dzenia greckiego, które oznacza mądrość – mówiła radna.

Takie spotkania to już tradycja
Warto zaznaczyć, że imieniny Zosiek po raz pierwszy od 2004 

roku odbyły się w gościnnych progach Centrum Kultury w Mo-
rawicy. Szanownym Zosiom wiele kobiet może tylko pozazdro-
ścić: wigoru, humoru i radości z ogromnego zaangażowania 
w sprawy naszych małych, ale jakże wielkich ojczyzn.

Agnieszka Olech

Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej uświetnił uroczystość                fot. Radomski

Zosie stanęły do wspólnego zdjęcia, które będzie  
miłą pamiątką                fot. Radomski

Zosie dostały w prezencie pyszny tort   fot. Radomski
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Karatecy z Morawicy zaprezentowali  
się na warszawskim Torwarze

17 i 18 kwietnia, na warszawskim Torwarze odbyły się Mistrzostwa Europy Karate Kontaktowego - Euro-
pean Shinkyokushin Karate Championships 2015. Podczas wydarzenia odbyły się walki pokazowe oraz 
występy najmłodszych karateków z sekcji dziecięcych i młodzieżowych z całego kraju, w tym z KLUBU 
KARATE MORAWICA. w pokazie technik Karate czarnych pasów z całego kraju wziął udział sensei An-
drzej Horna z KKM.

Pierwsze Mistrzostwa Europy Karate organizowane przez 
European Karate Organization (EKO) odbyły się w Londynie 
w 1978 roku. W niemal czterdziestoletniej historii Mistrzostw 
Polska dwukrotnie znalazła się w gronie krajów, które mia-
ły zaszczyt być gospodarzem imprezy. W 1987 roku mistrzo-
stwa odbyły się w Katowicach, natomiast w roku 1997 na lo-
kalizację wydarzenia wybrano Gdańsk.

W 2015 roku gospodarzem mistrzostw jest Warsza-
wa. 17 kwietnia swoje umiejętności zaprezentowali junio-
rzy, a dzień później do walki o tytuł Mistrza Europy stanę-
li seniorzy. Program zawodów uzupełniły walki pokazowe 
oraz występy najmłodszych karateków z sekcji dziecięcych 
i młodzieżowych z całego kraju w tym z KLUBU KARATE 
MORAWICA. Pokaz technik Karate w wykonaniu czarnych 
pasów z całego kraju w tym również sensei Andrzeja Hor-
ny z KKM. Swój występ zaprezentowała również Agniesz-
ka Marczak (kobiet guma), która spędziła w Japonii 100 dni. 
Nie ma wątpliwości, że widzów czekały niezwykłe emocje 
i wspaniałe widowisko.  

Do rywalizacji przystąpiło 380 zawodników z 28 kra-
jów. Reprezentanci Polski wywalczyli łącznie 16 medali, 
a największy doping licznej publiczności otrzymał Maciej 
Mazur w walce o złoty medal z Bułgarem Valeri Dimitro-

Popisy młodych karateków podziwiały tłumy                   fot. Arch.
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vem. Ostatecznie nasz reprezentant po dogrywce zdobył srebrny 
medal.

Organizację Mistrzostw objęli honorowym patronatem Minister 
Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezy-
dent Miasta Stołecznego Warszawy, Ambasada Japonii, World Karate 
Organization oraz European Karate Organization. Patronat medialny 
nad imprezą objęły TVP Sport, Wirtualna Polska i Polskie Radio RDC.

Warto podkreślić, że dzieci i rodzice z Klubu Karate Morawi-
ca w składzie blisko 69 osobowym dojechali na turniej autokarem 
oraz swoimi samochodami, aby wspólnie przeżywać niezapomniane 
emocje. - Jestem głęboko przekonany, że kiedyś w przyszłości dzie-
ci z naszego KKM staną ma macie ME aby sięgnąć po złoto dla Pol-
ski – zapowiedział trener KKM, Andrzej Horna.

Redakcja

Na czele karateków stanął trener sensei Andrzej Horna     fot. Arch.
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Lekka zadyszka Moravii
Po pięciu kolejnych zwycięstwach Moravia straciła pierw-

sze punkty w rundzie wiosennej. Najpierw pojechała na za-
legły mecz do Miedzianej Góry i zremisowała 1:1, by w kolej-
nym, bardzo ważnym spotkaniu przegrać na własnym stadio-
nie z głównym kontrkandydatem do walki o awans, Nidzian-
ką Bieliny. Na szczęście lekki kryzys szybko minął i w kolejnych 
dwóch starciach podopieczni Marka Bębna zainkasowali kom-
plet punktów, a do tego trzeba dodać kolejny komplet oczek 
za walkower z KSZO II Ostrowiec, które wycofało się z rozgry-
wek. Tabela po jesieni uległa sporemu spłaszczeniu, bowiem li-
derująca Kamienna Brody nie gra tak dobrze jak jesienią i trzy 
razy przegrała, niesamowitą formę prezentuje natomiast Ni-
dzianka Bieliny, która wiosną zgromadziła komplet punktów 
i od drugiego miejsca, które zajmuje nasza drużyna dzieli ją już 
tylko dwa oczka. Jedno jest właściwie jasne – walka o dwa pre-
miowane awansem miejsca rozgrywa się już tylko między trze-
ma pierwszymi drużynami, z tym, że Kamienna z przewagą 6 
punktów nad drugą Moravią jest w niezwykle komfortowej sy-
tuacji, którą dodatkowo poprawia fakt, że zarówno jednych jak 
i drugich podejmuje na własnym obiekcie. Do końca sezonu 
pozostało jeszcze pięć kolejek, które zapowiadają się niezwy-
kle emocjonująco. 

Wicher Miedziana Góra – Moravia Morawica 1:1 (0:0) Wy-
nik nie odzwierciedla tego co działo się na boisku. Już w pierw-
szych pięciu minutach Moravia stworzyła dwie dogodne oka-
zje do zdobycia gola, ale piłka wędrowała wzdłuż pola bram-
kowego i nie znalazł się nikt, kto by ją skierował do bramki. 
Nie były to jedyne sytuacje w pierwszej połowie, ale bram-
karz gospodarzy wychodził zwycięsko z kolejnych pojedyn-
ków z graczami przyjezdnych, którzy razili nieskutecznością. 
W drugiej połowie jedna z nielicznych akcji Wichra przynio-
sła powodzenie przy nienajlepszej postawie naszych obroń-
ców i bramkarza. Moravia rzuciła się do odrabiania strat i do-
prowadziła do wyrównania za sprawą Mateusza Zawadzkie-
go, a w końcówce miała jeszcze dwie okazje by rozstrzygnąć 
mecz na swoją korzyść. W pierwszej niecelnie główkował Ka-
rol Gilewski, a w drugiej zdaniem trenera Bębna jego druży-
nie należała się ewidentna jedenastka, gwizdek sędziego mil-
czał jednak jak zaklęty.

Moravia – Nidzianka Bieliny 0:1 Moravia zagrała w tym me-
czu mało konsekwentnie i nieskutecznie. W pierwszej połowie 

Zapisy na turnieje sportowe
W okresie wakacyjnym planowane jest rozegranie Mi-

strzostw Gminy w piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn oraz II 
edycja Gminnej ligi piątek piłkarskich na sztucznych boiskach 
gminy Morawica. Zapisy do 10 lipca przyjmuje organizator spor-
tu Jacek Kubicki.

Brzeziny po raz trzeci z Pucharem Oldbojów
Trwa świetna passa zespołu z Brzezin, która po raz trzeci z 

rzędu zdobyła Mistrzostwo Gminy Morawica w piłce halowej 
Oldbojów. Do rywalizacji na hali w Bilczy podczas piątej edy-
cji przystąpiło pięć zespołów: broniący tytułu zespół z Brzezin, 
Chomentów, Orion Radomice, Wojewódzki Sztab Wojskowy 
Kielce i ekipa gospodarzy Orkan Bilcza.

Informacje sportowe
Wyniki dotychczasowych turniejów Oldbojów o Puchar Wójta:

Zwycięzcy turnieju oldbojów

Rok Miejsce Zwycięzca

2011 Obice Orkan Bilcza

2012 Bilcza Przyjaciele Chmielowic

2013 Bilcza Raptors Brzeziny

2014 Bilcza Brzeziny

2015 Bilcza Brzeziny

gospodarze byli chyba trochę sparaliżowani stawką, bo gra nie 
kleiła się zupełnie, trudno było wymienić trzy podania, goście 
też nie grali dobrego meczu, ale strzelili gola. W drugiej połowie 
trener dokonał dwóch roszad w składzie i Moravia ruszyła do 
ataków, ale nie przyniosło to rezultatów w postaci goli, a jak się 
nie strzela to wygrać nie można. Szkoda punktów w tym meczu 
bo nawet remis pozwalał zachować pięciopunktową przewagę, a 
tak różnica wynosi tylko dwa i właściwie rozjaśniło się tyko tyle, 
że walka o awans stała się jeszcze ciekawsza.  

Koprzywianka Koprzywnica – Moravia 2:4 (2:4) Mecz był 
niezwykle emocjonujący zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy 
gracze obu drużyn zagrali  bardzo skutecznie i już do przerwy 
ustalili wynik meczu. Gospodarze objęli prowadzenie w 14 mi-
nucie za sprawą Łukasza Pyszczka ale z prowadzenia nie cieszy-
li się długo, bo tuż po wznowieniu gry z środka wyrównał Ma-
teusz Zawadzki. Goście wyszli na prowadzenie w 23 minucie za 
sprawą Mateusza Osmana jednak Koprzywianka doprowadzi-
ła do wyrównania w 40 minucie, a strzelcem gola był ponow-
nie Łukasz Pyszczek. Stracony gol znów podrażniła przyjezd-
nych i minutę później ponownie wyszli na prowadzenie tym ra-
zem trafienie zaliczył Piotr Pierzak, a wynik meczu w 45 minu-
cie ustalił Łukasz Zawadzki. W przerwie nad stadionem w Ko-
przywnicy mocno popadało i gra w drugiej połowie nie wyglą-
dała już tak dobrze, a przede wszystkim zabrakło goli. Moravia 
kontrolowała przebieg meczu i zasłużenie zainkasowała kom-
plet punktów. 

Moravia – LZS Samborzec 5:1 (5:1) Historia lubi się powta-
rzać  można by rzec, bo w kolejnym meczu Moravii padło 6 goli 
i znów wszystkie w pierwszej połowie. Tym razem łupem bram-
kowym podzielili się Piotr Pierzak w 22 minucie, Rafał Kita 24, 26 
i 39 oraz Łukasz Zawadzki 31 z karnego. Gola dla gości strzelił 
Damian Radzimowski w 45 minucie. Przewaga Moravii nie pod-
legała dyskusji. W drugiej połowie trener Marek Bęben dokonał 
trzech zmian i zadowoleni z wyniku gospodarze spuścili z tonu 
tym samym kibice nie zobaczyli więcej goli. 

Przemysław Strójwąs
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Wojewódzki Sztab Wojskowy Kielce- Orion Radomice 0:2
Po golach Piotra Burasa i Przemysława Strójwąsa dla Oriona.

Brzeziny- Chomentów 3:0
Gole zdobywał Waldemar Tutaj.

Wojewódzki Sztab Wojskowy Kielce- Orkan Bilcza 2:1
Wiesław Kuza i Mariusz Oleksy dla WSW oraz Mariusz Sałkiewicz 
dla Orkana.

Orkan Bilcza- Orion Radomice 0:4
Po golach Arkadiusza Strójwąsa, Przemysława Strójwąsa x 2 i Sławo-
mira Rożkiewicza.  

Chomentów- Wojewódzki Sztab Wojskowy Kielce 2:2
Dla Chomentowa Andrzej Kasperek x 2 oraz Wiesław Kuza x 2 dla WSW.

Orion Radomice- Brzeziny 1:1
Sławomir Rożkiewicz dla Oriona oraz Grzegorz Zegadło dla Brzezin.

Tabela V Turnieju Oldbojów o Puchar Wójta

Zespół (miejsce) Punkty Bramki +/-

1.Brzeziny 8 10:4 +6

2.Orion Radomice 7 9:4 +5

3.Chomentów 5 7:9 -2

4.WSW Kielce 4 5:9 -4

5.Orkan Bilcza 2 5:10 -5
 
Na zakończenie wójt Marian Buras wręczył najlepszym zespo-

łom nagrody oraz puchary ufundowane przez Urząd Gminy. Wybra-
no także najlepszego zawodnika, którym po raz drugi z rzędu został 
gracz zwycięskiej drużyny Grzegorz Zegadło, a najlepszym bramka-
rzem został Robert Kaczor z trzeciego Chomentowa.  Wyróżniono 
także najstarszy zespół turnieju, zwyciężył Wojewódzki Sztab Woj-
skowy Kielce z wiekiem 237 lat (piątki najstarszych zawodników). 
Mecze sędziowali  Zbigniew Górnicki i piotr Grzywacz.

Składy uczestników: 
Brzeziny: Rafał Mazur- Mirosław Domagała, Konrad Mazur, Grze-

gorz Zegadło, Waldemar Tutaj, Mariusz Januchta, Paweł Machulski, 
Grzegorz Tkacz i Krzysztof Tkacz.

Orion Radomice: Krzysztof Cerazy- Arkadiusz Strójwąs, Damian 
Kwaśniewski, Sławomir Rożkiewicz, Przemysław Strójwąs, Maciej 
Ławik, Piotr Buras i Piotr Pawłowski.

Chomentów: Robert Kaczor- Andrzej Kasperek, Grzegorz Wojtyś, 
Tomasz Kubicki, Grzegorz Porębski, Paweł Gałwol i Sylwester Kubicki.

WSW Kielce: Wojciech Mazur- Mariusz Oleksy, Wiesław Loch, To-
masz Kokociński, Wiesław Kuza, Rafał Krakowiak i Ryszard Januszek.

Orkan Bilcza: Tomasz Armański- Jacek Kubicki, Tomasz Domaga-
ła, Mariusz Sałkiewicz, Paweł Cielibała, Marek Białek i Robert Janus.

Jacek Kubicki
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Zakład Usługowo –Transportowy   
„BIALI”

oferuje

kontakt pod nr telefonu:

516 053 513

usługi minikoparką
zagęszczarką i stopą wibracyjną

oraz
transport  wywrotką do 3,5 t

Zespoły rywalizował każdy z każdym. W pierwszej serii 
podział punktów miedzy Orkanem Bilcza a Chomentowem  
oraz planowane zwycięstwo faworytów z Brzezin z „woj-
skowymi” z Kielc. W drugiej serii do rywalizacji przystąpił 
wicemistrz z ubiegłego roku Orion Radomice, który niespo-
dziewanie uległ debiutantom z Chomentowa. Bilsko nie-
spodzianki było też w drugim spotkaniu tej serii, gdzie Or-
kan długo prowadził z Brzezinami by ostatecznie zremiso-
wać. Trzecia seria to pierwsza wygrana Oriona oraz zwycię-
stwo Brzezin w meczu niepokonanych drużyn z Chomen-
towem po hat-triku Waldemara Tutaja. W następnych me-
czach dwie porażki Orkana i pomimo dobrego początku go-
spodarze zajęli ostatnie miejsce. W ostatniej serii Chomen-
tów po remisie zapewnił sobie trzecie miejsce, WSW Kielce 
podobnie jak przed rokiem na czwartym miejscu. W ostat-
nim meczu turnieju spotkały się najlepsze zespoły turnieju. 
Obrońcom tytułu wystarczył remis, a zawodnikom z Rado-
mic końcowy triumf gwarantowało tylko zwycięstwo. Wy-
nik meczu otworzył najlepszy zawodnik turnieju Grzegorz 
Zegadło, zawodników Oriona stać było tylko na wyrównu-
jącego gola w wykonaniu Sławomira Rożkiewicza. I w ten 
sposób po raz trzeci tytuł wywalczyli zawodnicy z Brzezin.

Wyniki:

Chomentów- Orkan Bilcza 2:2
Grzegorz Wojtyś x 2 dla Chomentowa oraz Paweł Cielibała 
i Robert Janus dla Orkana.    

Brzeziny- Wojewódzki Sztab Wojskowy Kielce 4:1
Dla Brzezin Waldemar Tutaj x 2, Grzegorz Zegadło i Konrad 
Mazur oraz Rafał Krakowiak dla WSW.

Orion Radomice-Chomentów 2:3
Przemysław Strójwąs i Maciej Ławik dla Oriona oraz Grze-
gorz Porębski x 2 i Paweł Gałwol dla Chomentowa.

Orkan Bilcza- Brzeziny 2:2
Mariusz Sałkiewicz i Marek Białek dla Orkana oraz Walde-
mar Tutaj i Grzegorz Zegadło dla Brzezin.
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Dzień Dziecka w Morawicy
Z okazji Dnia Dziecka w Morawicy dzieciaki miały aż dwa dni atrakcji. W sobotę w Centrum Kultury było 
bajkowe kino dla dzieci, konkursy z nagrodami i wiele niespodzianek. W niedzielę, tradycyjnie już dzie-
ciaki świętowały w plenerze. W muszli koncertowej można było spotkać się z gwiazdami imprezy „Aka-
demii Pana Kleksa”, wziąć udział w konkursach, a także obejrzeć wiele występów. 
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Dzieci, które w dzień imprezy  
obchodziły urodziny dostały  
w prezencie maskotki

fot. Radomski

W sobotę w Samorządowym Centrum 
Kultury, odbyło się bajkowe kino dla 
dzieci, któremu towarzyszyły dodatkowe 
atrakcje i niespodzianki. 

Największa jednak zabawa czekała 
wszystkie maluchy w niedzielę. Z okazji 
Dnia Dziecka tradycyjnie już Urząd Gmi-
ny w Morawicy zorganizował niezapo-
mniany festyn. Życzenia z okazji Między-
narodowego Dnia Dziecka, jednego z naj-
piękniejszych świąt, złożył wszystkim 
maluchom wójt gminy Morawica, Marian 
Buras, zachęcając dzieci do wspólnego 
świętowania. Włodarz gminy otwierając 
uroczystość przekazał dla najmłodszych 
ogromne kosze pełne słodyczy, które roz-
dawał osobiście.    

Przybyli na Dzień Dziecka do Morawicy mogli podziwiać występy najmłodszych
fot. Radomski

Wśród publiczności chodziły wielkie pluszowe bajkowe postacie,  
z którymi chętnie się fotografowano  fot. Radomski

Na przybyłych czekała moc atrak-
cji. Uroczystość rozpoczął koncert Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej z Morawi-
cy. Przybyłych zachwyciły również wy-
stępy artystyczne dzieci i młodzieży ze 
szkół i przedszkoli z gminy Morawi-
ca, konkursy z nagrodami, bajkowe po-
stacie, prezentacja mody ekologicznej, 
a także występ gwiazd „Akademii Pana 
Kleksa”. 

Jak co roku nie zabrakło zbiórki surow-
ców wtórnych. Mieszkańcy w zamian za 
przyniesienie plastikowych butelek czy 
baterii otrzymywali talony na drzewko 
lub krzew.

Festyn tradycyjnie poprowadził po-
seł Lucjan Pietrzczyk, na którego konfe-
ransjerkę organizatorzy mogą liczyć już 
od lat. Bez wątpienia tegoroczny Dzień 
Dziecka zorganizowany w Morawicy na 
długo zapadnie w pamięć maluchów. 

Agnieszka Olech
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