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7 czerwca, w Hali Sportowej Bilcza 
odbył się I Ogólnopolski Turniej 

Tańca Freestyle  
o Puchar Wójta Gminy Morawica w 

Tańcach Par, Jazz Dance  
i Disco Dance
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Odznaczenia przyznano podczas uroczystej sesji Sejmiku  
Województwa Świętokrzyskiego
                                                                                     fot. Bartosz Kruk

Turniej taneczny przyciągnął mnóstwo tancerzy,  
widzów i sympatyków tego sportu fot. Bartosz Kruk

Dwa ważne odznaczenia  
trafiły do Gminy Morawica –  

Odznaka Honorowa  
Województwa Świętokrzyskiego  

dla wójta Mariana Burasa  
oraz Honorowa Odznaka  

przyznawana przez  
Ministra Gospodarki  

dla Gminy Morawica.
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W Morawicy odbyła się III 

Dziecięca Sesja  

Rady Gminy Morawica  

z okazji Dnia Dziecka
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Młodzi radni przedstawili kilka pomysłów na to, co zrobić, by gmina była  
bardziej przyjazna dla dzieci                                                  fot. Bartosz Kruk



Zgłoszenie awarii wodociągów  
i kanalizacji

Zakład Gospodarki Komunalnej

tel. 311-47-95
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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 !!!

WAKACyjNA pROMOCjA W HAlI BIlCZA
Od 1 lipca 2015r. do 31 sierpnia 2015r. wprowadzamy  

wakacyjną promocję na wynajęcie hali sportowej w Bilczy. 
Każdej grupie wynajmującej halę na co najmniej 1 godzinę  

oferujemy   50%  zniżki !

ZApRASZAMy !!!
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Dwa ważne odznaczenia  
trafiły do Gminy Morawica

12 czerwca, podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okazji Jubileuszu 25-le-
cia Samorządu Terytorialnego wójt gminy Morawica Marian Buras odebrał Odznakę Honorową Woje-
wództwa Świętokrzyskiego za zasługi dla regionu w ostatnim ćwierćwieczu. To nie jedyne wyróżnienie, 
jakie tego dnia powędrowało do Gminy Morawica. Honorową Odznakę przyznawaną przez Ministra Go-
spodarki wręczono również dla Gminy Morawica.

Podczas uroczystej sesji Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego z okazji Ju-
bileuszu 25-lecia Samorządu Terytorial-
nego osobom i instytucjom zasłużonym 
dla regionu wręczono Odznaki Hono-
rowe Województwa Świętokrzyskiego. 
Wśród uhonorowanych znalazł się wójt 
gminy Morawica, Marian Buras. Honoro-
wą Odznakę Województwa Świętokrzy-
skiego odebrał z rąk przewodniczącego 
Sejmiku Arkadiusza Bąka oraz wicemar-
szałka województwa Jana Maćkowiaka. 
Obok wójta Mariana Burasa Honorowe 
Odznaki odebrali również: ksiądz bp Ma-
rian Florczyk, Tadeusz Kowalczyk, Mi-
chał Markiewicz, Jan Sałek, Witold Zara-
ska, Staropolska Izba Przemysłowo-Han-
dlowa i Zakład Doskonalenia Zawodowe-
go w Kielcach.

Uroczysta Sesja Sejmiku stała się tak-
że doskonałą okazją do wręczenia Ho-
norowych Odznak „Za Zasługi dla Roz-
woju Gospodarki RP”, które są przyzna-
wane przez Ministra Gospodarki. –  Od-
znaka ta jest przyznawana za zasługi na 
rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospo-
litej Polskiej poprzez osiągnięcia w pra-
cy zawodowej, działalności badawczo-
rozwojowej, organizatorskiej lub pro-

mocyjnej, stanowiące konkretny wkład 
w rozwój danej dziedziny gospodarki 
objętej działem administracji rządowej - 
gospodarka, w tym w uzyskanie korzyst-
nych efektów ekonomicznych we wdra-

Gmina Morawica oraz wójt Marian Buras znaleźli się w ścisłym gronie uhonorowa-
nych z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego                fot. B. Kruk

Zasłużeni samorządowcy posadzili pamiątkowe „Dęby 25-lecia Samorządności”     
           fot. B. Kruk

żaniu nowych innowacyjnych technolo-
gii lub metod zarządzania decydujących 
o wzroście gospodarczym – powiedział 
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, Arkadiusz Bąk, któ-
ry to wystąpił z wnioskami do Ministra 
Gospodarki o nadanie odznak dla osób 
i podmiotów. Honorową Odznakę przy-
znano jedynie dla dwóch gmin: Gmi-
ny Morawica i Gminy Połaniec, a także 
dla Miasta Kielce. Wśród odznaczonych 
osób zaleźli się: Andrzej Mochoń, To-
masz Tworek, Ireneusz Janik, Krzysztof 
Orkisz, Adam Jarubas, Mieczysław Sas 
i Krzysztof Dziekan.

Specjalna Sesja Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z okazji 25-lecia Samo-
rządu Terytorialnego odbyła się w Regio-
nalnym Centrum Naukowo-Technolo-
gicznym w Podzamczu koło Chęcin. Na 
zakończenie uhonorowani wraz z parla-
mentarzystami i samorządowcami posa-
dzili pamiątkowe „Dęby 25-lecia Samo-
rządności”.

Agnieszka Olech
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Obchody 25-lecia samorządu terytorial-
nego w Morawicy

W Morawicy uczczono 25-lecie samorządu terytorialnego. Wszystkim tym, którzy związani są z mora-
wickim samorządem od ponad 25 lat wręczono oficjalne podziękowania. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele w Morawicy. 

W tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia odrodzonego Sa-
morządu Terytorialnego w Polsce. Nie da się zaprzeczyć, że 
na przestrzeni minionego ćwierćwiecza w całym kraju zaszły 
ogromne zmiany. 

Uroczystości w Morawicy zaczęły się od mszy świętej, odpra-
wionej w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w Morawicy. Podczas mszy modlono się za wszystkich tych, któ-
rzy na przestrzeni lat są i byli związani z samorządem terytorialnym. 
Wójt gminy Morawica, Marian Buras, podczas mszy wręczył księ-
żom podziękowania za pomoc i pracę na rzecz samorządu, a z oka-
zji jubileuszu czterdziestolecia sprawowania posługi kapłańskiej spe-
cjalne podziękowania trafiły do rąk księdza kanonika Jana Ciszka.

Po uroczystościach kościelnych udano się do Centrum Samo-
rządowego w Morawicy. Tutaj, podczas uroczystych obchodów 
25-lecia samorządu terytorialnego długo rozmawiano o tym, jak 
w ostatnim ćwierćwieczu zmienił się samorząd i gmina Morawi-
ca. Z okazji jubileuszu postanowiono również uhonorować tych, 
którzy w morawickim samorządzie pracują 25 lat i więcej. Specjal-

ne podziękowania złożono również na ręce wójta gminy Mora-
wica, Mariana Burasa, a także sprawującego funkcję przewodni-
czące Rady Gminy Morawica przez sześć kadencji Janusza Wojty-
sia, uznawanego za współtwórcę samorządu terytorialnego oraz 
Zygmunta Domagały, który w latach 1990-1998 i 2002-2014 pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Morawica, a w la-
tach 1998-2002 był społecznym zastępcą wójta gminy Morawica. 

Jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego uświetnili arty-
ści z terenu gminy Morawica. Dla wszystkich zaproszonych go-
ści wystąpił zespół wokalny „Legato” z Bilczy, działający przy 
ZS w Bilczy, zespoły wokalne dzieci z Zespołu Placówek Oświa-
towych z Morawicy oraz niezwykle utalentowana skrzypaczka, 
Milenka Durlik z II klasy SP w Morawicy.  

Podczas jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego w Mo-
rawicy długo rozmawiano na temat samorządności, jej począt-
ków i rozwoju na przestrzeni minionego ćwierćwiecza.

Agnieszka Olech

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości będzie doskonałą pamiątką                             fot. B. Kruk
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Kanalizacja to nie śmietnik!
Szanowni Państwo,

Od niedawna znaczna większość mieszkańców naszej Gminy 
może cieszyć się z wygody korzystania z kanalizacji. Jest to najlep-
szy i najwygodniejszy sposób na pozbywanie się płynnych nieczy-
stości. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby kanalizacja 
działała bezawaryjnie. W związku z powyższym pragniemy przy-
pomnieć, że sedesu nie należy traktować jak kosza na śmieci.

Może wydawać się to oczywiste, że pewnych rzeczy nie nale-
ży wrzucać do toalety, jednak pracownicy oczyszczalni ścieków 
w Brzezinach wiedzą jaka jest rzeczywistość. W studzienkach ka-
nalizacyjnych znajdowane są najprzeróżniejsze rzeczy, które ni-
gdy nie powinny trafić do sieci. Niewłaściwe korzystanie z ka-
nalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych 
w sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się to m.in. do zapychania ru-
rociągów, przenośników, awarii pomp na przepompowniach oraz 
na oczyszczalni ścieków. Zatkana kanalizacja może skutkować 
cofnięciem się ścieków do wnętrza budynku. Usterki te mogą, iż 
mieć znacznie szerszy zasięg, może dojść do zatykania i wybija-
nia studzienek na całych ulicach i osiedlach. Usuwanie awarii spo-
wodowanej zatkaniem kanalizacji śmieciami wiąże się z dodat-
kowymi kosztami, w wyniku czego wzrasta cena metra sześcien-
nego odebranych ścieków. Jeżeli nauczymy się przestrzegać pew-
nych zasad będziemy cieszyć się poprawnie działającą kanalizacją. 

mogą być przyczyną zakażenia np. wirusem HIv, żółtaczką 
i innymi chorobami.

–  tłuszczów i olejów, które nie rozpuszczone tężeją w rurach 
zmniejszając ich średnice, co prowadzi do konieczności re-
montu sieci kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym.

–  odpadów i ścieków z hodowli zwierząt: gnojowicy, obornika, 
ścieków z kiszonek.

–  ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje, an-
tybiotyki: między innymi z oddziałów szpitalnych chorób zakaź-
nych, stacji krwiodawstwa, lecznic dla zwierząt.

Przepompownia Ścieków Piaseczna Górka  
- pompa zapchana ręcznikami papierowymi 
i nawilżanymi chusteczkami

Rura zapchana  
patyczkami higienicznymi  
(źródło: „Wodociągi i kanalizacja”) 

Uwaga do toalety nie należy wrzucać  
następujących śmieci !!!

–  materiałów budowlanych takich jak:  sztuczne żywice, żwir, pia-
sek, popiół, masy bitumiczne, lakiery, smoła, zaprawy cementowe, szkło. 
Jak również innych odpadów płynnych nie rozpuszczalnych w wodzie, 
które powodują zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyj-
nych. Wrzucone do kanalizacji opadają na dno i tworzą zbite za-
tory, które bardzo trudno usunąć, w wyniku czego przepusto-
wość rur kanalizacyjnych ulega zwężeniu co utrudnia swobod-
ny przepływ ścieków prowadząc do zapchania kanalizacji.

–  włosów, nawilżanych chusteczek, patyczków higienicz-
nych, szczeciny, ścinek skór, niedopałków papierosów, 
kapsli, puszek po napojach, całych warzyw i owoców, ko-
ści, środków higieny osobistej tekstyliów, materiałów opa-
trunkowych, rajstop, a także innych części garderoby.  Na-
wet jeżeli zostaną rozdrobnione wprowadzone do kanalizacji łą-
czą się w sploty i blokują przepływ ścieków.

–  lekarstw, substancji chemicznych za wyjątkiem środków 
czystości, farb, substancji palnych i wybuchowych, benzyny, 
nafty, oleju opałowego. Zawarte w nich substancje chemiczne 
są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów biorących 
udział w procesie biologicznego oczyszczania ścieków.

–  substancji żrących i toksycznych, a w szczególności moc-
nych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz 
roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.

–  ręczników papierowych, gazet,  innych nierozpuszczają-
cych się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach two-
rząc  twardą zwartą masę.

–  igieł, strzykawek, które stanowią niebezpieczeństwo dla 
pracowników sieci kanalizacyjnej, przebijając rękawice 

Użytkownicy kanalizacji często nie zdają sobie sprawy jakie 
problemy mogą powodować śmieci wyrzucane do sedesu, jak 
trudnym i skomplikowanym procesem jest proces oczyszczania 
ścieków. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że niewłaściwe ko-
rzystanie z kanalizacji może poważnie zakłócić prawidłową eks-
ploatację oczyszczalni ścieków. Konsekwencją zaistniałych awa-
rii kanalizacji jest wzrost kosztów usług świadczonych w zakre-
sie odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

Sieć kanalizacyjna jest tak zaprojektowana, aby przyjmować 
ścieki z naszych domów, do których zaliczamy nieczystości sa-
nitarne oraz papier toaletowy. Natomiast trafia do niej prawie 
wszystko, co się zmieści do odpływu. Czyli wszystko co użyt-
kownicy wyrzucają do kanalizacji zamiast do pojemników na 
odpady. Śmieci, które trafiają do toalety, zapychają nie tylko se-
des, ale przede wszystkim wewnętrzną instalację kanalizacyjną 
w państwa budynku co może doprowadzić do zalania pomiesz-
czeń mieszkalnych.

Co zrobić, żeby zapobiec tego typu awariom? Okazuje się, 
że nie jest to nieosiągalne. Koniecznie musimy najpierw zacząć 
od samych siebie, czyli powinniśmy zmienić nastawienie i przy-
zwyczajenia - śmieci wyrzucamy do kosza na odpady, a nie do 
sedesu. Wtedy awarie sieci kanalizacyjnej ograniczymy do mi-
nimum.

Kanalizacja zapchana częściami garderoby (źródło MPWiK)
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Balladyna na scenie Samorządowego 
Centrum Kultury w Morawicy

Grupa teatralna działająca przy Gimnazjum w Morawicy wystawiła spektakl oparty na  tragedii Juliusza 
Słowackiego pt. „Balladyna”. Spektakl został wystawiony na scenie Samorządowego Centrum Kultury 
w Morawicy już dwa razy. Pierwszy spektakl 12 czerwca obejrzeli uczniowie  i nauczyciele Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Morawicy, a 14 czerwca na widowni zasiedli mieszkańcy gminy.

Należy przyznać, że ten mający już po-
nad dwieście lat dramat jest ciągle żywy 
i aktualny, o czym mogła się przekonać 
tak licznie zgromadzona publiczność. 
Wspaniałym młodym aktorom z Gimna-
zjum w Morawicy udało się tak zaaran-
żować tę sztukę, iż oglądało się ją z ru-
mieńcami na twarzy i miało się wrażenie, 
że została napisana teraz w dwudziestym 
pierwszym wieku.

W adaptacji polonistek z Gimnazjum 
w Morawicy: Moniki Pabian i Renaty 
Juśkiewicz -  postać Balladyny znakomi-
cie odegrała Julia Haba, w której kreacji 
była świetnie zarysowana zapalczywość 
postaci odtwarzanej, jej gniew i złość, 
dążenie do celu po trupach, nieliczenie 
się z niczym i nikim, wyzbycie ludzkich 
odruchów, usuwanie skutecznie wszyst-
kich  przeszkód  pojawiających się na dro-
dze do korony - symbolu władzy.

Twórcy scenografii  świetnie wykorzy-
stali również nowoczesne techniki, jakimi 
dysponuje scena Samorządowego Cen-
trum Kultury w Morawicy. Dużą rolę od-
grywała tu bowiem gra świateł, np. czer-
wono-krwawe tło, które wraz z biegiem 
akcji obniżało się zajmując coraz więcej 
miejsca scenicznego. Było to świetne od-
zwierciedlenie nastroju tragedii, symbo-
liczne ukazywanie coraz to nowszych 
zbrodni popełnianych przez Balladynę.

Niezwykle barwne i bogate były tak-
że stroje aktorów.  Swoim wyglądem po-
kazywały charakter postaci, które je nosi-
ły, były symboliczną projekcją ich duszy, 
zamiarów, sumienia, co świetnie kompo-
nowało się z resztą elementów przedsta-
wienia. Wspaniała gra młodych aktorów 
oraz trafnie dobrany scenariusz  stwo-
rzył wartką, dynamiczną akcję. Widz cały 
czas był umiejętnie utrzymywany w na-
pięciu, był ciekawy jak potoczą się dalej 
ukazywane wypadki. Do tego w tle po-
brzmiewała muzyka niezwykle  pasująca  
do klimatu „Balladyny”, momentami była  
mroczna, tajemnicza, nastrojowa, czasem 
budziła nawet pewnego rodzaju grozę.

Widzowie nagrodzili młodych akto-
rów gromkimi brawami, a dyrektor Sa-
morządowego Centrum Kultury w Mora-
wicy, Teresa Badowska, w imieniu Wójta 
Gminy Morawica Mariana Burasa złożyła 
podziękowania i przekazała na ręce Dy-
rektora Jacka Kuzi słodki upominek dla 

młodych aktorów oraz gadżety dla na-
uczycieli polonistów: Moniki  Pabian i Re-
naty Juśkiewicz.   

Jak podkreślano tuż po zakończeniu 
spektaklu, wspaniała gra młodych akto-
rów ukazała prawdziwy kunszt ich ta-
lentu, a dla widza było to zetkniecie się 
z prawdziwa sztuką teatralną.  

  

W rolach głównych wystąpili:
Julia Haba (kl. 2c) – Balladyna
Marlena Baran (kl. 2c) – Goplana
Natalia Malicka (kl. 2c) – Alina
Paulina Sołtys (kl. 2a) – Wdowa
Filip Trepka (kl. 2c) - Kostryn
Jakub Mazurkiewicz (kl. 2c) – Kirkor
Wojciech Strójwąs (kl. 2a) – Grabiec
Zuzanna Piór (kl. 2c) – Skierka
Ewa Czaja (kl. 2c) - Chochlik
Julia Ramiączek (kl. 2a) – Pustelnik
Klaudia Ozimirska (kl. 2a) - Kanclerz

W pozostałych rolach:
Szymon Sabat (kl. 2a) - Filon
Klaudia Malicka (kl. 2c)  – dziewczyna/ 
stara
Marcel Kubicki (kl. 2c) – poseł z miasta 
Gniezna
Patryk Młynarczyk (kl. 2c)  – żołnierz/ 
rycerz

Karol Majkowski (kl. 2c)  – goniec/ swat
Wiktoria Rejment (kl. 2a)  – Wawel
Roksana Jaszczyk (kl. 2c) – swatka/ słu-
ga/ stara
Daria Zygadło (kl. 2c) – starzec
Gabriela Piwowarczyk –(kl. 2a)  Gralon/ 
goniec/ lekarz
Partycja Wójcik(kl. 2a)  – paź
Mikołaj Groszek (kl. 2a) – pierwszy ze 
szlachty
Konrad Pękalski (kl. 2a) – drugi ze szlachty
Aleksandra Orlińska (kl. 2a) – poseł II

Obsługa techniczna:
Karol Kubicki (kl. 2c)
Jakub Cieślikiewicz (kl. 2c)
Gabriela Piśko (kl. 2c)

Reżyseria i scenariusz  
(oparty na tragedii j. Słowackiego):

Renata Juśkiewicz 
Monika Pabian 

Scenografia:
Paweł Strójwąs

efekty świetlne i opracowanie muzyczne: 
Renata Juśkiewicz

Młodzi artyści zachwycili swoimi talentami    fot. Radomski
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X Gminny Turniej Gier i Zabaw za nami
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach odbył się jubileuszowy X Gminny Turniej Gier i Zabaw. 
Wzięły w nim udział dzieci z najstarszych grup przedszkolnych z terenu całej gminy. Wszystkim konku-
rencjom towarzyszyły ogromne emocje.

Celem spotkania była popularyza-
cja sportu i rekreacji wśród dzieci, roz-
wijanie ich sportowych zainteresowań 
oraz nawyku aktywnej formy spędzania 
wolnego czasu. – To świetna zabawa dla 
wszystkich uczestników turnieju – mówi 
Marianna Węgrzyn, prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Brzezin i Podwola. – Dzie-
ci rywalizują z wielkim zaangażowaniem 
i uczą się poszanowania zasad „fair play” 
– dodaje.

Uczestnicy turnieju rywalizowali 
w pięciu konkurencjach. Każda drużyna 
składała się z sześciu zawodników. Dzieci 
miały do wykonania zadania, w których 
musiały wykazać się ogólną sprawnością 

fizyczną, współpracą zespołową, reflek-
sem i sprytem. – Pierwsza konkurencja 
polegała na  przetoczeniu dużej piłki na 
dystansie 15 metrów i spowrotem – mówi 
Grzegorz Buras, wiceprezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Brzezin i Podwola. -  Druga 
konkurencja to tor przeszkód. Zawodni-
cy mieli do pokonania tunel, przełożenie 
przez siebie szarfy i bieg przez ławecz-
kę. Trzecią konkurencją był bieg hokejo-
wy slalomem. Czwartą konkurencją był 
slalom z woreczkiem na krążku. W pią-
tej, finałowej konkurencji zawodnicy bie-
gli z obręczami, które musieli założyć na 
pachołki. Pierwszy uczestnik biegu zakła-
dał krążek, następny zdejmował i tak na 
zmianę – informuje. 

Pomimo zmęczenia, dzieci oceniły tur-
niej bardzo entuzjastycznie. Zapytane 
czy podobne zawody powinny być or-
ganizowane częściej, wszystkie zgodnie 
stwierdziły, że co najmniej trzy razy czę-
ściej. Taka postawa niezmiernie cieszyła 
opiekunów i organizatorów.

Wszystkie przedszkola biorące udział 
w zawodach otrzymały nagrody ufundo-
wane przez Gminę Morawica. Warto też 
zaznaczyć, że miejsce pierwsze zdobyło 
przedszkole z Morawicy. na drugim miej-
scu uplasowało się przedszkole z Brze-
zin, a miejsce trzecie zajęły przedszkola-
ki z Woli Morawickiej.

Agnieszka Olech
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Młodzi sportowcy wykazali się  
niezwykłym sprytem we wszystkich 
konkurencjach                     fot. B. Kruk

Maluchy głośno dopingowały zawodników  fot. B. Kruk
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Wakacyjna Przygoda w Woli Morawickiej
9 czerwca, sala gimnastyczna w Woli Morawickiej zamieniła się w plażę – był piasek, muszle, kamyki, 
kolorowe wiatraki, leżak i oczywiście scena, która tego dnia należała do uczestników I Gminnego Prze-
glądu Wokalnego pod hasłem ,,Wakacyjna przygoda”. 

Bardzo miło było nam gościć w progach szkoły uczniów 
klas I–vI oraz panie nauczycielki, które nie tylko przygoto-
wały dzieci do występu, ale również wspierały i dopingo-
wały swoich podopiecznych. Wśród wykonawców byli za-
równo soliści, jak i zespoły wokalne. 

W przeglądzie piosenki wakacyjnej udział wzięli: PSP 
LISÓW – solistka Weronika Osman, opiekun p. M.Fe-
lis, PSP RADOMICE – zespół wokalny, opiekun p. B.Mo-
skwa i I. Moskwa, PSP WOLA MORAWICKA – solistka 
kl. III Oliwia Rychel, zespół wokalny klas Iv –v, opiekun 
p. K. Klusek, SP OBICE – zespół kl.III, opiekun p. M. Ko-
walczyk, SP DĘBSKA WOLA – dwa zespoły w katego-
riach kl. I–II oraz kl. Iv–vI, opiekun p. A. Jasiorowska, 
SP BRZEZINY – solistka Zofia Mazur i Laura Olchawa, 
opiekun p. B. Podgajna, SP BILCZA – w kategorii zespół 
Gromada Zuchowa ,,Apacze”, opiekun p. M. Ramiączek, 
w kategorii solista kl. Iv–vI Alicja Wawrzeńczyk, opie-
kun p. A. Ślusarz.

Występy artystyczne naszych utalentowanych dzie-
ci bacznie obserwowały i oceniały Panie zaproszone do 
prac w komisji JURY: Wanda Domagała – Przewodnicząca 
Gminnego Zespołu Kół Gospodyń Wiejskich, Hanna Kuta 
z Samorządowego Centrum Kultury oraz Beata Kaluska – 
Prezes Stowarzyszenia Wola Morawicka.

Po przywitaniu zebranych i oficjalnym otwarciu prze-
glądu przez Dyrektor Katarzynę Stańko, rozpoczęły się 

występy wokalno-artystyczne. Najpierw zaproszono wykonaw-
ców klas I–III, następnie z wakacyjnym repertuarem zaprezento-
wały się kl. Iv–vI. Uczestnikom nie zabrakło wakacyjnych i letnich 
akcesoriów na scenie w postaci okularów, plecaków, słomkowych 
kapeluszy i plażowych piłek. W trakcie krótkiej przerwy pojawiła 
się, występująca poza konkursem, grupa taneczna z naszej szkoły, 
przygotowana pod kierunkiem K. Klusek oraz grupy przedszkol-
ne prowadzone przez P. Piecyk i A. Domagałę. Po emocjach zwią-
zanych z występem, wszyscy skosztowali słodkiego poczęstunku 
ufundowanego przez PIEKARNIĘ BIAłOGON w Morawicy. 

Prawdziwie wakacyjna atmosfera i letni nastrój zapanował w chwi-
li wręczania nagród. Zadowolenie wszystkich i miła atmosfera w wa-
kacyjnych rytmach to dla organizatorów sygnał, aby kontynuować 
konkurs i spotkania w takiej formie. Wszystkim uczestnikom, spon-
sorom i każdej osobie, która pomogła w zorganizowaniu tego wyda-
rzenia serdecznie dziękujemy.

Joanna Ślusarczyk-Zając

Występy wokalno-artystyczne dzieci były na najwyższym pozio-
mie                                                                                    fot. Arch.
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Ciężka praca została doceniona!
Uczennice z Gimnazjum w Morawicy zajęły II miejsce w I Wojewódzkim Konkursie „Zostań przedsię-
biorcą”. 

Konkurs wiedzy  
o samorządzie terytorialnym
Z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego wśród uczniów z tere-
nu gminy Morawica przeprowadzono test wiedzy o samorządzie. 
Miejsce pierwsze w kategorii szkół podstawowych zdobyła Kata-
rzyna Kubicka ze szkoły w Woli Morawickiej, a w kategorii gimna-
zjów zwyciężyła Milena Piwowarczyk ze szkoły w Morawicy. 

Kinga Wójcik, Amelia Kumańska, 
Klaudia Głuszek i Emilia Strójwąs z Gim-
nazjum w Morawicy wraz z opiekunem, 
panią Ewą Bożek- Raćkos, wzięły udział 
w drugim etapie I Konkursu Wojewódz-
kiego Zostań przedsiębiorcą.  

Pierwszy etap zmagań polegał na 
stworzeniu fikcyjnej firmy, czyli napi-
saniu biznesplanu, opracowaniu strate-
gii marketingowej, zaprojektowaniu ulo-
tek i wizytówek, wypełnieniu przykłado-
wych druków deklaracji podatkowych. 

Uczennice postanowiły założyć biuro po-
dróży o nazwie ,,Spacer w Moro”. Firma 
ta miała za zadanie organizację obozów, 
wycieczek i rajdów po regionie święto-
krzyskim. Przygotowaną dokumenta-
cję oraz materiały reklamowe uczestnicz-
ki konkursu zgromadziły w obszernym 
portfolio. Stworzyły ponadto fotorepor-
taż oraz prezentację multimedialną, któ-
ra zawierała opis podjętych przez grupę 
działań, takich jak: spotkania zespołu, za-
kładanie i rozwój biura podróży, czy wy-
cieczka do firmy prowadzącej podobną 
działalność.

Kolejnym etapem konkursu był test 
sprawdzający wiedzę matematyczno-
ekonomiczną. Suma punktów z obu czę-
ści wystarczyła, by gimnazjalistki  zajęły 
II miejsce na dwadzieścia drużyn z całego 
województwa. 

Pragniemy serdecznie podziękować 
Marcinowi Jedlińskiemu - Wiceprezesowi 
Zarządu Firmy ,,Tropem przygody”; pani 
Monice Płońskiej - księgowej prowadzą-
cej własną firmę oraz Dyrekcji Szkoły za 
pomoc w realizacji projektu.

Nagrodami dla uczennic były table-
ty, a dla opiekuna - aparat fotograficzny. 
Sukces ten był niemałym zaskoczeniem 
dla drużyny z Morawicy, jednakże, jak 
powiedziała opiekunka grupy: ,,Ciężka 
praca została doceniona”. 

Załoga Spaceru w Moro 

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorial-
nym został przeprowadzony w dwóch kate-
goriach: szkół gimnazjalnych i szkół podsta-
wowych. Finał konkursu odbył się w mu-
rach Centrum Samorządowego w Morawi-
cy, a zakwalifikowało się do niego dwunastu 
gimnazjalistów i 24 uczniów szkół podsta-
wowych. Wszyscy musieli zmierzyć się z te-
stem wiedzy o samorządzie terytorialnym. 

Po teście, każdy z uczniów otrzymał 
gratulacje i skromne nagrody. Ostatecz-

ne wyniki konkursu przedstawiono pod-
czas trzeciej edycji Dziecięcej Rady Gminy 
Morawica. Tam też wręczono nagrody dla 
zwycięzców. I tak, miejsce pierwsze w ka-
tegorii szkół podstawowych zdobyła Ka-
tarzyna Kubicka ze szkoły w Woli Mora-
wickiej, a w kategorii gimnazjów zwycię-
żyła Milena Piwowarczyk ze szkoły w Mo-
rawicy. 

Agnieszka Olech

Przedsiębiorcze gimnazjalistki z Morawicy z dumą prezentują dyplomy za drugie miejsce
fot. Arch.
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Szkoła w Obicach świętowała swoje stulecie
Niezwykły jubileusz obchodził Zespół Szkół w Obicach. To już 100 lat istnienia szkoły!

musimy przypomnieć nauczycieli, któ-
rzy w trudzie, w okresie międzywojen-
nym, kiedy nie było najlepszych warun-
ków do pracy, starali się wykonywać swo-
je obowiązki. Musimy powiedzieć o tych 
uczniach, którzy pokonywali daleką dro-
gę, żeby do tej szkoły dotrzeć. Warto przy-
pomnieć czasy drugiej wojny światowej, 
kiedy dyrektorom i nauczycielom groziło 
tutaj aresztowanie – mówił dyrektor.

Podczas uroczystości nie mogło zabrak-
nąć także przemówienia księdza Ryszar-
da Majkowskiego, który jest absolwentem 
szkoły w Obicach. Duchowny podkreślał, 
że szkoły nie tworzą jedynie mury, lecz 
przede wszystkim ludzie. – Ta szkoła jest 
piękna, ale kiedy myśmy do niej chodzili 
w 1962 roku także taka była. Była piękna, 
ponieważ uczyli w niej wspaniali nauczy-
ciele – podkreślał ksiądz Majkowski przy 
okazji wymieniając nazwiska dawnych 
pedagogów, co u wielu, szczególnie tych 
nieco starszych absolwentów szkoły, wy-
wołało prawdziwe łzy wzruszenia. Ksiądz 
wspominał także wydarzenia, które na za-
wsze pozostaną w pamięci absolwentów 
szkoły. - Pamiętam, że nie było wtedy ta-
kiej pięknej sali gimnastycznej, graliśmy 
na szkolnym boisku i ta piłka z uporem 
uciekała za płot do sąsiada. No i tak wie-
le razy trzeba było przez ten płot przeska-
kiwać – uśmiechał się ksiądz Majkowski.

Miłym akcentem uroczystości było 
przekazanie szkole prezentu przez wójta 
Morawicy, Mariana Burasa. Włodarz po-
darował piękny obraz przedstawiający 
budynek szkoły, który wykonała artyst-
ka z gminy Morawica, Hanna Kuta. Po 
części oficjalnej zgromadzeni mogli zo-
baczyć występy artystyczne przedszkola-
ków, uczniów podstawówki i gimnazjum 
w Obicach. Wiele osób z sentymentem na 
nowo obejrzało także „szkolne mury”.

Agnieszka Olech

Uroczystości rozpoczęły się w niedzie-
lę o godzinie 12 mszą świętą w Kościele 
Parafialnym pod wezwaniem Dobrego 
Pasterza w Obicach, następnie uczestnicy 
przenieśli się do budynku szkoły.

We wspólnym, świętowaniu wzięło 
udział wielu gości specjalnych jak Święto-
krzyski Kurator Oświaty - Małgorzata Mu-
zoł, czy senator Krzysztof Słoń. Podczas 
tak ważnej uroczystości nie mogło zabrak-
nąć także dawnych dyrektorów, nauczycieli 
i oczywiście absolwentów szkoły w Obicach.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Ze-
społu Szkół w Obicach - Jerzy Węgrzyn, 
który podziękował gościom za przyby-
cie i przypomniał historię szkoły. – Dziś Uroczystość przyciągnęła tłumy gości                 fot. Radomski

Przekazanie flagi było podniosłą chwilą                 fot. Radomski
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MAJOWY RAJD ROWEROWY
24 maja, w niedzielę, odbył się rajd rowerowy, którego trasa obejmowała nie tylko teren gminy Mora-
wica, ale prowadziła również poprzez zakątki w sąsiedniej gminie w Pierzchnicy. Do pokonania był re-
kreacyjny odcinek drogi o długości 39 kilometrów.

KOSZTÓW MIESIĘCZNIE
ZA KAŻDY POŻYCZONY
1.000 ZŁ6ZŁ

RRSO dla pożyczki okazjonalnej w kwocie 10.000,00 zł, udzielonej na okres 48 miesięcy,
oprocentowanej w skali roku 10,00%, z opłatą przygotowawczą 8,00% na dzień 16.05.2015 r.
wynosi 15,69%. Całkowita kwota do zapłaty: 12. 882,71 zł, kwota odsetek: 2.082,71 zł, spłaty
malejące. Pierwsza spłata w wysokości 347,29 zł, ostatnia spłata w wysokości 209,77 zł.
Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy. Ostateczne
warunki kredytowania zależą od daty wypłaty pożyczki i daty płatności pierwszej raty. Informacja
niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do naszej placówki:
Morawica ul. Szkolna 11

tel. 41 311- 41- 40

Zapraszamy do naszej placówki:
Morawica ul. Szkolna 11

tel. 41 311- 41- 40
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Rowerzyści w liczbie dziewiętnastu 
stawili się na umówione miejsce zbiórki  
na godzinę 14 pod fontanną obok Cen-
trum Samorządowego w Morawicy. Kwa-
drans po 14 wszyscy ustawili się do pa-
miątkowego zdjęcia, by uchwycić roze-
śmiane twarze przybyłych na miejsce 
uczestników rajdu. Tuż po tym głos za-
brał Arek Strójwąs – pomysłodawca raj-
du, który krótko przypomniał o przebie-
gu trasy oraz życzył wszystkim udanej za-
bawy. Po oficjalnym przemówieniu wszy-
scy z uśmiechem ruszyli w trasę. Pogo-
da dopisywała, a jeszcze rano padał rzę-
sisty deszcz. Słońca w prawdzie było nie-
wiele, ale temperatura wynosiła nieca-
łe 20 stopni i jak najbardziej sprzyjała ro-
werowaniu. W Brudzowie do rajdu dołą-
czyła czteroosobowa rodzina, w tym naj-
młodsza uczestniczka 10-cio letnia Kami-
la, wiec grupa zwiększyła się do 23 osób.  
Dalej trasa wiodła malowniczymi droga-
mi przez Brudzów – Załawie, Zaborze, 
Lisów i wkroczyła na teren sąsiadującej 
gminy, gdzie przez Górki rowerzyści do-
tarli do Pierzchnicy. Na rynku w Pierzch-
nicy zaplanowana była niewielka prze-
rwa w podróży. Zwolennicy fotografii ro-
bili sobie pamiątkowe zdjęcia, inni rege-
nerowali siły wzmacniającymi napojami. 
Największym braniem cieszyły się jednak 
smakowite lody, które chyba najbardziej 
królowały wśród rowerowego menu. Ko-
lejny odcinek trasy prowadził przez asfal-
tową drogę wśród lasów, aż do miejsco-

wości Ujny, gdzie na wszystkich uczest-
ników czekało zaplanowane integracyj-
ne ognisko. Dzięki uprzejmości Koła ło-
wieckiego „Sokół” oraz pana leśnicze-
go na pięknej polance, gdzie znajduje się 
miejsce piknikowe, wszyscy wspólnie za-
siedli do ogniska. Można było się ogrzać 
oraz tradycyjnie upiec pyszne kiełbaski, 
a nawet serek camembert. Wspólne roz-
mowy, poznawianie się i plany wyjazdo-

we na przyszłość, a szczególnie integra-
cja – to było myślą przewodnią całej wy-
prawy i biesiadowania. Po zakończeniu 
ogniska kilka osób pojechało własnymi 
drogami i tempem, a najwytrwalsi udali 
się w dalszą drogę, która przebiegała już 
bardzo szybko. W Komórkach na placu 
zabaw na rajdowiczów i jednego z rodzi-
ców, czyli szczęśliwego tatę czekała 3 let-
nia Antosia (w siodełku u mamy) oraz 6 
letni Franek, który jechał na czele grupy 
do Radomic. Tam większość  grupy udała 
się do swoich domów, a pozostała czwór-
ka podążyła do Morawicy i tak zakończy-
ło się piękne, aktywnie spędzone popołu-
dnie. 

Radość z wycieczki jeszcze nie opa-
dła, a już pojawiły się kolejne pomy-
sły jak spędzić czas na rowerze. W sobo-
tę 27 czerwca zaplanowany został I Noc-
ny Rajd Rowerowy pt. „W poszukiwaniu 
kwiatu paproci”. Jego dystans to około 35 
km, a sama trasa w dużej części obejmo-
wać będzie tereny leśne. Zbiórka prze-
widziana jest o 22 przy fontannie w Mo-
rawicy. Natomiast w weekend 11-12 lip-
ca odbędzie się dwudniowy rajd do Siel-
pi Wielkiej w gminie Końskie. Nocleg 
w domkach lub polu namiotowym do 
wyboru. Wszystkich zaineresowanych 
serdecznie zapraszamy. Wkrótce więcej 
szczegółów. 

Dziewiętnastu rowerzystów przejechało trasę o długości 39 kilometrów   
             fot. Arch.
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Międzynarodowy sukces naszych wokalistek
Podczas II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni”, który od-
był się w Hajnówce, występujące w duecie Magdalena Chołuj i Klaudia Szałas zdobyły II miejsce za wy-
konanie piosenki „Umbrella”, a Laura Olchawa za żywiołowe wykonanie piosenki „Płonie Stodoła” zdo-
była miejsce III.

Nagrody dla zespołów folklorystycznych 
z Gminy Morawica

14 czerwca, w niedzielę, na scenie przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach wręczono nagrody 
laureatom XXXIX Buskich Spotkań z Folklorem. Wśród nagrodzonych byli artyści z terenu  Gminy Mo-
rawica.   

W kategorii zespołów śpiewaczych 
I miejsce zajął  Zespół Śpiewaczy „łabe-
canki” z łabędziowa, a wyróżnienie zdo-
był  Zespół Śpiewaczy „Zaborzanki” z Za-
borza. W kategorii kapel ludowych sty-
lizowanych: I miejsce zajęła Kapela Ro-
dzinna Korbanów z Dębskiej Woli. Nato-
miast, w kategorii solistów śpiewaków 
autentycznych: III miejsce zajęła Alfreda 
Nowak z Drochowa Górnego.

Nagrodzonym gratulujemy i dzięku-
jemy za popularyzację kultury ludowej. 
Podczas wręczania nagród artystom to-
warzyszyła Dyrektor Samorządowego 
Centrum Kultury w Morawicy, Teresa Ba-
dowska.    

Artyści z dumą prezentują zdobyte nagrody                 fot. Arch.

Na scenie Hajnowskiego Domu Kultury wystąpili 
młodzi wykonawcy z Polski i zagranicy. Uczestnicy Mię-
dzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Nuty Przyjaźni” mogli zaprezentować jed-
ną piosenkę o dowolnej tematyce i w dowolnym języku. 
Popisy młodych talentów oceniała komisja artystyczna 
w składzie: Monika Urlik - wokalistka, kompozytorka, 
dyrygentka, uczestniczka I edycji programu „The vo-
ice of Poland”, prof. Cezary Szyfman - wykładowca na 
Uniwersytecie Muzycznym oraz w Akademii Teatralnej 
w Białymstoku i Dariusz Skibiński - aktor, reżyser, peda-
gog, pomysłodawca i twórca Festiwalu „Wertep”.

Po długich naradach jury w końcu ogłosiło werdykt. 
Jak się okazało na podium stanęły trzy wokalistki z gmi-
ny Morawica. I tak, występujące w duecie Magdalena 
Chołuj z Morawicy i Klaudia Szałąs z Brzezin wyśpiewa-
ły zaszczytne drugie miejsce. Nagrodę otrzymały za wy-
konanie piosenki pt. „Umbrella”. Na miejscu III uplaso-
wała się Laura Olchawa z Brzezin, która dała niezwykle 
żywiołowy popis swoich możliwości wokalnych w pio-
sence pt. „Płonie stodoła”. 

Młodym wokalistkom gratulujemy sukcesów i życzy-
my kolejnych. 

Agnieszka Olech

Klaudia Szałas i Magdalena Chołuj 
tym razem wystąpiły w duecie  
i zajęły II miejsce              fot. Arch.

Laura Olchawa z Brzezin za 
swój żywiołowy śpiew zdoby-
ła III miejsce            fot. Arch.
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Roztańczona Bilcza
7 czerwca, w Hali Sportowej Bilczy odbył się I Ogólnopolski Turniej Tańca Freestyle o Puchar Wójta Gmi-
ny Morawica w Tańcach Par, Jazz Dance i Disco Dance. Przyciągnął mnóstwo tancerzy, widzów i sym-
patyków tego sportu.

Organizatorem turnieju była Szkoła 
Tańca Go4dance Studio, Wójt Gminy Mo-
rawica, „Koral” sport i rekreacja Sp. z o. o., 
a także Polski Związek Tańca Freestyle. – 
Jest to turniej klasyfikacyjny i pierwsze 
ogólnopolskie spotkanie w Bilczy. Przy-
jechało do nas aż czterystu zawodników 
z całego kraju w różnym wieku, od naj-
młodszych do 11 roku życia, aż po oso-
by dorosłe powyżej 16 roku życia – mówi 
Bartłomiej Szymczyk ze szkoły tańca Go-
4dance Studio. – Cieszę się, że tyle osób 
chce tańczyć, bo taniec zapewnia ogrom-
nie dużo przyjemności, dodaje pewności 

siebie, daje możliwości wyjazdów i spoty-
kania ciekawych ludzi, a przede wszyst-
kim skłania do prowadzenia zdrowego 
trybu życia. Jako trener, choreograf i sę-
dzia twierdzę, że tańczyć może każdy – 
zachęca

Celem turnieju jest popularyzacja 
i propagowanie rozwoju tańców Freesty-
le, a także zachęcanie do alternatywne-

Bartłomiej Szymczyk ze szkoły tańca Go4dance Studio dekoruje zwycięzców 
   fot. B. Kruk

go sposobu spędzania czasu  dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. - Takie spotkania 
są okazją do integracji grup tanecznych 
i uczą rywalizacji na zasadach „fair play” 
– mówi uczestniczka turnieju. – Dają też 
możliwość podniesienia swojej klasy ta-
necznej i sprawdzenia umiejętności w ry-
walizacji z innymi tancerzami. Poza tym, 
jest to świetna, wspólna zabawa – zapew-
nia.

Gmina Morawica czynnie włączyła 
się w organizację imprezy. -  Na potrze-
by turnieju została  udostępniona hala 
z pełnym zapleczem medycznym – mówi 
Małgorzata Dąbek, kierownik Hali Spor-
towej Bilcza. - Gmina ufundowała także 
pamiątkowe statuetki, medale i pamiąt-
kowe dyplomy dla wszystkich uczestni-
ków, jak również dyplomy dla poszcze-
gólnych szkół, które wzięły udział w spo-
tkaniu – wymienia.

Jak podkreślano, w planach już jest 
powtórzenie imprezy za rok – Jest to tur-
niej klasyfikacyjny, a tego typu spotkania 
zwykle odbywają się cyklicznie – mówi 
Bartłomiej Szymczyk. Małgorzata Dąbek, 
kierownik Hali Sportowej Bilcza dodaje – 
Bardzo się cieszymy, że turniej rozegrał 
się w naszej hali i mamy szczerą nadzie-
ję, że każdego roku będziemy mogli go-
ścić tu taką wspaniałą młodzież i cudow-
nych tancerzy.

Agnieszka Olech
Jak podkreślano, poziom taneczny turnieju był bardzo wysoki                fot. B. Kruk

Tancerze zachwycali strojami  
i umiejętnościami                     fot. B. Kruk
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EKOLOGICZNY POKAZ MODY
25 maja br. w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbył się konkurs „Bądź Eko – Bądź Tren-
dy”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie i zaprezentowaniu stroju z surowców wtórnych 
oraz materiałów plastycznych. 

Młodzi artyści czerpali inspirację z recyklingu. Były 
stroje dyskotekowe, codzienne, suknia ślubna, a na-
wet strój czarownicy. Liczyła się pomysłowość, ilość su-
rowców z których strój został wykonany, zgodność z te-
matyką konkursu, oryginalność wykonania, estetyka 
oraz sposób prezentacji. W konkursie udział wzięło 22 
uczniów ze szkół podstawowych z Brzezin, Bilczy, Liso-
wa, Woli Morawickiej, Obic i Dębskiej Woli. Jury w skła-
dzie: Teresa Badowska, Hanna Kuta, Monika Malicka 
i Edyta Włodarska miało bardzo trudny wybór, gdyż 
z roku na rok pomysłów na ekostrój jest coraz więcej, 
są ciekawsze,  oryginalne i można je wykorzystać w co-
dziennym życiu. Jury jednogłośnie przyznało I miejsce 
otrzymał Ernest Mróz ze Szkoły Podstawowej w Dęb-
skiej Woli za oryginalny strój astronauty wykonany 
z aluminiowej folii – kask, rękawice, kombinezon, bu-
tla z plastikowych butelek połączonych ze sobą rurką.  
II miejsce przypadło Natalii Fąfara z Dębskiej Woli za 
rewelacyjną prezentację sukienki wykonanej z koloro-

wych gazet. III miejsce otrzymała Maja 
Rabij z Lisowa za sukienkę zrobioną z pa-
ragonów. Wyróżnienia odebrali – Ame-
lia Piecyk z Woli Morawickiej za sukien-
kę z płyt CD oraz kolorowych gazet, Ja-
kub Wrona z Bilczy za ubranie z płócien-
nego worka, Paulina Podsiadło z Brzezin 
za bluzkę, spódnicę i buty z papieru oraz 
viktoria Babiarska za sukienkę z siatki 
oraz płyt CD. Zwycięscy otrzymali pu-
chary, tablety i pamiątkowe dyplomy. 
Drobne upominki otrzymali także pozo-
stali uczestnicy konkursu. Celem konkur-
su było podniesienie świadomości ekolo-
gicznej najmłodszego pokolenia, propa-
gowanie właściwych postaw ekologicz-
nych, wyzwolenie artystycznych emocji, 
inspiracji twórczych z recyklingu oraz in-
tegracja dzieci i młodzieży. Konkurs zre-
alizowano w ramach programu eduka-
cji ekologicznej „Zielone Dzieciaki – Fe-
stiwal Recyklingu Morawica’ 2014”, któ-
ry finansowany jest ze środków budże-
tu gminy i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach. 

Pokaz mody ekologicznej w wyko-
naniu wszystkich uczestników będzie 
można obejrzeć 31 maja podczas festy-
nu z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie 
się na muszli koncertowej w Morawicy. 
konkurs został dofinansowany ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach. 

/e.w./

Surowce wtórne i materiały plastyczne posłużyły do wykonania  
niezwykłych strojów                                                      fot. Radomski

Uczniowie zostali nagrodzeni za pomysłowość                               fot. Radomski
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Aktorski prezent  
z okazji święta Najmłodszych

Po raz drugi nauczyciele z Zespołu Szkół w Bilczy przygotowali swoim podopiecznym niespodzian-
kę z okazji  Międzynarodowego Dnia Dziecka. Inscenizację pt.  „Królewna Śnieżka” obejrzeli wszyscy 
uczniowie Szkoły Podstawowej i niektórych klas Gimnazjum. 

Dzieci z radością rozpoznawały swo-
ich wychowawców i bardzo spontanicz-
nie reagowały na pojawianie się kolej-
nej postaci w przedstawieniu. Niektó-
rym występującym udało się tak świet-
nie ucharakteryzować, że tylko głos był 
rozpoznawalny dla słuchaczy. Najmłodsi 
byli bardzo dumni ze „swoich pań”.

Adaptację treści i scenografię  przygo-
towała Magdalena Ramiączek, a głów-
ną rolę Śnieżki zagrała Małgorzata Mo-
lenda. Pięć  narratorek w osobach: dy-
rektor Urszuli Wróblewskiej, Marii Sar-
nat, Marzeny Pucińskiej oraz Anny Mu-
szyńskiej i Ewy Jaros przybliżały treść ba-

Sceny jak z prawdziwego teatru  
zachwyciły publiczność   fot. Radomski

śni zasłuchanym widzom. Niezrównana 
w roli Wiedźmy była Anna Ślusarz, któ-
ra głosem i ekspresją odtwarzanej posta-
ci sprawiała, że niemalże fizycznie moż-
na było poczuć niepokój o  zdrowie i ży-
cie Śnieżki. 

Największym podziękowaniem były 
ogromne, nieustające brawa od widzów. 
Dzieci jeszcze długo wracały wspomnie-
niami do przeżytego spektaklu i ze zdzi-
wieniem konfrontowały swoją wiedzę o 
odtwarzanej postaci z osobą wykonawcy. 

Elżbieta Brewińska

Nauczyciele występujący w przedstawieniu dali z siebie wszystko      fot. Radomski

Aktorzy byli tak doskonale ucharakteryzowani, że trudno było ich rozpoznać            fot. Radomski

Główną rolę Śnieżki zagrała Małgorza-
ta Molenda                      fot. Radomski
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„Strażak w akcji”
Strażacy choć w akcji, to z dumą i elegancją prezentowali swój mundur. Tym razem, dzielni druhowie 
wzięli udział w akcji bezpiecznej, nietypowej i widowiskowej, akcji promującej zawód strażaka wśród 
uczniów szkoły podstawowej. 

11 czerwca, w Szkole Podstawowej 
im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli od-
było się fascynujące spotkanie ze stra-
żakami z OSP z Dębskiej Woli i z OSP 
z Chałupek. Spotkaniu przyświecało ha-
sło „Strażak w akcji”. Celem wizyty stra-
żaków w szkole było przede wszystkim 
poszerzenie informacji na temat bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego, jak rów-
nież przybliżenie dzieciom zawodu i pra-
cy strażaka. Spotkanie podzielone było na 
dwie części. 

W pierwszej, najmłodsi uczniowie, po-
cząwszy od przedszkola do klasy II wy-
słuchali pogadanki przeprowadzonej 
przez zawodowego strażaka Piotra Po-
lewczaka z Chałupek oraz Mirosława Pi-
łata i Dawida Marcinkowskiego z OSP 
w Dębskiej Woli. Dzieci dowiedziały się 
w jakich okolicznościach należy wzywać 
straż pożarną, jak strażak przygotowu-
je się do akcji oraz jak wygląda jego pra-
ca. Przy okazji przypomniały i utrwaliły 
sobie numery alarmowe. Zakończeniem 
pierwszej części było wręczenie dyplo-
mów i nagród dzieciom biorącym udział 
w szkolnym konkursie plastycznym pod 
hasłem „Strażak w akcji”. Jednak naj-
większym zainteresowaniem cieszyła się 
druga część spotkania, zajęcia praktycz-
ne. Pod fachowym okiem strażaków dzie-
ci podziwiały wyposażenie wozów stra-
żackich, dowiedziały się do czego służą 
poszczególne przyrządy gaśnicze, a tak-
że miały możliwość zobaczyć jak strażak 
przygotowuje się do gaszenia pożaru. 
Dzieci choć przez chwilę mogły wcielić się  
w postać strażaka, przymierzając hełm 
oraz lejąc wodę z węża. 

Dzieci wykazały ogromne zainteresowa-
nie spotkaniem. Jak się okazało, wiele infor-
macji, które usłyszały w tym dniu były już 
im znane, a to zasługa kilkuletniej współ-
pracy Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szko-
łą. Spotkanie odbyło się w przesympatycz-
nej atmosferze przy dźwięku syren strażac-
kich. Nie zabrakło w tym dniu słodkości od 
strażaków oraz pięknej pogody. 

Serdecznie dziękujemy strażakom: Pio-
trowi Polewczakowi, Mirosławowi Piłato-
wi, Dawidowi Marcinkowskiemu, Michało-
wi i  Krzysztofowi Bisaga, Tomkowi Dzie-
więckiemu, Radosławowi Biesaga oraz łu-
kaszowi Rabiejowi. Ten dzień z pewnością 
na długo pozostanie w pamięci dzieci. Być 
może za kilka lat niejeden uczeń wstąpi do 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Marcinkowska Dorota

Dzieci chętnie wzięły czynny udział w pokazie                 fot. Arch.

Maluchy przekonały się, że bycie strażakiem nie jest takie proste               fot. Arch.

Strażacy tłumaczyli na czym polega ratownictwo. Zaprezentowali również sprzęt. 
     fot. Arch.
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Wędkarski Dzień Dziecka
Ponad osiemdziesięciu zawodników stanęło w tym roku w wędkarskie szranki nad morawickim zale-
wem. Zawody wędkarskie dla dzieci z roku na rok przyciągają coraz większą ilość chętnych. 

W tym roku zawody wędkarskie odby-
ły się już po raz piąty. – Jako Koło Węd-
karskie z Morawicy staramy się wycho-
dzić do najmłodszych z różnymi inicja-
tywami. Wszystko po to, aby nauczyć 
dzieci i młodzież obcowania z przyrodą, 
a także umiejętnego i bezpiecznego prze-
bywania nad wodą. Zawody wędkarskie 
z okazji Dnia Dziecka już na stałe wpisa-
ły się w kalendarz wydarzeń organizo-
wanych przez nas. Cieszy fakt, że z każ-
dym rokiem mamy coraz więcej chętnych 
– stwierdził Hubert Gajek, sędzia główny 
z Polskiego Związku Wędkarskiego koło 
w Morawicy.

Impreza organizowana przez Zarząd 
Koła Wędkarskiego w Morawicy robio-
na jest z coraz większym rozmachem, 
a udział w niej mogą brać wszystkie te 
dzieci, które po prostu chcą. Wystarczyło 
zgłosić chęć udziału w imprezie i uzbro-

ić się w cierpliwość. - łowienie nie jest 
trudne. Trzeba tylko trochę cierpliwości, 
bo czasami zanim ryba złapie schodzi tro-
chę czasu – powiedział Adam Kamizela, 
który nad morawickim zalewem ryby ło-
wił wraz z bratem Bartoszem. - Dobrze, 
że imprezy tego typu są organizowane. 
Można oderwać się od komputera i miło 
spędzić czas – przyznali obaj. 

Warto podkreślić, że w zawodach 
wędkarskich zwycięzcami byli wszyscy 
uczestnicy konkursu. Każdy bez wyjątku 
otrzymał nagrodę, których sponsorami 
w tym roku był Urząd Gminy w Morawi-
cy, Piekarnia Białogon, Wyrób i Sprzedaż 
Art Mięsnych Sławomir Woźniak oraz Za-
rząd Koła Wędkarskiego w Morawicy. Jak 
zgodnie zaznaczano, w wędkarskim kon-
kursie głównie chodziło o dobrą zabawę 
i wspólne, rodzinne spędzenie czasu na 
łonie natury. Na zakończenie odbyło się 
wręczenie nagród, a uczestnicy zostali za-
proszeni na poczęstunek. 

Agnieszka Olech

Z roku na rok coraz więcej chętnych 
bierze udział w konkursie wędkarskim            
                                      fot. B. Kruk

Zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy konkursu                fot. B. Kruk

Pogoda sprzyjała, a nad zalew do Morawicy  
przybyły na konkurs cale rodziny               fot. B. Kruk
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Zawsze Młodzi – zawsze aktywni

EK
O

O

G
ł

O
SZ

E
N

IE  P
ł

A
T

N
E O

G
ł

O
SZ

E
N

IE  P
ł

A
T

N
E O

G
ł

O
SZ

E
N

IE  P
ł

A
T

N
E O

G
ł

O
SZ

E
N

IE  P
ł

A
T

NE OGłOSZENIE  PłATNE OGłOSZENIE  PłATNE OGłOSZENIE
  P

ł
A

T
N

E 
O

G
ł

O
SZ

E
N

IE
  P

ł
A

T
N

E 
O

G
ł

O
SZ

E
N

IE
  P

ł
A

T
N

E 
O

G
ł

O
SZ

E
N

IE
  P

ł
A

T
N

E 
O

G
ł

O
S

Z ENIE  PłATNE OGłOSZENIE  PłATNE OGłOSZENIE  PłATNE

Klub Seniora „Zawsze Młodzi” w Morawicy przejawia iście mło-
dzieńczą aktywność. Nie tylko zwiększa się grono klubowiczów, ale 
przede wszystkim swą obecnością w wydarzeniach gminnych i re-
gionalnych potwierdzają oni swą energię i chęć działania. 

Członkowie Klubu dyskutują na spotkaniach, z których jedno, 
w dniu 21 maja, było wyjątkowe, bowiem wzięła w nim udział– cał-
kiem niezapowiedziany  - Pani Renata Janik,  Posłanka na Sejm RP, 
działająca w Sejmie na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. 

Sama, nie czekając na oficjalne powitanie, przedstawiła się 
zgromadzonym w Samorządowym Centrum Kultury klubowi-
czom, opowiedziała o swojej działalności prowadzonej na świę-
tokrzyskiej ziemi, między innymi o Konferencjach Senioral-
nych, zwoływanych w różnych miejscowościach naszego woje-
wództwa, przy dużym zaangażowaniu i oczywiście z udziałem 
Pani Poseł. Złożyła imieninowe życzenia Solenizantkom – Zo-
fiom i Stanisławie,  chętnie opowiadała o swych działaniach  
i o tym, w jaki sposób udaje się jej pogodzić obowiązki posła  
z  życiem prywatnym. 

Członkowie Klubu pochwalili się swoją działalnością, która nie 
ogranicza się tylko do spotkań klubowych. Zawsze Młodzi uczest-
niczą w kursie języka angielskiego, kutrsie tańców w kręgu, za-
jęciach na krytym basenie Koral, biorą udział w akcjach charyta-

tywnych. Od maja do grudnia, z pomo-
cą Fundacji Możesz Więcej, uczestni-
czyć będą w realizacji projektów, które 
pozwolą na kontynuację zajęć języko-
wych, uprawianie aqua aerobiku oraz  
wyjazdy do kina i teatru. 

Obecny na spotkaniu Pan Wójt Gmi-
ny – Marian Buras – doceniając zarów-
no aktywność seniorów, jak i wzrastającą 
ich liczbę, zapowiedział otwarcie w nie-
dalekiej przyszłości filii Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

Dziękując za spotkanie członkowie 
Klubu Seniora wręczyli Pani Posłance 
bukiet biało-czerwonych kwiatów ręcz-
nie wykonany przez panią Ulę Pęczkie-
wicz.  
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Członkowie Klubu Seniora z Morawicy spotykają się z wieloma cie-
kawymi ludźmi                fot. Arch.
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Stowarzyszenie Eksporterów Polskich 
uhonorowało wójta Mariana Burasa

Wójt gminy Morawica, Marian Buras został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Eksportu Polskiego”. 
Wręczenie dyplomu odbyło się podczas XI Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Pol-
skich, która miała miejsce w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie. 

Nagrodziliśmy  Ekoinspiracje
17 czerwca 2015 r. w Samorządowym Centrum Kul-
tury w Morawicy Wójt Gminy Morawica wręczył na-
grody zwycięzcom konkursu ekologicznego „Śmie-
ciowe inspiracje”. Puchary, nagrody i dyplomy ode-
brało łącznie 24 uczniów ze szkół podstawowych i 
gimnazjów z terenu gminy Morawica. Konkurs dofi-
nansowany został ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Honorowe nagrody wręczono podczas XI 
Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eks-
porterów Polskich, której tematem była per-
spektywa finansowa na lata 2014-2020 na rzecz 
rozwoju polskiego eksportu. – To dla mnie 
prawdziwe zaskoczenie – przyznał wójt gminy 
Morawica, Marian Buras, tuż po odebraniu ho-
norowego tytułu „Zasłużony dla Eksportu Pol-
skiego”. – To wielkie wyróżnienie znaleźć się 
wśród krajowej czołówki wyróżnionych. Je-
stem wdzięczny kapitule za dostrzeżenie – do-
dał wójt. 

Uczestnicy konkursu stanęli do wspólnego zdjęcia
               fot. Arch.

XI Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich odbyła 
się w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie                                    fot. Arch.

Wójt Marian Buras został uhonorowany zaszczytnym tytułem           fot. Arch.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pra-
cy w dowolnym formacie z wykorzystaniem dowolnych tech-
nik łączenia tworzywa sztucznego  wybranymi, innymi materia-
łami (papier, szkło, tkaniny itp.), zdobień graficznych czy malar-
skich związanych tematycznie z hasłem konkursu. łącznie do 
konkursu wpłynęło ponad 60 prac w trzech kategoriach wieko-
wych: I-III, Iv-vI i gimnazjum. Każda była ciekawa, tematycz-

XI Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich sta-
ła się okazją nie tylko do wręczenia honorowych tytułów, ale także o prze-
prowadzenia debaty mającej na celu ocenę mechanizmów i instrumentów 
wsparcia eksportu, alokacji proeksportowych i proinnowacyjnych funduszy 
unijnych, koncentracji środków promocyjnych na priorytetowych rynkach 
zagranicznych, strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw oraz kierun-
ków regionalnej polityki proeksportowej i proinnowacyjnej 

W XI Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich wzię-
li udział przedstawiciele zagranicznych ambasad, ministerstw: gospodarki, rol-
nictwa i spraw zagranicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego i Korporacji 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, a także parlamentarzyści, marszałko-
wie województw, kierownicy Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Amba-
sad RP oraz dziennikarze. 

Agnieszka Olech
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WYNIKI GMINNYCH  
ZAWODÓW SPORTOWYCH  

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
I GIMNAZJÓW

Przedstawiam wyniki Gminnych Zawodów Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjów (część I) m.in. 
pływanie, biegi, tenis stołowy i piłka nożna. Artykuł powstał przy współpracy pani Alicji Olczyk- organi-
zatora n/w zawodów.

Sztafetowe biegi przełajowe:
Sp dziewcząt

I miejsce Morawica
II miejsce Bilcza
III miejsce Brzeziny
Iv miejsce Dębska Wola

Sp chłopcy
I miejsce Bilcza
II miejsce Morawica
III miejsce Dębska Wola
Iv miejsce Brzeziny

Gim dziewcząt
I miejsce Morawica
II miejsce Bilcza
III miejsce Brzeziny
Iv miejsce Obice

Gim chłopcy
I miejsce Bilcza
II miejsce Morawica
III miejsce Brzeziny
Iv miejsce Obice

Indywidualne biegi przełajowe:
dziewczęta Sp klasa IV

I miejsce Amelia Biesaga z SP w Morawicy
II miejsce Marlena Pietrzyk z SP w Morawicy
III miejsce Patrycja Szczykutowicz z SP w Morawicy

Chłopcy Sp klasa IV
I miejsce Jan Malczewski z SP w Woli Morawickiej
II miejsce Franek Kruk z SP w Morawicy
III miejsce Konrad Różowicz z SP w Bilczy

dziewczęta Sp klasy V-VI
I miejsce Natalia Cielibała z SP w Morawicy
II miejsce Klaudia Wawrzycka z SP w Bilczy
III miejsce Oliwia Wieczorek z SP w Morawicy

Chłopcy Sp klasy V-VI
I miejsce Jan Chruścicki z SP w Bilczy
II miejsce Michael Frankowicz z SP w Woli Morawic-

kiej
III miejsce Wiktor Orliński z SP w Woli Morawickiej

dziewczęta Gim
I miejsce Agnieszka Gil z Gim w Bilczy
II miejsce Paulina Bruśnicka z Gim w Morawicy

III miejsce Weronika Wiączek 
z Gim w Obicach

Chłopcy Gim
I miejsce Marcin Cielibała 

z Gim w Morawicy
II miejsce Dawid Kruk z Gim 

w Bilczy
III miejsce Filip Wiktor z Gim w Bilczy

piłka nożna chłopców:
Sp

I miejsce Dębska Wola
II miejsce Wola Morawicka
III miejsce Bilcza
Iv miejsce Brzeziny
v miejsce Morawica
Iv miejsce Lisów

Gim
I miejsce Obice
II miejsce Morawica
III miejsce Bilcza
Iv miejsce Brzeziny

Konkurs ekologiczny „Śmieciowe inspiracje” swój finał miał  
w Centrum Samorządowym w Morawicy                                 fot. Arch.

nie związana z konkursem. W każdej pracy użyto su-
rowce wtórne, które jak się okazuje mogą być wykorzy-
stano w różny sposób. Komisja konkursowa miała bar-
dzo trudny wybór, z roku na rok prace uczniów są coraz 
ciekawsze i bardzo pomysłowe. Decyzja została jednak 
podjęta i tak w poszczególnych kategoriach nagrodzo-
no łącznie 24 uczniów. W kategorii klas I-III zwycięży-
ła praca Mai Zielińskiej z SP Lisów, II miejsce otrzymała 
Emilia Buśluk z SP Dębska Wola, zaś 3 nagroda przypa-
dła dla Wiktora Bielewskiego z SP Radomice. W tej kate-
gorii wyróżniono 7 uczniów: Maciej Jamrożek i Wiktoria 
Krzysztofek z SP Radomice, Dominik Baran z SP Obi-
ce, Natalia Brzozowska i Magdalena Litwin z SP Dębska 
Wola, Oliwia Polak i Oliwia Paliwoda z SP Morawica. 
W kategorii klas Iv-vI pierwsze trzy nagrody otrzyma-
ły uczennice Szkoły Podstawowej w Morawicy: Wero-
nika Gajda, Julia Grudzień i Justyna łuszcz. Wyróżnie-
nia zaś powędrowały do Kacpra Malickiego z SP Mora-
wica,  Mikołaja Marcinkowskiego z SP Wola Morawicka 
i Neli Wójcik i Martyny Zatorskiej z SP Bilcza. W katego-
rii gimnazjum I miejsce zdobyła praca wykonana przez 
Kingę Wójcik z Morawicy. II miejsce powędrowało do 
uczennic z gimnazjum w Bilczy: Natalii Picheta, Alek-
sandry Frączek, Katarzyny Kita i Magdaleny Bakalarz. 
III miejsce przypadło Emilii Strójwąs z Morawicy. Wy-
różnienia otrzymały: Klaudia Dudała w Obic i Aleksan-
dra Szostak z Brzezin.
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piłka nożna dziewcząt z Gimnazjum
I miejsce Obice
II miejsce Morawica
III miejsce Brzeziny
Iv miejsce Bilcza

piłka halowa chłopców z Gimnazjum
I miejsce Bilcza
II miejsce Obice
III miejsce Morawica
Iv miejsce Brzeziny

Mini piłka halowa dziewcząt z Sp
I miejsce Wola Morawicka
II miejsce Morawica
III miejsce Dębska Wola
Iv miejsce Lisów
v miejsce Brzeziny
vI miejsce Bilcza

Mini piłka halowa chłopców z Sp
I miejsce Bilcza
II miejsce Wola Morawicka
III miejsce Brzeziny
Iv miejsce Morawica
v miejsce Dębska Wola
vI miejsce Lisów

pływanie Gim:
25 m stylem dowolnym dziewcząt

I miejsce Klaudia Bębenek z Gim w Bilczy
II miejsce Agata Król z Gim w Morawicy
III miejsce Natalia Moćko z Gim w Bilczy

25 m stylem dowolnym chłopców
I miejsce Piotr Młynarczyk z Gim w Morawicy
II miejsce Maciej Ptak z Gim w Morawicy
III miejsce Bartosz Mojecki z Gim w Brzezinach

25 m stylem grzbietowym dziewcząt
I miejsce Natalia Moćko z Gim w Bilczy
II miejsce Gabriela Kucharczyk z Gim w Morawicy
III miejsce Katarzyna Laskowska z Gim w Bilczy

25 m stylem grzbietowym chłopców
I miejsce Bartosz Mojecki z Gim w Brzezinach
II miejsce Wojciech Preś z Gim w Morawicy
III miejsce Maciej Ptak z Gim w Morawicy

50 m stylem dowolnym dziewcząt
I miejsce Klaudia Bębenek z Gim w Bilczy
II miejsce Agata Król z Gim w Morawicy
III miejsce Amelia Kumańska Z Gim w Morawicy

50 m stylem dowolnym chłopców
I miejsce Piotr Młynarczyk z Gim w Morawicy
II miejsce Maciej Wójcik z Gim w Bilczy
III miejsce Wojciech Preś z Gim w Morawicy

50 m stylem klasycznym dziewcząt
I miejsce Amelia Kumańska Z Gim w Morawicy
II miejsce Gabriela Kucharczyk z Gim w Morawicy
III miejsce Maja Zielińska z Gim w Bilczy

50 m stylem klasycznym chłopców
I miejsce Maciej Wójcik z Gim w Bilczy
II miejsce Patryk Gałęzowski Gim w Bilczy
III miejsce Szymon Sabat Z Gim w Morawicy

Koszykówka dziewcząt z Gim
I miejsce Bilcza
II miejsce Morawica
III miejsce Obice

Mini koszykówka dziewcząt Sp
I miejsce Morawica
II miejsce Dębska Wola
III miejsce Bilcza
Iv miejsce Wola Morawicka

Koszykówka chłopców z Gim
I miejsce Obice
II miejsce Brzeziny
III miejsce Morawica
Iv miejsce Bilcza

Mini koszykówka chłopców Sp
I miejsce Bilcza
II miejsce Dębska Wola
III miejsce Morawica
Iv miejsce Brzeziny

piłka siatkowa chłopców Gim
I miejsce Obice
II miejsce Bilcza
III miejsce Brzeziny
Iv miejsce Morawica

piłka siatkowa dziewcząt Gim
I miejsce Morawica
II miejsce Bilcza
III miejsce Obice
Iv miejsce Brzeziny

drużynowy tenis stołowy Sp:
dziewczęta

I miejsce Klaudia Wawrzycka i Izabela Kubicka z SP w Bilczy
II miejsce Natalia Wacek i Katarzyna Polewczak z SP w   Dębskiej Woli
III miejsce Ada Baran i Weronika Dziewięcka z SP w Dębskiej Woli

Chłopcy
I miejsce Dawid Dudek i Damian Wesołowski z SP w Dębskiej Woli
II miejsce Michał Gola i Natan Klech z SP w  Bilczy
III miejsce Tomasz Materek i Bartosz łysak z SP w Morawicy

drużynowy tenis stołowy Gim:
dziewczęta

I miejsce Magdalena Sabat i Ewelina Fijoł z Gim w Bilczy
II miejsce Emilia Kozak i Natalia Kumor z Gim w Obicach
III miejsce Sandra Strzelec i Patrycja Wójcik z Gim w Morawicy

Chłopcy
I miejsce Wiktor Kubicki i Maciej Piwek z Gim w Bilczy
II miejsce Mikołaj Kubicki i Artur Kubicki z Gim w Bilczy
III miejsce Dawid Pierzak i Tomasz Świder z Gim w Obicach

Mini piłka siatkowa Sp
dziewczęta

I miejsce Dębska Wola
II miejsce Morawica
III miejsce Lisów
Iv miejsce Bilcza
v miejsce Wola Morawicka

Chłopcy
I miejsce Bilcza
II miejsce Morawica
III miejsce Dębska Wola
Iv miejsce Wola Morawicka
v miejsce Brzeziny

piłka halowa dziewcząt Gim
I miejsce Morawica
II miejsce Obice
III miejsce Bilcza

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

trzepotała w okienku bramki gości. Ten sam zawodnik podwyższył 
10 minut później na 3:1 i sympatycy Moravii mogli spokojnie oglą-
dać mecz do końca. Tym bardziej spokojnie, że do tego czasu go-
ście ograniczali się właściwie do przeszkadzania w rozgrywaniu pił-
ki graczom z Morawicy. Trzeci gol na tyle uspokoił gospodarzy, że 
zaczęli z coraz większą swobodą rozgrywać piłkę, co spowodowa-
ło niepotrzebną stratę i wynik ustalił Kamil Blicharski w 90 minu-
cie spotkania. 

Kamienna Brody - Moravia 1:1 (0:1) W pierwszej połowie Mora-
via grała dobre zawody i prowadziła po golu Piotra Pierzaka w 30 
minucie meczu. Po rzerwie gospodarze zdominowali warunkami fi-
zycznymi przyjezdnych i doprowadzili do wyrównania w 53 minu-
cie. W końcówce gospodarzy uratowała poprzeczka, ale remis jest 
sprawiedliwym wynikiem. 

Moravia - Piast Stopnica 1:1 (0:1) To był mecz, w którym skumu-
lowała się presja awansu. Dodatkowo Moravia zagrała bez napast-
nika, bowiem ze względu na sprawy osobiste nie mogli zagrać Ma-
teusz Chlebowski i Piotr Pierzak, a Duliński nie pojawił się na zbiór-
ce. Na tej pozycji trener wystawił Mateusza Osmana, jednak nie jest 
to jego nominalna pozycja, co było widoczne. Moravia niby dłużej 
utrzymywała się przy piłce, ale była to sztuka dla sztuki i niewiele 
wynikało pod bramką przeciwnika. Dodatkowo w 35 minucie kar-
dynalny błąd popełnił nasz obrońca Karol Stelmasiński. Będąc ostat-
nim przed bramkarzem wdał się w pojedynek z zawodnikiem go-
ści ten odebrał mu piłkę podał do Piotra Rajcy, który niemal z poło-
wy boiska przelobował naszego bramkarza. W drugiej połowie Mo-
ravia zdołała wyrównać dopiero w 80 minucie za sprawą Wojciecha 
Młynarczyka jednak było to wszystko na co stać było w tym dniu 
naszą drużynę. 

Zenit Chmielnik - Moravia 0:1 (0:1) Tylko zwycięstwo w tym me-
czu przedłużało szansę na awans i udało się je osiągnąć choć ła-
two nie było. Gola w 19 minucie strzelił Karol Gilewski i taki wy-
nik utrzymał się do końca. Jednocześnie jednak Nidzianka wygra-
ła na stadionie lidera z Brodów, tym samym znacznie przybliżając 
się do awansu.

Przemysław Strójwąs
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 Liczyć jednak na to potknięcie jest niezwykle trudno, 
bowiem Nidzianka w rundzie wiosennej gra jak natchniona 
i wygrała dotychczas wszystkie mecze. Przypomnijmy, że 
ograła w Morawicy naszą jedenastkę 1:0, a w ostatniej ko-
lejce zdobyła komplet punktów grając na boisku lidera Ka-
miennej Brody. Trudno więc spodziewać się, że w meczu 
decydującym o awansie pozwoli sobie na zabranie punk-
tów Piastowi, który gra o pietruszkę, gdyż utrzymanie ma 
już zapewnione. Moravia straciła drugie miejsce dwie kolej-
ki wcześniej, po remisowym meczu właśnie z Piastem Stop-
nica. Presja awansu okazała się zbyt duża, co skumulowało 
się właśnie w tym meczu.

Dopóki piłka w grze można jednak mieć nadzieję,  
choć tli się ona niezwykle słabo. 

Moravia - GKS Nowiny 3:2 (0:1) Gospodarze do przerwy 
przegrywali 1:0 po jednej z nielicznych akcji GKS-su, kie-
dy piłkę po odbiciu od poprzeczki dobił w 30 minucie Pa-
weł Ślefarski. Moravia miała inicjatywę i stwarzała okazje 
nie potrafiła ich jednak zamienić na gola. Sytuacja zmienia-
ła się po przerwie głównie za sprawą Wojtka Młynarczy-
ka. Pierwsza bramka padła, gdy po jego akcji i dośrodkowa-
niu piłkę do własnej bramki skierował Kamil Król, na pro-
wadzenie swoją drużynę wyprowadził już sam. W 62 mi-
nucie pięknie przymierzył z dwudziestego metra i piłka za-

Moravia znów bez awansu?
Wszystko wskazuje, że i  tym razem seniorom Moravii nie uda się wywalczyć awansu do IV ligi.  
Do zakończenia sezonu pozostała jedna kolejka, przed którą nasza drużyna zajmuje trzecie miej-
sce z dwoma punktami straty do Nidzianki Bieliny i żeby awansować oprócz wygranej w ostatnim 
meczu z Orlętami Kielce liczyć trzeba na potknięcie Bielinian w meczu na własnym stadionie z Pia-
stem Stopnica.
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W Morawicy odbyła się  
III Dziecięca Sesja Rady Gminy Morawica

Nominacje na radnych, wybór przewodniczącego Dziecięcej Rady Gminy Morawica oraz skierowanie do 
władz gminy Morawica wniosków dotyczących rozwoju gminy – w  morawickim magistracie, podczas  
III dziecięcej Sesji Rady Gminy Morawica z okazji Dnia Dziecka władzę przejęły dzieci. Wójt Marian Buras 
wraz z przewodniczącą Rady Gminy Morawica Ewą Zaczek-Kucharską najpierw wręczył im nominacje na 
radnych, a potem zapytał o pomysły na to, co zrobić, by gmina była bardziej przyjazna dla dzieci.
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Młodzi radni obradowali w Morawicy już po raz trzeci
fot. B. Kruk

III Sesję Dziecięcą poprowadził, jak to 
jest w zwyczaju, najstarszy wiekiem rad-
ny, w tym wypadku Dominika Sołtys. Na-
stępnie, na dzieciaki czekała pierwsza po-
ważna decyzja – wybór przewodniczące-
go. Wśród sześciu zgłoszonych kandyda-
tów, w tajnym głosowaniu zwyciężył Mi-
kołaj Grabiński, który w roli przewod-
niczącego sprawdził się świetnie. Nic w 
tym jednak dziwnego, bo Mikołaj zdra-
dził nam, że ma w planach karierę po-
lityczną. – Bardzo mi się podobała rola 
Przewodniczącego Rady. Mam wiele po-
mysłów i mam nadzieję, że w przyszłości 
zostanę politykiem – zapowiedział Miko-
łaj Grabiński. 

Podczas sesji, młodzi radni przedsta-
wili władzom gminy swoje wnioski do-
tyczące rozwoju gminy z punku widze-
nia dzieci. Jak zgodnie później przyzna-
li, wszyscy byli pod wrażeniem pierw-
szego posiedzenia sesji. – Dopiero teraz 
widzimy jak wiele pracy trzeba włożyć, 
żeby omówić problemy i podjąć właściwe 
uchwały. Radni mają bardzo dużo pracy – 
przyznali zgodnie młodzi radni. 

Pod wrażeniem bystrości młodych 
radnych była Przewodnicząca prawdzi-
wej Rady Gminy Morawica, Ewa Za-
czek-Kucharska. – Widać, że wszyscy bar-

dzo się zaangażowali i dobrze przygoto-
wali do sesji. Byłam pod wrażeniem spo-
strzegawczości i chęci do działania na-
szych młodych radnych. Wśród wielu 
z nich dało się zauważyć prawdziwych 
społeczników i przyszłych samorządow-
ców. Rosną nam godni następcy – powie-

działa tuż po zakończeniu sesji dziecięcej 
Przewodnicząca Rady Gminy Morawi-
ca, Ewa Zaczek-Kucharska. – Wiele z pro-
blemów, jakie poruszyły dzieci na pew-
no nie pozostanie bez echa. Pochylimy się 
nad wszystkimi sprawami, o jakich roz-
mawialiśmy – zapewniła Przewodnicząca 
Ewa Zaczek-Kucharska.   

Warto dodać, że podczas sesji wręczo-
no nagrody i dyplomy dla uczniów bio-
rących udział w gminnym konkursie wie-
dzy o samorządzie terytorialnym, w któ-
rym miejsce pierwsze w kategorii szkół 
podstawowych zdobyła Katarzyna Ku-
bicka ze szkoły w Woli Morawickiej, a w 
kategorii gimnazjów zwyciężyła Milena 
Piwowarczyk ze szkoły w Morawicy. 

Na zakończenie młodzi radny wrę-
czyli wójtowi Marianowi Burasowi order 
„Przyjaciela Dzieci”, a w podziękowaniu 
za troskę o sprawy dzieci i młodzieży po-
darowali dwie olbrzymie kartki z wpisa-
mi i życzeniami, które powstały podczas 
obchodów „Dnia Dziecka” w Morawicy”. 

Po zakończonych obradach dziecięcy 
radni zostali zaproszeni na poczęstunek. 
Bez wątpienia była to dla uczniów bardzo 
dobra lekcja samorządności.   

Agnieszka OlechPodczas sesji podziękowano wójtowi Marianowi Burasowi za dbanie o sprawy dzieci  
i młodzieży  fot. B. Kruk
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