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W hali w Bilczy wystąpił 

znany satyryk Marcin Daniec. 

Dochód z biletów 

przeznaczony będzie na szczytny cel.

Szczegóły na stronie 14

Tytuły najlepszych samorządowców przyznano w ramach 
ogólnopolskiego i obiektywnego rankingu Puls Biznesu
 fot. Bartosz Kruk

Dokładnie w dzień występu w Bilczy, Marcin Daniec świę-
tował 35-lecie swojej pracy scenicznej  fot. Radomski

Wójt Gminy Morawica, Marian Buras 
już po raz czwarty z rzędu otrzymał 
zaszczytny tytuł „Samorządowego 

Menedżera Regionu 2014” 
województwa świętokrzyskiego.

Szczegóły na stronie 3

Ponad 60 polskich i zagranicznych 
załóg wystartowało 

w pierwszej rundzie rajdu 
Kager Terenowiec Super Rally, 

która odbyła się 
na terenie gminy Morawica.

Szczegóły na stronie 18

Zawodnicy ścigali się samochodami terenowymi, quadami, 
motocyklami, a nawet ciężarówkami 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

Wiadomości Morawickie Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Gminy w Morawicy. ISSN 1509-0884
Adres redakcji: ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, tel./fax: 311 46 90, e-mail:gmina@morawica,pl; www.morawica.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Olech - Mońska. Stali współpracownicy: Paweł Marcjan, Teresa Badowska, Jacek Kubicki, 
Krzysztof Kubicki, Małgorzata Bielawska, Monika Malicka, Marianna Parlicka-Słowik, Marcin Dziewięcki, Edyta Włodarska, 
Andrzej Radomski, Bartosz Kruk, Przemysław Strójwąs. Skład i druk: STUDIO Jeden s.c.,  tel. 24 268 24 41

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
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Wójt Marian Buras 
z prestiżowym tytułem 

„Samorządowy Menedżer Regionu 2014”
Wójt Gminy Morawica, Marian Buras już po raz czwarty z rzędu został „Samorządowym Menedżerem 
Regionu 2014” województwa świętokrzyskiego. Zaszczytny tytuł został przyznany w ramach ogólno-
polskiego i obiektywnego rankingu Pulsu Biznesu Filary Polskiej Gospodarki. Uroczysta gala wręczenia 
prestiżowych nagród odbyła się wczoraj w Warszawie.

włodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras. - Dziękuję wszyst-
kim samorządowcom z województwa świętokrzyskiego za do-
cenienie mojej pracy i oddane na mnie głosy – dodał wójt Buras.

Miejsce drugie w rankingu Pulsu Biznesu Filary Polskiej Go-
spodarki zajął prezydent Kielc Wojciech Lubawski, a miejsce 
trzecie przypadło wójtowi gminy Bieliny Sławomirowi Kopa-
czowi.

Podczas uroczystej gali wręczono wyróżnienia dla trzech naj-
aktywniejszych samorządowców z każdego z szesnastu woje-
wództw, a także dla trzech najlepszych fi rm w regionie, na które 
swoje głosy również oddawali samorządowcy z poszczególnych 
województw. I tak, laureatem rankingu „Filary Polskiej Gospo-
darki” została fi rma Kolporter. Miejsce drugie przypadło fi rmie 
Echo Investment, od lat inwestującej na terenie gminy Morawi-
ca, a miejsce trzecie zdobyła fi rma Rolmet. 

Jak podkreślano podczas uroczystej gali, nagroda „Pulsu Biz-
nesu” Filary Polskiej Gospodarki przyznawana jest za działania 
w takich dziedzinach jak: pozyskiwanie funduszy unijnych, za-
rządzanie edukacją, inwestowanie w ochronę środowiska oraz 
efektywne budowanie aktywności społecznej. Istotną cechą ran-
kingu jest fakt, że zwycięzcy zostali wskazani przez lokalne wła-
dze innych samorządów, a jego celem było wyłonienie fi rm i li-
derów wśród samorządów lokalnych, których działalność ma 
szczególnie pozytywny wpływ na rozwój regionu.

Agnieszka Olech

 Była to już X edycja rankingu Fila-
ry Polskiej Gospodarki, organizowanego 
przez portal „Puls Biznesu”. Jednak tytuł 
„Samorządowy Menedżer Regionu” zo-
stał przyznany dopiero po raz czwarty. 
Czwarty też raz z rzędu miejsce pierwsze 
w województwie świętokrzyskim otrzy-
mał wójt gminy Morawica, Marian Bu-
ras. – Wyróżnienie przyznane obiektyw-
nie przez innych samorządowców ma 
dla mnie szczególne znaczenie – podkre-
ślał tuż po odebraniu zaszczytnego tytułu 

Wójt Marian Buras „Samorządowym Menadżerem Regionu” 
został już po raz czwarty

fot. B. Kruk

Zdobywcy tytułów „Samorządowego Menadżera Regionu 
2014” wzajemnie gratulowali sobie zdobycia prestiżowych 
tytułów fot. B. Kruk
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Laury dla Gimnazjum w Morawicy
16 kwietnia, Kurator Oświaty w Kielcach, podczas uroczystej gali podsumowania konkursów przedmio-
towych 2014/2015, wręczył medale i dyplomy dla 267 laureatów wojewódzkich edycji gimnazjalnych 
konkursów przedmiotowych. Wśród najlepszych znaleźli się również uczniowie Gimnazjum w Morawicy.

Po drugim etapie tegorocznych kon-
kursów, Gimnazjum w Morawicy szczy-
ci się trzema fi nalistami – z języka angiel-
skiego, z języka polskiego i z biologii. Ty-
tuł laureata zdobyło dwóch uczniów na-
szej szkoły – Cyprian Zys, uczeń klasy 
drugiej, został laureatem XIII Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego z Ję-
zyka Angielskiego, oraz Emilia Strójwąs, 
uczennica klasy trzeciej, to laureatka XIII 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Języka Polskiego.

Cyprian wykazał się doskonałą znajo-
mością struktur gramatycznych i leksykal-
nych języka angielskiego. Świetnie opano-
wał materiał literacki i teoretycznoliterac-

Uczniowie Gimnazjum w Morawicy znaleźli się wśród najlepszych gimnazjalistów 
województwa w konkursach przedmiotowych  fot. Arch.

ki, uwzględniony w regulaminie konkur-
su. Biegłość w poprawnym posługiwaniu 
się językiem obcym potwierdził podczas 
III etapu konkursu (składającego się z czę-
ści pisemnej i ustnej) i osiągnął, jako nie-
liczny z grona laureatów, maksymalną ilość 
punktów podczas testowania sprawności 
językowych, określanych jako umiejętność 
„speaking”, czyli komunikowanie się.

Emilia wykazała się gruntowną wie-
dzą polonistyczną, między innymi zna-
jomością tekstów kultury oraz pojęć teo-
retycznoliterackich i gramatycznych. Jako 
fi nalistka walczyła o tytuł laureata, pi-
sząc wypracowanie na określony temat 
oraz przedstawiając swoje pasje w formie 
przemówienia. Emilia znalazła się w za-
szczytnym gronie laureatów, uzyskując 
drugi wynik, jeśli chodzi o liczbę zdoby-
tych punktów.

Do grona fi nalistów należy Justyna 
Biesaga, uczennica klasy trzeciej, której 
w zmaganiach o tytuł laureata konkursu 
biologicznego, zabrakło zaledwie jedne-
go punktu. Podczas trzech etapów kon-
kursu potwierdziła swoją wiedzę i umie-
jętności z zakresu budowy i czynności ży-
ciowych roślin i zwierząt, anatomii i fi zjo-
logii człowieka, dziedziczenia cech u czło-
wieka oraz ekologii i ochrony środowiska.

Sukcesy naszych uczniów to również 
sukcesy naszych nauczycieli – pani Edyty 
Siwek, nauczycielki języka angielskiego, 
pani Moniki Pabian, nauczycielki języka 
polskiego oraz pani Doroty Molendow-
skiej, nauczycielki biologii. Jesteśmy dum-
ni, że Cyprian i Emilia, jedyni z całej Gmi-
ny Morawica, stanęli na podium i szczycą 
się mianem najlepszych uczniów w woje-
wództwie świętokrzyskim. 

R. Juśkiewicz
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Cyprian Zys i Emilia Strójwąs jako jedyni z całej Gminy Morawica stanęli 
na podium i mogą poszczycić się mianem najlepszych uczniów w województwie 
świętokrzyskim                       fot. Arch.



Maj 2015  nr 5/2015 (271)  WIADOMOŚCI MORAWICKIE

5

II Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Muzyka na Pograniczu” odbył się w dniach 
od 19 do 21 kwietnia bieżącego roku. Chęć udziału w festiwalu zgłosiło wielu woka-
listów i zespołów z Polski oraz zagranicy. Etap kwalifi kacji do udziału w  festiwalu 
przebrnęło jedynie dwudziestu trzech wokalistów i siedem zespołów. Wśród zakwa-
lifi kowanych wokalistów znalazła się dziewiętnastoletnia Magdalena Chołuj z Mora-
wicy. Magda wspaniale zaprezentowała się przed sanocką publicznością i szacownym 
jury, w składzie którego znalazł się Kuba Badach, wokalista zespołu „Poluzjanci”. Mag-
da zachwyciła jury konkursu i wyśpiewała tym samym II nagrodę w kategorii wokali-
ści. - Ważniejsze od nagrody były dla mnie słowa uznania od Kuby Badacha – przyzna-
ła Magda tuż po odebraniu z rąk wokalisty „Poluzjantów” nagrody. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

Agnieszka Olech

Kolejny wyśpiewany ogólnopolski sukces 
Magdaleny Chołuj z Morawicy

Podczas II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Muzyka na Pograniczu”, który odbył się w Sanoku, 
Magdalena Chołuj z Morawicy wyśpiewała II nagrodę w kategorii wokaliści. Wielkie słowa uznania Mag-
da otrzymała od Kuby Badacha, wokalisty zespołu „Poluzjanci”. 

W Radomicach I i II wyposażyli dwie świetlice
O stół do bilarda, stół do tenisa stołowego oraz tarczę do darta wzbogaciła się świetlica w Radomicach 
I, a w Radomicach II o mikrofony bezprzewodowe oraz kącik przyrodniczy. Wszystko dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców i władz samorządowych przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej 
Nidy”, za pośrednictwem której pozyskano na to zadanie osiemdziesiąt procent dofi nansowania. Pozo-
stałą kwotę wyłożyła gmina Morawica.  

Kuba Badach osobiście pogratulował Magdalenie Chołuj sukcesu                    fot. Arch.

Towarzystwo Ekorozwoju Radomic właśnie zakończyło re-
alizację projektu pod nazwą: „Wyposażenie świetlic wiejskich 
oraz organizacja wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych”. Pro-
jekt w 80% był współfi nansowany przez Lokalną Grupę Działa-
nia „Perły Czarnej Nidy”, a w 20% przez Gminę Morawica. Łącz-
na wartość dofi nansowania wyniosła blisko 11 tys. zł. 

W ramach projektu zakupiono wyposażenie do dwóch świe-
tlic wiejskich: w Radomicach I i Radomicach II, a także zorganizo-
wano wystawę fotografi czną pt. „Radomice wczoraj i dziś” i prze-
prowadzono także spotkania promocyjne. Warto zaznaczyć, że 
do świetlicy w Radomicach I zakupiono stół do tenisa, stół do bi-
larda, a także tarczę do darta. Natomiast świetlica w Radomicach 
II wzbogaciła się mikrofony bezprzewodowe. Zorganizowano tu 
także kącik przyrodniczy. - Dzięki tego typu projektom, świetlice 
stają się dużo bardziej atrakcyjniejsze. Zakupione wyposażenie 
z całą pewnością przyciągnie tu nie tylko młodych ludzi. W miej-
scach takich jak to mieszkańcy mogą się integrować i ciekawie 
spędzać wspólny czas – podkreśla wójt gminy Morawica, Marian 
Buras. 

Zakończeniem projektu było spotkanie w świetlicy w Rado-
micach I połączone z prezentacją wystawy fotografi cznej pn. 
„Radomice wczoraj i dziś” oraz degustacją potraw regional-
nych przygotowanych przez miejscowe gospodynie. Można 
było skosztować nie tylko bigosu, czy żuru, ale także pysznych 
ciast, jak sernik, szarlotka, czy ciasto drożdżowe. - Taka wysta-
wa to świetny pomysł na zachowanie pamięci o dawnych cza-
sach – podkreślał Robert Lachowski, prezes Towarzystwa Eko-
rozwoju Radomic.

Jak zgodnie podkreślano podczas uroczystego zakończe-
nia projektu, realizacja tego zadania była ogromnie potrzebna. 
- Szczególnie cieszą projekty takie jak ten w Radomicach, po-
nieważ angażują lokalną społeczność do działania na rzecz roz-
woju własnego regionu – zaznaczył Przemysław Strójwąs, kie-
rownik biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. 
– Ważne jest to, że mieszkańcy nie czekają na to, by zrobić coś 
dla nich, ale sami biorą sprawy w swoje ręce i działają. W Rado-
micach wartość projektu była niewielka, ale grono zaangażowa-
nych bardzo duże. Wymienić tu można władze Towarzystwa 

Wspólne zdjęcie będzie doskonałą pamiątką        fot. B. Kruk
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Udział Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Woli Morawickiej w prozdrowotnych 

programach profi laktycznych 
14 kwietnia, w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej odbyło się spotkanie poprowadzone 
przez  przedstawicieli Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epi-
demiologicznej w Kielcach poświęcone kształtowaniu prozdrowotnych nawyków, promocji aktywne-
go stylu życia i zbilansowanej diety. 

Było ono pierwszym działaniem 
w ramach programów profi laktycz-
nych, 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 fi zyczną 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-
my starać się promować zdrowy i aktyw-
ny tryb życia. W ramach tego programu 
każdy poniedziałek i piątek będą ,,dniami 
z długą przerwą spędzoną na świeżym 
powietrzu”, wtorki to ,,dni bez słodyczy”, 
czwartki to ,,dni bez chipsów i napojów 
gazowanych’’, a w każdą środę spotka-

my się na ,,długiej przerwie z krótką gim-
nastyką”. Przy okazji będziemy zachęcać 
uczniów do spożywania większej ilości 
warzyw i owoców oraz picia wody. Do re-
alizacji wymienionych działań włączą  się 
koła zainteresowań, Samorząd Uczniow-
ski oraz rodzice.

Dagmara Wojciechowska - Buśluk

Ekorozwoju Radomic, dyrektor szkoły w Radomicach Teresę 
Rozparę i nauczycielki, które wzięły na swoje barki część do-
tyczącą wyposażenia świetlicy w Radomicach II, strażaków, 
którzy pomagali w składaniu stołów i organizacji spotkania 
promocyjnego, panie, które przygotowały pyszne potrawy re-
gionalne i wreszcie wszystkich mieszkańców, którzy udostęp-
nili zdjęcia ze swoich prywatnych zbiorów, dzięki czemu po-
wstała wspaniała galeria. Projekt bardzo mocno wspierał tak-
że radny Krzysztof Strąk oraz władze gminy Morawica. Dzię-
ki tym wszystkim ludziom możliwa była realizacja projektu 
– dodał Przemysław Strójwąs. - Świetlica w Radomicach I ma 
ogromny potencjał, który do tej pory nie był w pełni wyko-
rzystany. Teraz mieszkańcy w ramach spędzania czasu wol-
nego korzystają z niej dwa razy w tygodniu i przyznać trzeba, 
że cieszy się dużym zainteresowaniem. Zdecydowanie warto 
było zrealizować ten projekt – powiedział Marcin Dziewięcki, 
prezes Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”.

Agnieszka Olech
Podczas uroczystego otwarcia uczestnicy rozgrywali 
pojedynki bilardowe                fot. B. Kruk

Podczas programu uczniowie wiele dowiedzieli się na temat profi laktyki
             fot. B. Kruk
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Spotkali się dla Papieża
„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie drzwi Chrystusowi!” - pod takim hasłem przebiegało refl eksyj-
ne  spotkanie, które odbyło się  29 marca w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Uroczysto-
ści towarzyszył świąteczny kiermasz wielkanocnych ozdób.

To popołudnie Niedzieli Palmowej po-
święcone było pamięci Jana Pawła II w 10. 
rocznicę śmierci. Prowadzący spotkanie - 
Damian Zegadło wspomniał, iż po śmier-
ci dla uczczenia pamięci tego Wielkie-
go Polaka uchwałą Rady Gminy w Mo-
rawicy imię Jana Pawła II otrzymały ta-
kie instytucje na terenie naszej gminy jak: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Morawi-
cy  oraz Zespół Szkół w  Brzezinach.

Biografi ę św. Jana Pawła II przybli-
żyli licznie zgromadzonej publiczności 
uczniowie  Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Brzezinach, przygotowani pod kie-
runkiem nauczyciela – Beaty Łabęckiej. 
Piękny repertuar zaprezentowany przez 
dzieci pokazał jak Papież Polak zmienił 
oblicze  ziemi, ale także Kościoła na całym 
świecie. Bowiem życie Jana Pawła II, tak 
jak jego służba dla ludzi, nikogo nie po-
zostawiała obojętnym - nigdy przedtem 
nikt tak nie mówił o miłości bliźniego. 

Prowadzący spotkanie Damian Zega-
dło podkreślał, że decyzją Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej ustanowiono rok 2015 Ro-
kiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego 
obowiązku i głębokiego szacunku wobec posta-
ci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy 
nie tylko naszego narodu, ale i całego współ-
czesnego świata - głosi uchwała. 

- Młodzi byli uprzywilejowanymi roz-
mówcami i adresatami przesłania Jana 
Pawła II w czasie całego jego pontyfi ka-
tu. Przeszedł on do historii jako pierwszy 
Papież, który osobno spotykał się z mło-
dymi, przemawiał do nich podczas każ-

nach. Ksiądz Proboszcz grając na gitarze 
i śpiewając Pieśni Religijne pozwolił słu-
chaczom na nowo rozpalić w sercach mi-
łość do ukochanego Ojca Świętego.

Nasi lokalni twórcy zaprezentowali swe 
wiersze pisane po śmierci Jana Pawła II. 
Jako pierwsza swój utwór zaprezentowała 
Zofi a Soboń, a następnie wiersz Cecylii Kor-
ban odczytała Marianna Parlicka-Słowik. 

Druga część spotkania przebiegała w  
równie refl eksyjnej atmosferze.  Bowiem 
jest to Okres Wielkiego Postu – Niedziela 
Palmowa,  stąd też na scenie Samorządo-
wego Centrum Kultury w Morawicy roz-
brzmiewały  pieśni wielkopostne w wy-
konaniu Chóru Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Morawickiej oraz zespołów ludo-
wych takich jak: „Brudzowianki”, „Dro-
chowianie”, „Nidzianecki”, „Wolanecki”, 
„Zaborzanki” oraz solistek Haliny Durlik 
i Wandy Piekarskiej.

Na koniec tego niedzielnego spotka-
nia życzenia wielkanocne złożył miesz-
kańcom Wójt Gminy Morawica – Marian 
Buras.

Wydarzeniu towarzyszył świąteczny 
kiermasz wielkanocnych ozdób. Na ko-
rytarzach morawickiego Centrum Kultu-
ry można było zakupić dosłownie wszyst-
ko, co potrzebne jest do świątecznego 
przystrojenia domu. Piękne rękodzieło 
artystyczne zaprezentowali nasi rodzimi 
twórcy. 

Redakcja

dej ze swych pielgrzymek, zainicjował 
Światowe Dni Młodzieży, które stały się 
jednym ze znaków rozpoznawczych jego 
pontyfi kat - zaznaczył Damian Zegadło.

Spotkanie swym występem uświet-
niła Schola Parafi alna im. Św. Stanisła-
wa Kostki z Brzezin. Przepiękne wykona-
nie kilku utworów wprowadziło słucha-
czy w nastrój refl eksji i zadumy.  Pozo-
stając w tym nastroju całości dopełnił wy-
stęp księdza Kanonika Józefa Knapa z Pa-
rafi i p.w. Wszystkich Świętych w Brzezi-

Tego dnia hołd Janowi Pawłowi II oddała młodzież                 fot. Radomski
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Kolejne międzynarodowe sukcesy morawickich 
karateków. Znowu mamy mistrzów!

Karatecy z Klubu Karate Morawica już po raz kolejny w tym roku odnieśli kolejne wielkie sukcesy. Tym 
razem podczas „V Międzynarodowego Turnieju Karate SHINKYOKUSHIN Kobierzyce Cup” kumite full 
contact. W turnieju rywalizowało 407 zawodników z różnych krajów z 38 klubów. Klub Karate Morawica 
podczas turnieju zdobył 6 medali, w tym jeden złoty, jeden srebrny i cztery brązowe. 

- Z uwagi na znaczną odległość, ponad 350 km, musieliśmy 
wyjechać dzień przed turniejem do hotelu pod Kobierzycami, 
gdzie przenocowaliśmy, aby rano można było podjąć rywaliza-
cję. Jeszcze około godz. 23:00 odbyła się weryfi kacja zawodni-
ków, czyli sprawdzenie dokumentów, sprawdzenie wagi zawod-
ników oraz zgody rodziców. Po śniadaniu udaliśmy się do hali 
sportowej – relacjonuje Andrzej Horna, trener Klubu Karate Mo-
rawica, który w związku z przerwą w przygotowaniach do tur-
nieju z powodu minionych świąt przyzna, że jako trener miał 
pewne obawy, czy wszyscy zawodnicy podołają wyzwaniu. - 
Musimy pamiętać, że turniej w Kobierzycach jest rozgrywany 
w formule „Full Contact”, a więc z zastosowaniem wszystkich 
technik dopuszczonych w Karate nawet na strefę Jodan, czy-
li powyżej barku. Nie często mamy do czynienia w zawodach 
z pełną formułą – stwierdza trener Horna.

Jak się jednak okazało podczas turnieju, obawy trenera nie 
były słuszne, ciężka praca młodych karateków na obozie zimo-
wym i w całym okresie przygotowawczym nie poszła na mar-
ne i przyniosła konkretne efekty. I tak, I miejsce zdobyła Ewa 
Jarząb (kategoria dziewcząt: 10-11 lat kumite -33 kg). -  Stoczy-
ła w sumie 4 walki z czego pierwszą ukończyła przed wyma-
ganym czasem trafi ając 2 razy techniką mawashi-geri w głowę 
przeciwniczki. W kolejnych walkach Ewa zaprezentowała bar-
dzo dobre przygotowanie nie pozostawiając żadnych złudzeń, 
co do swojej wyraźnej przewagi. Mimo zmęczenia, jakie nało-
żyło się po wcześniejszych walkach, nasza zawodniczka w do-
grywce zwyciężyła zdobywając ostatecznie puchar za I miej-
sce – powiedział trener Andrzej Horna. Miejsce II i srebrny me-
dal przywiozła z turnieju Oliwia Skiba (kategoria dziewcząt: 
10-11 lat kumite – 39 kg)/ - Oliwia wykorzystała lekcje z okre-
su przygotowań, zdobywając przewagę techniką kakato-ge-
ri na głowę przeciwniczki, co pozwoliło na wygraną w pierw-
szej walce. Ostatecznie Oliwia stoczyła 3 walki zdecydowa-
nie wygrywając 2 z nich i w efekcie zajmując 2 miejsce – rela-
cjonuje trener Horna. III miejsce zdobyła Laura Sitek (katego-
ria dziewcząt: 12-13 lat kumite – 46 kg). - Laura jest bardzo dy-
namiczną zawodniczką i właśnie to pozwoliło na ukończenie 
pierwszej walki po niespełna 20 sekundach od jej rozpoczę-
cia. 2 trafi enia techniką mawashi-gerii na głowę przeciwnicz-
ki i było właściwie po walce. Laura zwyciężyła też w kolejnej 
walce jednak ostatecznie w turnieju zajęła 3 miejsce – podkre-
śla trener.

III miejsce zajęła Nikola Nowacka (kategoria dziewcząt: 12-13 
lat kumite -46 kg), w wyniku losowania (tzw. wolny los) Niko-
la stoczyła jedną walkę zajmując miejsce trzecie podobnie jak jej 
klubowy kolega, Kacper Skiba, (kategoria chłopców: 12-13 lat -55 
kg), stoczył 3 walki wygrywając 2 z nich i zajmując ostatecznie 
trzecie miejsce. III miejsec zdobył też Patryk Szajowski (katego-
ria 14-15 lat +60 kg) – to był świetny występ naszego zawodni-
ka. Dwie walki wygrał zdecydowaną przewagą po zastosowaniu 
techniki shita-tsuki uderzenie na brzuch ręką. W trzeciej walce 
niestety przegrał z bardzo trudnym przeciwnikiem z zaprzyjaź-
nionego klubu z Leżajska. Patryk jest zawodnikiem o świetnych 
warunkach fi zycznych, a konsekwentnie pracując jestem prze-
konany, że zdobędzie jeszcze wiele medali i pucharów dla na-

szego klubu - zapewnia trener Horna. - W strefi e medalowej nie 
znalazł się Piotr Węgliński, czego bardzo żałuję, ponieważ Piotr 
wygrał w pięknym stylu 2 walki nie dając przeciwnikom żad-
nych szans. Niestety w kolejnej walce sędziowie zdecydowali 
o wygranej przeciwnika. Warto również wspomnieć, że w kate-
gorii Piotra 12-13 lat chłopcy +45 kg startowało aż 40 zawodni-
ków – relacjonuje trener Horna.

Kolejnym zawodnikiem, który podobnie jak Piotr Węgliński 
nie znalazł się w strefi e medalowej był Seweryn Kawecki (kate-
goria 10-11 lat chłopców +35). Seweryn stoczył 3 walki. Ku za-
skoczeniu wszystkich Seweryn tuż przed zakończeniem pierw-
szej walki zastosował bardzo trudną technikę mae kaiten-geri 
z tzw. przewrotu na głowę przeciwnika wygrywając w ten spo-
sób swoją walkę.

Krzysztof Kawecki kategoria 8-9 lat chłopców kumite -33 kg 
(brat Seweryna) stoczył 2 walki przegrywając niestety w dru-
giej. Tym razem też nie powiodło się naszej świetnej najmłod-
szej zawodniczce Dominice Putko, która uległa swojej prze-
ciwniczce w pierwszej walce. Ponadto w turnieju startowali: 
Zuzanna Trepka, która również świetnie zaprezentowała się 
w walce, Adam Cieślikiewicz, Filip Trepka oraz Jakub i Kacper 
Motyka.

- Świetna postawa naszych wszystkich zawodników, wspa-
niała współpraca grupy i determinacja na treningu przynosi jak 
widać pozytywne efekty. Turniej w Kobierzycach był dla nas bar-
dzo poważnym sprawdzianem z uwagi na wspomnianą już for-
mułę, w jakiej był rozgrywany. Dziś mogę powiedzieć, że jestem 
szczęśliwym człowiekiem, widząc jaką radość sprawia dzieciom 
wspólny trening, wyjazdy i rywalizacja, jak budują swoje środo-
wisko przyjaciół, kolegów i znajomych w gronie jednej rodzi-
ny, jaką jest KARATE SHINKYOKUSHINJ – podsumował trener 
Andrzej Horna

Redakcja

Młodzi karatecy z dumą prezentują zdobyte statuetki    
            fot. Arch.
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Morawicy

W Morawicy rusza akcja „Koperta Życia”
Od maja 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy będzie realizował z inicjatywy 
Wójta Gminy Morawica akcję społeczną, mająca na celu wyposażenie w „Kopertę Życia” osoby starsze 
65+ lub trwale zmagające się z chorobą, w szczególności samotnie zamieszkujące.

Koperta Życia to zestaw składający się z plasti-
kowej koperty, zamykanej na zatrzask, magnesu 
na lodówkę i karty informacyjnej zawierającej in-
formacje o stanie zdrowia osoby zainteresowanej, 
chorób na które cierpi, przyjmowanych lekarstw, 
ewentualnych uczuleń.

Karta informacyjna, którą zainteresowanym 
wypełni LEKARZ RODZINNY poza danymi me-
dycznymi zawiera również dane osoby zaintere-
sowanej, imię i nazwisko, PESEL oraz kontakt do 
osoby bliskiej, którą w razie interwencji medycz-
nej należy powiadomić. 

Tak przygotowane koperty życia należy umie-
ścić na LODÓWCE, jej widoczność i dostępność 
umożliwi ratownikom szybki dostęp do podsta-
wowych informacji o pacjencie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mora-
wicy pragnie podkreślić, że Karty Życia będą wy-
dawane w siedzibie Ośrodka BEZPŁATNIE oso-
bom zainteresowanym w wieku 65+ oraz prze-
wlekle chorym.

Osoby mające trudności w dotarciu do Ośrodka 
Pomocy Społecznej, a zainteresowane posiadaniem 

„Koperty Życia” prosimy o kontakt telefoniczny. W wyjątkowych sytuacjach zapewnia-
my pomoc w dostarczeniu kart do miejsca zamieszkania oraz pomoc w ich wypełnieniu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
ul. Kielecka 38, Tel 41 301-40-41

Czy Morawica powinna zostać miastem?
Takie pytanie już niebawem usłyszą wszyscy mieszkańcy gminy Morawica od pełnomocników ds. kon-
sultacji społecznych, którzy ruszą w teren z ankietami. 

Morawica na przestrzeni ostatnich lat zmieniła swoje obli-
cze nie do poznania. Staje się nowoczesna, a liczba mieszkań-
ców zwiększa się w błyskawicznym tempie. - Morawica w za-
sadzie przestała być wsią. U nas już nie ma rolników, a wiado-
mo, że wieś głównie kojarzy się z rolnictwem – stwierdza wójt 
gminy Morawica, Marian Buras. Transformacja, jaka zaszła na 
przestrzeni ostatnich lat całkowicie zmieniła oblicze Morawi-
cy. Na naszym terenie znajduje się szereg instytucji o charakte-
rze centralnym, jak Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Mo-
rawicy, czy Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanow-
skiej w Morawicy, która jest jedyną publiczną szkołą policeal-
ną w województwie kształcącą w zawodach medycznych – wy-
mienia wójt Buras. – Poza tym, stworzyliśmy swoiste centrum 
Morawicy, w skład którego wchodzi nowoczesne Centrum Sa-
morządowe i park, zdecydowanie nadający charakter miejski. 
U nas nigdy nie było rynku, ale udało się stworzyć typowe cen-
trum dla mieszkańców. Takie centra spotyka się przecież w mia-
stach. Do tego niebawem wyremontujemy budynek znajdujący 
się naprzeciwko Centrum Samorządowego, który będzie równie 
nowoczesny. To wszystko sprawia, że zdecydowanie mamy już 
atrybuty typowo miejskie – podkreśla wójt Marian Buras i doda-
je, że dla wielu miejscowości status miasta to powód do szybsze-
go rozwoju, bo do miasta łatwiej ściągnąć inwestorów. – Od sa-
mego początku staramy się o zrównoważony rozwój gminy. Na-
szym mieszkańcom staramy się dawać jak najlepsze warunki do 
życia, mieszkania i odpoczynku, ale także do pracy. Do Morawi-
cy ściąga coraz więcej inwestorów. Posiadamy Specjalną Strefę 

Ekonomiczną, która przyciąga poważne, duże fi rmy, dając tym 
samym miejsca pracy. Myślę, że status miasta będzie dla nas do-
datkowym atutem w rozmowach z kolejnymi inwestorami – za-
kłada wójt Buras.

 Status miasta bez wątpienia podniesie prestiż Morawicy 
i umocni jednostkę samorządową na mapie samorządów. Tego 
zdania są także radni Rady Gminy Morawica, którzy podczas 
ostatniego posiedzenia sesji podjęli uchwałę intencyjną w spra-
wie przeprowadzenia wśród mieszkańców konsultacji dotyczą-
cych zmiany statusu Morawicy na miejski. Niebawem w teren 
ruszą pełnomocnicy ds. konsultacji społecznych, którzy będą 
pytać mieszkańców indywidualnie o zdanie w tej sprawie. – Na-
leży pamiętać, że zmiana statusu Morawicy na miejski nie bę-
dzie żadną uciążliwością dla mieszkańców – zapewnia włodarz 
Morawicy, wójt Marian Buras. – W związku z tym, na pewno 
nie wzrosną podatki, a mieszkańcy nie będą też musieli wymie-
niać dokumentów, czy zmieniać danych dotyczących zameldo-
wania. Nadal też będziemy mieć możliwość korzystania z wszel-
kich możliwych dofi nansowań unijnych przeznaczonych dla te-
renów wiejskich, ponieważ miasta poniżej 5 tysięcy mieszkań-
ców mają taką możliwość. Nie wpłynie to także w żaden spo-
sób na zmianę subwencji oświatowej. Reasumując mieszkańcy 
nie odczują żadnych uciążliwości związanych ze zmianą. Wręcz 
przeciwnie dla nas to będzie awans nie tylko samorządowy, ale 
też społeczny – zaznacza wójt Marian Buras.

Agnieszka Olech  



Maj 2015  nr 5/2015 (271)  WIADOMOŚCI MORAWICKIE

10

Gimnazjum w Obicach realizatorem 
akcji profi laktycznej „Nałogom mówię – NIE”
W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum w Obicach została zrealizowana X edycja programu profi -
laktycznego „Nałogom mówię - NIE”. Akcja o długofalowym charakterze prowadzona była od lutego do 
kwietnia. Głównym jej celem było przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z sięganiem po środki psy-
choaktywne, korzystaniem z Internetu, profi laktyka HIV / AIDS oraz edukacja prozdrowotna. 

Przedsięwzięcie, którego inicjatorkami i organizatorkami są 
panie: M. Piwowarska, R. Strójwąs i M. Zacharz, składało się 
z dwóch etapów: szkolnego i gminnego. Część szkolną rozpo-
czął cykl warsztatów dla młodzieży. W ramach godzin wycho-
wawczych, przy wykorzystaniu różnych metod i środków dy-
daktycznych, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat szko-
dliwego wpływu używek na organizm człowieka i jego otocze-
nie. Młodzież poznała zagrożenia, które niesie ze sobą Inter-
net oraz zasady zdrowego stylu życia. Wskazywano, jak ważny 
w profi laktyce uzależnień jest stosunek do samego siebie, umie-
jętność asertywnego zachowania, pozytywne zainteresowania 
oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Następnie odbyła się 
część konkursowa. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę 
plastyczną zgodną z tematem akcji, napisać utwór literacki pro-
mujący zdrowy styl życia oraz  wykonać prezentację multime-
dialną lub fi lm profi laktyczny. Dodatkowo wszyscy uczniowie 
przystąpili do konkursu wiedzy „Moja wiedza o nałogach”. 

1 kwietnia, odbyło się podsumowanie akcji szkolnej - ogło-
szenie wyników części konkursowej i wręczenie nagród ufun-
dowanych przez GOPS w Morawicy. Łącznie nagrodzonych zo-
stało 29 osób. Laureaci otrzymali piłki nożne i siatkowe, rakietki 
do tenisa stołowego i badmintona oraz gry planszowe. W teście 
wiedzy zdecydowany prym wiedli uczniowie klasy 3a: Patrycja 
Pietrzyk (I miejsce), Czarek Kaczor (II miejsce) i Paulina Kępa (III 
miejsce). W części literackiej zwyciężyła Gabrysia Frączkiewicz 
z klasy 3b. Najciekawszą prezentację multimedialną opracowali 
uczniowie klasy 2b: Patrycja Szyszkowska i Sebastian Sabat. Naj-
piękniejszy plakat wykonały dziewczęta z klasy 2a: Kaja Korban 
i Klaudia Dudała. 

10 kwietnia, odbył się kolejny etap akcji - gminny konkurs pro-
fi laktyczny „Nałogom mówię – NIE”. Wzięły w nim udział trzy-
osobowe zespoły ze wszystkich gimnazjów z terenu naszej gmi-
ny. Inauguracji dokonał dyrektor szkoły Jerzy Węgrzyn, który 
powitał wszystkie drużyny, opiekunów oraz gościa honorowe-
go panią Małgorzatę Dziewięcką z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Morawicy. Podczas konkursu uczestnicy poszcze-
gólnych szkół odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania 

W akcje profi laktyczne od lat angażują się uczniowie z Obic
                fot. Arch.

w „rundzie pytań” oraz prezentowali krótki program artystyczny 
promujący zdrowy styl życia. Poszczególne drużyny miały tak-
że wykonać stand up baners związany tematycznie z nazwą kon-
kursu. Dodatkowo młodzież rywalizowała ze sobą podczas za-
jęć warsztatowych. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, tworzyli 
rymowanki profi laktyczne, rozwijali podane skróty oraz układa-
li hasła profi laktyczne z rozsypanki wyrazowej. Wszystko odby-
wało się pod presją czasu, bo za najszybsze prawidłowe rozwiąza-
nie można było uzyskać dodatkowe punkty. Na koniec młodzież 
przystąpiła do zadań sportowych. Wykonywano skoki na skakan-
ce, żonglerkę piłką oraz odbijanie piłki siatkowej w dwójkach. 

Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Ucznio-
wie doskonale radzili sobie z poszczególnymi zadaniami. Jed-
nak przyszedł czas, gdy trzeba było podliczyć wyniki i ogło-
sić werdykt. Uroczystego podsumowania konkursu i wręcze-
nia nagród dokonał dyrektor ZS w Obicach Jerzy Węgrzyn oraz 
pani Małgorzata Dziewięcka z GOPS w Morawicy. Najlepszym 
zespołem, który zajął I miejsce, okazało się Gimnazjum w Obi-

cach. Lokata II należała do Gimnazjum 
w Morawicy. Miejsce III zajęło Gimna-
zjum w Brzezinach, zaś miejsce IV – Gim-
nazjum w Bilczy. 

Dyrektor szkoły Jerzy Węgrzyn oraz 
organizatorzy akcji serdecznie dzięku-
ją pani Kazimierze Szałas, pani Jadwidze 
Szałas i pani Małgorzacie Dziewięckiej 
z GOPS w Morawicy za pomoc w orga-
nizacji przedsięwzięcia oraz opiekunom: 
pani Dorocie Molendowskiej, pani Agacie 
Kurdek i pani Magdalenie Kwiatkowskiej 
za przygotowanie uczniów do konkursu 
gminnego. Gorąco zapraszamy do udzia-
łu w kolejnej edycji konkursu za rok.

M. Piwowarska
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Pożegnano sołtysów minionej kadencji 
i powitano nowo wybranych

W tym roku,  w całym kraju odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Zgodnie z ordynacją wybor-
czą wybory te muszą być przeprowadzone najpóźniej do pół roku po wyborach samorządowych. Na te-
renie gminy Morawica już wybrano nowych sołtysów. W Centrum Samorządowym w Morawicy uroczy-
ście podziękowano za cztery lata pracy sołtysom poprzedniej kadencji i powitano tych nowo wybranych.

Warto przypomnieć, że wybory sołty-
sów na terenie gminy Morawica zaczę-
ły się 1 lutego w Brzezinach, a zakończy-
ły 23 marca w Lisowie. Zmiany na sta-
nowisku sołtysów nastąpiły w dziewię-
ciu sołectwach: Brudzowie, Brzezinach, 
Chmielowicach, Dębskiej Woli, Drocho-
wie Dolnym, Dyminach, Kawczynie, Ku-
bach Młynach oraz Piasecznej Górce.

Podczas uroczystego spotkania w Cen-
trum Samorządowym w Morawicy, wójt 
gminy Morawica, Marian Buras podzię-
kował za czteroletnią pracę sołtysom, któ-
rzy zakończyli kadencję, wręczając im li-
sty gratulacyjne oraz drobne upomin-
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ki. Powitał jednocześnie tych nowo wybranych. Jak podkreślał, 
czteroletnia kadencja sołtysów to praca niezwykle odpowie-
dzialna i wymagająca. - Funkcja sołtysa jest niezwykle ważna 
– mówił wójt gminy Morawica, Marian Buras. – Sołtysi są pierw-
szymi osobami, które mają kontakt z mieszkańcami. Od umie-
jętności dialogu, aktywności społecznej, otwartości, a nawet od 
umiejętności szybkiego rozwiązywania problemów i konfl ik-
tów zależy rozwój sołectw – zaznaczył wójt Maria Buras. – Dzię-
kuję kończącym kadencję sołtysom i witam tych nowo wybra-

nych, życząc im wiele cierpliwości, zapału 
do pracy oraz umiejętności trafnego po-
dejmowania decyzji – dodał. 

Uroczystość stała się także doskonałą 
okazją do podsumowania pracy przez sa-
mych sołtysów. Jak zgodnie podkreślano 
podczas uroczystego podsumowania mi-
nionej kadencji, sołtysi stanowią pierw-
szy szczebel samorządu. To przedsta-
wiciele władz gminy, którzy są najbliżej 
mieszkańców.

Na zakończenie spotkania dla wszyst-
kich zebranych wystąpiły maluchy 
z Przedszkola Samorządowego w Mora-
wicy oraz nasza rodzima i niezwykle uta-
lentowana wokalistka, Daria Kierońska 
z Bilczy.

W kolejnym numerze „Wiadomości 
Morawickich” przedstawimy wszystkie 
sylwetki urzędujących sołtysów. 

Agnieszka Olech

Sołtysi minionej kadencji otrzymali podziękowania i dyplomy 
gratulacyjne za pracę na rzecz społeczeństwa     fot. B. Kruk

Podczas spotkania długo rozmawiano na temat pracy sołtysów
                fot. B. Kruk
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Świątecznie w Niedzielę Palmową w Morawicy
Wyjątkowa była w tym roku Niedziela Palmowa w Morawicy. Dla najmłodszych zorganizowano „Wielkie 
szukanie jajek wielkanocnych” ukrytych w Parku przy Centrum Samorządowym w Morawicy, był tez 
kiermasz ozdób świątecznych, a na zakończenie koncert pieśni wielkopostnych.
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Świąteczny kiermasz odwiedził Sławomir Szmal wraz z małżonką  
fot. Radomski

najwięcej czekoladowych jajek – poinformowała dyrektor Teresa Ba-
dowska.

Jak się okazało, zabawa była wyśmienita. – Bardzo nam się podoba 
szukanie czekoladowych jajek. Najfajniejsze jest to, że wspólnie całą 
drużyną szukamy tych jajek, którymi na zakończenie będziemy mo-
gli się podzielić – mówił Michał Gil z drużyny „Czerwonych”. 

Pozytywnie zabawę oceniali również rodzice, którzy wraz z dzieć-
mi urządzili sobie spacer po parku. – Ta zabawa to doskonały pomysł. 
Bawią się świetnie nie tylko dzieci, ale też rodzice – zgodnie przeko-
nywali podczas poszukiwań rodzice.

W tym czasie, w Centrum Samorządowym w Morawicy już trwał 
świąteczny kiermasz wielkanocnych ozdób. Można tu było zakupić 
dosłownie wszystko, co potrzebne jest do świątecznego przystroje-
nia domu. – Mamy wyroby z papierowej wikliny, pisanki, wielkanoc-

W niedzielne popołudnie przed Cen-
trum Samorządowym w Morawicy ze-
brała się liczna grupa dzieci, gotowych 
do poszukiwania wielkanocnych, cze-
koladowych jajek, które ukryto w mora-
wickim parku. Dzieci zostały podzielo-
ne na grupy, dostały koszyczki na zna-
leziska i ruszyły na poszukiwania pod 
opieką harcerzy z 75 KDH z Bilczy. - Po 
raz pierwszy zorganizowaliśmy poszu-
kiwanie czekoladowych wielkanocnych 
jajeczek w naszym morawickim parku, 
ale patrząc na frekwencję i zaangażowa-
nie nie tylko dzieci, ale i rodziców, z całą 
pewnością to wydarzenie zapisze się na 
stałe w kalendarz imprez naszej gminy 
– zapewniła Teresa Badowska, dyrektor 
Centrum Kultury w Morawicy. – Z po-
mocą harcerzy z 75 KDH z Bilczy ukryli-
śmy czekoladowe jajeczka w parku. Wy-
znaczyliśmy też trasę kierunku poszu-
kiwań za pomocą kolorowych strzałek. 
Uczestników zabawy podzieliliśmy na 
grupy, którymi opiekowali się wyznacze-
ni harcerze. To oni przede wszystkim pil-
nowali też, żeby nikt nie niszczył posa-
dzonych krzewów i kwiatów. Wygrali ci, 
którzy jako pierwsi zebrali do koszyczka 

Spod Urzędu dzieciaki tłumnie ruszyły na poszukiwanie świątecz-
nych jajeczek                                                                fot. B. Kruk
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Tytuł BRĄZOWEGO LAUREATA dla Piramidy!!!
25 kwietnia w małogoskiej hali sportowej odbyły się XXI Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne Mało-
goszcz 2015. Piramida zdobyła tytuł „Brązowego Laureata” w kategorii „inscenizacja taneczna, etiu-
da taneczna 12-15 lat”.

W zmaganiach uczestniczyło 70 najlep-
szych formacji tanecznych z całej Polski: Kielc, 
Bielska Białej, Zabrza, Tarnowskich Gór, Rze-
szowa, Warszawy, Jędrzejowa, Radomia, 
Góry Kalwarii,  Bukowy, Miasteczka Śląskie-
go, Piotrkowa Trybunalskiego, Suchedniowa, 
Skarżyska Kam., Oświęcimia, Końskich, Mo-
dliszewic, Stalowej Woli, Stąporkowa, Charsz-
nicy, Niepołomic. - Jesteśmy dumni z naszego 
widowiska tanecznego. To niezwykłe  przeży-
cie móc tańczyć na równi z zespołami,  którzy 
tym sportem zajmują się profesjonalnie, re-
prezentującymi studia  taneczne, domy kultu-
ry, formacje działające przy KTT – oznajmiła 
trenerka Anna  Kuranda.  

Układy taneczne Piramidy od lat 
zachwycają widzów           

    fot. Arch.

Formacja Taneczna Piramida z Mora-
wicy zaprezentowała układ taneczny pt. 
„Marzenia Kopciuszka”. Wzbudził on 
ogromne zainteresowanie zarówno pu-
bliczności, jak i jury. Widowisko z Kop-
ciuszkiem w roli głównej rozpoczęło się 
od wjechania na scenę stołu przykryte-
go złotym obrusem, wraz z usytuowa-
nym na nim efektownym butem. Młode 
tancerki, odgrywające różne role, porwa-
ły widzów w zjawiskowy świat bajki. Nie-
samowite stroje i technika taneczna zosta-
ła nagrodzona gromkimi brawami, a jury 
przyznało Piramidzie tytuł „Brązowego 
Laureata” w kategorii „inscenizacja ta-
neczna, etiuda taneczna 12-15 lat”. Gra-
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ne palmy, kartki pocztowe, kolorowe zajączki, baran-
ki, koszyczki i stroiki – wymieniali morawiccy artyści 
prezentujący swoje dzieła podczas świątecznego kier-
maszu. Zgodnie podkreślali, że rękodzieło artystycz-
ne wraca do łask. - Ludzie chcą mieć w swoich do-
mach coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Właśnie 
takie rzeczy mogą zakupić podczas kiermaszu - mó-
wiły panie ze stowarzyszenia „Kreatywni Bilczanie”. 

Na zakończenie zaproszono wszystkich na koncert 
pieśni wielkopostnych, któremu towarzyszyło spotka-
nie poświęcone Janowi Pawłowi II w 10. rocznicę śmier-
ci. Na deskach Centrum Kultury w Morawicy można 
było oczywiście podziwiać morawickich artystów.

Agnieszka Olech

Maluchy szybko przemierzały parkowe ścieżki w poszukiwa-
niu ukrytych świątecznych łakoci fot. Bartosz Kruk
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Znany satyryk Marcin Daniec 
wystąpił w Bilczy

W hali w Bilczy wystąpił znany satyryk Marcin Daniec. Dochód z biletów przeznaczony będzie na 
szczytny cel.

90-minutowy występ Marcina Dańca wraz z ze-
społem w niedzielne popołudnie mogli oglądać mi-
łośnicy dobrego humoru. Wydarzenie zostało zor-
ganizowane przez działającą od pięciu lat funda-
cję Kazimierz. - Celem  akcji jest uzyskanie pienię-
dzy na jej działalność statutową. Fundacja już po-
mogła i nadal pomaga rodzinom będącym w trud-
nej sytuacji materialnej. Jednym z głównych celów 
działalności fundacji jest integracja społęczna lokal-
nej wsi i pomoc publiczna, promowanie miejscowo-
ści Bilcza, organizacja aktywnie włącza się także we 
wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji budowy 
kościoła parafi alnego oraz innych inwestycji prowa-
dzonych przez parafi ę. Od ubiegłego roku prowa-
dzimy największe w gminie Morawica przedszko-
le – poinformował Włodzimierz Rybczyński prezes 
fundacji Kazimierz. – Organizując tego typu wyda-
rzenie z gwiazdą ogólnopolskiego formatu chcieli-
śmy udowodnić, że w Bilczy w gminie Morawica 
mamy doskonałe warunki do robienia wielkich rze-
czy. Ekipa Marcina Dańca bardzo chwaliła akusty-
kę hali w Bilczy. Chcemy pokazać, że tu jest poten-
cjał, że tu można jeszcze bardzo dużo zrobić – dodał.

Brawurowy występ znanego polskiego kabare-
ciarza Marcina Dańca przyszło podziwiać ponad 

450 osób. Zanim jednak satyryk stanął na scenie, dla zebranych wystąpiła gru-
pa wokalna “Legato”, którą tworzą utalentowani uczniowie gimnazjum w Bil-
czy oraz absolwenci tej szkoły. Zatańczyła też grupa taneczna “Trzpioty”, skła-
dająca sie z tancerzy z Bilczy.

Warto podkreślić, że dokładnie w dzień występu w Bilczy, Marcin Daniec 
świętował 35-lecie swojej pracy scenicznej. Z tej okazji zebrana w bilczańskiej 

hali publiczność odśpiewała mu głośne “Sto lat”. – 
35 lat temu, dokładnie 19 kwietnia po raz pierwszy 
stanąłem na scenie – wspominał satyryk Marcin 
Daniec, któremu organizatorzy z okazji jubileuszu 
zgotowali niezwykły prezent, wręczając kosz czer-
wonych róż oraz szalik ulubionego klubu piłkar-
skiego, VIVE Tauron Kielce. - Publiczność w Bilczy 
jest fantastyczna – podkreślał Marcin Daniec, któ-
ry zachwycił się również bilczańskimi talentami. – 
Mój dzisiejszy support był fenomenalny. W Bilczy 
jest bardzo uzdolniona młodzież – zaznaczył.

Podczas występu nie zabrakło oczywiscie 
ogromnej dawki humoru, a nawet specjalnie przy-
gotowanej przez Marcina Dańca piosenki o Bilczy. 
Artysta za swój występ został nagrodzon gromki-
mi brawami.  

    
Marcin Daniec potrafi  rozśmieszać do łez

Urodził się 1 października 1957 roku. W roku 
1981 został magistrem wychowania fi zyczne-
go. Trzy lata później Daniec wraz z Krzyszto-
fem Januszem stworzył kabaret “Takich Dwóch”. 
W 1994 roku postanowił występować samodziel-
nie i tak dzieje się do dnia dzisiejszego. Dzięki 
współpracy z wieloma kabaretami i instytucjami 
kulturalnymi oraz dzięki występom w wielu pro-
gramach telewizyjnych zdobył sobie dużą popu-
larność. Jednym z jego najpopularniejszych wy-
stępów jest skecz o 95-sekundowej walce Andrze-
ja Gołoty z Lennoxem Lewisem.

Agnieszka Olech
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Marcin Daniec podczas występu w Bilczy świętował swoje 35-lecie pracy 
scenicznej                                                                                  fot. B. Kruk
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Harcerze z Gimnazjum w Obicach 
uczestniczyli w Rajdzie św. Jerzego

Dzień 23 kwietnia jest obchodzony przez środowiska harcerskie jako Dzień św. Jerzego - patrona całe-
go światowego skautingu. Z tej okazji Hufi ec Kielce Powiat zaprosił wszystkie drużyny z terenu powia-
tu na Rajd św. Jerzego. 

42 Drużyna Starszoharcerska z Gimnazjum w Obicach 
włączyła się do tych obchodów. 24 kwietnia 16 harcerzy ze 
szkoły w Obicach uczestniczyło w rajdzie pieszym na tra-
sie z Dąbrowy do Masłowa przez Domaniówkę i Klonów-
kę. Organizatorzy zapewnili słoneczną pogodę, piękną tra-
sę i liczne atrakcje. Harcerze poznali fragment czerwonego 
szlaku turystycznego im. Edmunda Massalskiego, patrona 
Hufca Kielce-Powiat, gdzie na punktach kontrolnych cze-
kały na nich zadania specjalne. Druhowie musieli zmierzyć 

Harcerze obejrzeli pokaz samolotów na lotnisku w Masłowie   
             fot. Arch.

się z tajemnicą szyfrów, zaśpiewać piosenkę o Janie Pawle II, opowie-
dzieć legendę i odpowiedzieć na wylosowane pytania dotyczące ży-
cia św. Jerzego. Aby uczcić pamięć św. Jana Pawła II w 10 rocznicę jego 
śmierci, harcerze zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą pobyt na-
szego wybitnego rodaka w Masłowie w 1991r.

Na mecie na całą drużynę czekała miła niespodzianka: gorące kieł-
baski z grilla oraz pokaz samolotów na lotnisku w Masłowie. Niektó-
rzy tylko trochę żałowali, że nie ma jeszcze lotniska w Obicach, bo 
przecież można by było wrócić do domu samolotem.

Mirosława Piwowarska
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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

Warto podkreślić, że jest to już X edy-
cja Konkursu Biblioteka Roku, Biblio-
tekarz Roku, który jest organizowany 
przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Świętokrzyskiego. 
Ogłoszenie wyników Konkursu odbę-
dzie się w drugiej połowie maja bieżące-
go roku podczas spotkania bibliotekarzy 
województwa świętokrzyskiego, którego 
organizatorem jest Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna im. Witolda Gombrowicza 
w Kielcach w ramach obchodów ogólno-
polskiego Tygodnia Bibliotek.   

Nasza biblioteka nominowana 
do tytułu Biblioteka Roku 2014
Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. Jana Pawła II w Morawicy otrzymała za-
szczytną nominację do tytułu „Biblioteka Roku 
2014”. Wyniki poznamy już w drugiej połowie maja. 

O wynikach głosowania na naszą bibliotekę poinformujemy 
w następnym numerze „Wiadomości Morawickich”        fot. Arch.
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Wykaz imprez maj-czerwiec
MAJ:

• 3.05.2015 r. godz. 1500 Gminny Dzień Strażaka, Obice, 
wstęp wolny,

• 10.05.2015 r. godz. 1700 Gala czytelnicza – spotkanie z czy-
telnikami Biblioteki w Morawicy, Samorządowe Centrum 
Kultury w Morawicy, wstęp wolny,

• 16.05.2015 godz. 1700 Prelekcja na temat technik i nurtów 
fotografi i, Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy, 
wstęp wolny,

• 24.05.2015 r. godz. 1500 Festyn Rodzinny w Brzezinach 
organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin 
i Podwala, plac przy Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach, 
wstęp wolny,

• 30.05.2015 r. godz. 1100 – 1300 Projekcja bajek dla dzieci 
z okazji Dnia Dziecka, Samorządowe Centrum Kultury 
w Morawicy, wstęp wolny,

• 31.05.2015 r. godz. 1600 Dzień Dziecka, muszla koncerto-
wa w Morawicy, występy artystyczne oraz gwiazda wie-
czoru – AKADEMIA PANA KLEKSA, wstęp wolny,

CZERWIEC:
• 6/7.06.2015 r. Ogólnopolski Turniej Tańca Freestyle Grand 

Prix Polski PZTF o Puchar Wójta Gminy Morawica, hala 
sportowa w Bilczy, wstęp wolny,

• 7.06.2015 r. Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z okazji „Dnia Dziecka”, Polski Związek Wędkar-
ski, okręg kielecki, koło w Morawicy, zbiornik retencyjno-
rekreacyjny na rzece Morawka w Morawicy,

• 14.06.2015 r. godz. 1700 Sztuka BALLADYNA przygoto-
wana przez gimnazjalistów z Zespołu Placówek Oświa-
towych w Morawicy, Samorządowe Centrum Kultury 
w Morawicy, wstęp wolny,

• 20.06.2015 r. godz. 1130 Zmagania Rodzinno-Szkolne, 
Gminny Stadion Sportowy, wstęp wolny,

• 21.06.2015 r. godz. 900 Gminne Zawody Sportowo-Pożar-
nicze, Gminny Stadion Sportowy, wstęp wolny,

• 28.06.2015r. Noc Świętojańska w Morawicy, parking przy 
zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym na rzece Morawka, 
gwiazda wieczoru – zespół BRATHANKI, wstęp wolny, 

• Spotkanie z cyklu „Ludzie stąd”, Samorządowe Centrum 
Kultury w Morawicy, wstęp wolny.

SZANOWNE PARY MAŁŻEŃSKIE 
OBCHODZĄCE W 2015 ROKU 

JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Urząd Stanu Cywilnego w Morawicy apeluje 
o zgłaszanie do tut. Urzędu (pok. 9 tel. 41 3114-692 wew. 123, 124) 

par małżeńskich, które zawierały związek małżeński w 1965 
poza terenem gminy Morawica.  

Powyższe informacje są niezbędne celem 
sporządzenia wniosków o nadanie medali 

„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

Jednocześnie prosimy 
o zgłaszanie par z 60-letnim stażem małżeńskim 

tj., tych, które zawierały związek małżeński w 1955 roku.

Uprzejmie prosimy o podanie powyższych danych 
do dnia 25 maja 2015 roku.
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Miejscowość/ulica
Data odbioru zmieszanych odpadów 

komunalnych i popiołu 

Data odbioru zmieszanych 
odpadów komunalnych 

(drugi odbiór 
dla nieruchomości – 
płatny dodatkowo) 

Data odbioru odpadów 
segregowanych  

Worek żółty 
i niebieski

Worek zielony

BILCZA – ulice: Barytowa, Bazaltowa,  Brylantowa, 
Bursztynowa, Dębowa, Dolomitowa, Granitowa,  
Jesionowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Konwaliowa, Koralowa, Kredowa, Krokusowa,  
Kryształowa, Krótka, Liliowa, Lipowa, Mała, Marmurowa, 
Modrzewiowa,  Podgórze, Różana, Rubinowa, Skalna, 
Spacerowa,  Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Żwirowa

2-gi czwartek m-ca
9 lipiec, 13 sierpień, 
10 wrzesień, 8 październik, 
12 listopad, 10 grudzień 

4-ty czwartek m-ca
23 lipiec, 27 sierpień, 
24 wrzesień, 22 październik, 
26 listopad, 24 grudzień 

4-ta środa m-ca
22 lipiec, 26 sierpień, 
23 wrzesień, 28 październik, 
25 listopad, 23 grudzień 

BILCZA – Agrestowa, Bażantowa, Bukowa, Brzozowa, 
Cisowa, Cyprysowa, Czeremchy, Jaśminowa, Jeżynowa, 
Jodłowa, Kalinowa, Kielecka, Leśna, Osiedlowa, Pogodna, 
Poziomkowa, Rolnicza, Rogatka, Słoneczna, Sokola, 
Wrzosowa,  Zacisze, Zastawie, Źródlana, Żurawinowa, 
Jawornia, Szkolna, Podmiejska , Osikowa,

2-gi piątek m-ca 
10 lipiec, 14 sierpień, 
11 wrzesień, 9 październik, 
13 listopad, 11 grudzień 

4-ty czwartek m-ca
23 lipiec, 27 sierpień, 
24 wrzesień, 22 październik, 
26 listopad, 24 grudzień  

4-ty piątek m-ca
24 lipiec, 28 sierpień, 
25 wrzesień, 23 październik, 
27 listopad, 28 grudzień 
(poniedziałek)

BILCZA - Jana Pawła II ,Żeromskiego, Ściegiennego, 2 - ga środa m-ca
8 lipiec, 12 sierpień, 
9 wrzesień, 14 październik, 14(sobota) 
listopad, 9 grudzień

4-ty czwartek m-ca
23 lipiec, 27 sierpień, 
24 wrzesień, 22 październik, 
26 listopad, 24 grudzień  

4- ty poniedziałek  m-ca
27 lipiec, 24 sierpień, 
28 wrzesień, 26 październik, 
23 listopad, 28 grudzień

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MORAWICA
od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Miejscowość/ulica
Data odbioru zmieszanych odpa-

dów komunalnych i popiołu

Data odbioru zmieszanych odpadów 
komunalnych (drugi odbiór dla nie-
ruchomości – płatny dodatkowo) 

Data odbioru odpadów segregowanych 

Worek żółty i niebieski Worek zielony

DYMINY,  PIASECZNA GÓRKA, 
KUBY MŁYNY

1-sza środa m-ca
1 lipiec, 5 sierpień, 
2 wrzesień, 7 październik, 
4 listopad, 2 grudzień

3- ci czwartek m-ca
16 lipiec, 20 sierpień, 
17 wrzesień, 15 październik, 
19 listopad, 17 grudzień

3- ci czwartek m-ca
16 lipiec, 20 sierpień, 
17 wrzesień, 
15 październik, 
19 listopad, 17 grudzień 

3 – ci wtorek  m-ca
21 lipiec, 18 sierpień, 
15 wrzesień, 
20 październik, 
17 listopad, 15 grudzień

WOLA MORAWICKA 1 - szy czwartek m-ca
2 lipiec, 6 sierpień, 
3 wrzesień, 1 październik, 
5 listopad, 3 grudzień 

3- ci czwartek m-ca
16 lipiec, 20 sierpień, 
17 wrzesień, 15 październik, 
19 listopad, 17 grudzień 

3- ci czwartek m-ca
16 lipiec, 20 sierpień, 
17 wrzesień, 15 październik, 
19 listopad, 17 grudzień

3 – ci wtorek  m-ca
21 lipiec, 18 sierpień, 
15 wrzesień, 20 październik, 
17 listopad, 15 grudzień

ŁABĘDZIÓW, RADOMICE I i II, 
BIELECKIE MŁYNY, BRUDZOW, 
ZABORZE,

2- gi wtorek m-ca
14 lipiec, 11 sierpień, 
8 wrzesień, 13 październik, 
10 listopad, 8 grudzień 

4-ty wtorek m-ca
28 lipiec, 25 sierpień, 
22 wrzesień, 27 październik, 
24 listopad, 22 grudzień

 4-ty wtorek m-ca
28 lipiec, 25 sierpień, 
22 wrzesień, 27 październik, 
24 listopad, 22 grudzień

4-ty czwartek m-ca
23 lipiec, 27 sierpień, 
24 wrzesień,  22 październik, 
26 listopad, 24 grudzień  

Miejscowość/ulica
Data odbioru zmieszanych 

odpadów komunalnych 
i popiołu

Data odbioru zmieszanych 
odpadów komunalnych (drugi 
odbiór dla nieruchomości – 

płatny dodatkowo) 

Data odbioru 
odpadów segregowanych 

Worek żółty
 i niebieski

Worek zielony

PODWOLE, BRZEZINY – ulice: Bławatkowa, Błękitna, Chęcińska, 
Dąbrowa, Dębowa, Dolomitowa, Dworcowa, Grzybowa, Hoża, 
Jagodowa, Kielecka, ks. A. Żołątkowskiego, Leśna, Makowa, 
Młyńska, Mokra, Na Stadion, Podlesie, Polna, Radkowicka, 
Słoneczna, Sportowa, Sucha, Szkolna, Ściegiennego, Tarasowa, 
Wesoła, Wrzosowa, Wspólna, Zgoda, Żarnowskiego 

1- szy wtorek m-ca
7 lipiec, 4 sierpień, 
1 wrzesień, 6 październik, 
3 listopad, 1 grudzień 

3- ci czwartek m-ca
16 lipiec, 20 sierpień, 
17 wrzesień, 15 październik, 
19 listopad, 17 grudzień 

2-gi poniedziałek m-ca
13 lipiec, 10 sierpień, 
14 wrzesień, 12 październik, 
9 listopad, 14 grudzień 

NIDA, BRZEZINY ul. Kolejowa, ZBRZA, DĘBSKA  WOLA, KAWCZYN, 
CHAŁUPKI ZBRZA WOJDA,  CHAŁUPKI ZBRZAŃSKIE, OBICE UL. 
OSIEDLOWA 

3 – ci wtorek  m-ca
21 lipiec, 18 sierpień, 
15 wrzesień, 20 październik, 
17 listopad, 15 grudzień

_______________________
1 - szy poniedziałek m-ca
6 lipiec, 3 sierpień, 
7 wrzesień, 5 październik, 
2 listopad, 7 grudzień 

DROCHÓW DOLNY, DROCHÓW GÓRNY, OBICE, CHMIELOWICE , 
LISÓW,

4-ty wtorek m-ca
28 lipiec, 25 sierpień, 
22 wrzesień, 27 październik, 
24 listopad, 22 grudzień

________________________
3 – ci poniedziałek m-ca
20 lipiec, 17 sierpień, 
21 wrzesień, 19 październik, 
16 listopad, 21 grudzień 

MORAWICA, BRZEZINY – ulice: Nidziańska, Przemysłowa, Perłowa, 
Nad Zalewem, Bajkowa, Tęczowa, Komunalna

1-szy piątek m-ca
3 lipiec, 7 sierpień, 
4 wrzesień, 2 październik, 
6 listopad, 4 grudzień 

3- ci czwartek m-ca
16 lipiec, 20 sierpień, 
17 wrzesień, 15 październik, 
19 listopad, 17 grudzień 

3 - cia środa m-ca
15 lipiec, 19 sierpień, 
16 wrzesień, 21 październik, 
18 listopad, 16 grudzień 

Szanowni Mieszkańcy od lipca ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Prosimy o zwrócenie uwagi na 
daty odbioru odpadów, które w niektórych miejscowościach się zmieniły. Rejon Brzezin został podzielony na dwie części, odręb-
nie ustalono odbiór dla Woli Morawickiej. Również w innych terminach jest odbiór odpadów segregowanych z podziałem na szkło 
i plastik oraz papier.
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I runda KAGER TERENOWIEC 
SUPER RALLY za nami

Ponad 60 polskich i zagranicznych załóg wystartowało w pierwszej rundzie rajdu Kager Terenowiec Su-
per Rally, która odbyła się na terenie gminy Morawica. Zawodnicy ścigali się samochodami terenowy-
mi, quadami, motocyklami, a nawet ciężarówkami.
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jest jedną z najlepszych jakie znamy, jeśli chodzi o styl jazdy cross co-
untry. Szybkość, widowiskowość, zróżnicowanie i otwartość terenów 
daje możliwości na zorganizowanie tu w przyszłości jeszcze większej 
ogólnopolskiej imprezy – dodał Krzysztof Biel.

Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Morawica Marian 
Buras, a gmina Morawica dla zwycięzców ufundowała puchary. - Spor-
ty motoryzacyjne są coraz ciekawsze i mają bardzo wielu fanów. Pod-
czas tegorocznego rajdu mieliśmy okazję zobaczyć wiele samochodów 
i wielu wspaniałych kierowców. To ciekawe wydarzenie również dla na-
szych mieszkańców, którzy licznie kibicowali zawodnikom. Poza tym, 
ten rajd to doskonała promocja naszej gminy. warto dodać, że patronat 
medialny nad tym wydarzeniem objęła między innymi telewizja Silesia, 
gdzie w związku z rajdem miałem okazję gościć parę dni temu i promo-
wać naszą Gminę – poinformował wójt gminy Morawica, Marian Buras. 

 Zawody rozpoczęły się w piątek od rejestracji zawodników i objaz-
du trasy, która jak podkreślano na terenie gminy Morawica jest wyjąt-
kowa. - Trasa jest bardzo szybka. Zawodnicy sobie ją chwalą, ponie-
waż są tu naprawdę długie, bardzo fajne odcinki. Konfi guracja terenu 
umożliwia jazdę w wielu wariantach. Na trasie znalazły się także wol-
niejsze przerywniki, jak przejazd przez doły z piachami, gdzie samo-
chody, które zyskiwały na prostej traciły w tamtych warunkach, a ci, 
którzy tracili na prostej zyskiwali właśnie w tych dołach. Więc dla każ-
dego było coś fajnego. Większości zawodników to odpowiadało. Jest tu 
naprawdę bardzo dobre miejsce, jeżeli chodzi o możliwości do ścigania 
się. Myślę, że w Morawicy będziemy się spotykać jeszcze nie raz – za-
pewnił Igor Kurkowski, odpowiedzialny za trasę rajdu.

Prawdziwa rywalizacja rozpoczęła się w sobotę rano. Zawodników 
powitał wójt Marian Buras, który to dał sygnał do pierwszego wyścigu. 
Sportowe emocje towarzyszyły podczas całego rajdu, a fani sportów 
motorowych naprawdę mieli na co popatrzeć. Umiejętności zawodni-
ków ocenił Arkadiusz Bernat, aktualny Mistrz Europy w Rajdach Baja, 
który poprowadził szkolenie z przepisów rajdów terenowych. - My-
ślę, że umiejętności zawodników w naszych rajdach są dosyć wysokie. 
Czasy z odcinka na odcinek zawodnicy mieli coraz lepsze. Widać, że 
starają się wszyscy mierzyć do czołówki polskich rajdów – ocenił Arka-
diusz Bernat, aktualny Mistrz Europy w Rajdach Baja,

Jak podkreślano, rajd w Morawicy był niezwykle interesujący za-
równo dla zawodników, jak i dla kibiców. Na zakończenie zmagań, 
przed Centrum Samorządowych w Morawicy wręczono puchary dla 
najlepszych.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla strażaków 
ochotników za zabezpieczenie tras.

Agnieszka Olech

Nie brakowało prawdziwych, sportowych emocji pod-
czas weekendowych zmagań zawodników biorących udział 
w I rundzie KAGER TERENOWIEC SUPER RALLY. Jak pod-
kreślano, rajd spotkał się z życzliwym przyjęciem i serdecz-
nością zarówno władz lokalnych, jak również mieszkańców. 
- Dzięki gościnności gminy i zaproszeniu pana wójta, Maria-
na Burasa, mogliśmy zorganizować tutaj pierwszą rundę raj-
du - podkreślał Krzysztof Biel, organizator imprezy, która na 
terenie gminy Morawica odbyła się już po raz drugi. – Są tu 
doskonałe warunki do jazdy, ale przede wszystkim sprzyja-
jące nam władze, które wspierają nas w działaniach. Jestem 
przekonany, że będą kolejne edycje rajdów, bo tutejsza trasa 

Sygnał do startu jako pierwszy dał wójt Marian Buras, który objął 
rajd patronatem honorowym                                        fot. B. Kruk

Podczas rajdu nie zabrakło mocnych sportowych emocji
fot. B. Kruk
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Wieczór ze Szmalem
23 marca, gościem Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy był najlepszy polski piłkarz ręczny, 
najlepszy bramkarz świata – Sławomir Szmal – mieszkaniec Bilczy. Podczas spotkania opowiadał o swo-
jej karierze, sportowych początkach, rodzinie i planach na przyszłość.

taj właśnie go mamy – powiedział Sławo-
mir Szmal.

Na zakończenie na mistrza czekała nie-
zwykła niespodzianka. Wójt gminy Mora-
wica, Marian Buras, wręczył piłkarzowi na-
malowany przez lokalną artystkę, Hannę 
Kutę, obraz, który przedstawia Sławomira 
Szmala wraz z żoną i synem. – Ogromnie 
się cieszymy, że w naszej gminie mieszkają 
tak wspaniali ludzie – powiedział wójt Ma-
rian Buras wręczając podarunek i gratulu-
jąc ogromnych sukcesów.

Po spotkaniu do Sławomira Szma-
la ustawiła się długa kolejka po autogra-
fy. Szczypiornista cierpliwie je rozdawał 
i pozował do zdjęć ze swoimi fanami, któ-
rzy głośno odśpiewali mistrzowi tradycyj-
ne „Sto lat”. Na zakończenie licznie przy-
byli goście zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek. Wieczór ze Szmalem uświetni-
ły występy lokalnych artystów. 

Agnieszka Olech
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Dom Seniora
im. Sue Ryder 
w Pierzchnicy
tel. 41 35 38 505
domseniora-pierzchnica.pl
e-mail:domseniora@wp.pl

Naszym Mieszkańcom zapewniamy: 
• pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami
• całodobową opiekę wykwalifi kowanego personelu
• rehabilitację, terapię, opiekę psychologa

Dom pokrywa opłaty za leki (ryczałtowe i do limitu ceny)
Na terenie placówki znajduję się kaplica, w której kapelan sprawuje 
posługę duszpasterską.

ZAPRASZAMY NA POBYTY STAŁE I CZASOWE

Na wstępie niezwykłego spotkania można było obejrzeć pre-
zentację multimedialną ze zdjęciami głównego bohatera wieczo-
ru - kapitana naszej kadry i bramkarza reprezentacji Polski, Sła-
womira Szmala. Następnie, prowadzący spotkanie dziennika-
rze Radia Kielce: Renata Morąg i Marek Cender, zaprosili Sła-
womira Szmala do stolika zwierzeń ustawionego na deskach Sa-
morządowego Centrum Kultury. Tutaj odbyła się długa rozmo-
wa z bohaterem wieczoru. Sławomir Szmal chętnie opowiadał 
o latach dziecinnych i latach młodości, a także o karierze sporto-
wej. Bez oporów odpowiadał również na pytania związane z ży-
ciem prywatnym, rodziną i miłością. – Żonę poznałem na bo-
isku. Stała na bramce trenując piłkę ręczną. Wtedy zobaczyłem ją 
po raz pierwszy – zdradził Sławomir Szmal, a o tym jaki jest pry-
watnie opowiadała jego żona Aneta oraz ojciec Kazimierz. – Sła-
wek jest bardzo rodzinny. Każdą wolną chwilę staramy się spę-
dzać razem – podkreślała Aneta Szmal. Jak oboje zdradzili, w Bil-
czy znaleźli swoje miejsce do życia. – Uwielbiamy spokój i tu-

Sławomir Szmal w podziękowaniu za sukcesy dostał obraz 
przedstawiający jego wraz z rodziną                fot. Radomski

Na zakończenie sportowiec cierpliwie pozował do zdjęć i roz-
dawał autografy                fot. Radomski

Sławomir Szmal długo odpowiadał na zadawane przez pu-
bliczność pytania                fot. Radomski
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Moravia w świetnej formie 
Znakomicie radzą sobie seniorzy Moravii w rundzie 

wiosennej. W pięciu meczach zgromadzili komplet punk-
tów, zdobyli dwadzieścia dwa gole, a stracili tylko jedne-
go. Pozwoliło to zbliżyć się do liderującej Kamiennej Bro-
dy na cztery punkty, gdyż lider fatalnie rozpoczął wiosnę 
i dotychczas zanotował jedną wygraną walkowerem (gra-
cze Samborca nie mieli aktualnych kart zdrowia), dwa re-
misy (w obydwu przypadkach Kamienna zdobywała wy-
równującą bramkę w doliczonym czasie gry) i dwie poraż-
ki. Przewaga nad trzecią Nidzianką Bieliny wynosi siedem 
punktów i utrzymuje się od początku rundy rewanżo-
wej, co oznacza, że również gracze z Bielin wiosną odnie-
śli komplet zwycięstw. W pięciu meczach strzelili 14 goli, 
a stracili podobnie jak nasz zespół jednego. W najbliższym 
czasie dojdzie do arcyciekawego meczu, w którym Mo-
ravia podejmie na własnym stadionie właśnie Nidziankę 
i mecz ten może wiele rozjaśnić w kwestii awansu. Zajmu-
jący czwarte miejsce Zenit Chmielnik i piąty GKS Nowiny 
tracą do Moravii po 14 punktów i nie wydaje się by mogli 
włączyć się jeszcze do walki o awans, tym bardziej, że gra-
ją w kratkę. Jeśli chodzi o dół tabeli to poznaliśmy pierw-
szego spadkowicza. Jest nim drużyna KSZO II Ostrowiec, 
która została wycofana z rozgrywek ze względu na kło-
poty fi nansowe. Pewnie do klasy A zmierza Politechnika 
Kielce, która zgromadziła raptem 7 punktów (wiosną tylko 
dwa), sytuację nie do pozazdroszczenia ma Sparta Dwiko-
zy – osiem punktów straty do bezpiecznego miejsca, nie-
wesoło jest w Piekoszowie – 6 punktów straty i ostatnia 
porażka z grającym jeszcze KSZO II, które w ośmioosobo-
wym składzie (mocno wzmocnionym trzecioligowcami) 
pokonało Astrę, nie wróżą zbyt dobrze na przyszłość.

Wracając do Moravii to na inaugurację wiosny pokonała na wy-
jeździe Astrę Piekoszów 4:0 (1:0), gole strzelili Wojciech Młynar-
czyk w 35 minucie, Łukasz Zawadzki w 55, a także powracający do 
Moravii po kilkuletniej przerwie Mateusz Chlebowski w 82 i 90 mi-
nucie meczu.  Jeszcze okazalej wypadła pierwsza gra na własnym 
stadionie, bo Sparta Dwikozy wyjechała z bagażem siedmiu goli, 
sama zdobyła zaś jednego. Łupem bramkowym podzielili się Mate-
usz Osman 20 minuta, Łukasz Zawadzki 52, 74 (k),90+4,  Wojciech 
Młynarczyk 70, Mateusz Chlebowski 84 i 90 minuta. Kolejne wyso-
kie zwycięstwo przyszło w meczu ze Starem Starachowice 4:0 (2:0), 
dobrą dyspozycję strzelecką potwierdził Mateusz Chebowski, któ-
ry ustrzelił hat – tricka zdobywając gole w 6, 18 i 56 minucie, czwar-
tą bramkę dołożył Łukasz Zawadzki w 89 minucie. Najtrudniejszy 
dotychczas mecz dla Moravii odbył się w Kunowie, ale i tam pod-
opieczni Marka Bębna pewnie wygrali 2:0 prowadząc w takim sto-
sunku już do przerwy po golach Wojciecha Młynarczyka w 20 i Ma-
teusza Chlebowskiego w 34 minucie. W ostatnim spotkaniu Mora-
via znów rozbiła przeciwnika, tym razem ostatnią (przed wycofa-
niem KSZO II) Politechnikę Kielce 5:0. Goście zdobyli gole za spra-
wą Rafała Kity w 4 i 21 minucie, Kamila Kubickiego w 26, a także 
Piotra Pierzaka w 74 i 76 minucie. Jak początek rundy ocenia Marek 
Bęben – trener Moravii?

- Cieszy gra zarówno w ofensywie jak i defensywie, bo w pięciu 
meczach strzeliliśmy dwadzieścia dwa gole a straciliśmy tylko jed-
nego. Jesteśmy na drugim miejscu, utrzymujemy bezpieczną prze-
wagę, ale do zakończenia rozgrywek jeszcze sporo kolejek. Kadrę 
mamy wyrównaną, każdy zmiennik wnosi do gry coś nowego, ry-
walizacja w zespole jest duża i to zaczyna procentować. Dobrze do 
zespołu wprowadził się Karol Stelmasiński, który jest podstawo-
wym obrońcą, na duży plus zasługuje Mateusz Chlebowski, który 
zdobył 7 goli nie będąc od początku podstawowym zawodnikiem, 
słabszy początek miał Piotr Pierzak, ale z Politechniką się odbloko-
wał i strzelił dwa gole więc o wzmocnieniach trzeba mówić w po-
zytywach. 

1 Kamienna Brody 20 50 50-17

2 Moravia Morawica 20 46 53-11

3 Nidzianka Bieliny 20 39 45-21

4 Zenit Chmielnik 20 32 36-27

5 GKS Nowiny 20 32 45-26

6 Koprzywianka Koprzywnica 20 30 38-31

7 Stal Kunów 20 30 22-25

8 Wicher Miedziana Góra 20 29 27-29

9 Star Starachowice 20 26 29-27

10 Orlęta Kielce 20 24 28-48

11 Piast Stopnica 20 23 28-37

12 LZS Samborzec 20 22 34-45

13 Astra Piekoszów 20 16 18-37

14 Sparta Dwikozy 20 14 22-52

15 Politechnika Kielce 20 7 12-51

16 KSZO II Ostrowiec 20 30 38-41
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Info sportowe
Na Hali Sportowej w Bilczy rozegrano Turnieje Dziecięcej Akademii Piłkarskiej

Na Hali Sportowej w Bilczy rozegrano dwa turnieje Dzie-
cięcej Akademii Piłkarskiej (DAP). W rywalizacji uczestniczy-
li siedmio-, ośmio- i dziewięciolatkowie, z terenu całego wo-
jewództwa. Patronat nad rywalizacją objął wójt gminy Ma-
rian Buras. W pierwszym turnieju Piłki Nożnej Halowej DAP, 
dla roczników 2006/2007 wzięło udział 11 drużyn, głównie z re-
gionu świętokrzyskiego, tj.: Korona Kielce (2 drużyny), FA Bu-
sko-Zdrój, FA Pińczów, FA Kielce, FA Chmielnik (2 drużyny) FA 
Jędrzejów, PAS Skarżysko-Kamienna oraz gospodarz turnieju 
DAP Kielce (2 drużyny). Biorąc pod uwagę, że dla chłopców naj-
ważniejsza jest w tym wieku gra, postanowiono rozegrać zawo-
dy systemem „każdy z każdym”. Przez blisko 55 meczów padło 
250 goli wywołując tym samym wielkie emocje wśród zawod-
ników, a jednocześnie wśród trenerów - opiekunów oraz rodzi-
ców – kibiców na trybunach.  Miło było patrzeć, jak rodzice ki-
bicują swoim pociechom. Zanim ogłoszono ofi cjalne zakończe-
nie turnieju, jak to się ma w zwyczaju wręczono statuetki dla 
najlepszego strzelca, którym został z liczbą 19 bramek na kon-
cie zawodnik Football Academy Pińczów – Kacper Romaniec, 
bramkarza – Bartosz Makowski (FA Busko-Zdrój) oraz zawod-
nika – Nikodem Kuzera (Korona Kielce). Nie zależnie od zaję-
tego miejsca dla każdego z uczestników przewidziano medal, 
a dodatkowo dla pierwszych 3 miejsc ufundowano puchary oraz 
nagrody, których fundatorami była gmina Morawica (nagrody 
wręczał zastępca Wójta Gminy Morawica - Marcin Dziewięcki) 
oraz sponsorzy turnieju.

Drugi turniej rozegrano tydzień później, tym razem w zawo-
dach wystartowali chłopcy i dziewczyny urodzeni w 2008 roku 
bądź młodsi. Do rywalizacji stanęło 8 drużyn, m.in.: Star Sta-
rachowice, FA Kielce, 2 drużyny Broni Radom oraz 4 drużyny 
gospodarza turnieju DAP Kielce. Zawody rozegrano systemem 
„każdy z każdym” – mecz i rewanż, co pozwoliło rozegrać każ-
dej z drużyn 14 meczów. I takie było główne założenie turnie-
ju, jak najwięcej grania. Wyniki nie miały tego dnia kompletne-
go znaczenia. Żeby nikt nie czuł się poszkodowany nie wpro-
wadzano klasyfi kacji medalowej, nie wyróżniano najlepszego 
strzelca, bramkarza i zawodnika. Za to każdy uczestnik Turnie-
ju czuł się zwycięzcą otrzymując złote medale oraz upominki za 
zaangażowanie, poświęcenie, wolę walki, a przede wszystkim 
pasję jaką odznaczyli się młodzi adepci futbolu.

Ladies Bilcza mistrzyniami turnieju siatkarskiego
Na początku marca zorganizowany został tradycyjny tur-

niej w siatkówce kobiet o Mistrzostwo Gminy przed zbliżają-

cym się Dniem Kobiet. W rywalizacji zwyciężył zespół z Bil-
czy Ladies (w składzie: Kamila Frąk, Patrycja Pilarczyk, Pau-
lina Mikołajczyk, Aleksandra Mikołajczyk, Klaudia Sidło, 
Weronika Banasik i Aleksandra Litwin), natomiast najlepszą 
zawodniczka została Patrycja Pilarczyk ze zwycięskiej druży-
ny. W rywalizacji uczestniczyło osiem zespołów z naszej gmi-
ny. Pięć wystawili gospodarze: Bila, Gimnazjum, Ladies, Super 
i Volley oraz Artimed Brzeziny, Dębska Wola/Zbrza i Gimna-
zjum Morawica. Zwycięzcami obu grup ze zdecydowana prze-
waga zostały zespoły Ladies i Super, kolejnych dwóch półfi -
nalistów wyłoniły ostatnie mecze grupowe w których Dębska 
wola/Zbrza pokonała Gimnazjum Morawica a Bilcza Bila po-
konała Bilczę Volley. W półfi nałach także dominowały zwy-
cięzcy grup i bez problemów zameldowały się w półfi nale. 
W meczu o trzecie miejsce Dębska Wola/Zbrza, grająca w skła-
dzie: Renata Dziewięcka, Dorota Marcinkowska, Paulina 
Marcinkowska, Karolina Ślusarczyk, Kamila Szewczyk i Jo-
anna Wojda - zrewanżowała się ekipie Bilczy Bila za porażkę 
o taka sama stawkę w IV Turnieju o Puchar Posła. W fi nale zo-
stała przerwana seria zwycięstw Super Bilczy (skład zespołu: 
Klaudia Ramiączek, Julita Kulik, Katarzyna Lurzyńska, Syl-
wia Posłowska, Maria Tarczyńska i Aneta Szmal), która mu-
siała uznać wyższość pań z zespołu Ladies. Na koniec zastęp-
ca wójta Marcin Dziewięcki podarował każdej z uczestniczek 
pięknego kwiatka z okazji zbliżającego się Święta Kobiet.

 

Wyniki turnieju:

grupa mecz
wynik

końcowy Set 1 Set 2 Set 3

A Bilcza Bila- Gimnazjum Bilcza 2-0 15:8 15:6
A Ladies Bilcza- Bilcza Volley 2-0 15:7 15:9
B Artimed Brzeziny- Gimnazjum Morawica 1-2 17:15 5:15 5:10
B Dębska Wola/Zbrza- Super Bilcza 0-2 8:15 1:15
A Bilcza Bila- Ladies Bilcza 1-2 3:15 18:16 7:10
A Gimnazjum Bilcza- Volley Bilcza 0-2 14:16 12:15
B Artimed Brzeziny-Dębska Wola/Zbrza 1-2 15:3 10:15 8:10
B Gimnazjum Morawica- Super Bilcza 0-2 3:15 6:15
A Bilcza Volley- Bilcza Bila 0-2 12:15 16:18
A Ladies Bilcza- Gimnazjum Bilcza 2-0 15:8 15:3
B Super Bilcza- Artimed Brzeziny 2-0 15:9 15:9
B Dębska W./Zbrza- Gim. Morawica 2-0 16:14 15:11
Półfinał Ladies Bilcza- Dębska Wola/Zbrza 2-0 15:2 15:10
Półfinał Super Bilcza – Bilcza Bila 2-0 15:7 15:8
O III miejsce Dębska Wola/Zbrza- Bilcza Bila 2-0 15:11 15:10
Finał Ladies Bilcza- Super Bilcza 2-1 11:20 20:12 10:6

 
Na zakończenie turnieju wręczono puchary i nagrody dla naj-

lepszych zespołów ufundowane przez Urząd Gminy w Morawi-
cy. Dekoracji dokonał Marcin Dziewięcki zastępca wójta. Wy-
różniono także najlepszą zawodniczkę, która została Patrycja 
Pilarczyk ze zwycięskiej drużyny. Rolę sprawiedliwych w tur-
nieju pełnili Anna Trzaska, Krzysztof Zieliński i Stanisław Ku-
bicki. Pod koniec roku planowane jest stworzenie rozgrywek li-
gowych zarówno w kobiet jak i mężczyzn.

Dawkar obronił tytuł
Zespół Dawkarobronił tytuł mistrza Turnieju Firm i Insty-

tucji o Puchar Wójta Gminy Morawica Mariana Burasa. Ekipa 
z Brzezin ( grająca w składzie: Tomasz Frankowicz- Grzegorz 
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Dawkar- Bis Bud 2:1
Dla Dawkar Grzegorz Tkacz I Mateusz Dudek oraz Zbi-
gniew Król dla Bis Bud.

Moto Inwest- z oc.pl 2:3
Jakub Kuc i Kamil Ramiączek dla Moto Inwest oraz Łu-
kasz Podsiadło x 2 i Maciej Jędrychowski dla z oc.pl

Tabela gr. A

Zespół (miejsce) punkty bramki +/-
1.Dawkar 6 6:3 +3
2.z oc.pl 6 9:6 +3
3.Moto Inwest 4 5:5
4.Bis Bud 1 3:9 -6

Grupa B
Jumar- PG Team 0:0
OSP Morawica- Meditrans 2:2

Dla OSP Morawica Tomasz Klimczak i Maciej Sławeta 
oraz Michał Pawłowski i Michał Zawadzki dla Meditrans.

Jumar- OSP Morawica 1:4
Grzegorz Wojtyś dla Jumaru oraz Mateusz Sołtys x 3 
i Maciej Sławeta dla OSP Morawica.

PG Team- Meditrans 0:2
Po golach Arkadiusza Terecha i Arkadiusza Łomińskiego.

Meditrans- Jumar 1:2
Karol Miszczyk dla Meditrans oraz Mateusz Wojtyś 
I Wojciech Szymański dla Jumaru.

PG Team- OSP Morawica 0:4
Po golach Mateusza Sołtysa x 2, Jakuba Terecha i Toma-
sza Klimczaka.

Tabela gr. B

Zespół (miejsce) punkty bramki +/-

1.OSP Morawica 7 10:3 +7

2.Meditrans 4 5:4 +1

3.Jumar 4 3:5 -2

4.PG Team 1 0:6 -6

Półfi nały
Dawkar- Meditrans 1:0

Po golu Grzegorza Zegadło.
OSP Morawica- z oc.pl 0:2

Po golach Dawida Zychowicza i Marcina Wieczorka.

O III miejsce
Meditrans- OSP Morawica 1:2

Arkadiusz Terech dla Meditrans 
oraz Mateusz Sołtys x 2 dla OSP Morawica.

Finał
Dawkar- z oc.pl 3:1

Waldemar Tutaj, Grzegorz Zegadło i Mirosław Domagała 
dla Dawkar oraz Dominik Święcicki dla z oc.pl

Na zakończenie turnieju wójt Marian Buraswręczył na-
grody i puchary ufundowane przez Urząd gminy w Morawi-
cy. Oprócz nagród zespołowych wręczono także indywidual-
ne wyróżnienia. I tak najlepszym zawodnikiem uznano Wal-
demara Tutajaze zwycięskiej drużyny Dawkar, a najlepszym 
bramkarzem został wybrany Marcin Wieczorekz zespołu fi -
nalisty z oc.pl. Turniej sędziowali Zbigniew Górnickii Piotr 
Grzywacz sędzia techniczny Marek Gaweł. Następny turniej 
już za rok!

 

Jacek Kubicki

Zegadło, Konrad Mazur, Waldemar Tutaj, Mirosław Doma-
gała, Mariusz Januchta, Grzegorz Tkacz  Mateusz Dudek), 
podczas rywalizacji na Hali Sortowej w Bilczy nie dała szans 
przeciwnikom i zrobiła to po raz drugi w trzyletniej historii 
turnieju. Firma Grzegorza Zegadło (stacja benzynowa działa-
jąca w Chmielniku) powtórzyła sukces sprzed roku i ponow-
nie pewnie wygrała cały turniej, maja tylko jedna porażkę 
w grupie z Moto Inwest. W fi nale bez trudu pokonała – po raz 
drugi podczas tego turnieju - fi rmę z oc.pl(portal internetowy 
zajmującym się skupem - wynajmem pojazdów po wypad-
kach). W meczu o trzecie miejsce Meditrans(fi rma świadczą-
ca usługi transportowe) uległa strażakom z OSP Morawica. 
Ogólnie rywalizacje grupową wygrały w grupie A  dwa ze-
społy z Brzezin, a grupie B dwa z Morawicy. Z kolei w rywa-
lizacji o fi nał, w bezpośredniej konfrontacji Morawica v Brze-
ziny lepsze okazały się  zespoły z Brzezin. Ponadto z rywali-
zacji w grupie a odpadły zespoły Moto Inwest(komis samo-
chodowy z Bilczy) oraz fi rma remontowo-budowlana z Mora-
wicy BIS-BUDoraz z grupy B Jumar(betoniarnia z Morawicy) 
oraz PG Team(fi rma z Piasecznej Górki). Poniżej przebieg ry-
walizacji turniejowej:

Grupa A
Bis Bud- Moto Inwest 2:2

Dla Bis Bud Łukasz Słoń I Mateusz Bisaga oraz Jacek Ku-
bicki I Jakub Kuc dla Moto Inwest.

z oc.pl – Dawkar 1:4
Dawid Zychowicz dla z oc.pl oraz Mirosław Domagała, 
Mariusz Januchta i Grzegorz Zegadło x 2 dla Dawkar. 

Bis Bud – z oc.pl 0:5
Po golach Dawida Zychowicza, Macieja Jędrychowskiego 
x 2 i Łukasza Podsiadło x 2.

Moto Inwest- Dawkar 1:0
Po golu Jakuba Kuca.
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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. 

Maj 2015  nr 5/2015 (271)  WIADOMOŚCI MORAWICKIE

43 uczniów wzięło udział w dwutygodniowym międzynarodowym obozie języka angielskiego
fot. B. Kruk

Oferta skierowana jest do 
młodzieży w wieku od 14 do 19 
roku życia, której poziom zna-
jomości języka angielskiego po-
zwala na swobodną komunika-
cję. W programie obozu, oprócz 
zajęć lingwistycznych, planowa-
ne są różnorodne zajęcia rekre-
acyjne, zabawy sportowe, wy-
cieczki i dyskoteki. Sprawdzo-
ne już w latach ubiegłych formy 
nauki, pozwolą na bezpośredni 
kontakt z „native speakers”, któ-
rzy w sposób naturalny sprowo-
kują komunikację w języku an-
gielskim i rozwój praktycznych 
umiejętności posługiwania się ję-
zykiem 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

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców, 
którzy amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografi ą. 

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Do u

MOJA GMINA W OBIEKTYWIE – KONKURS
Wójt Gminy Morawica serdecznie zaprasza na konkurs fotogra-

fi czny pt. „Moja Gmina w Obiektywie”. Celem konkursu jest uka-
zanie piękna przyrody, krajobrazu, zabytków, ciekawych miejsc, 
i obiektów inwestycyjnych oraz tradycji i kultury naszej gminy.

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

WIĘCEJ NA WWW.MORAWICA.PL
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