
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY       MORAWICA      sierpień 2015      NR 8 (274)      ISSN  1509-0884

Nad zalewem w Morawicy 
tradycyjnie już odbyła się magiczna 

Noc Świętojańska, podczas której nie 
zabrakło licznych atrakcji

szczegóły na stronie 22

Do gminy Morawica zjechały delegacje z partnerskich miast
                                                                                     fot. Bartosz Kruk

Zespół Brathanki był gwiazdą tegorocznej  
Nocy Świętojańskiej fot. Bartosz Kruk

„Młodzież przyszłością 
Zjednoczonej europy – 

międzypokoleniowe zbliżenie 
mieszkańców  

gmin partnerskich”  
- pod takim hasłem w Centrum 
samorządowym w Morawicy, 

odbył się cykl konferencji 
międzynarodowych. 

szczegóły na stronie 3

24 drużyny z terenu gminy Morawica 
stanęły w szranki w tegorocznych 

Gminnych Zawodach  
sportowo-pożarniczych  

dla Ochotniczych straży pożarnych. 

szczegóły na stronie 18
Druhowie, również z młodzieżówek, dali prawdziwy popis 
swoich możliwości fot. Bartosz Kruk



Zgłoszenie awarii wodociągów  
i kanalizacji

Zakład Gospodarki Komunalnej

tel. 311-47-95

dzwonić można w godz. 7.30 - 15.30

Oczyszczalnia Ścieków w Brzezinach

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

Od wtorku do niedzieli w godz. 10-16. Ekspozycja sta-
ła: wystawa wyrobów garncarskich garncarzy z Chału-
pek i zaprzyjaźnionych miejscowości, miejsce pracy  
garncarza. Bilety: 4 zł - osoba dorosła i 2 zł - uczniowie  
i studenci. Rezerwacji wycieczek można dokonać tele-
fonicznie (041) 311-87-02 (u przewodnika ośrodka).
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Informujemy, że z dniem 1 marca 2015 r.
uległy zmianie 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

OGŁOSZENIE
Informujemy, że od 31 sierpnia 2015 roku  

kryta pływalnia “Koral” w Morawicy  
będzie zamknięta na dwa tygodnie  

ze względu na prace techniczne i renowacyjne.
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W Gminie Morawica  
odbyły się międzynarodowe konferencje

„Młodzież przyszłością Zjednoczonej Europy – międzypokoleniowe zbliżenie mieszkańców gmin part-
nerskich ” – pod takim hasłem w Centrum Samorządowym w Morawicy odbył się cykl międzynarodo-
wych spotkań.

Realizacja projektu odbyła się dzię-
ki pozyskanemu przez Gminę Morawi-
ca dofinansowaniu z Unii Europejskiej 
(przyznanemu przez Komisję Europej-
ską) w ramach PROGRAMU EUROPA 
DLA OBYWATELI  2014 – 2020. Działanie 
2.1. Town Twinning. Założeniem projek-
tu były dyskusje, warsztaty, debaty nt. in-
tegracji młodzieży przez zaangażowanie 
do działań społecznych,  potencjału mło-
dzieży w rozwoju gminy, wspólnej przy-
szłości w UE w dobie kryzysu finanso-
wego. Rozmawiano o nowoczesnych me-

Przezentacje swoich państw i miejscowości kolejno przedstawili zaproszeni  
zagraniczni goście                         fot. B. Kruk

Podczas jednej z konferencji  
rozmawiano na temat roli młodzieży  
w Unii Europejskiej              fot. B. Kruk

todach edukacji, przeciwdziałaniu mar-
ginelizacji, wyjaśniano zasady wybo-
rów samorządowych. Uczestnikami spo-
tkań byli zarówno seniorzy z poszczegól-
nych partnerskich miast jak i młodzież, 
co przyczyniło się do wspólnej integracji 
międzypokoleniowej.  

Podczas jednego ze spotkań poświę-
conego sprawom kulturalnym omówiono 
zaangażowanie społeczności w życie kul-
turalne samorządów. Innym ważnym te-
matem poruszonym podczas konferencji 
była rola organizacji pozarządowych. W 
trakcie wszystkich konferencji przedsta-
wione zostały prezentacje multimedialne 
na poszczególne tematy. 

Głównymi rezultatami projektu były 
promowanie obywatelstwa europejskie-
go i demokracji oraz kształtowanie społe-
czeństwa integracyjnego. Uczestnicy pro-
jektu wzięli  udział w  zakończeniu roku 
szkolnego oraz w festynie pn. „Noc Świę-
tojańska w Morawicy”. Wszyscy zgodnie 
podkreślili jak ważne w dzisiejszych cza-
sach jest podtrzymywanie wzajemnego 
dialogu. 

RedakcjaUczestnicy projektu podczas zakończenia roku szkolnego w ZS w Brzezinach
                       fot. B. Kruk
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Rodzinny Festyn Sportowy  
w Szkole Podstawowej w Morawicy

Dnia 13.06.2015roku w piękny, niesa-
mowicie upalny poranek, na boiskach 
sportowych Szkoły Podstawowej w Mora-
wicy zebrali sie Rodzice, Uczniowie i Na-
uczyciele by świętować w radosnej i sło-
necznej atmosferze Rodzinny Dzień Spor-
tu. Tegoroczna edycja festynu miała ,,Uza-
leżnić nas od sportu” .Na ile to się udało 
czas pokaże. Konkurencje były tak ułożo-
ne, aby podczas domowego pikniku móc 
je jeszcze raz powtórzyć. Organizatorzy 
festynu przygotowali 14 konkurencji spor-
towo-rekreacyjnych, przy wykonywaniu 
których było mnóstwo radości. Była mię-
dzy innymi piłka zamiatana, przelewanie 
wody przez 25-metrowego węża, czy też ,, 
z koca na koc - przerzucanie piłki „. Rodzi-
ce integrowali się ze swoimi dziećmi, chęt-
nie im pomagali w wykonywaniu trud-
niejszych zadań. Natomiast upał jaki pa-
nował w tym dniu nie pomagał uczestni-
kom! Ale dzięki temu, że rodzice zorgani-
zowali dla każdej klasy stoiska z ogromny-
mi parasolami i ze zdrową, orzeźwiającą 
żywnością - wszyscy dali radę!

Impreza zaczęła się na sali gimnastycz-
nej, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie 
przez Panią Dyrektor Jadwigę Poznań-
ską. Następnie odbył się pokaz japoń-
skiej sztuki walki Karate Kyokushin, pręż-
nie działającej w naszej szkole pod kie-
runkiem Senseya p. Andrzeja Horny. Po-
kaz morawickiej sekcji karate dostar-
czył moc emocji i ukazał umiejętności na-
szych uczniów i ich rodziców. Ale to nie 
wszystko! W tym dniu okazało się, że ta-

Panowie Strażacy przygotowali konku-
rencje sportowe, które wśród dzieci, ro-
dziców i nauczycieli cieszyły się dużą 
atrakcyjnością i popularnością. Prezento-
wali samochód i sprzęt strażacki, sprzęt 
ratownictwa wodnego i medycznego, 
opowiadali na temat udzielania pierwszej 
pomocy oraz użytkowania sprzętu ratun-
kowego. Ochotnicy z naszej OSP byli jak 
zwykle dla nas bardzo życzliwi i chętni 
do współpracy. Mamy nadzieję, że dzię-
ki takim akcjom szeregi OSP w Morawi-
cy zasilone zostaną przez dzieci i mło-
dzież z naszej szkoły. Państwo Agniesz-
ka i Piotr Rudzcy przygotowali stoisko 
ze wspaniałymi owocowymi herbatka-
mi, które wszystkim uczestnikom festy-
nu w tym niesamowitym upale dodawały 
werwy i animuszu. 

Ostatecznie zwycięzcą tegorocznych 
zmagań sportowych została klasa Id w ka-
tegorii wiekowej klas I-III oraz klasa 6b 
w kategorii wiekowej klas IV-VI. Zwycięz-
cy zostali nagrodzeni pucharami oraz zło-
tymi medalami. Dzięki determinacji i za-
angażowaniu p. Woli Kruk, każde dziec-
ko otrzymało drobny upominek za udział 
w festynie. Organizatorzy dziękują dru-
hom strażakom w składzie: p. Jan Tworek, 
p. Leszek Ozimirski, p. D. Tworek, p. P. Ry-
gelska za udział w festynie, Radzie Rodzi-
ców za zaangażowanie i pomoc przy or-
ganizacji, Rodzicom przygotowującymi 
poczęstunek i biorącym udział w zaba-
wie, Nauczycielom, Wychowawcom oraz 
wszystkim dzieciom dzielnie znoszącym 
trudy rywalizacji sportowej.

 Organizatorzy;  
Anna Kuranda ,Ewa Ozimirska,  

Ewa Korban i Beata Sowa

lentów w naszej szkole jest co niemiara! 
Kolejnym jest zespół taneczny Piramida 
liczący 55 tancerek, a prowadzony przez 
p. Annę Kurandę. Zespół zaprezentował 
się w choreografiach ,,Marzenia Kopciusz-
ka” i ,,Gra uczuć”. Był to profesjonalny 
występ tancerzy na wysokim poziomie. 
Barwne stroje, muzyka robiły niesamowi-
te wrażenie. Następnie wystąpiła klasa Ia 
pod kierunkiem p. Ewy Korban w tańcu 
,,Hej ho”. Wszystkie dzieci zaprezentowa-
ły się cudownie i zachęciły uczestników 
imprezy do wspólnej rodzinnej zabawy.

Do festynu aktywnie włączyła się 
Ochotnicza Straż Pożarna z Morawicy. 

Drużyny biorące udział w rozgrywkach dały z siebie wszystko i zaprezentowały się 
na najwyższym poziomie                 fot. Arch.

Podczas rodzinnego festynu było wiele konkurencji sportowych                fot. Arch.
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W Piasecznej Górce  
stanęła zewnętrzna siłownia 

Moc konkursów z cennymi nagrodami i zabaw dla całych rodzin oraz liczne atrakcje dla dzieci towarzy-
szyły oficjalnemu otwarciu siłowni zewnętrznej w Piasecznej Górce sfinansowanej z funduszu sołeckie-
go. Wszystko to działo się podczas I Festynu Rodzinnego w Piasecznej Górce, który był niezwykle udany.

Nie tylko otwarcie siłowni zewnętrz-
nej było powodem zorganizowania Fe-
stynu Rodzinnego w Piasecznej Górce. 
– Chcielibyśmy, żeby nasze społeczeń-
stwo zintegrowało się – tłumaczy Alicja 
Jamorska-Kurek, sołtys Piasecznej Gór-
ki. – Mamy nadzieję, że dzięki sfinanso-
wanej z pieniędzy z funduszu sołeckie-
go nowej siłowni zewnętrznej, jaką udało 
się wybudować przy boisku sportowym, 
mieszkańcy zaczną bliżej się poznawać – 
dodaje.

Faktem jest, że mieszkańcy Piasecz-
nej Górki, szczególnie ci, którzy lubią 
dbać o swoją formę, mogą mieć prawdzi-
wy powód do zadowolenia. To właśnie 
w ich miejscowości zamontowano nowe 
urządzenia siłowe. – Zachęcam wszyst-
kich do aktywnego spędzania czasu wol-
nego na siłowni zewnętrznej. Można tu 
nie tylko poprawić formę, ale przede 
wszystkim poczuć się także lepiej psy-
chicznie. Sport to zdrowie – podkreśla 
Alicja Jamorska-Kurek, sołtys Piasecznej 
Górki.

Jak podkreślali, obecni podczas 
otwarcia zewnętrznej siłowni mieszkań-
cy, w tej miejscowości bardzo brakowało 
tego typu urządzeń. – Teraz możemy po-
czuć się jak na prawdziwej siłowni, a na-
wet lepiej, bo w końcu na świeżym po-
wietrzu – zgodnie zaznaczyli. Oficjal-
ne otwarcie siłowni zewnętrznej zaku-
pionej z funduszu sołeckiego połączo-
ne było z instruktażem jak bezpiecznie z 
niej korzystać. Zajęcia poprowadzili bra-

ufundowane przez Urząd Gminy w Mo-
rawicy, Galerię Echo, firmę Poldaun oraz 
wielu prywatnych sponsorów. Na zakoń-
czenie imprezy odbyła się dyskoteka pod 
gwiazdami poprowadzona przez profe-
sjonalnego didżeja.    

Agnieszka Olech

Bracia Karol i Kacper Stelmasińscy pokazali mieszkańcom jak prawidłowo korzy-
stać z zewnętrznej siłowni                 fot. Arch.

cia Karol i Kacper Stelmasińscy oraz fizy-
koterapeuta Dorota Winiarska.

I Festyn Rodzinny w Piasecznej Gór-
ce obfitował w szereg atrakcji. Najmłodsi 
mogli skorzystać z darmowej dmuchanej 
zjeżdżalni, a wraz z tymi nieco starszymi 
wziąć udział w licznych konkursach, w 
których do wygrania były cenne nagrody 

Fizykoterapeutka Dorota Winiarska przekonywała, że ruch to 
zdrowie                fot. Arch.

Profesjonalne porady zaciekawiły zebranych, którzy sami chętnie 
ćwiczyli na ustawionych urządzeniach do ćwiczeń          fot. Arch.
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Świętokrzyska grupa ACTIVE zapraszana na rajd zorganizowany przy finansowym wsparciu GMINY MORAWICA i PŁYWALNI KORAL

I MORAWICKA 100-TKA ROWEROWA
30 sierpnia 2015 - niedziela Komandor Arkadiusz Strójwąs  

arekstrojwas@gmail.com698-174-030

1.Cele Rajdu:
•	 poznanie walorów krajoznawczych okolic Morawicy, Chmielnika 

i Buska Zdrój,
•	 propagowanie turystyki rowerowej jako czynnej formy wypoczynku,
•	 integracja środowiska świętokrzyskich kolarzy turystów.

2. Termin rajdu, miejsce startu:
•	 30.08.2015 Centrum Samorządowe w Morawicy k/ fontanny 
•	 8:00 – 8:15 - zbiórka
•	 powitanie uczestników setki, sprawdzenie listy, omówienie prze-

biegu trasy, podział na grupy,
•	 8:30 START

3. Zgłoszenia i wpisowe:
•	 w I Morawickiej 100-tce Rowerowej udział biorą wszyscy chętni, 

którzy dokonają zgłoszenia na piśmie w kasie Krytej Pływalni Koral 
ul. Szkolna 6 (czynne codziennie 6-22 w terminie od 15 do 23 sierp-
nia 2015r oraz wniosą wpisowe: 20 zł.

•	 w przypadku wyczerpania limitu miejsc organizator nie gwarantu-
je kompletu świadczeń /medalu/,

•	 ilość miejsc ograniczona.
•	 pierwsze trzydzieści osób otrzyma okolicznościowe koszulki ufun-

dowane przez firmę Stochmal materiały Budowlane

4. Trasa Rajdu:
•	 Morawica > Radomice > Górki > Wierzbie > Lubania > Chmiel-

nik 30 km przerwa 20 min. > Szyszczyce > Bożykowa > Elżbiecin 
> Busko Zdrój 56 km przerwa 40 min. (ciepły posiłek) > Kameduły 
> Szaniec > Śladków Duży > Chmielnik ( przerwa 10 min.) > Ługi 
> Brody > Brudzów > Morawica 106 km

5. Świadczenia organizatorów:
•	 okolicznościowy medal rajdowy dla rowerzystów którzy pokona-

ją trasę,
•	 gorący posiłek na trasie (56 km.)
•	 puchar Wójta Gminy Morawica dla najmłodszego i najstarszego 

uczestnika rajdu (który ukończył)
•	 uczestnikom 100-etki towarzyszyć będzie samochód techniczny z 

bagażnikiem na rowery i urządzeniami, który zapewni firma FO-
TUS

•	 każdy uczestnik otrzyma zdjęcie grupowe ufundowane przez fir-
mę FOTUS

6. Obowiązki uczestników:
•	 posiadanie dowodu tożsamości, niepełnoletni innego dokumentu 

np. legitymacji szkolnej, paszportu,
•	 posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisa-

mi Kodeksu Drogowego, odpowiedniego do warunków pogodo-
wych ubioru, bidon (woda do picia),

•	 100-tka odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, a uczestni-
ków zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowe-
go z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami

•	 uczestnicy od NNW na czas trwania rajdu ubezpieczają się we wła-
snym zakresie,

•	 Rajd nie ma charakteru wyścigu, a uczestnicy rajdu będą poruszać 
się w grupach,

•	 zabrania się uczestnikom wyprzedzania na trasie osób prowadzą-
cych.
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7. postanowienia końcowe:
•	 udział w rajdzie młodzieży do lat 18 pod 

opieką osoby dorosłej,
•	 organizatorzy nie biorą odpowiedzialno-

ści za szkody wyrządzone przez uczestni-
ka rajdu innym uczestnikom oraz osobom 
trzecim i na odwrót,

•	 uczestnik 100-tki ponosi prawną odpowie-
dzialność za szkody wynikłe z jego winy,

•	 rajd odbędzie w się w przewidzianym ter-
minie bez względu na pogodę,

•	 wpisowe nie podlega zwrotowi w przy-
padku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie,

•	 rajd nie posiada charakteru komercyjnego 
i jest organizowany według zasady „non 
profit”, a uczestnicy rajdu dokonują jedy-
nie wpłat na organizację imprezy,

•	 dokonanie wpłaty-wpisowego na rajd jest 
równoznaczne z zapoznaniem się z treścią 
regulaminu i jego akceptacją,

•	 ostateczna interpretacja regulaminu nale-
ży do organizatorów.

Wszystkim uczestnikom rajdu, życzymy bez-
piecznej jazdy, przyjemności oraz sportowych 
i turystycznych wrażeń.
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Obelisk przed Centrum Samorządowym 
odsłonięty

8 czerwca, dokonano uroczystego odsłonięcia 
obelisku z nazwami ośmiu miast partnerskich gmi-
ny Morawica. Niezwykle ważny monument stanął 
przed Centrum Samorządowym w Morawicy.

Na obelisku widnieją nazwy państw i miast part-
nerskich gminy Morawica: Ukraina - Bałaniwka, Sta-
ny Zjednoczone - Camas, Niemcy - Herbolzheim, 
Włochy - Priverno oraz Słowacja dzielnica Bratysła-
wy Raca, a także partnerskich gmin polskich: Krap-

kowic, Zabierzowa i Stawigudy. Obelisk jest tak skonstruowany, 
że w kazdej chwili można dołożyć kolejne elementy w przypad-
ku nawiązania współpracy z następnymi miastami.

Odsłonięcia obelisku z nazwami ośmiu miast partnerskich 
dokonali przedstawiciele Gminy Morawica, a zarazem pomysło-
dawcy projektu wraz z obecnymi przedstawicielami miast part-
nerskich. „Odsłonięcie obelisku to bardzo ważne wydarzenie. W 
ten sposób postanowiliśmy uhonorować wszystkie nasze miasta 
partnerskie” - podkreślił wójt gminy Morawica- Marian Buras, 
zaznaczając przy tym jak ważna jest współpraca zagraniczna.

Agnieszka Olech

Przedstawiciele partnerskich miast zagranicznych chętnie 
robili sobie pamiątkowe zdjęcia pod obeliskiem       fot. Arch.

Jak podkreślali morawiccy partnerzy, ten obeliski to symbol 
wzajemnej współpracy                fot. Arch.

Chwila odsłonięcia obelisku była niezwykle uroczysta
                fot. Arch.

Obelisk z nazwami ośmiu partnerskich miast stanął przed 
Centrum Samorządowym w Morawicy fot. Arch.

Na obelisku widnieją nazwy państw i miast partnerskich gmi-
ny Morawica: Ukraina-Bałaniwka, Stany Zjednoczone-Camas, 
Niemcy-Herbolzheim, Włochy-Priverno oraz Słowacja dziel-
nica Bratysławy Raca, a także partnerskich gmin polskich: 
Krapkowic, Zabierzowa i Stawigudy.                fot. Arch.
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RANKING SAMORZĄDU 2015 -  
GMINA MORAWICA WŚRÓD NAJLEPSZYCH 

GMIN WIEJSKICH W POLSCE
We wtorek, 14 lipca dziennik „Rzeczpospolita” rozstrzygnął kolejną - 11 edycję Rankingu Samorządów. 
W Rankingu nagradzanych jest corocznie 100 gmin wiejskich, 100 gmin miejsko-wiejskich i 50 miast na 
prawach powiatu - co ważne do rankingu brane są pod uwagę wszystkie gminy w Polsce. 

Jedenastoletnia historia Rankingu w nowej formule pokazała, że Mora-
wica od lat utrzymuje się w ścisłej krajowej czołówce tych samorządów, któ-
re doskonale opanowały sztukę prowadzenia zrównoważonego rozwoju. 
W tej kwestii, bez wątpienia gmina Morawica jest jednym z niekwestiono-
wanych liderów w kraju. 

Gmina Morawica w Rankingu „Rzeczpospolitej”  
w ciągu ostatnich dziesięciu lat:

Lipiec 2006  - RANKING SAMORZĄDÓW – 11 lokata, 1 w województwie  
Lipiec 2007  - RANKING SAMORZĄDÓW – 25 lokata, 1 w województwie  
Lipiec 2008  - RANKING SAMORZĄDÓW – 23 lokata, 1 w województwie 
Lipiec 2009  - RANKING SAMORZĄDÓW – 18 lokata, 2 w województwie 
Lipiec 2010  - RANKING SAMORZĄDÓW – 5 lokata, 1 w województwie 
Lipiec 2011  - LIDER SAMORZĄDU w kat. GMIN WIEJSKICH  
 - tytuł  „Najlepszego Samorządowca 2011 roku w Polsce”  
    przyznany dla Wójta Mariana Burasa 
Lipiec 2011  - RANKING SAMORZĄDÓW – 11 lokata, 1 w województwie 
Lipiec 2012  - RANKING SAMORZĄDÓW – 6 lokata, 1 w województwie 
Lipiec 2013  - RANKING SAMORZĄDÓW – 10 lokata, 1 w województwie 
Lipiec 2014  - RANKING SAMORZĄDÓW – 14 lokata, 1 w województwie 
Lipiec 2015  - RANKING SAMORZĄDÓW – 27 lokata, 2 w województwie

Wybór najlepszych samorządów w Polsce poprze-
dzony jest dwuetapową selekcją, której dokonuje 
8-osobowa kapituła Rankingu pod przewodnictwem 
byłego premiera Jerzego Buzka.  W pierwszym etapie 
autorzy „Rankingu Samorządów 2015” wybrali mia-
sta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swo-
imi finansami w latach 2011-2014 i jednocześnie naj-
więcej w tym okresie inwestowały. Dane będące pod-
stawą rankingu pochodziły ze statystyk Ministerstwa 
Finansów. W drugim etapie oceniana była jakość za-
rządzania gminą: dynamika wzrostu wydatków ma-
jątkowych, wartość środków unijnych jakie wpłynę-
ły na rachunek budżetu, indywidualny wskaźnik za-
trudnienia, nadwyżkę operacyjną, dynamikę wzro-
stu dochodów własnych, relację nakładów inwesty-
cyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzro-
stu wydatków ogółem na jednego mieszkańca, trans-
port i łączność oraz ochrona środowiska. Informacje 
niezbędne do przeprowadzenia drugiego etapu do-
starczone zostały przez same samorządy. Do drugie-
go etapu zakwalifikowano 565 samorządów, w tym 
250 gmin wiejskich, wśród których gmina Morawi-
ca zajęła dwudzieste siódme miejsce  w kraju i dru-
gie w województwie.

Warsztaty Metodyczne Języka Angiel-
skiego w Morawicy

W dniach 2-4 lipca 2015 r., w Morawicy odbyły się po raz kolejny Warsztaty Metodyczne Języka Angiel-
skiego dla nauczycieli. Jest to jeden z wielu efektów ponad 10-letniej współpracy pomiędzy gminami: 
Morawica, Zabierzów, Krapkowice i miastem Camas ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto w tegorocz-
nych warsztatach udział wzięli także nauczyciele z Niemiec oraz ze Słowacji. 

Zajęcia poprowadzili:  Pat Edwards, Candy Michener, Alona Dickerson-
Moller, Alan Moller; nauczyciele z partnerskiego miasta  Camas w USA,  któ-
rzy wymieniali z pozostałymi uczestnikami warsztatów swoje doświadcze-
nia, pokazywali różne metody nauczania oraz przykłady lepszego kształce-
nia dzieci i młodzieży w zakresie języka angielskiego.  

Na zakończenie warsztatów Wójt Gminy Morawica Marian Buras wręczył 
wszystkim uczestnikom certyfikaty oraz podziękowania za pomoc w zorga-
nizowaniu tego szkolenia. Po zakończonych warsztatach, rozpoczyna się En-
glish Language Summer Camp Krapkowice/Pokrzywna 2015 dla dzieci i mło-
dzieży z partnerskich gmin Zabierzów, Morawica i Krapkowice, podczas któ-
rego uczyć się będą języka angielskiego pod kierunkiem nauczycieli z Camas.

W przerwie pomiędzy warsztatmi ich uczestnicy zwiedzali gminę Morawica. Zachwyceni 
byli pomysłem stworzenia obelisku miast partnerskich gminy Morawica                fot. Arch.
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Mała szkoła, duże sukcesy
Ostatnie dni czerwca to czas oczekiwania na świadectwa, pożegnanie ze szkołą i wakacje. Dla uczniów 
i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej to także czas dumy i radości z odnie-
sionych sukcesów i wyróżnień. O nich wszystkich pisali redaktorzy kieleckiego dziennika ,,Echo Dnia”. 

,,Oni uczą, jak walczyć z rakiem”
Rozpoczęli od relacji z konferencji podsumowującej  rok szkolny  

w 230 świętokrzyskich szkołach promujących Europejski Kodeks Walki  
z Rakiem, która odbyła sie 22 czerwca 2015 roku w Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii. Oceniono, iż ,,najciekawszy program realizowano w Szkole Pod-
stawowej w Woli Morawickiej”. Podczas wymienionego wyżej spotkania ko-
ordynator prozdrowotnego programu profilaktycznego w naszej szkole Dag-
mara Wojciechowska-Buśluk przedstawiła prezentację dotyczącą działań  
promujących zdrowy tryb życia podjętych  w minionym roku szkolnym przez 
nauczycieli, uczniów i rodziców, wśród których znalazł się wprowadzony  
w kwietniu ,,Zdrowy kwartał”. Wspólnie z dyrektorem szkoły, Katarzyną 
Stańko, opowiedziały o nich czytelnikom ,,Echa Dnia”. Szkoła jako druga  
w gminie, obok Gimnazjum w Obicach, otrzymała certyfikat Szkoły Promu-
jącej Europejski Kodeks Walki z Rakiem.  Artykuł pt. ,,Oni uczą, jak walczyć  

z rakiem” pojawił się 23 czerwca w wydaniu papierowym dziennika, ko-
lejno wypowiedź w serwisie internetowym, a 25 czerwca na stronie Świę-
tokrzyskiego Kuratorium Oświaty  zamieszczony został opis udziału szko-
ły w Programie ,,Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki 
z Rakiem” jako przykład dobrej praktyki dla innych szkół.

,,Oni znają dobry przepis na sukces”
24 czerwca 2015  roku  dziennik opublikował listy szkół z najlepszymi wy-

nikami ze sprawdzianu szóstoklasisty w gminach, powiatach i wojewódz-
twie. Jak podaje ,,Echo Dnia” Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawic-
kiej uzyskała pierwszy wynik w gminie Morawica, drugi  w powiecie i dwu-
nasty w województwie. Nasz średni wynik to 84,50 procent. Tuż po opubli-
kowaniu tych rankingów w szkole pojawili się przedstawiciele ,,Echa Dnia’’, 

którzy prosili nas o zdradzenie przepisu na sukces. Re-
ceptą na osiągnięcie tak dobrych wyników jest przede 
wszystkim praca uczniów, rodziców i nauczycieli oraz 
dobra atmosfera w szkole. Tak twierdzi między innymi 
Katarzyna Kubicka, uczennica, która uzyskała najwyż-
szy wynik w klasie. Warto nadmienić, iż Kasia jest lau-
reatką wielu konkursów na szczeblu gminnym i woje-
wódzkim. W 2013 roku zdobyła I miejsce w Wojewódz-
kim Konkursie Literackim ,,Magia Dziecięcej Wyobraź-
ni”, gdzie napisana przez nią bajka  została wybrana 
z trzystu nadesłanych. W obecnym roku Kasia zajęła 
I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym zorganizowanym w ramach obcho-
dów 25-lecia Samorządu Terytorialnego. 

Zdjęcie szczęśliwej klasy VI z Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Woli Morawickiej  ukazało się 
w artykule pt. ,,Oni znają dobry przepis na sukces”  
w dodatku ,,Echo kieleckie” 26 czerwca 2015 roku 
i stało się wspaniałym prezentem dla tegorocznych 
absolwentów, ich nauczycieli i rodziców.

Dagmara Wojciechowska - Buśluk
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Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!
Akademie, występy, rozdanie świadectw - tak uczniowie szkół z terenu gminy Morawica pożegnali rok 
szkolny 2014/2015. W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło łez wzruszenia wśród licznych absolwentów, 
którzy po wakacjach rozpoczną edukację w kolejnych placówkach. 

Po wielu miesiącach wytężonej pra-
cy i nauki nadszedł długo wyczekiwany 
dzień przez uczniów – zakończenie roku 
szkolnego. Z tej okazji wójt gminy Mora-
wica, Marian Buras, podziękował dyrek-
torom, rodzicom i całemu gronu pedago-
gicznemu za trud, jaki włożyli w wycho-
wanie młodego pokolenia, a uczniom za 
zaangażowanie w naukę i liczne inicjaty-
wy społeczne, które były organizowane 
na terenie naszej gminy i poza nią. Zwró-
cił również uwagę na nieocenioną pracę 
administracji i obsługi szkół, bez których 
ich funkcjonowanie nie byłoby możliwe. 
Życzył wszystkim bezpiecznych waka-
cji, udanego wypoczynku i szczęśliwego, 
wrześniowego powrotu w szkolne mury.

Uroczystości obfitowały w bogate pro-
gramy artystyczne przygotowane przez 

uczniów poszczególnych szkół. W trak-
cie akademii były wyróżnienia i dyplomy 
za najlepsze wyniki w nauce, a także dla 
tych, którzy w tym roku szkolnym wyjąt-
kowo na nie zapracowali.

Wszystkim uczniom, rodzicom, na-
uczycielom i osobom zaangażowanym 
w edukację młodzieży dziękujemy i ży-
czymy miłych wakacji!

Agnieszka Olech
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Najlepsi uczniowie otrzymali gratulacje i nagrody książkowe         fot. B. Kruk

Uroczystości obfitowały w bogate programy 
artystyczne                                     fot. B. Kruk

Po wielu miesiącach pracy i nauki 
uczniowie zasłużyli na wypoczynek

 fot. B. Kruk
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Szósty Bieg o Laur Brzezin za nami
19 lipca, już po raz szósty odbył się Bieg o Laur Brzezin. W blokach startowych ustawiło się w sumie 
ponad 100 osób i sprawdziło swoje siły na dystansie o długości 7 km. Aura była kapryśna, ale nie znie-
chęciła sportowców, którzy pełni ducha walki rywalizowali do ostatnich sił. 

Organizatorem biegu było Stowarzy-
szenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Spo-
tkanie miało na celu promowanie aktyw-
nej formy spędzania wolnego czasu oraz 
zdrowego stylu życia. Impreza z roku na 
rok cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem. – W tegorocznej edycji udział 
w zawodach drogą mailową zadeklaro-
wało 150 zawodników. W blokach starto-
wych stanęło jednak około stu. Tylu spor-
towców wzięło udział w biegu głównym  
– mówi Marianna Węgrzyn, Prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwo-
la. – Dystans zwodów jest niezmienny od 
kilku lat i wynosi siedem kilometrów. Tra-
sa swoją długością nawiązuje do długości 
Brzezin, a może nią pobiec każdy, zarów-
no amatorzy, jak i profesjonaliści – dodaje.

W tegorocznej edycji stworzono nową 
klasyfikację. – Oprócz głównej klasyfi-
kacji „open” jest także dodatkowa dla 
mieszkańców gminy Morawica – mówi 
Marianna Węgrzyn, Prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Brzezin i Podwola. – Laure-
aci tego biegu otrzymują takie same na-
grody, jak uczestnicy kategorii „open”. 
Oprócz tego stworzyliśmy także katego-
rię do lat 18. Nagrodę rzeczową dosta-
nie również najlepsza kobieta oraz naj-
młodszy i najstarszy zawodnik – doda-
je. Oprócz cennych nagród rzeczowych 
dla laureatów, organizatorzy przewidzieli 
także pamiątkowe medale dla wszystkich 
sportowców biorących udział w biegu.

Uczestnicy spotkania ocenili trasę jako 
trudną. Z pewnością przyczyniła się do 
tego kapryśna aura i ulewny deszcz. – Tra-
sa jest bardzo wymagająca. Ma podbiegi 
na dużej wysokości, także nie jest łatwo, 

pomimo, że odcinek nie jest długi – mówi Mateusz Celak, który zwyciężył w klasyfika-
cji generalnej. – Ponad to, dzisiaj jest dosyć wysoka temperatura, a po deszczu zrobiło się 
parno i duszno. To niestety nie sprzyja wysiłkowi i trochę osłabia, ale trzeba walczyć – do-
daje. Tuż za nim na miejscu drugim w klasyfikacji OPEN uplasował się Sylwester Lepiarz. 
Miejsce trzecie zajął Rafał Czarnecki. W kategorii „Mieszkaniec gminy Morawica” miejsce 
pierwsze zajął Tomasz Domagała, który jest nie tylko radnym gminy Morawica, ale rów-
nież strażakiem OSP Bilcza. Miejsce drugie zajął Mateusz Osman, a miejsce trzecie Mate-
usz Zegadło. W kategorii do 18 lat na miejscu pierwszym uplasował się Michał Chrzęsz-
czyk. Miejsce drugie zajął Damian Sochacki, a miejsce trzecie Michał Karasiński. 

Oprócz biegu głównego, jak co roku odbył się także bieg przedszkolaków. – Ta część 
imprezy przyciąga tłumy dzieci w wieku przedszkolnym – mówi Marianna Węgrzyn, 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. – W trzech kategoriach pobiegły 
czterolatki, pięciolatki i sześciolatki. W kategorii czterolatków miejsce pierwsze zajęła Ka-
tarzyna Bentkowska. Miejsce drugie zajął Bruno Domagała, a miejsce trzecie Natalia Ma-
ciejewska. W kategorii pięciolatków miejsce pierwsze wywalczył Bartosz Głuszek. Tuż za 
nim dobiegł Borys Domagała, a miejsce trzecie zajęła Maria Tarka. W kategorii sześcio-
latków miejsce pierwsze zajęła Amelia Colas. Na miejscu drugim uplasował się Piotr Ku-

rek, a na miejscu trzecim Julia Misior. Warto zaznaczyć, 
że w tym roku mali uczestnicy mieli prawdziwą szkołę 
przetrwania, bo  wystartowali w strugach deszczu. Ale 
mimo tego, świetnie sobie poradzili – dodaje.

Doskonale poradzili sobie również najstarsi zawod-
nicy, którzy pobiegli w kategorii 60+. Tutaj bezkonku-
rencyjny okazał się Stefan Kumor. Najlepszą kobietą za-
wodów została Sabina Jarząbek. Najlepszym zawodni-
kiem z Brzezin został Mateusz Zegadło. Najstarszym 
zawodnikiem był Wiesław Ruchomski, a najmłodszym 
Michael Frankowicz.

Po zakończeniu biegów, na uczestników spotkania 
czekał wzmacniający poczęstunek, kawa i herbata. Im-
prezę uświetnił występ Małgorzaty Biesagi i Krzysztofa 
Nawrota. Nie zabrakło także konkursu nalewek, w któ-
rym wygrała Barbara Kanarek z Brzezin z nalewką wi-
śniową.  

Agnieszka Olech

Sportowcy mieli do pokonania trasę o długości 7 km, która nie należy do najła-
twiejszych                fot. B. Kruk

Pomimo trudnych warunków pogodowych zawodnicy, jak co roku, 
dali z siebie wszystko                                                          fot. B. Kruk
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Szkolne Inkubatory  
Dwujęzyczności w Gimnazjum w Morawicy
W bieżącym roku szkolnym, od grudnia do maja, Gimnazjum w Morawicy uczestniczyło w realizacji pi-
lotażowego projektu Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pt. „Szkolne Inku-
batory Dwujęzyczności”. Projekt skierowany był do wszystkich typów szkół, a głównym jego zadaniem 
było przygotowanie i realizacja z młodzieżą inicjatyw dwujęzycznych. 

Cele projektu zakładały poznanie słow-
nictwa z różnych dziedzin nauki szkol-
nej  i wzrost umiejętności uczniów w za-
kresie praktycznego posługiwania się języ-
kiem obcym oraz podniesienie kompeten-
cji metodycznych nauczycieli w zakresie 
nauczanie dwujęzycznego. Działania pro-
jektowe obejmowały cykl szkoleń dla na-
uczycieli, wizyty studyjne w szkołach war-
szawskich realizujących nauczanie dwuję-
zyczne, utworzenie Cyfrowego Laborato-
rium Dwujęzyczności oraz zorganizowa-
nie w szkole inicjatywy dwujęzycznej, któ-
rej nieodzownym elementem było prowa-
dzenie zajęć z młodzieżą w języku obcym. 
Ważnym elementem wspomnianej inicja-
tywy było to, aby we wszystkich podejmo-
wanych w szkole działaniach przyswaja-
nie języka obcego odbywało się w natural-
nym kontekście. Treści realizowane w ra-
mach zajęć dotyczących przygotowania 
inicjatywy nie miały wynikać z opracowa-
nych przez specjalistów programów na-
uczania języka obcego, lecz z aktualnego 
zapotrzebowania na konkretne słownic-
two i konstrukcje językowe w ramach na-
uczania różnych przedmiotów szkolnych, 
ale innych niż język obcy.

W Gimnazjum w Morawicy powstały 
dwie inicjatywy dwujęzyczne w ramach 
zajęć pozalekcyjnych. Pierwsza z nich pod 
nazwą „Geometria po angielsku” realizo-
wana była na zajęciach pozalekcyjnych z 

matematyki przez wicedyrektor Mario-
lę Kosztołowicz, a druga „Układ krążenia 
bez tajemnic” na zajęciach pozalekcyjnych 
z biologii pod przewodnictwem Doroty 
Molendowskiej. W ramach działań projek-
towych uczniowie poznali i utrwalili słow-
nictwo w języku angielskim stosowane w 
nauczaniu geometrii i biologii w zakresie 
nauki o układzie krwionośnym człowieka, 
oraz wykorzystywali je w praktyce szkol-
nej. Wszystkie zadania realizowane w ra-

mach projektu wymagały od uczniów i 
nauczycieli autentycznego zaangażowa-
nia i aktywizacji. Uczniowie opracowywa-
li obrazkowe słowniki pojęć matematycz-
nych i biologicznych, tworzyli tradycyjne 
i interaktywne mapy skojarzeń oraz pla-
katy, uczestniczyli w rozgrywkach Domi-
no i Memory oraz interaktywnych grach 
planszowych, zmagali się z ćwiczeniami 
interaktywnymi na platformie Learnin-
gApss, tworzyli komiksy, których bohate-
rami były figury geometryczne, oraz roz-
wiązywali zadania z matematyki i biologii.  
A wszystko to odbywało się w języku an-
gielskim. Elementem końcowym realizacji 
projektu było przygotowanie i nagranie w 
języku angielskim scenek „Zgadnij, kim je-
stem?”, w których na zajęciach z matema-
tyki uczniowie wcielili się w role figur geo-
metrycznych, zaś na zajęciach z biologii w 
elementy układu krwionośnego i opowia-
dali o „swoich” własnościach i charaktery-
stycznych cechach.

25 maja na spotkaniu w ŚCDN w Kiel-
cach obie opiekunki grup projektowych 
prezentowały sposób realizacji inicjatyw 
dwujęzycznych w szkole oraz efekty tej 
pracy. Prezentacja inicjatyw z Gimnazjum 
w Morawicy wzbudziła duże zaintereso-
wanie wśród słuchaczy, którzy byli zasko-
czeni doskonałą jakością jej realizacji oraz 
zaangażowaniem młodzieży.
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Zaangażowanie młodzieży w projekt było ogromne  fot. B. Kruk
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„ZDROWY STYL ŻYCIA”
Pod takim hasłem minął ubiegły rok szkolny w Przedszkolu Samorządowym w Morawicy. Maluchy do zdro-
wego trybu życia zachęcali wychowawcy, lekarze, ratownicy z krytej pływalni „Koral” w Morawicy, czy 
sportowcy z klubu „Moravia”. Cykl prelekcji zakończyło spotkanie ze Sławomirem Szmalem - polskim 
szczypiornistą, który w Katarze wraz z reprezentacją Polski wywalczył brązowy medal mistrzostw świata.

- Przez cały rok wyrabialiśmy u dzieci na-
wyki zdrowego odżywiania się oraz zdro-
wego stylu życia. W związku z tym zorgani-
zowany został dla przedszkolaków  cykl za-
jęć o tematyce prozdrowotnej. Nauczycielki 
przeprowadzały zajęcia dydaktyczno – wy-
chowawcze dotyczące znaczenia prawidło-
wego odżywiania się dla zdrowia i właści-
wego rozwoju – mówi Zofia Soboń, dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego w Morawi-
cy. - Z przedszkolnego jadłospisu zostały wy-
cofane słodycze, które zastąpiliśmy owoca-
mi i jarzynami. Dzieci poznawały nowe sma-
ki, próbowały pestki z dyni, nasiona słonecz-
nika, żurawinę. Podkreślaliśmy wpływ wi-
tamin na zdrowie i odporność organizmu. 
W związku z tym, do naszego przedszko-
la zaprosiliśmy mamę jednego z przedszko-
laków, doktor Agnieszkę Lelas, która zachę-
cała do racjonalnego odżywiania się, zacho-
wania higieny osobistej i zdrowego stylu ży-
cia – wymienia dyrektor Zofia Soboń. 

Zachęcając dzieci do aktywnego trybu 
życia dyrekcja przedszkola zaprosiła ratow-
ników z krytej pływalni „Koral” w Morawi-
cy. - Przedstawili oni korzyści wynikające 
z przebywania w wodzie. W ciekawy sposób 
opowiedzieli o swojej pracy, zaprezentowali 
sprzęt ratowniczy, który w wyjątkowych sy-
tuacjach jest wykorzystywany dla ratowa-
nia zdrowia i życia człowieka. Przypomnie-
li również o bezpiecznym korzystaniu ze 
zbiorników wodnych pod nadzorem osób 
dorosłych – poinformowała dyrektor Zofia 
Soboń. - Gościliśmy także sportowców z klu-
bu „Moravia” na czele z trenerem Markiem 
Bębnem. Piłkarze zachęcali dzieci do gry 
w piłkę nożną, którą już można uprawiać 

od najmłodszych lat. Przedszkolaki uczest-
niczyły w pokazie żonglerki oraz prawidło-
wym podawaniu i odbieraniu piłki. Podczas 
spotkania dzieci czynnie wzięły udział rów-
nież w rozgrzewce sportowej oraz w kon-
kursie  na mistrza strzelców - dodaje.

Przedszkolny cykl o zdrowiu zakończył 
się spotkaniem z bardzo ważnym sportow-
cem, polskim szczypiornistą, który w Kata-
rze wraz z reprezentacją Polski wywalczył 
brązowy medal mistrzostw świata, Sławo-
mirem Szmalem. Mistrz w  dostępny dla 
dzieci sposób podzielił się swoimi wspo-
mnieniami o pierwszych kontaktach z pił-

ką , które rozpoczął już w dzieciństwie. Za-
pewnił , że jest bardzo zadowolony ze swo-
jego wyboru, ponieważ gra sprawia mu ra-
dość i satysfakcję. - Wszyscy chcieliśmy za-
obserwować mistrza w akcji, dlatego przy-
gotowaliśmy bramkę, do której dzieci od-
dawały rzuty. Sławomir Szmal okazał się 
oczywiście wspaniałym bramkarzem, jed-
nak pochwalił sprawność naszych zawod-
ników – mówi dyrektor Zofia Soboń. Na 
pamiątkę spotkania wszystkie dzieci otrzy-
mały plakaty  mistrzowskiej  drużyny Eu-
ropy oraz zdjęcia z autografem kapitana. 

W minionym roku szkolnym, morawic-
kie przedszkolaki, dzięki systematycznej 
pracy nauczycieli oraz organizowaniu spo-
tkań z ciekawymi ludźmi sportu i rekreacji, 
poznały zdrowy styl odżywiania oraz bez-
pieczny i zdrowy sposób spędzania wolne-
go czasu. - Mamy nadzieję, że u wielu z nich 
zostanie to na długo w pamięci i przerodzi 
się w pasję lub zainteresowanie – powie-
działa dyrektor Zofia Soboń, składając jed-
nocześnie podziękowania wszystkim tym, 
którzy poświecili swój czas i podzielili się 
refleksjami na temat prawidłowego odży-
wiania się i zdrowego stylu życia.

Warto podkreślić, że we wszystkim spo-
tkaniach uczestniczyli rodzice przedszko-
laków, którzy byli zapoznawani z zadania-
mi rocznymi przedszkola oraz zachęcani 
do stosowania wymienionych zasad w ży-
ciu codziennym. 

Agnieszka Olech

Maluchy stanęły w szranki z mistrzem                fot. B. Kruk

Sławomir Szmal stanął na bramce i próbował obronić celne strzały przedszkolaków            
   fot. B. Kruk
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Wernisaż w Samorządowym  
Centrum Kultury w Morawicy

Uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach dokona-
li uroczystego otwarcia wystawy swoich prac dyplomowych w murach Samorządowego Centrum Kul-
tury w Morawicy. 

POŻYCZKA
W ROR
POŻYCZKA
W ROR

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

POŻYCZKA
W ROR
POŻYCZKA
W ROR

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

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

POŻYCZKA
GOTÓWKOWA
POŻYCZKA
GOTÓWKOWA

Zapraszamy do naszej placówki:
Morawica ul. Szkolna 11

tel. 41 311- 41- 40

ATRAKCYJNE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

ATRAKCYJNE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

Zapraszamy do naszej placówki:
Morawica ul. Szkolna 11

tel. 41 311- 41- 40

SPRAWDŹ!SPRAWDŹ!
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Otwarcie wystawy oficjalnie zainau-
gurował wójt gminy Morawica, Marian 
Buras, który powitał zebranych gości i ży-
czył niezapomnianych wrażeń artystycz-
nych. Wśród obecnych znaleźli się także 
przedstawiciele delegacji miasta partner-
skiego Herbolzheim z Niemiec z burmi-
strzem Ernstem Schillingiem na czele.

Tę naszą ucztę duchową rozpoczęli-
śmy od występu młodziutkiej i bardzo 
utalentowanej mieszkanki naszej gminy 

Laury Olchawa oraz Darii Kierońskiej, 
która to wraz z innymi artystami z tere-
nu gminy Morawica w lipcu ubiegłego 
roku występowała gościnnie na scenie 
przed Ratuszem w mieście Herboltzhe-
im w Niemczech – poinformowała Tere-
sa Badowska, dyrektor Samorządowego 
Centrum Kultury w Morawicy.

Po występach artystycznych odby-
ło się uroczyste otwarcie wystawy, które-
go dokonała Dyrektor Zespołu Państwo-
wych Szkół Plastycznych im. Józefa Szer-
mentowskiego w Kielcach, Maria Kowal-
czyk. – Podziwiając wszystkie te piękne 
dzieła sztuki chyba każdy mógł zaspoko-
ić swój zmysł artystyczny – podkreśla dy-
rektor Samorządowego Centrum Kultu-
ry, Teresa Badowska, która wielokrotnie  
podkreślała, iż otwarcie tej jakże wymow-
nej wystawy nie odbyłoby się, gdyby nie 
życzliwość i zaangażowanie dyrekcji i na-
uczycieli Zespołu Szkół Plastycznych 
w Kielcach oraz naszej rodzimej malarki, 
będącej jednocześnie instruktorem kultu-
ry, Hanny Kuty. – Na ich ręce składamy 
serdeczne podziękowania – tak w imie-
niu swoim oraz władz samorządowych 
dziękowała inicjatorom wystawy dyrek-
tor Badowska. 

Agnieszka Olech

Wystawa, którą można było oglądać przez miesiąc na korytarzach Samorządowe-
go Centrum Kultury była bardzo wymowna           fot. Radomski

Maria Kowalczyk, dyrektor Zespo-
łu Państwowych Szkół Plastycznych 
im. Józefa Szermentowicza w Kielcach 
odebrała podczas wernisażu gratulacje 
za stworzenie tak niezwykłej wystawy   

fot. Radomski
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Niczym prawdziwi Indianie
Zajęcia edukacyjno – sportowe, jazda konna, prace ręczne, strzelanie z łuku, prawdziwe tipi i zabawa 
w Indian z Prerii – te i wiele innych atrakcji i zajęć czekało w tegorocznej „Wiosce Indiańskiej” zorgani-
zowanej w Zaborzu.

Ten niezwykle popularny, wakacyj-
ny projekt trwał w dniach od 6 do 11 lip-
ca i był realizowany już po raz dziewią-
ty. Jego inicjatorem i pomysłodawcą był 
pastor Kościoła Ewangelicko – Metody-
stycznego w Kielcach, Janusz Daszuta. 
„Indiańska Wioska” to prawdziwa grat-
ka dla miłośników indiańskich obyczajów 
i kultury, a także świetny sposób na roz-
prawienie się z wakacyjną nudą. 

W tym roku w zabawie wzięło udział 
ponad trzysta dzieci w wieku od 7 do 13 
lat z terenu gminy Morawica. O ich bez-
pieczeństwo i ciekawe zajęcia zadbało po-
nad stu wolontariuszy. Dzięki opiekunom 
ze Stanów Zjednoczonych młodzież mo-
gła uczyć się języka angielskiego. Uczest-
ników podzielono na trzynaście plemion, 
z czego jedenaście rywalizowało ze sobą 
w różnego rodzaju konkurencjach, zbie-
rając punkty. Pozostałe dwa plemiona to 
Młode Wilki, do których należały dzieci 
w wieku 3-5 lat i Młode Bizony, do któ-
rych należały dzieci w wieku sześciu lat.

Od samego początku dzieci zosta-
ły przydzielone do poszczególnych ple-
mion i wybrały dla siebie indiańskie imio-
na. Każdego dnia odbywały się zajęcia 
edukacyjno – sportowe, podczas których 
mali Indianie zdobywali punkty. Rywa-
lizowali w wielu konkurencjach, między 
innymi strzelaniu z łuku, pokonywaniu 
toru przeszkód, czy rzucaniu dzidami. 
W ramach działań warsztatowych dzie-
ci wykonywały opaski na głowę, mydeł-
ka, a także poznawały znaczenie podsta-

wowych wartości, jak szacunek, mądrość, 
odwaga, poświęcenie, pokora i prawda. 
Punkty były także przyznawane za czy-
stość tipi, za dobre maniery i przestrzega-
nie zasad indiańskich.

Ostatniego dnia obozu odbyła się uro-
czysta ceremonia zamknięcia, która ob-
fitowała w barwne wydarzenia. Zanim 
to jednak nastąpiło mali Indianie wzię-
li jeszcze udział w kilku konkurencjach, 
wśród których było oczywiście przecią-
ganie liny. Tutaj najlepsze okazało się ple-

mię Papago. W szranki przeciągania liny 
stanęli również mocno dopingujący ma-
łych wojowników rodzice i wolontariu-
sze. W tej walce bezapelacyjnie najlepsi 
okazali się rodzice. 

Na zakończenie plemiona indiańskie 
wzięły udział w oficjalnej defiladzie, a ze-
brani goście mogli obejrzeć także pokazy 
konne. Wyłoniono również zwycięzców 
rozgrywek plemiennych. Jak się okazało, 
największą liczbę punktów zebrało ple-
mię Navaho.

Wypoczynek został zorganizowany 
we współpracy z Kościołem Ewangelic-
ko – Metodystycznym w Polsce i Stanach 
Zjednoczonych, Stowarzyszeniem Ekoro-
zwoju Lisowa i Zaborza, Urzędem Gminy 
w Morawicy oraz Urzędem Marszałkow-
skim w Kielcach. 

Warto podkreślić, że Stowarzysze-
nie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza na or-
ganizację „Wioski Indiańskiej” otrzyma-
ło wsparcie finansowe od Urzędu Gmi-
ny w Morawicy w kwocie 29.000 zł w ra-
mach Otwartego Konkursu Ofert, a od 
Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkow-
skiego w Kielcach - 18.000 zł. Organizato-
rzy na zakończenie spotkania złożyli tak-
że serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich pozostałych sponsorów wydarzenia.  

Zdjęcia z przeciągania liny rodzice kontra 
wolontariusze pochodzą z archiwum fotogra-
ficznego Kościoła Ewangelicko-Metodystycz-
nego w Kielcach

Agnieszka Olech
Wielki Wódz pasował na prawdziwych Indian najmłodszych uczestników obozu, 
czyli plemię „Młodych Wilków”                fot. B. Kruk

Tradycyjnie już, jak co roku, w Zaborzu stanęła najprawdziwsza wioska indiańska
fot. B. Kruk
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I WAKACYJNY RAJD ROWEROWY 
ukończony

Przez dwa dni przejechali łączny dystans 130 kilometrów, w tym ponad tysiąc me-
trów w pionie do góry. W ten sposób miłośnicy dwóch kółek z Morawicy spędzili 
jeden z lipcowych weekendów.
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O I WAKACYjNYM  
RAjdZIe ROWeROWYM  

opowiada  
Arkadiusz Strójwąs,  

pomysłodawca i organizator wyprawy.

„I Wakacyjny rajd rowerowy” odbył się 
w dniach 11-12 lipca. Docelowym miejscem 
była miejscowość wypoczynkowa Sielpia koło 
Końskich, z zaplanowanym noclegiem na polu 
campingowym „Iglasty Zakątek”. Miłośnicy 
dwóch kółek mogli tym razem „rowerować” 
przez dwa kolejne dni.

W sobotę, 11 lipca, kilka minut przed go-
dziną 9.00, w tradycyjnym już miejscu zbiór-
ki - koło fontanny przy Centrum Samorządo-
wym w Morawicy - pojawili się pierwsi ro-
werzyści. Jak zawsze przed każdą wyprawą 
obowiązkiem organizatora rajdu Arka Strój-
wąsa było wygłoszenie kilku zdań organiza-
cyjnych, zapoznanie z przebiegiem trasy i za-
sadami bezpieczeństwa. Po dopełnieniu for-
malności i wyznaczeniu osoby, która zamyka-
ła grupę rowerzyści mogli zrobić pamiątkowe 
grupowe zdjęcie i wyruszyli na ponad 60 ki-
lometrową trasę. Początkowo dało się odczuć 
poranny chłód, jednak z biegiem dnia słoń-
ce coraz śmielej ogrzewało ciepłymi promie-
niami. Początek trasy przebiegał obok zalewu 
w Morawicy, przez Bieleckie Młyny do Bil-
czy, gdzie do grupy dołączyła czwórka kolej-
nych rowerzystów. Brakowało jeszcze dwóch 
osób, które miały dołączyć w Kowali, ale nie-
stety z przyczyn niezależnych od nich (awa-
ria rowerów) nie mogli uczestniczyć w raj-
dzie. Warto jednak podkreślić, że dojechali 
po południu samochodem, by wspólnie z ro-
werzystami spędzić zakończenie dnia i posłu-
chać wycieczkowych wrażeń. W ten sposób na 

trasie zameldował się komplet rowerzystów 
czyli 18 osób. 

Kilka minut jazdy i już grupa minęła Sit-
kówkę Nowiny, kierując się następnie na 
Szewce i dalej piękną, wąską drogą asfaltową 
pośród drzewostanu leśnego dojechała do Pie-
koszowa. Na obrzeżach przy firmowym skle-
piku miejscowej piekarni zarządzona zosta-
ła przerwa, by trochę odpocząć i się posilić. Po 
małym odpoczynku rowerzyści ruszyli w dal-
szą trasę. Ciężko było przejechać obojętnie obok 
Podzamcza Piekoszowskiego  i nie zwiedzić 
ruin pałacu, a dokładniej „Umocnionej  Rezy-
dencji Możnowładczej”, który znajdował się 
na trasie przejazdu.

Po krótkim zwiedzaniu i kolejnych kil-
kunastu przejechanych kilometrach na-
stępnym punktem przystankowym był za-
lew w miejscowości Strawczyn. Malowni-
cze miejsce, wiata, ławeczki, a dookoła zale-
wu droga rowerowa zachęcały, by spędzić tu 
choć kilka chwil. Jednak nie można było so-
bie pozwolić na zbyt długie chwile sielanki, 
bo czekało na rowerzystów największe wy-
zwanie nie tylko tego dnia, ale całej wyciecz-
ki, czyli przejechanie na drugą stronę Pasma 
Oblęgorskiego. W miejscowości Oblęgór za-
czął się stromy, około czterokilometrowy 
podjazd, a suma metrów w pionie wynosiła 
blisko 150. Kilku osobom udało się wjechać 
do końca nie schodząc z roweru, a pozosta-
li spokojnie podeszli prowadząc swoje dwa 
koła. Z góry widoki na miejscową okolicę 
w części wynagradzały wysiłek, chociaż nie-
którzy podkreślali, że nie mieli siły oglądać 
się do tyłu, by podziwiać okolicę. Na samej 
górze była oczywiście chwila na złapanie od-
dechu i dalej w trasę. Tym razem było znacz-
nie łatwiej, więc niektórzy z prędkością po-
nad 50 km na godzinę pomknęli w dół, by za 
chwilę znaleźć się w Grzymałkowie. Podczas 
krótkiego postoju prym tym razem wiodły 
smakowite lody. Ponieważ do końca wypra-
wy nie było już daleko, cała grupa pogna-
ła do samej Sielpi bez przystanków. Zaraz 
na początku miejscowości wszyscy zgodnie 
chcieli uwiecznić chwilę na specjalnej kładce 

Ekipa I Wakacyjnego Rajdu Rowerowego w komplecie                 fot. Arch.
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rowerowej nad rzeką Czarną, by następnie 
udać się prosto do Iglastego Zakątka. Cam-
ping okazał się bardzo ładnym miejscem, 
pięknie położonym nad samą wodą z wła-
sną plażą, miejscem na ognisko oraz dużą 
wiatą. Do dyspozycji gości było także pole 
campingowe, namiotowe i różnego standar-
du domki. Bardzo miły właściciel rozloko-
wał rowerzystów w kilku osobowych poko-
jach. Do 19.00 ustalono wolny czas, a na-
stępnie wszyscy spotkali się na wspólnym 
ognisku. Ze sceny rozbrzmiewała muzyka 
na żywo w wykonaniu dwóch młodzieńców, 
rozbawiających i zachęcających do różnych 
zabaw, w których rowerzyści, choć zmęcze-
ni, chętnie brali udział. Około 22.00 niektó-
rzy zaczęli powoli zmierzać do łóżek, by wy-
począć po trudzie długiej jazdy.

Niedzielny poranek przywitał wszyst-
kich mocno świecącym słońcem. O godzi-
nie 8.30 każdy był już gotowy do jazdy. Dru-
giego dnia szybciej ubywała droga, nie było 
tak męczących podjazdów oraz silnego wia-
tru, dzięki czemu jechało się zdecydowanie ła-
twiej. Mknąc spokojnymi drogami przez Ada-

mów i Pradłę grupa zatrzymała się w Mnio-
wie, gdzie odbyła się dłuższa przerwa. Stan-
dardowo już podczas postoju niektórzy spoży-
wali lody, a niektórzy kawę w wartym polece-
nia punkcie obok Delikatesów Centrum. Dalej 
grupa pojechała przez Porzecze, Brynicę, (do-
łączył tam do grupy miejscowy rowerzysta, 
który towarzyszył wszystkim do samej Mora-
wicy) Górki Szczukowskie, następnie obrzeża-
mi Kielc (Dobromierz) poprzez Słowik i dalej 
drogą dnia poprzedniego w kierunku Morawi-
cy. Po drodze odłączali się kolejni rowerzyści, 
a do Morawicy pięć minut przed 14.00 doje-
chało pięć osób.

Pierwszego dnia rowerzyści pokonali 65 
km i 627 metrów przewyższeń, natomiast dru-
giego dnia dystans również 65 km, w tym 410 
metrów przewyższeń. Daje to łączny dystans 
130 km i ponad 1000 metrów w pionie do góry. 
Jak podkreślali uczestnicy rajdu, pogoda była 
jak na zamówienie i warto było spędzić te dwa 
dni razem na rowerach. 

Redakcja

Uczestnicy rajdu po drodze zwiedzili wiele ciekawych miejsc                fot. Arch.
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Podczas wyprawy nie obyło się bez konieczności skorzystania z mapy      fot. Arch.
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
24 drużyny z terenu gminy Morawica stanęły w szranki w tegorocznych Gminnych Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody tradycyjnie odbyły się na stadionie Mo-
ravii. Druhowie dali prawdziwy popis swoich możliwości. 
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Śmiało można powiedzieć, że Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze to najlep-
szy sprawdzian wyszkolenia strażaków, 
a to, jak się okazuje, wśród jednostek z te-
renu gminy Morawica jest na najwyższym 
poziomie.

Zanim druhowie rozpoczęli konkuro-
wanie, tradycyjnie już najpierw odprawio-
na została uroczysta msza święta w inten-
cji braci strażackiej, którą poprowadził ks. 
Marek Mrugała, kapelan świętokrzyskich 
strażaków. Po mszy, zbiórce, meldunkach 
gotowości i odprawie drużyn przystąpio-
no do zmagań. 

Zawody zostały rozegrane w dwóch kon-
kurencjach, czyli w tak zwanym „dwuboju 
pożarniczym”. Pierwszą była sztafeta siedem 

razy pięćdziesiąt metrów z przeszkodami, a drugą ćwiczenia bojowe. Jak pod-
kreślano, podczas tegorocznych zawodów widać było, że strażacy dali z siebie 
wszystko, udowadniając faktycznie wysoki poziom sprawności fizycznej. 

Druhowie z niecierpliwością wyczekiwali odczytania wyników. I tak, 
wśród drużyn kobiecych, prym wiodła drużyna OSP Obice. Miejsce drugie 
zajęła drużyna OSP Bilcza. Na miejscu trzecim uplasowała się OSP Morawi-
ca, a na czwartym OSP Zbrza.

W kategorii seniorów triumfowała OSP Brudzów. Tuż za nią na miej-
scu drugim znalazła się drużyna OSP Chałupki. Miejsce trzecie zajęła OSP 
Brzeziny, miejsce czwarte – OSP Wola Morawicka, piąte – OSP Obice, szó-
ste – OSP Bilcza, siódme – OSP Nida, ósme – OSP Drochów Dolny, dziewią-
te – OSP Dębska Wola, dziesiąte – OSP Zbrza, jedenaste – OSP Morawica, 
dwunaste – OSP Radomice i trzynaste - OSP Lisów.

Wśród juniorów najlepsi okazali się 
strażacy z MDP z Chałupek. Na miejscu 
drugim znaleźli się druhowie z MDP Bil-
cza, na miejscu trzecim uplasowała się 
drużyna MDP Nida, na miejscu czwartym 
– MDP Obice, a na miejscu piątym – MDP 
Morawica.

Natomiast wśród młodzieżowych dru-
żyn kobiecych prym wiodła drużyna 
z Woli Morawickiej, zajmując pierwsze 
miejsce. Miejsce drugie zajęła MDP Bilcza. 

Na zakończenie zmagań wręczono pu-
chary i dyplomy. Cenne nagrody powę-
drowały do każdego uczestnika ze zwycię-
skiej drużyny. Na uwagę zasługiwało do-
bre przygotowanie wszystkich jednostek 
i niewielka różnica w końcowej punktacji.

Organizatorami tegorocznych zawo-
dów był Zarząd Gminny OSP Morawica 
oraz Komenda Państwowej Straży Pożar-
nej w Kielcach. Gospodarzami tym razem 
były drużyny z Lisowa i Morawicy.

Agnieszka Olech

Druhowie wykonywali wszystkie konkurencje  
z wielką precyzją                                     fot. B. Kruk

Rywalizacja morawickich strażaków była na krajowym poziomie
               fot. B. Kruk
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piłkarki Nożne z Morawicy  
wygrały Igrzyska lZS 

Reprezentantki naszej gminy na co 
dzień grające w K.S. Moravia wygrały fi-
nały Wojewódzkich Letnich Igrzysk Ludo-
wych Zespołów Sportowych w piłce noż-
nej kobiet. Zespół prowadzony przez tre-
nerkę Marię Tarczyńską podczas zawo-
dów rozgrywanych w Łopusznie nie dał 
pozostałym rywalką szans. Po kolei ogra-
ły Kazimierzę Wielką, Nowy Korczyn i Le-
chów nie tracąc nawet żadnego gola. Teraz 
czekają je finały ogólnopolskie w Zamościu 
i spotkania z najlepszymi zespołami w Pol-
sce. Życzymy powodzenia!!!

Wyniki z Łopuszna:
Morawica- Kazimierza Wielka  4:0
 Bramki zdobyły Magdalena Pawlik x2, 

Justyna Olesińska i Katarzyna Cygan.  

Nowy Korczyn- Morawica  0:3
 Bramki: Justyna Olesińska x 2  

i Magdalena Pawlik. 
Morawica- Lechów   2:0 
 Strzelcy bramek to Katarzyna Cygan  

i Adrianna Majecka. 

Najlepszym podsumowaniem udane-
go występu jest wypowiedź trenerki Marii 
Tarczyńskiej: „Jestem zadowolona z postawy 
dziewcząt które gładko i bez większych proble-
mów wygrały wszystkie mecze. W każdym spo-
tkaniu były zdecydowanie lepszą drużyną i co 
ważne grały ładny i ciekawy futbol. Mam na-
dzieję, że na finałach w Zamościu to udowodnią”. 

Skład: Milena Zagnińska - Paula Goto-
wiecka, Magdalena Pawlik, Justyna Ole-
sińska, Marlena Kasprzyk, Marta Moskwa, 
Karolina Dębowska, Adrianna Majecka, 
Katarzyna Cygan. 

Trener: Maria Tarczyńska. 

INFO SPORTOWE
Wyniki gminnych zawodów sporto-

wych Szkół podstawowych i Gimnazjum

Przedstawiam wyniki Gminnych Zawodów 
Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjum 
(część II) m.in. pływanie, lekkoatletykę, piłkę 
ręczną i turniej gir i zabaw. Artykuł powstał 
przy współpracy pani Alicji Olczyk- organiza-
tora n/w zawodów.

PływAnie SP
25m stylem dowolnym dziewcząt klasy I-III

I  miejsce Wiktoria Kos z SP w Dębskiej Woli
II  miejsce Kornelia Kubicka z SP w Bilczy
III  miejsce Natalia Rabiej z SP w Morawicy

25 m stylem dowolnym chłopców klasy I-III
I  miejsce Adam Sander z SP w Bilczy
II  miejsce Michał Gajecki z SP w Bilczy
III  miejsce Kornel Haba z SP w Morawicy

25 m stylem grzbietowym dziewcząt klasy I-III
I  miejsce Wiktoria Kos z SP w Dębskiej Woli
II  miejsce Amelia Botkiewicz z SP w 

Morawicy
III  miejsce Kornelia Kubicka z SP w Bilczy

25 stylem grzbietowym chłopców klasy I-III
I  miejsce Adam Sander z SP w Bilczy
II  miejsce Dawid Kos z SP w Dębskie Woli
III miejsce Karol Stochmal z SP w Bilczy

25 m stylem dowolnym dziewcząt klasy IV-VI
I  miejsce Maja Piotrowicz z SP w Bilczy
II  miejsce Joanna Wrona z SP w Bilczy
III  miejsce Michalina Wołkowska z SP  

w Bilczy
25 m stylem dowolnym chłopców klasy IV-VI

I  miejsce Jan Chruścicki z SP w Bilczy
III  miejsce Kacper Malicki z SP w Morawicy
III  miejsce Kornel Kumański z SP w Morawicy

25 m stylem grzbietowym dziewcząt klasy IV-VI
I  miejsce Michalina Wołkowska z SP  

w Bilczy
II  miejsce Natalia Orlińska z SP w Morawicy
III  miejsce Kinga Bąk z SP w Woli Mora-

wickiej
25 m stylem dowolnym chłopców klasy IV-VI

I  miejsce Jakub Korban z SP w Morawicy

II  miejsce Kacper Malicki z SP w Morawicy
III  miejsce Jakub Zaczek z SP w Bilczy

50 m stylem klasycznym dziewcząt klasy IV-VI
I  miejsce Maja Piotrowicz z SP w Bilczy
II  miejsce Marta Domagała z SP w Dęb-

skiej Woli
50 m stylem klasycznym chłopców klasy IV-VI

I  miejsce Jan Chruścicki z SP w Bilczy
II  miejsce Jakub Korban z SP w Morawicy
III  miejsce Kornel Kumański z SP w Morawicy

Sztafeta 4 x 25 m stylem dowolnym (w sztafecie 
startowały dwie dziewczyny i dwóch chłopców)

I miejsce Bilcza
II  miejsce Morawica
III miejsce Dębska Wola
IV miejsce Wola Morawicka
V miejsce Brzeziny

Gminny turniej gier i zabaw sportowych dla 
uczniów klas I-VI szkół podstawowych
Kat. Klasy I-III

I  miejsce Morawica
II  miejsce Wola Morawicka
III  miejsce Brzeziny
IV  miejsce Dębska Wola
V  miejsce Obice
VI  miejsce Radomice
VII  miejsce Bilcza

Kat. Klasy IV-VI
I  miejsce Morawica
II  miejsce Bilcza
III  miejsce Wola Morawicka
IV  miejsce Brzeziny
V  miejsce Dębska Wola

PiłKA RęcznA 
dziewcząt z Gim

 I  miejsce Morawica
II  miejsce Bilcza
III  miejsce Brzeziny
IV  miejsce Obice

chłopców z Gim
I  miejsce Obice
II  miejsce Bilcza
III  miejsce Morawica

Mini piłka ręczna dziewcząt z SP
I  miejsce Dębska Wola
II  miejsce Morawica
III  miejsce Wola Morawicka
IV  miejsce Bilcza 
V  miejsce Lisów

Mini piłka ręczna chłopców z SP
I  miejsce Bilcza
II  miejsce Dębska Wola
III  miejsce Morawica
IV  miejsce Brzeziny
V miejsce Wola Morawicka

LeKKOAtLetyKA
Trójbój lekkoatletyczny dla uczniów klas IV
Dziewczęta

I  miejsce Morawica
II  miejsce Dębska Wola
III  miejsce Brzeziny
IV  miejsce Bilcza
V  miejsce Wola Morawicka
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Chłopcy
I  miejsce Bilcza
II  miejsce Morawica
III  miejsce Brzeziny
IV  miejsce Wola Morawicka
V  miejsce Dębska Wola

Czwórbój lekkoatletyczny dla uczniów klas V-VI
Dziewczęta

I  miejsce Bilcza
II  miejsce Morawica
III  miejsce Wola Morawicka
IV  miejsce Dębska Wola

Chłopcy
I  miejsce Morawica
II  miejsce Dębska Wola
III  miejsce Brzeziny
IV  miejsce Bilcza
V  miejsce Wola Morawicka

Indywidualne zawody lekkoatletyczne dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
Bieg na 60 m dziewcząt SP

I  miejsce Dominika Garbus z SP w 
Dębskiej Woli

II  miejsce Natalia Wacek z SP w Dęb-
skiej Woli

III  miejsce Aleksandra Smolarczyk z SP 
w Dębskiej Woli

Bieg na 60 m chłopców SP
I  miejsce Wiktor Świt z SP w Bilczy
II  miejsce Jakub Sabat z SP w Lisowie
III  miejsce Michael Frankowicz z SP w 

Woli Morawickiej
Bieg na 60 m dziewcząt Gim

I  miejsce Natalia Chmiel z Gim w Bil-
czy

II  miejsce Paulina Bruśnicka z Gim w 
Morawicy

III  miejsce Dominika Lisowicz z Gim w 
Brzezinach

Bieg na 60 m chłopców Gim
I  miejsce Mateusz Śnioch z Gim w Bilczy
II  miejsce Michał Pierzak z Gim w Obicach
III  miejsce Marcin Cielibała z Gim w 

Morawicy
Bieg na 600 m dziewcząt SP

I  miejsce Natalia Cielibała z SP w Morawicy
II  miejsce Klaudia Wawrzycka z SP w Bilczy
III  miejsce Paulina Podsiadło z SP w 

Brzezinach
Bieg na 1000 m chłopców SP

I  miejsce Wiktor Świt z SP w Bilczy
II miejsce Damian Wesołowski z SP w 

Dębskiej Woli
III  miejsce Filip Kruk z SP w Woli Mora-

wickiej
Bieg na 1000 m dziewcząt Gim

I  miejsce Katarzyna Malczewska z Gim w Bilczy
II  miejsce Natalia Chmiel z Gim w Bilczy
III  miejsce Agnieszka Gil z Gim w Bilczy

Bieg na 1500 m chłopców Gim
I  miejsce Michał Pietras z Gim w Obicach
II  miejsce Oskar Piecyk z Gim w Morawicy
III  miejsce Dominik Śnioch z Gim w 

Obicach
Rzut piłką lekarską dziewcząt SP

I  miejsce Gabriela Czekaj z SP w Dęb-
skiej Woli

II  miejsce Weronika Kwiecień z SP w Lisowie
III  miejsce Aleksandra Smolarczyk z SP 

w Dębskiej Woli

pomoc materialna przysługuje:
•	 uczniom szkół publicznych i niepublicz-

nych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchaczom publicznych kolegiów na-
uczycielskich, nauczycielskich kole-
giów języków obcych i pracowników 
służb społecznych – do czasu ukończe-
nia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
24 roku życia,

•	 wychowankom publicznych i niepu-
blicznych ośrodków dla dzieci i młodzie-
ży upośledzonej umysłowo w stopniu 
głębokim, uczęszczającym na  zajęcia re-
walidacyjno – wychowawcze oraz upo-
śledzonym umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami realizujący od-
powiednio obowiązek szkolny i obowią-
zek nauki – do czasu ukończenia realiza-
cji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej, tzn. gdy dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 456,00 zł - zgod-

niż od października do czerwca w danym 
roku szkolnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany 
uczniowi znajdującemu się przejściowo w 
trudnej sytuacji materialnej z powodu zda-
rzenia losowego. Zostaje on udzielony jed-
norazowo w formie świadczenia pieniężne-
go lub w formie pomocy rzeczowej o cha-
rakterze edukacyjnym. Ma on być prze-
znaczony na pokrycie wydatków związa-
nych z procesem edukacyjnym, raz lub kil-
ka razy w roku, niezależnie od otrzymane-
go stypendium szkolnego. Kwestią wartą 
zapamiętania jest fakt, iż o zasiłek szkolny 
można ubiegać się w terminie nie dłuższym 
niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski o stypendia i zasiłki szkolne bę-
dzie można pobrać od 17 sierpnia 2015 r. w 
Urzędzie Gminy w Morawicy pokój nr 17 
oraz w szkołach z terenu naszej gminy, na-
tomiast wnioski o stypendia szkolne wraz 
z załączoną dokumentacją będzie można 
składać do 15 września 2015 r. 

Rzut piłką lekarską chłopców SP
I  miejsce Jakub Materek z SP w Brzezin
II  miejsce Jakub Sabat z SP w Lisowie
III  miejsce Kacper Szczepanek z SP w Brzezin

Rzut piłką lekarską dziewcząt GIM
I  miejsce Katarzyna Malczewska z Gim w Bilczy
II  miejsce Kaja Korban z Gim w Obicach
III  miejsce Maja Zielińska z Gim w Bilczy

Rzut piłką lekarską chłopców Gim
I  miejsce Szymon Pietras z Gim w Obicach
II  miejsce Bartosz Mojecki z Gim w Brzezinach
III  miejsce Dawid Kubicki z Gim w Brze-

zinach
Rzut piłeczka palantową dziewcząt SP

I  miejsce Natalia Cielibała z SP w Morawicy
II  miejsce Gabriela Czekaj z SP w Dębskiej Woli
III  miejsce Klaudia Wawrzycka z SP w Bilczy

Rzut piłeczka palantową chłopców SP
I  miejsce Kacper Szczepanek z SP w Brze-

zinach
II  miejsce Dawid Dudek z SP w Dębskiej Woli
III  miejsce Klaudia Bartosz Skrzypek  z SP 

w Bilczy
IV  miejsce Kacper Stachura z SP w Brze-

zinach
Rzut piłeczka palantową dziewcząt Gim

I  miejsce Paulina Bruśnicka z Gim w Morawicy
II  miejsce Olga Kaluska z Gim w Bilczy
III  miejsce Patrycja Wójcik z Gim w Morawicy

Rzut piłeczka palantową chłopców Gim
I  miejsce Bartosz Mojecki z Gim w Brzezinach
II  miejsce Szymon Pietras z Gim w Obicach
III  miejsce Damian Cichoń z Gim w Bilczy

JACEK KUBICKI

Stypendia i zasiłki szkolne
Na podstawie uchwały nr II/14/05 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzie-
lania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Morawica oraz 
ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) dla uczniów przy-
sługuje pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2015/2016. 

nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfi-
kowanych kryteriów dochodowych oraz 
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej. Od 1 października 2015 r. bę-
dzie obowiązywało zmienione kryterium 
dochodowe tj. 514,00 zł na osobę w rodzi-
nie. Dodatkowymi przesłankami uzasad-
niającymi przyznanie takiej pomocy jest: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych, alkoholizm lub narkomania, a 
także gdy rodzina jest niepełna. Stypen-
dium szkolne nie przysługuje uczniowi, 
który otrzymuje inne stypendium o cha-
rakterze socjalnym ze środków publicz-
nych. Stypendium szkolne jest przyzna-
wane na okres nie dłuższy niż od wrze-
śnia do czerwca w danym roku szkolnym, 
a w przypadku słuchaczy kolegiów na-
uczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych – na okres nie dłuższy 
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lOKAl dO WYNAjęCIA 
w domku na parterze 

o powierzchni 35m2  
pod działalność. 

MORAWICA dZIAłKI 
tel. 601-532-884

Kolejny rok w Okręgówce
Tak jak było do przewidzenia przed ostatnią kolejką po-

przedniego sezonu Nidzianka Bieliny nie dała sobie odebrać 
punktów w meczu z Piastem pewnie wygrywając 2:0 czym 
przypieczętowała swój awans do IV ligi. Jednocześnie remis 
Kamiennej Brody sprawił, że Bielinianie wskoczyli na pierw-
sze miejsce czego z pewnością przed startem rundy rewan-
żowej nikt się nie spodziewał. Moravia wygrała swój ostat-
ni mecz z Orlętami 3:1 tym samym rewanżując za odebranie 
punktów przy zielonym stoliku za mecz z tą właśnie druży-
ną w rundzie jesiennej jednak marne to pocieszenie. Jak waż-
ne były to punkty okazało się po sezonie, bo gdyby Moravia 
nie została ukarana walkowerem teraz miałaby ich 70 i z fo-
telu lidera patrzyła na pozostałych. Nie ma co jednak gdybać 
bo nowy sezon tuż tuż, a zapowiada się, że będzie to nieła-
twy sezon. Brak awansu rozczarował wszystkich, łącznie z sa-
mymi zawodnikami i kilku z nich postanowiło rozejrzeć się 
za nowymi klubami. Beniaminek III ligi Spartakus Daleszy-
ce mocno zainteresował się dwoma naszymi wychowanka-
mi Mateuszem i Łukaszem Zawadzkimi. Mateusz to osiem-
nastoletni obrońca, który regularnie występował w druży-
nie Marka Bębna w poprzednim sezonie i strzelił trzy gole. 
Jego postawa na boisku świadczyło o tym, że niedługo może 
się o niego upomnieć klub z wyższej ligi o czym pisaliśmy 
jeszcze w ubiegłym roku i tak się stało. Łukasz to jego trzy 
lata starszy brat i jeden z wiodących zawodników Moravii. 
W minionym sezonie grając jako pomocnik został najlepszym 
strzelcem Moravii zdobywając 17 goli, nic więc dziwnego, że 
chrapkę na tych zawodników mają kluby z wyższych lig. Czy 
ostatecznie dojdzie do zmiany barw klubowych przekona-
my się wkrótce. Władze Moravii nie chcą zatrzymywać swo-
ich wychowanków na siłę bowiem jest to dla nich szansa, by 
zaistnieć w III lidze i dalej rozwijać swe umiejętności, ale mu-
szą dbać też o interesy Klubu i nie mogą oddać ich za dar-
mo. Na chwilę obecną kolejny ruch jest po stronie Spartaku-
sa. Oprócz braci Zawadzkich z Klubem właściwie już poże-
gnał się Rafał Kita, który przechodzi do czwartoligowego ŁKS 
Łagów. W poprzednim sezonie ten grający jako pomocnik za-
wodnik był drugim strzelcem naszego klubu z 14 trafienia-
mi na koncie. W rundzie wiosennej często zaczynał mecze na 
ławce rezerwowych w związku z czym postanowił zmienić 
otoczenie. Z drużyną nie trenuje także obrońca Dawid Wój-
cik, który szuka sobie klubu w wyższych ligach, a także Ja-
kub Bednarski, który planuje wyjazd zagraniczny.  Jeśli cho-
dzi o zawodników, którzy mogą dołączyć do drużyny Mar-

ka Bębna to też jest tu kilka nazwisk. Z dużym prawdopodo-
bieństwem szeregi Moravii zasili Sebastian Radomski  23 let-
ni obrońca, ostatnio występujący w Zenicie Chmielnik, z dru-
żyną trenuje Piotr Pietrzyk, który jest wychowankiem Ko-
rony Kielce i występuje na pozycji napastnika. O jego przy-
datności do drużyny trener zdecyduje po najbliższych spa-
ringach. Nie jest jasny los Piotra Pierzaka, który przez ostat-
nie pół roku był w Moravii na zasadzie wypożyczenia z GKS 
Nowiny i nadal chciałby tu grać jednak kluby muszą się po-
rozumieć. W ostatnim sparingu w zespole Moravii wystąpił 
inny zawodnik GKS Nowiny Łukasz Gągorowski, który zdo-
był nawet gola, ale i tu na razie jest wielka niewiadoma. Tre-
ningi wznowił Maciek Zawadzki, który miał dwuletnią prze-
rwę. Widać u niego spore zaległości, ale jeżeli będzie się przy-
kładał, to na rundę wiosenną może być ciekawą opcją w ata-
ku. Na rynku transferowym mamy więc spory ruch, ale naj-
bliższa runda jak wspomniane było na początku będzie trud-
na nie tylko z tego powodu. Z trzeciej ligi spada bowiem aż je-
denaście drużyn, a może się okazać, że nawet dwanaście je-
śli zwycięzca nie awansuje z barażu do II ligi. W zależności od 
tego ile drużyn spadnie z naszego województwa przełoży się 
to na spadki z IV ligi i automatycznie z okręgówki. Maksymal-
nie z III ligi może więc spaść siedem drużyn z naszego woje-
wództwa, co pociągnęłoby za sobą spore spadki w niższych li-
gach. Sezon zapowiada się więc niezwykle ciekawie i z pew-
nością,  by czuć się bezpiecznie w okręgówce trzeba plasować 
się w pierwszej szóstce. 

Usługi  minikoparką
zagęszczarką i stopą wibracyjną

oraz

transport  wywrotką do 3,5 t

telefon

513 053 516
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telefon     513 053 516

usługi minikoparką
zagęszczarką i stopą wibracyjną
oraz transport  wywrotką do 3,5 t



sierpień 2015  nr 8/2015 (274)  WiADOMOŚCi MOrAWiCKie

22

Moc atrakcji podczas  
Nocy Świętojańskiej w Morawicy

Gwiazdą wieczoru tegorocznej Nocy Świętojańskiej w Morawicy był jeden z najpopularniejszych zespo-
łów polskiej sceny muzycznej ostatnich lat - „Brathanki”. Koncert przyciągnął prawdziwe tłumy wielbi-
cieli dobrej muzyki, którzy gromkimi brawami kilkukrotnie prosili o bis.

Do morawickiego zalewu wrzucono wianki
fot. B. Kruk

Odsłonili obelisk  
przed centrum Samorządowym

Obchody Nocy Świętojańskiej po-
przedziło uroczyste odsłonięcie obeli-
sku z nazwami miast partnerskich Gmi-
ny Morawica przy Samorządowym Cen-
trum Kultury. W wydarzeniu wzięły 
udział zagraniczne delegacje goszczą-
ce na terenie gminy w ramach projek-
tu pod nazwą: „Młodzież przyszłością 
Zjednoczonej Europy – międzypokole-
niowe zbliżenie mieszkańców gmin part-
nerskich”. Projekt jest realizowany przy 
dofinansowaniu przez komisję Europej-
ską w ramach programu „Europa dla 
obywateli 2014-2020”.- To dla nas bardzo 
ważne wydarzenie. Tym obeliskiem po-
stanowiliśmy uhonorować wszystkie na-
sze miasta partnerskie – podkreślił wójt 
gminy Morawica, Marian Buras, zazna-
czając przy tym jak ważna jest współpra-
ca zagraniczna.

Sezon letni nad morawickim zalewem  
oficjalnie otwarty

Morawicka Noc Świętojańska trady-
cyjnie już zbiega się z oficjalnym otwar-
ciem sezonu kąpielowego nad zalewem 
w Morawicy. Tu już pojawił się ratow-
nik, a mieszkańcy gminy mogą w peł-
ni bezpiecznie korzystać z uroków miej-
sca kąpielowego. - Chcemy wszystkich 
zaprosić do korzystania z tego obiek-
tu przez siedem dni w tygodniu w go-
dzinach od 10.00 do 18.00 – zaprasza 
Wojciech Ostrowski, Prezes firmy Koral 
Sport i Rekreacja Spółko z.o.o., która jest 
zarządcą obiektu. Jak zapewnia Prezes 
Ostrowski, jakość wody w zbiorniku jest 
bardzo dobra. – Nie ma żadnych obawy 
przed kąpielą. Woda jest sprawdzona 
przez Wojewódzki Inspektorat Sanitar-
ny, wyniki badania mamy już na piśmie 
i potwierdzam, że można się tu spokoj-
nie kąpać - zapewnia prezes Ostrowski. 
Warto podkreślić, że w tym roku dzia-
ła tu wypożyczalnia sprzętów wodnych, 
jest też trampolina, boisko do siatków-
ki, punkt gastronomiczny i wiele innych 
ciekawych trakcji. Sezon potrwa do 31 
sierpnia.  

Moc atrakcji czekało  
na wszystkich przybyłych

Impreza, której organizatorem była 
Gmina Morawica wraz z Towarzystwem 

Przyjaciół Ziemi Morawickiej,  została za-
inaugurowana o godzinie 16.00. Po ofi-
cjalnym przywitaniu gości rozpoczęły 
się występy artystyczne zespołów folk-
lorystycznych z terenu gminy Morawi-
ca. Swoje umiejętności zaprezentowali 
między innymi: Kapela Korbanów, Bru-
dzowianki, Brzezinianki, Drochowianki, 
Łabecanki, Nidzianecki, Wolanecki, Za-
borzanie. Na morawickiej scenie zago-
ścił także zespół CZAR –ZILIJA z part-
nerskiej gminy Bałaniwka na Ukrainie, 
który dał znakomity pokaz taneczny. Po-
nadto wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca 
„Morawica”, zespół folkowy „Morawia-
nie”, oraz liczni artyści z terenu gminy 
Morawica.

Dla miłośników sztuk walki prawdzi-
wą gratką był pokaz karate w wykona-
niu Klubu Karate z Morawicy. Przyby-
li goście mogli wziąć udział degustacji 
przygotowanych specjalnie na tę okazję 
potraw regionalnych. Mogli cieszyć pod-
niebienie darmowymi pierogami, pasz-
tecikami, bigosem, czy zalewajką. Du-
żym powodzeniem cieszyły sie nalew-
ki i różnego rodzaju ciasta. Natomiast na 
plaży odbył się szereg gier i zabaw dla 
całych rodzin, a także liczne konkursy 
z nagrodami.

Puszczanie wianków jak zwykle  
miało w sobie coś z magii

Tradycyjnie odbyła się inscenizacja 
obrzędu Nocy Świętojańskiej w wwy-
konaniu Chóru Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Morawickiej, która przeniosła wi-
dzów w magiczny świat pradawnych 
obrzędów mających zapewnić zdrowie i 
urodzaj. W czasie zabaw i tańców odby-
wały się wróżby, które polegały na pusz-
czaniu na wodzie wianków z zapalony-
mi świeczkami. Dalszy los wianka prze-
powiadał los jego właścicielki i jej rodzi-
ny.

Koncert zespołu „Brathanki”  
porwał publiczność

Po tym niezwykle magicznym wi-
dowisku, na morawickiej scenie wystą-
pił Zespół NewX, a zaraz po nim kon-
cert dała gwiazda wieczoru – zespół „Bra-
thanki”, który porwał do wyśmienitej za-
bawy tłumy widzów. Wyjątkowi artyści, ży-
wiołowe rytmy i wspaniała scenografia ocza-
rowały publiczność. Tradycyjnie już wystrza-
łowym akcentem na zakończenie imprezy oka-
zał się być pokaz kolorowych  fajerwerków. 

Agnieszka Olech
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