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Na deskach muszli koncertowej  
w Morawicy odbyły się  

wybory Miss, Małej Miss  
i Małego Mistera  
Gminy Morawica

szczegóły na stronie 23

Rolnicy podziękowali za plony zanosząc do poświęcenia 
chleby wypieczone z tegorocznej mąki 

fot. Andrzej Radomski

Fotoreporterom do wspólnego zdjęcia pozowali zdobywcy  
tegorocznych tytułów: Miss Gminy Morawica i Miss Publicz-
ności – Daria Kierońska, Mała Miss – Maja Szczykutowicz  
i Mały Mister – Kacper Majewski.
 fot. Bartosz Kruk

w niedzielę, 30 sierpnia w Morawicy 
odbyło się coroczne święto plonów, 

czyli Dożynki Gminy Morawica. 
spotkanie obfitowało w tradycyjne, 

dożynkowe obrzędy i występy 
artystyczne na folklorystyczną nutę. 

szczegóły na stronie 24

w ostatnią niedzielę lipca do Ośrodka 
Tradycji Garncarstwa w Chałupkach 

przybyły prawdziwe tłumy 
miłośników glinianych wyrobów.  

To właśnie tu, już po raz siedemnasty 
odbyła się wyjątkowa impreza  

– Chałupkowe garcynki.

szczegóły na stronie 6
Do Chałupek tradycyjnie zjechało wielu miłośników glinia-
nych wyrobów fot. Andrzej Radomski



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
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Parafia w Brzezinach obchodziła jubileusz
Obchody dwóch świąt, 575 – lecie parafii p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach oraz uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęły się 14 sierpnia i trwały aż trzy dni. Jak co roku na 
odpust przybyło mnóstwo gości, nie tylko z Brzezin, ale także z innych parafii.

Parafialne uroczystości rozpoczęły się 
w piątek odprawioną Liturgią Godzin. 
Wzięli w niej udział księża i siostry po-
chodzące z tego terenu. - Do naszej para-
fii przybyły osoby konsekrowane stąd po-
chodzące – mówi Damian Zegadło prze-
wodniczący Komitetu Obchodów Jubile-
uszu. – Wieczorem w kościele odbyły się 
nieszpory i każda z tych osób opowiedzia-
ła coś o sobie. To było niezwykłe spotka-
nie, Dzień Modlitw o Powołania. Wspól-
nie zgromadziliśmy się w tradycyjnej mo-
dlitwie osób konsekrowanych  – dodaje.

W sobotę obchodzono Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
– 15 sierpnia przeżywamy Odpust Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, to głów-
ne uroczystości jubileuszowe – mówi Da-
mian Zegadło. – Z tej okazji na ołtarzu po-
lowym  odbyła się suma ze specjalną opra-
wą i procesją. Poza uroczystościami kościel-
nymi Komitet Obchodów Jubileuszu Para-
fii przygotował w Świetlicy przy Fontan-
nie wystawę tematyczną o historii para-
fii, przybliżającą jej różne aspekty, poka-
zującą skarby kościelne, szaty liturgiczne, 
księgi, kielichy, fotografie. Zorganizowali-
śmy także projekcje multimedialne. Kosz-
towało to wiele pracy, ale warto było, po-
nieważ odwiedziło ją mnóstwo zwiedza-
jących. Oprócz tego Komitet razem ze Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Brzezin i Podwo-
la wydał przepiękną publikację, album pod 
tytułem „Z wiarą przez pokolenia”. Jest to 
album dawnej fotografii z parafii Brzezi-
ny i jest on główną pamiątką obchodzone-
go jubileuszu. Wydaliśmy też pamiątkową 

pocztówkę, którą dostaje każda osoba przy-
była do Brzezin. Wydrukowaliśmy także 
obrazy przedstawiające brzeziński kościół. 
Wydanie publikacji wsparła gmina Mora-
wica – dodaje Damian Zegadło.

W niedzielę do kościoła zostały wpro-
wadzone relikwie św. Wojciecha, patro-
na Polski. Podczas sumy wierni modlili 
się w intencji parafii oraz zmarłych księży 
i sióstr z tego terenu. Wyjątkowym wyda-
rzeniem było wieczorne spotkanie w Ze-
spole Szkół w Brzezinach, gdzie odbyła 
się promocja jubileuszowego albumu. – 
O godzinie 18 zorganizowaliśmy wieczor-
ne spotkanie, podczas którego promowa-
liśmy  albumu o historii parafii. – mówi 

Damian Zegadło. – Odbył się także mini 
spektakl pod tytułem „Pięć razy pchone, 
raz jechane”, przygotowany przez para-
fian, mieszkańców Brzezin i Kowali. Po-
kazał on jak dawniej było w Brzezinach 
i jak wyglądały tutejsze odpusty – dodaje.

Obchody jubileuszowe to był wyjąt-
kowy czas dla wszystkich wiernych, któ-
rzy tłumnie się tu zjawili. - Jestem bardzo 
zbudowany faktem, że przyszło tak wie-
le osób – Mówi ksiądz Józef Knap, pro-
boszcz parafii pod wezwaniem Wszyst-
kich Świętych w Brzezinach - To są miesz-
kańcy różnych miejscowości, które prze-
cież już do tej parafii nie należą – doda-
je ksiądz proboszcz. - Kiedyś na terenie 
gminy Morawica były tak naprawdę tylko 
dwie parafie: w Lisowie i w Brzezinach. 
Skupiały one połowę wsi z terenu gmi-
ny Morawica, a w późniejszym czasie zo-
stały podzielone na mniejsze parafie. Ale 
cały czas jest gdzieś w ludziach sympa-
tia do tego pierwszego miejsca. To są oso-
by, które były tu chrzczone, brały tu ślu-
by, pamiętają księży, którzy w tej parafii 
nauczali, pamiętają cmentarz, na którym 
leżą bliscy. Myślę, że dlatego ten kościół 
jest tak ważny dla mieszkańców gmi-
ny Morawica. Jest nam niezmiernie miło, 
że ciągle ich tutaj ciągnie i chcą w wspól-
nie z nami przeżywać ważne dla para-
fii uroczystości. A przecież to wyjątko-
we, podwójne święto, więc warto tu być 
i uczestniczyć w ich obchodach – pod-
kreślał zastępca wójta gminy Morawica, 
Marcin Dziewięcki.

Agnieszka Olech

Władze gminy przekazały na ręce proboszcza Józefa Knapa obraz przedstawiający 
brzeziński kościół                fot. B. Kruk

W ZS w Brzezinach odbyła się promocja jubileuszowego albumu o historii parafii, 
gdzie przedstawiono niezwykły spektakl                fot. B. Kruk
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Rodzinna Kapela Korbanów świętowała 
okrągły jubileusz

25-lecie istnienia świętowała Rodzinna Kapela Korbanów w murach Samorządowego Centrum Kultu-
ry w Morawicy. To właśnie tutaj zgotowano artystom niesamowitą niespodziankę. Złożyć życzenia i po-
dziękować za lata na scenie przyjechało wiele osób.

Były życzenia, gratulacje, podzięko-
wania za lata pracy artystycznej i dosłow-
nie morze prezentów i kwiatów – tak sze-
roko znana i ceniona Rodzinna Kapela 
Korbanów z Dębskiej Woli, którą znaw-
cy muzyki ludowej nazywają ambasado-
rami świętokrzyskiej kultury, świętowa-
ła okrągły jubileusz 25-lecia pracy na sce-
nie. - Rodzinna Kapela Korbanów posia-
da bogaty repertuar. Jest chlubą naszych 
lokalnych artystów. Swoją muzyką nie-
jednokrotnie zapewnia niezapomniane 
przeżycia dla serc wrażliwych na piękno 
polskiego folkloru. Uświetnia wiele im-
prez okolicznościowych oraz reprezentu-
je gminę Morawica na przeglądach i kon-
kursach regionalnych, wojewódzkich 
i ogólnopolskich. A sukcesy i osiągnięcia 
te o zasięgu regionalnym, wojewódzkim 
budzą wielki szacunek – podkreślała Te-
resa Badowska, dyrektor Samorządowe-
go Centrum Kultury w Morawicy, witając 
gości przybyłych na uroczystość 25-lecia 
Rodzinnej Kapeli Korbanów. 

Wspomnieniom nie było końca
Podczas uroczystego jubileuszu wspo-

mnieniom nie było końca. - Kiedy sam by-
łem dzieckiem, mój tata bardzo chciał, że-
byśmy uczyli się grać. Najpierw bratu ku-
pił instrumenty, ale on po jakimś czasie za-
niechał grania. Ja za to przyłożyłem się do 
tego i tak zaczęła się moja przygoda z mu-
zyką – wspominał Feliks Korban, założy-
ciel Rodzinnej Kapeli Korbanów. - Kie-
dy urodziły się moje dzieci okazało się, że 

mają duże poczucie rytmu. Zapisałem je 
więc do szkoły muzycznej, żeby nie były 
samoukami jak ja. Chciałem, żeby się wy-
kształciły w tym kierunku – przyznał Fe-
liks Korban. – Jak Tomek miał 4 latka to 
już grał. Krzyśka woziłem do przedszkola 
muzycznego, później Tomka. Ewa chodzi-
ła do szkoły młodzieżowej na fagot. Aga-
ta gra skrzypcach, Krzysiek i Tomek ćwi-
czyli akordeon. W końcu stwierdziłem, że 
razem możemy grać na ludowo. Kiedy za-
częliśmy wspólnie grać wójtem akurat zo-
stał Marian Buras. Kiedyś przyjechał do 
nas i zapytał czy nie moglibyśmy repre-
zentować gminy Morawica jako kapela. 

I tak to się zaczęło – opowiada Feliks Kor-
ban, który zapytany o ilość występów i na-
gród, jakie Rodzinna Kapela Korbanów 
ma na swoim koncie rozłożył ręce. – Przez 
25 lat było tego tak dużo, że ciężko zliczyć. 
Graliśmy nie tylko w kraju, ale i za grani-
cą. Każdego roku zdobywamy wiele na-
gród i wyróżnień na licznych przeglądach 
i konkursach. Trudno to wszystko zliczyć 
– przyznał, dodając, że muzyka dla nie-
go samego jest ogromną radością, oderwa-
niem się od codzienności i od pracy. – Ko-
cham muzykę. Staramy się grać tak, żeby 
rozweselać – stwierdził Feliks Korban. 

Wielkie talenty narodziły się  
w Dębskiej Woli

Rodzinna Kapela Korbanów powstała 
za namową wójta gminy Morawica, Ma-
riana Burasa, a jej założycielem był Feliks 
Korban. To właśnie on miłością do muzy-
ki zaraził swoje dzieci, które są niezwy-
kle utalentowane i mają wykształcenie 
muzyczne. Jeden z synów pana Feliksa, 
Krzysztof Korban, jest obecnie zaliczany 
do czołówki polskich muzyków młodego 
pokolenia. - Wszyscy już wiedzą, że na-
sza przygoda z muzyką zaczęła się dzięki 
naszemu ojcu Feliksowi, który zaszczepił 
w nas to pierwsze ziarno miłości do mu-
zyki. Dzięki niemu jesteśmy dzisiaj mu-
zykami, z wykształceniu również. Oprócz 
tego, że zostaliśmy obdarowani talentami 
muzycznymi, to jednak dzięki ojcu mo-
gliśmy rozwijać nasze pasje – podkreślał 

Założyciel Rodzinnej Kapeli Korbanów, Feliks Korban, odbiera specjalne podzięko-
wania z rąk wójta gminy Morawica, Mariana Burasa.             fot. Radomski

Rodzinna Kapela Korbanów dała niezwykły koncert               fot. Radomski
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Bogdan Wenta przekonywał  
do aktywności fizycznej

Propagowanie zdrowego stylu życia oraz pobudzenie wszystkich grup wiekowych do aktywności  
– to główne tematy, jakie zostały poruszone podczas wczorajszego spotkania europosła Bogdana Wen-
ty z morawickim Klubem Seniora „Zawsze Młodzi”. 

Europoseł Bogdan Wenta namawiał zebranych do zdrowego stylu życia i do ruchu 
niezależnie od wieku             fot. Arch.

Krzysztof Korban, znany i bardzo ceniony 
muzyk. - Najmilej wspominam koncerty 
z lat dzieciństwa, kiedy dużo koncerto-
waliśmy, a brat nie był bratem tylko bra-
ciszkiem. Te wspomnienia są najprzyjem-
niejsze i nawet po tylu latach łezka cza-
sami zakręci się w oku – zdradził Krzysz-
tof Korban, który również zapewnił, że 
gdyby mógł wybierać jeszcze raz, to z całą 
pewnością robiłby to, co robi teraz.

Są ambasadorami  
świętokrzyskiej kultury

Jak podkreślano podczas uroczystego 
jubileuszu, twórczość, sukcesy i osiągnię-
cia Rodzinnej Kapeli Korbanów budzą 
wielki podziw. - Rodzinna Kapela Korba-
nów to wspaniała kapela, z której jesteśmy 

bardzo dumni – podkreślał wójt gminy 
Morawica, Marian Buras. - Pamiętam jej 
narodziny. Było to dokładnie 25 lat temu 
odkąd jestem tutaj wójtem. Pamiętam, kie-
dy Krzysiu grał na akordeonie jako mały 
chłopiec, Tomek na bębenku i oczywiście 
Felek na akordeonie, a Agatki jeszcze na-
wet na świecie nie było. Kapela i ludzie, 
którzy w niej są na pewno osiągnęli bar-
dzo duży sukces. Bardzo się cieszę, że mło-
dzi ludzie, niezwykle utalentowani mu-
zycznie, ukończyli szkoły muzyczne i są 
dzisiaj profesjonalistami. Oprócz kapeli, 
w której występują mają też własne zespo-
ły. Bez wątpienia jest to również ich wielki, 
artystyczny sukces – stwierdził wójt Buras, 
życząc im z okazji jubileuszu wiele zdro-
wia i jeszcze większych sukcesów.

Dali wyjątkowy koncert
Założycielem Rodzinnej Kapeli Kor-

banów był Feliks Korban. Oprócz niego 
obecnie w skład zespołu wchodzą rów-
nież Grzegorz Jamioł, Grzegorz Kaczor, 
a także dzieci pana Feliksa, córka Agata 
oraz synowie Tomasz i Krzysztof. Wszy-
scy otrzymali gratulacje z okazji ćwierć-
wiecza istnienia Kapeli, a kolejka z życze-
niami nie miała końca. Specjalnie dla ju-
bilatów tego dnia zaśpiewały zespoły lu-
dowe oraz Kapela Stefana Wyczyńskiego 
z Lubczy. Na zakończenie dla wszystkich 
gości Rodzinna Kapela Korbanów zagrała 
wyjątkowy koncert. 

Agnieszka Olech

Spotkanie odbyło się w Samorządowym 
Centrum Kultury w Morawicy w ramach 
propagowania zbliżającego się Europej-
skiego Tygodnia Sportu, który odbędzie się 
w dniach od 7 do 13 września pod patrona-
tem Komisji Europejskiej. – Podczas Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu będziemy pro-
pagować ideę zdrowego stylu życia. Chce-
my także pobudzać wszystkich, bez wzglę-
du na wiek do aktywności fizycznej, któ-
ra jest bardzo ważnym elementem nasze-
go życia. Wiedzą o tym doskonale seniorzy 
z Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Mora-
wicy, którzy jako jedni z pierwszych zgłosi-
li chęć wzięcia udziału w kampanii – poin-
formował europoseł Bogdan Wenta.

Działający od niemalże roku morawic-
ki Klub Seniora „Zawsze Młodzi” od sa-
mego początku swojej działalności stawia 
na zdrowie i aktywność fizyczną. – Człon-
kowie naszego Klubu Seniora przeszli 
kurs nornic walking. Poza tym, raz w ty-
godniu chodzimy na krytą pływalnie „Ko-
ral’ w Morawicy, a od niedawna systema-
tycznie bierzemy udział w zajęciach aqua 
aerobiku – wymieniała podczas spotkania 
Zofia Godzisz, prezes Klubu Seniora „Za-
wsze Młodzi”. – Zachęcam wszystkich do 
przyłączenia się do naszego klubu. U nas 
nie ma nudy. Czas spędzamy ciekawie, 
zdrowo i przede wszystkim aktywnie  – 
zachęcała. – Sport jest ważny. Dzięki nie-
mu jesteśmy zdrowsi i mniej korzystamy 
z lekarzy – zapewniała pani prezes.   

- Jestem pełen podziwu dla morawic-
kich seniorów – przyznał europoseł Bog-

dan Wenta. – Z całą pewnością stanowią 
doskonały przykład na to, że aktywnym 
fizycznie można być w każdym wieku. O 
tym właśnie chcemy mówić podczas Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu. Nasze dzia-
łania będą opierały się na czterech fila-
rach: edukacyjnym, społecznym, najstar-
szej grupie wiekowej i klubach sporto-
wych. Wspólnie możemy promować ak-
tywność fizyczną i zdrowy styl życia bez 
dużych inwestycji finansowych. Wszyst-
ko zależy tak naprawdę od nas samych, 
od tego, w jaki sposób chcemy być aktyw-
ni fizycznie i jak chcemy pobudzać tą ak-
tywność w naszym środowisku. Jestem 

przekonany, że zaczynając od siebie, po-
budzimy innych – podkreślał europoseł 
Bogdan Wenta.

W spotkaniu z seniorami wzięła udział 
także poseł Renata Janik, która morawic-
kiemu Klubowi Seniora pogratulowała 
zapału do działania i aktywności fizycz-
nej, a także zaprosiła na II Konferencję 
Senioralną do Łopuszna, która odbędzie 
się już 2 września. – Będzie to doskona-
ła okazja, aby wysłuchać wykładów na 
temat zdrowia, aktywności, radości ży-
cia oraz bezpieczeństwa – poinformowała 
poseł Renata Janik.

Agnieszka Olech
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Każdego roku, w ostatnią niedzielę lip-
ca do Chałupek licznie przyjeżdżają tłu-
my ludzi. Przyciąga ich tu organizowana 
już od siedemnastu lat impreza „Chałup-
kowe garcynki”. Tradycyjnie, po uroczy-
stej mszy świętej, którą uświetniła Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Morawicy, 
garncarze zaprezentowali kiermasz wy-
robów glinianych, a wszyscy zaintereso-
wani mieli możliwość zakupu pięknego 
rękodzieła. Podczas wydarzenia można 
było zupełnie za darmo zwiedzić Ośro-
dek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, 
po którym gości oprowadzał jego ku-
stosz, Józef Głuszek.

Przybyli na „Chałupkowe garcynki” 
do dawnej stolicy garncarstwa sami mogli 
spróbować swoich sił w wyrabianiu gli-
nianych naczyń. Wszystko to oczywiście 
pod okiem znanych i cenionych garnca-
rzy, których organizatorzy docenili nagra-
dzając za ich pracę. 

Tradycją już jest, że podczas „Cha-
łupkowych garcynek” organizowane są 
liczne konkursy. Największym powo-
dzeniem cieszy się ten na najładniejszy 
gliniany wyrób stworzony przez dzie-
ci. W tym roku miejsce pierwsze zajęła dziewięcioletnia Amelia Botkiewicz 
z Piasecznej Górki.  

Na scenie przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach zaprezen-
towały się kolejno zespołu ludowe z terenu gminy Morawica, którym przy-
grywała Rodzinna Kapela Korbanów. Gościnie wystąpiły także Korytniczan-
ki, a Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” dał prawdziwy popis śpiewu i tańca. 
Brzezinianki tradycyjnie już wprowadziły gości w dawny klimat garncarstwa 
przedstawieniem obrzędowym pt. „Chałupkowe Garcynki”. Na zakończenie 
wystąpiła gwiazda imprezy, zespół „Pozytywnie Nakręceni”.

Agnieszka Olech

Chałupkowe garcynki już po raz siedemnasty
W niedzielę, do Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach przybyły prawdziwe tłumy miłośników gli-
nianych wyrobów. To właśnie tu, już po raz siedemnasty odbyła się wyjątkowa impreza – Chałupkowe 
garcynki.

Konkurs  
„Najładniejsza praca w glinie” 

dla dzieci

Komisja Jury:
 Teresa Badowska – przewodnicząca komisji
 Józef Głuszek
 Cecylia Korban

27 prac wykonanych przez dzieci.

Wyróżnienia otrzymali:
1. Antoni Bukowski z Dębskiej Woli, lat 5
2. Julia Bukowska  z Dębskiej Woli, lat 8
3. Zuzanna Frączkiewicz z Dębskiej Woli, lat 9
4. Izabela Kołodziej z Kielc, lat 5
5. Weronika Skóra z Obic, lat 11
6. Julia Adamiec z Dębskiej Woli, lat 5
7. Julia Wojcieszyńska  z Brzezin, lat 9
8. Ala Zawadzka z Kielc, lat 9
9. Maja Wojcieszyńska z Brzezin, lat 6
10. Igor Nosek z Bilczy, lat 6
11. Hubert Jołda z Masłowa, lat 9
12. Karol Skóra z Brzezin, lat 6
13. Antoni Rygiel z Warszawy, lat 8
14. Daniel Szewczyk z Dębskiej Woli, lat 9
15. Sylwia Mącznik z Dębskiej Woli, lat 13
16. Oliwia Nosek z Bilczy, lat 9
17. Sara Wichura z Kielc, lat 9
18. Oliwia Dudek z Dębskiej Woli, lat 12
19. Diana wichura z Kielc, lat 6
20. Iza Żmudziak z Kielc, lat 10
21. Zuzanna Waligóra z Legionowa, lat 7
22. Monika Skóra z Brzezin, lat 5
23. Filip Waligóra, lat 9
24. Karolina Turas z Bieleckich Młynów, lat 10

III  Miejsce  –  Konstanty Rygiel z Warszawy, lat 5
II  Miejsce  – Leon Kozak    Siedlce, lat 8
I  Miejsce  – Amelia Botkiewicz z Morawicy, lat 9

Przedstawienie obrzędowe „Chałupkowe Garcynki” w wykonaniu Brzezi-
nianek tradycyjnie już wprowadziło zebranych w klimat wydarzenia
     fot. Radomski

Dzieci biorące udział w kon-
kursach garncarskich otrzy-
mały cenne nagrody

fot. Radomski
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GRAND PRIX  
dla Zespołu Pieśni i Tańca „Morawica”

Nowopowstały Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” zdobył zaszczytny tytuł GRAND PRIX podczas XVI Po-
wiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku. To ogrom-
ny sukces, tym bardziej, że był to zaledwie czwarty sceniczny występ zespołu  
i  pierwszy konkursowy. III miejsce wśród zespołów śpiewaczych zdobyły „Nidzianecki”.

XVI Powiatowy Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych i Solistów jest orga-
nizowany corocznie przez Starostwo 
powiatowe w Kielcach, urząd Miasta 
i Gminy w Chmielniku oraz Chmielnic-
kie Centrum Kultury. Tym razem na sce-
nie na chmielnickim rynku  zaprezento-
wało się 31 zespołów śpiewaczych, 21 so-
listów i 7 zespołów pieśni i tańca. 

Zachwycili jury i publiczność
W konkursie po raz pierwszy wystąpił 

Zespół Pieśni i Tańca „Morawica”, działa-
jący przy Samorządowym Centrum Kul-
tury w Morawicy od lutego bieżącego 
roku. – Trzeba przyznać, że nasz zespół 
dał prawdziwy pokaz kunsztu i talentu 
artystycznego – relacjonuje dyrektor Sa-
morządowego Centrum Kultury w Mora-
wicy, Teresa Badowska. 

Jak się okazało, podobnego zdania 
było również jury konkursu, które po-
stanowiło przyznać GRAND PRIX festi-
walu dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mora-
wica”. – Do konkursu jako zespół stanę-
liśmy pierwszy raz. Generalnie to dopie-
ro nasz czwarty występ na scenie. Tym 
większe było nasze zaskoczenie, że od 
razu zdobyliśmy GRAND PRIX. Jesteśmy 
ogromnie szczęśliwi – mówili tuż po zdo-
byciu statuetki członkowie Zespołu Pie-
śni i Tańca „Morawica”.

Szturmem zdobywają  
scenę folklorystyczną

- Jesteśmy dumni ze wszystkich na-
szych artystów, którzy podczas swoich 
występów porywali publiczność do tańca 
i otrzymywali gromkie brawa. Faktem jest 
jednak, że nikt z nas nie spodziewał się 
tak wielkiego wyróżnienia, jakie zdobył 
nasz nowopowstały zespół, który jak się 
okazuje szturmem zdobywa scenę – przy-
znała dyrektor Teresa Badowska.  

Gmina Morawica  
miała mocną reprezentację

Podczas konkursu w szranki stanęły 
również inne zespoły folklorystyczne z te-
renu gminy Morawica. Jako pierwszy swój 
repertuar zaprezentował zespół „Wolanec-
ki”, a po nim kolejno „Brzezinianki”, solist-
ki:  Alfreda Nowak i Maria Żebrowska,  Ze-
spół Pieśni i Tańca „Morawica”, „Drocho-
wianie” „Łabecanki”, „Brudzowianki” i „Ni-
dzianecki”, który zdobyły III miejsce w kate-
gorii zespołów śpiewaczych. Nagrodę ode-
brała kierowniczka zespołu Helena Baran. 

Specjalna nagroda GRAND PRIX kon-
kursu powędrowała do Zespołu Pieśni 
i Tańca „Morawica”. W imieniu zespo-
łu nagrodę odebrali jego przedstawiciele 
Elżbieta Januszek i Ryszard Kumor. Dy-
plomy za udział otrzymały również nasze 
solistki: Alfreda Nowak i Maria Żebrow-
ska oraz zespoły folklorystyczne: „Łabe-
canki”, „Brudzowianki” i „Brzezinianki”. 
Radość była ogromna, wiwatom i uści-
skom nie było końca. 

Podczas przeglądu artystom z tere-
nu Gminy Morawica towarzyszyły i trzy-
mały mocno kciuki na szczęcie Dyrektor 
Centrum Kultury, Teresa Badowska i In-
struktor kultury, Hanna Kuta. Naszym 
wspaniałym artystom gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.                                 

Agnieszka Olech

Przy zaledwie czwartym scenicznie występie Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” zdo-
był GRAND PRIX festiwalu              fot. Radomski

Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” zachwyca profesjonalizmem już od momentu po-
wstania                fot. Radomski
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Rolnicy podziękowali za plony
W niedzielę, 30 sierpnia w Morawicy odbyło się coroczne święto plonów, czyli Dożynki Gminy Morawi-
ca. Spotkanie obfitowało w tradycyjne, dożynkowe obrzędy i występy artystyczne na folklorystyczną 
nutę. Nie zabrakło również licznych konkursów i wielu innych atrakcji.

Dożynki w Gminie Morawica rozpoczęły się mszą świę-
tą w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Morawicy. 
Wierni w modlitwie dziękczynnej podziękowali za zebrane plo-
ny i modlili się o urodzaj. Po nabożeństwie rozpoczęły się tra-
dycyjne obchody tego święta. Zebrani goście przeszli w uroczy-
stym korowodzie dożynkowym do muszli koncertowej w Mora-
wicy, gdzie odbyła się część rozrywkowa i artystyczna tegorocz-
nego święta plonów. Tutaj, powitała gości Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Morawicy, która wykonała Hymn Narodowy i „Rotę”.  

Starostami tegorocznych dożynek byli: Maria Sęk z Lisowa i Ro-
man Mechel z Bilczy. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem prze-
kazali chleb na ręce włodarza gminy, Marina Burasa. – Dożynki 
są ukoronowaniem trudu rolników, jaki wkładają w prace na roli 
– mówi Marian Buras, wójt gminy Morawica. – Zgodnie z polską 
tradycją jest to czas dzielenia się chlebem upieczonym z mąki z ze-
branego ziarna i wspólnego świętowania. Życzę wszystkim, aby 
tego chleba nigdy nie zabrakło na naszych stołach – dodał wójt. 

Po uroczystym obrzędzie przekazania chleba nastąpiło trady-
cyjne ośpiewanie wieńców dożynkowych. Na scenie wystąpiły 
Brudzowianki, Brzezinianki, Nidzianecki, Wolanecki, Łabecanki 
i Zaborzanki. Zaraz potem nastąpił koncert Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Morawicy, podczas którego włodarz gminy częstował 
przybyłych gości chlebem wypieczonym z tegorocznej mąki. Kon-
cert dała również Rodzinna Kapela Korbanów z Dębskiej Woli.

Podczas dożynek zostały ogłoszone wyniki rozstrzygnięte-
go gminnego konkursu fotograficznego „Moja Gmina w Obiek-
tywie”. Zdobywcą pierwszego miejsca został Krzysztof Hajduk 
i w nagrodę otrzymał tablet. Zdobywca drugiego miejsca, Kamil 
Bielecki otrzymał zestaw podróżny. Trzecie miejsce wywalczyła 
Marta Domagała i została nagrodzona statywem fotograficznym. 
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe wyróżnie-
nia i drobne upominki.

Oprócz konkursu fotograficznego został rozstrzygnięty także 
konkurs na „Najładniejszą posesję w gminie Morawica”. Przy-
stąpiło do niego aż 12 posesji. Po wizji lokalnej w terenie komisja 
wytypowała sześć najładniejszych, z czego trzy z nich nagrodzo-
no, a pozostałe trzy wyróżniono w konkursie. I miejsce otrzyma-
ła posesja Anety i Bogusława Pierzak z Piasecznej Górki. Zdo-
bywcami II miejsca są Elżbieta i Stanisław Szymankiewicz z Pia-
secznej Górki. Posesja Małgorzaty i Janusza Zawiślak ze Zbrzy 
otrzymała III miejsce. Wyróżnienia trafiły do: Renaty i Janusza 

Organizatorzy dożynek Gminnych składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom:

Na czele barwnego pochodu stanęli starostowie tegorocznych 
dożynek: Maria Sęk z Lisowa i Roman Mechel z Bilczy 

fot. Radomski

Kopalnia Dolomitu Radkowice
P.P.H.U. Poldaun Sp. z o.o. Bilcza
Piekarnia „Pod Telegrafem” Kielce
Kryta Pływalnia „Koral” Morawica
Kawiarnia „Bila Cafe” Bilcza
P.U.H „Quest” Bilcza
EM-JOT Kielce
Świat języka angielskiego  
 „Kiddies & English Zone” 
Bieleckie Młyny
TTCL Chałupki
Kwiaciarnia Gardenia Brzeziny
Ośrodek Szkoleń Enigma Kielce
Akademia Makijażu Ewy Filipeckiej Kielce
Buskowianka Zdrój Busko Zdrój

Ośrodek Jeździecki  Bilcza
Park Etnograficzny Tokarnia
Kino Moskwa Kielce
Teatr im. Stefana Żeromskiego Kielce
Filharmonia Świętokrzyska Kielce
Dorota Sabat AVON Radomice
Monika Stachaczek Radomice
Paulina Lach-Szałas- Mary Kay
Obsesja- sklep odzieżowy Kielce
Kwant S.C. Kielce
Multikino Kielce
Szalony Brzdąc Bilcza
Centrum Paradise Bilcza
Sklep Słoneczny Bilcza

Usługi Transportowo- Handlowe  
 Kamillo Brzeziny
MK Bowling Kielce 
Hotel i Restauracja Eliot Brudzów
Gospodarstwo Agroturystyczne  
 „Leśne Zacisze” Lisów
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  
 „Smart”
Przedsiębiorstwo „EUROBRUK” Brzeziny
P.P.U.H. „FOR PAK” Morawica
Katarzyna Zapała-Wójcik Bilcza
Kino Helios Kielce
Przewóz Osób Autokarem  
 Józef Kubicki Pierzchnica
F1 Gokard Kielce
Sadhest Pierzchnica

Bieniek z Bilczy, Anety i Dariusza Baran z Dębskiej Woli oraz Barba-
ry i Krzysztofa Nowaków z Nidy.

Puchary i nagrody otrzymali także uczestnicy I Morawickiej Set-
ki Rowerowej. Specjalny medal otrzymał Arkadiusz Strójwąs, który 
przejechał na rowerze Polskę dookoła. 

Podczas dożynek nie zabrakło licznych konkursów z nagroda-
mi. Wystąpił także Zespół Ludowy „Andrychów” oraz Zespół Pie-
śni i Tańca Morawianie, który zachwycił przybyłych gości. Zaśpie-
wały też solistki: Wanda Piekarska z Łabędziowa, Ania Woś i Lau-
ra Olchawa oraz Maria Żebrowska z Dębskiej Woli i Alfreda Nowak 
z Drochowa Górnego. Tradycyjnie jak co roku rozlosowano wśród 
rolników cenne nagrody.

O godzinie 19 wystąpiła gwiazda wieczoru, zespół Masters, który 
swoim hitem „Żono moja” porwał publiczność do wspólnej zabawy. 
Na zakończenie dożynkowego święta  gmina Morawica tradycyjnie 
zorganizowała dyskotekę pod gwiazdami. Imprezę tradycyjnie po-
prowadził Lucjan Pietrzczyk, Poseł na Sejm RP.

Agnieszka Olech
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Krajowa Odznaka Jakości eTwinning  
dla Gimnazjum w Morawicy

Gimnazjum w Morawicy otrzymało Krajową Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie 
eTwinning pt. “Discover seven wonders of your region” (Odkryj siedem cudów swojego regionu). Przed-
sięwzięcie to było realizowane w roku szkolnym 2014/2015 we współpracy ze szkołą Základná škola 
Ivana Branislava Zocha w Revucy ze Słowacji.

Odznaka jest przyznawana szkołom, 
w których praca nauczycieli i uczniów 
przebiegała na najwyższym krajowym 
poziomie, a same projekty wyróżniają się 
innowacyjnością, kreatywnością i ogrom-
nym zaangażowaniem we współpracę eu-
ropejską eTwinning. Oznacza to, że pra-
ca koordynatora - Anny Litwin oraz pra-
ca uczniów Gimnazjum w Morawicy zo-
stała oceniona jako przykład dobrej prak-
tyki, godny naśladowania przez inne in-
stytucje zarówno w kraju, jak i za granicą.  
Podejmowane przez nauczycielkę działa-

nia w dziedzinie europejskiej współpracy 
szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii informacyjno- komunikacyj-
nych zostały uznane za szczególnie ory-
ginalne i nowatorskie w skali krajowej.

Czym jest odznaka jakości?
Odznaka Jakości jest przyznawana wybit-

nym projektom eTwinning i wskazuje osią-
gnięcie określonego krajowego i europejskiego 
standardu. Nagroda ta jest przyznawana jako: 
Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska 
Odznaka eTwinning.

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana 
jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym na-
uczycielom, których praca w ramach projektu 
osiągnęła określony poziom. Ma ona celu wy-
różnienie nauczycieli i szkół, których działa-
nia w ramach eTwinningu reprezentują wy-
soki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie 
ich pracy, dla uczniów to większa motywacja 
do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla 
szkoły - publiczne potwierdzenie zaangażo-
wania i dążenia do jakości oraz otwartość na 
współpracę europejską. 

W związku z otrzymaniem Krajowej 
Odznaki Jakości  Gimnazjum w Morawi-
cy  otrzymało  certyfikat dla nauczyciela 
i dla uczniów. Ponadto, osiągnięcia szkoły 
zostaną upowszechnione na europejskim 
portalu: www.etwinning.net.
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Eliminacje do Mistrzostw Polski enduro  
w gminie Morawica

W gminie Morawica odbyły się eliminacje Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w rajdach enduro. Towa-
rzyszyło im mnóstwo adrenaliny i mocnych wrażeń. Puchary dla zwycięzców wręczył Marian Buras,  
wójt gminy Morawica. 

Na podium rajdu stanęło aż trzech zawodników repre-
zentujących kieleckie kluby. W klasie Masters pierwsze 
miejsce zdobył Leszek Drogosz z klubu KTM Novi Koro-
na Kielce. W klasie Junior drugie miejsce wywalczył Konrad 
Lasocki. W klasie E1 trzecie miejsce zdobył Łukasz Kędzier-
ski, także reprezentujący barwy KTM Novi Korona Kielce. 

Zawodnicy zgodnie stwierdzili, że trasa była trudna 
techniczne, ale świetnie przygotowana. Zwycięzcy Mi-
strzostw odebrali puchary z rąk Mariana Burasa, wójta 
gminy Morawica, który objął patronat nad tym wydarze-
niem.

Agnieszka Olech

Po mocnych wrażeniach 
rajdowych przyszedł 
czas na wręczenie 
pucharów dla 
najlepszych

 fot. B. Kruk

UWAGA MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY!
Zapraszamy wszystkich młodych przedsiębiorców do zaprezentowania swojej firmy na łamach „Wia-

domości Morawickich”. W ramach bezpłatnej reklamy w kolejnych wydaniach naszego miesięcznika 
postanowiliśmy oddać do Państwa dyspozycji rubrykę, w której będziemy prezentować profile dzia-
łalności nowopowstałych firm. Zgłaszać się mogą wszyscy ci, którzy swoją firmę otworzyli w ostatnim 
miesiącu. Zgłoszenia przyjmowane są w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy do dnia 10 każde-
go miesiąca poprzedzającego wydanie gazety. Wyjątek stanowi najbliższe wydanie, do którego zgłosze-
nia można składać do 25 września.

Redakcja
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Klub Karate Morawica  
trenował w Jastrzębiej Górze

W pierwszej połowie wakacji odbył się II Letni Obóz Jastrzębia Góra 2015, zorganizowany przez Kara-
te Klub Morawica oraz Bielański Klub Kyokushin Karate. Młodzież trenowała sztuki walki pod okiem do-
świadczonych zawodników.

W tegorocznym zgrupowaniu wzię-
ło udział 37 osób z Karate Klub Morawi-
ca i 56 osób z Bielańskiego Klubu Kyoku-
shin Karate. Młodzież trenowała trzy razy 
dziennie pod okiem wykwalifikowanej 
kadry. Wśród trenerów znaleźli się: Ma-
riusz Mazur (4 dan), Andrzej Niedziel-
ski (3 dan), Andrzej Horna (2 dan), Ja-
cek Kępa (2 dan), Paweł Czerniakowski 
(1 dan), Robert Romiszewski (1 dan). – To 

był bardzo intensywny i owocny czas – 
mówi sensei Andrzej Horna, Prezes Ka-
rate Klubu Morawica. – Nasza młodzież 
trenowała w pocie czoła po kilka razy 
dziennie. Nikt nie narzekał i się nie pod-
dawał, pomimo, że nie było łatwo. Jestem 
dumny ze wszystkich uczestników obo-
zu i cieszę się, że pokazali niezłomny hart 
ducha i ogromną samodyscyplinę – doda-
je Prezes.

Poziom szkolenia znacznie podniosła 
obecność Macieja Mazura z Bielańskiego 
Klubu Kyokushin Karate, który obecnie 
przygotowuje się do Mistrzostw Świata 
w Tokio. Wspólne treningi na wszystkich 
działały bardzo motywująco. 

Oprócz aktywności sportowej obo-
zowicze zwiedzili Gdańsk. Mieli okazję 
obejrzeć pomnik Neptuna, a także We-
sterplatte, jako symbol Polski walczącej.

 Agnieszka Olech

OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATN
E 

O
G

Ł
O

SZ
E

N
IE

  P
Ł

A
T

N
E 

O
G

Ł
O

SZ
E

N
IE

  P
Ł

A
T

N
E 

O
G

Ł
O

SZ
E

N

I E  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZ E
N

IE  P
Ł

A
T

N
E O

G
Ł

O
SZ

E
N

IE  P
Ł

A
T

N
E O

G
Ł

O
SZ

E
N

IE  P
Ł

A
T

N
E

Młodzi karatecy ćwiczyli nawet  
w Morzu. Ten obóz był bez wątpienia 
bardzo intensywny.

    fot. Arch.

Blisko czterdziestu młodych karateków trenowało pod okiem doświadczonych in-
struktorów                 fot. Arch.
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Lato w kajaku
Szkolenia, przewodnik kajakarza, oznakowanie szlaku a nawet darmowe spływy kajakowe – takie atrak-
cje zafundowała turystom i przedsiębiorcom z naszego regionu Lokalna Grupa Działania „Perły Czar-
nej Nidy”, która już od wielu lat podejmuje działania na rzecz rozwoju lokalnego Gmin Chęciny, Mora-
wica i Sitkówka-Nowiny.  Zakończyła się właśnie realizacja projektu pn. „Działania obywatelskie promu-
jące szlak kajakowy na rzekach Czarna Nida i Bobrza”. Pozyskano prawie 50 tys. zł ze Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy.

Celem była promocja lokalnego dzie-
dzictwa przyrodniczego, a także wsparcie 
szkoleniowe dla osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą związaną z turysty-
ką. Jako pierwsze zorganizowano szkole-
nia z zakresu Nowoczesnego marketingu 
w turystyce i Technik sprzedaży produk-
tów turystycznych dla 30 osób prowadzą-
cych gospodarstwa agroturystyczne bądź 
działalność gospodarczą związaną z tury-
styką z terenu województwa świętokrzy-
skiego. Na szkoleniu pochylano się rów-
nież nad problemami przedsiębiorców, 
które zgłaszano podczas zajęć i na forum 
grupy starano się je omówić i rozwiązać. 
Każda z 3 dziesięcioosobowych grup od-
była po 32 godziny szkolenia.

- Cieszę się, że mogłem wziąć udział 
w tym szkoleniu – mówi Andrzej Pędzik 
prowadzący wraz z żoną Elżbietą gospodar-
stwo agroturystyczne „Gród” w Siedlcach 
- ponieważ poruszane były na nim kwestie 
prowadzenia działalności związanej z tu-
rystyką oraz rozmaite problemy, z którymi 
borykamy się na co dzień. Dzięki temu, że 
trenerem była pani przewodnik z wielolet-
nim doświadczeniem, mogliśmy spojrzeć na 
swoją działalność z zupełnie innej perspek-
tywy – z punktu widzenia klienta, przewod-
nika, opiekuna wycieczki - to doświadczenie 
jest dla mnie szczególnie cenne. Dodatkową 
wartością była możliwość nawiązania kon-
taktów oraz wymiany doświadczeń między 
uczestnikami – podkreślał Andrzej Pędzik.

Kolejnym zadaniem było opracowanie 
i wydanie przewodnika kajakowego. W ra-
mach tego przedsięwzięcia powstał Prze-
wodnik kajakarza po rzece Czarna Nida 
i Bobrza, na kartach którego znajdują się in-
formacje nie tylko dotyczące rzek, ale rów-
nież atrakcji turystycznych na terenie LGD, 
bazy wypożyczalni sprzętu wodnego, bazy 
noclegowe i gastronomiczne a także przy-
datne nr kontaktowe do aptek, przychod-
ni, instytucji, a także numery alarmowe. 
Dodatkowo można przeczytać dwa bar-
dzo interesujące wywiady: z dr Januszem 
Wróblewskim prowadzącym „Ptasi Azyl” 
w Ostrowie i z Aleksandrem Dobą, „Po-
dróżnikiem Roku 2015” wg National Geo-
graphic, który kajakiem przepłynął Atlan-
tyk. Sercem tego wydawnictwa są cztery 
mapy formatu A4 przedstawiające poszcze-
gólne odcinki szlaku kajakowego wraz 
z opisami przebiegu trasy, miejscami nie-
bezpiecznymi oraz zdjęciami.

Jednak przedsięwzięciem, które cieszy-
ło sie największym zainteresowaniem, było 
szkolenie z zakresu nauki pływania kaja-
kiem. Do udziału w szkoleniu mógł zgło-
sić się każdy chcący rozpocząć przygodę 
z turystyką kajakową. Listy uczestników 
zaplanowane w sumie na 104 miejsca, wy-
pełniły się w ciągu niespełna dwóch dni! 
Uczestnicy, podzieleni na 4 grupy odbyli 
szkolenie teoretyczne, dotyczące min. za-
sad bezpiecznego zachowania na wodzie, 
prawidłowego trzymania i posługiwania 
sie wiosłem, sterowania kajakiem, płynię-
cia do przodu i do tyłu (tak, dobrze czyta-
cie, do tyłu też można płynąć) itp., a także 
szkolenie praktyczne, tj. około trzygodzin-
ny spływ na jednej z dwóch tras: od musz-
li koncertowej w Morawicy do Nidy 24 lub 
od Nidy 24 do młyna w Wolicy. Obie wy-
brane trasy są niezwykle urokliwe, a sto-
pień trudności ich przepłynięcia odpo-
wiedni dla osób dopiero rozpoczynają-
cych przygodę z kajakarstwem, nie braku-
je na nich jednak niespodzianek i wyzwań 
dla tych bardziej wymagających. Na za-
kończenie szkolenia uczestnicy zaprosze-
ni zostali na poczęstunek, w którym królo-
wały potrawy z grilla. Był to również czas 
na integrację oraz podzielenie się z innymi 
emocjami i wrażeniami ze spływu.

Swój udział w szkoleniu tak podsu-
mowało małżeństwo Alice i Terry Lange-
hennig z Teksasu w Stanach Zjednoczo-

nych, którzy akurat byli w Polsce z wizy-
tą – W Stanach również popularne jest pły-
wanie na rzekach, ale częściej wykorzystu-
je się do tego pontony (rafting), niż kaja-
ki. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem 
Czarnej Nidy, którą dziś płynęliśmy. Jest 
pełna niespodzianek, stopni wodnych, 
przeszkód, takich jak powalone drzewa 
czy miejscami mielizny. Szczególnie za-
chwyca przyroda tutejszych rzek, zarów-
no roślinność jak i zwierzęta. Zawsze po 
powrocie z Polski opowiadamy rodzinie 
i znajomym jakie nowe miejsca zwiedzili-
śmy, czego próbowaliśmy, zawsze zachę-
camy ich do przyjazdu do Polski. 

Zadaniem realizowanym jako ostatnie, 
było dodatkowe oznakowanie szlaku ka-
jakowego. Rzeka szybko się zmienia, więc 
LGD dokładając wszelkich starań aby za-
pewnić uprawiającym kajakarstwo maksi-
mum bezpieczeństwa, w ramach projektu 
opracowała i wstawiła na trasie szlaku do-
datkowe 23 znaki, z których 16 to znaki in-
formacyjne a 7 to znaki ostrzegawcze.

Mając nadzieję na równie owocną 
współpracę przy realizacji kolejnych ini-
cjatyw, wszystkim osobom i instytucjom, 
które przyczyniły sie do sprawnej realiza-
cji projektu, a także uczestnikom szkoleń 
składamy serdeczne podziękowania. 

Do zobaczenia na szlaku kajakowym!

Agnieszka Szewczyk 
Biuro LGD

Blisko 50 tysięcy złotych pozyskano ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpra-
cy na promowanie szlaku kajakowego na obszarze LGD „Perły Czarnej Nidy”  
              fot. Arch.
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Mamy już Miss Gminy Morawica 2015
9 sierpnia, na deskach muszli koncertowej w Morawicy odbyły się Wybory Miss, Małej Miss i Małego 
Mistera Gminy Morawica. Korona najpiękniejszej przypadła Darii Kierońskiej, która zdobyła także tytuł 
Miss Publiczności. Małą Miss została Maja Szczykutowicz, a Małym Misterem okrzyknięto Kacpra Ma-
jewskiego. Wszyscy będą nam królować przez okrągły rok, aż do następnych wyborów. 

Najbardziej gorąca impreza tego lata przy-
ciągnęła do Morawicy tłumy gości z całego 
województwa. Festyn tradycyjnie już popro-
wadziła Aneta Czaban Redaktor Naczelna 
Radia Fama, które objęło patronat medialny 
nad imprezą wraz z ITV Morawica. Kandyda-
ci do korony zaprezentowali publiczności cie-
kawe układy choreograficzne przygotowane 
przez Ewę Działowską - Miss Gminy Morawi-
ca 2004. Program artystyczny uświetnili swo-
imi występami mistrzowie z La Malanga Dan-
ce Group: Klaudia Kundera, Wiktoria Kozłow-
ska i Grzegorz Cebulski. Wykonali oni układy 
w duetach i solo. 

Kandydatki na Miss Gminy Morawi-
ca tradycyjnie już zaprezentowały się w kil-
ku odsłonach. Były stroje codzienne, spor-
towe i eleganckie suknie. Należy podkreślić, 
że kandydatki wystąpiły w strojach ze skle-
pu „Obsesja”. Każda z dziewczyn nie tyl-
ko musiała pięknie wyglądać, ale też wyka-
zać się wiedzą na temat samorządu gmin-
nego. Wszystkie kandydatki do korony naj-
piękniejszej odpowiadały również na pyta-
nia prowadzącej, które same losowały. 

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji jury udało się na naradę. Wybór wcale nie był 
taki łatwy, jak się okazało, bo kandydatki prezentowały się znakomicie. W końcu jed-
nak decyzja zapadła i tytuł najpiękniejszej powędrował do Darii Kierońskiej. Z tą de-
cyzją zgodziła się także morawicka publiczność, która to właśnie Darię również wybra-
ła na swoją Miss. I Vice Miss Gminy Morawica została Anna Ciszowska. Tytuł II Vice 
Miss Gminy Morawica zdobyła Martyna Pędzik, a III Vice Miss Gminy Morawica zo-
stała Marta Foltyn.

W Morawicy wybrano także najpiękniejsze dziewczynki i chłopców. O tytuł Ma-
łej Miss ubiegało się 10 kandydatek, Misterem chciało zostać siedmiu chłopców. Dzie-
ci, podobnie jak pretendentki do tytułu Miss Morawicy, zaprezentowały się na scenie 
w kilku wyjściach. Chłopcy zaprezentowali się w stylu plażowym, a dziewczynki poka-
zały się w strojach hawajskich i indywidualnie stylizowanych stosownie do solowych 
występów. Niesamowite wrażenie zrobili wszyscy razem wychodząc na scenę w stro-
jach marynarskich. Zarówno kandydatki do tytułu Małej Miss Gminy Morawica, jak 
i kandydaci do tytułu Małego Mistera Gminy Morawica swoje talenty zaprezentowa-
li na najwyższym poziomie.

Serca jury podbili Maja Szczykutowicz, która została Małą Miss, a także Kacper Ma-
jewski utytułowany mianem Małego Mistera. Tytuł I Małej Vice Miss Gminy Morawi-
ca zdobyła Kornelia Iwan, a tytuł II Małej Vice Miss Gminy Morawica otrzymała  Maria 
Tarka.  Natomiast I Małym Vice Misterem Gminy Morawica został Paweł Dudek, a II 
Małym Vice Misterem Gminy Morawica okrzyknięto Maksymiliana Durlika.

Warto podkreślić, że wszyscy ukoronowani otrzymali w nagrodę rowery. Na tym 
jednak lista prezentów dla zdobywców najwyższych tytułów nie kończyła się, a była 
ona naprawdę długa. Zwycięzców obdarowano hulajnogami, prostownicami, suszar-
kami, talonami na odzież, kosmetykami, czy dużymi rabatami na odbycie kursu pra-
wa jazdy. Były też wejściówki dla dzieci do bawialni Szalony Brzdąc w Bilczy, talony na 
fitness, rollmasażer i siłownię w Centrum Paradise w Bilczy czy kosmetyki firm Avon 
i Mary Kay, a nawet romantyczna kolacja. 

Prezentacje kandydatów i kandydatek przeplatały się z pokazami tanecznymi mi-
strzów gorących rytmów. Nie zabrakło również konkursów dla publiczności z cennymi 
nagrodami. Organizatorzy imprezy zadbali także o najmłodszych, specjalnie dla któ-
rych ustawiono dmuchane zjeżdżalnie, karuzele i kramy z różnościami. Na zakończe-
nie wydarzenia do gorącej zabawy podczas dyskoteki pod gwiazdami zaprosił wszyst-
kich didżej Paweł Salamon.

Zapraszamy do obejrzenia galerii na stronie 23

Agnieszka Olech 

Organizatorzy Miss Gminy Morawica 2015 
składają serdeczne podziękowania  
dla wszystkich sponsorów imprezy:

Kopalnia Wapienia Morawica S.A.
Bank Spółdzielczy oddział w Morawicy
P.P.H. Poldaun Sp. z o.o.
Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych  
Sławomir Woźniak Brzeziny
Przedsiębiorstw Budowlane „Perfect” Zbigniew Bartela
P.W. Czester Zakład Betoniarski Czesław Ślusarczyk
Firma Handlowo – Usługowa Tomasz Stochmal
P.P.H. „Magnat” Sławomir Bieniek
Kopalnia Piasku Nida
Z.H.U. Megabud Irena Malicka
ZHU Megabud 2 Jerzy Malicki
Bildrob S.C. 
Piekarnia Pod Telegrafem 
Piekarnia Białogon, 
Trans-Kop Piotr i Małgorzata Gwóźdź
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bilcza
Hotel & Restauracja ELIOT  
Jadwiga i Stanisław Stemplewscy
U.T.S. Tomasz Woś
BroCar Zbigniew Bielecki, 
P.P.U.H. „FOR-PAK” Michał Fornalski
Firma Handlowa „WIT” Wojciech Winiarski 
P.P.H.U. „AMED”  Maciej Majkowski
Koral Sport i Rekreacja Sp. z o. o.
Dorota Sabat – Lider Sprzedaży Kosmetyków Avon, 
 „Sadhest” Stanisław Sadłocha 
Granmal, Zakład Obróbki Kamienia Naturalnego
Osoba prywatna
ATC Kaczmarczyk
Józef Niedźwiedź, Firma Handlowa „METAL-POL”
Urząd Gminy w Morawicy

Laureaci tegorocznego konkursu z uśmiechami pozowali do wspólnej fotografii
               fot. B. Kruk



wrzesień 2015  nr 9/2015 (275)  wiADOMOŚCi MOrAwiCKie

14

Karatecy z Klubu  
Karate Morawica 
zaprezentowali  

swoje umiejętności
23 sierpnia morawiccy karatecy zaprezentowa-
li swoje umiejętności w sztukach walki podczas im-
prezy „Halo tu Kielce, halo tu świętokrzyskie”, która 
odbyła się na Stadionie Kolporter Areny w Kielcach.

W lipcu karatecy z morawickiego klu-
bu wzięli udział w obozie sportowym w 
Jastrzębiej Górze. Tam pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry i bardzo doświad-
czonych trenerów ćwiczyli sztuki wal-
ki. Zdobyte umiejętności mieli okazję za-
prezentować w ramach dużej imprezy na 
kieleckim stadionie. Dali trzydziestomi-
nutowy, imponujący pokaz, który został 
nagrodzony gromkimi brawami.

Wszystkim uczestnikom pokazu ser-
decznie gratulujemy i życzymy wielu 
sportowych sukcesów.

Agnieszka Olech
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Umiejętności morawickich karateków 
wzbudziły zachwyt zgromadzonej pu-
bliczności                                fot. Arch.

Pokaz łamania cegieł jednym ciosem 
robił wrażenie                         fot. Arch.
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Wręczenie aktów uzyskania awansu zawodowego 
na stopień nauczyciela mianowanego

27 sierpnia, odbyła się uroczystość wręczania aktów uzyskania awansu zawodowego na stopień na-
uczyciela mianowanego. W uroczystości, która odbyła się w Centrum Samorządowym w Morawicy, 
poza władzami samorządowymi udział wziął dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy. 
Awans uzyskało dwóch nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy. 
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Zanim nauczyciele odebrali akty awansu 
zawodowego na stopień nauczyciela miano-
wanego złożyli uroczyste ślubowanie. – Ślu-
buję rzetelnie pełnić moją powinność nauczy-
ciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dą-
żyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i wła-
snej, kształcić i wychowywać młode pokolenie 
w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji naro-
dowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg – ślu-
bowali nauczyciele, a następnie odebrali z rąk 
wójta gminy Morawica, Mariana Burasa, akty 
awansu zawodowego.  

- To ważna chwila dla każdego z Was - 
zwrócił się do nauczycieli wójt gminy Mora-
wica, Marian Buras. – Nauczyciel to wyjątko-
wy zawód. Dziękuję za wszystko, co robicie dla 
naszej oświaty. Życzę wielu satysfakcji i sukce-
sów zawodowych – życzył włodarz gminy.

Redakcja
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Akty uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 
wręczył wójt Marian Buras                                                                   fot. Arch.
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W gminie Morawica powstał  
Zespół Pieśni i Tańca „Morawica”.   

Artyści mieli już swój debiut na dużej scenie
Zachwycają nie tylko swoimi głosami, ale również niezwykłym tańcem i profesjonalną choreografią.  
A wszystko to oczywiście na ludową nutę. Powstały zaledwie w lutym bieżącego roku Zespół Pieśni  
i Tańca „Morawica”, już zyskał swoich fanów.

W gminie Morawica jest kilka grup lu-
dowych, które mają wielkie osiągnięcia 
na polu kultury, do tej pory nie było jed-
nak zespołu pieśni i tańca. Jak wyjaśnia 
Barbara Choroś, jedna z twórców Zespo-
łu, który powstał z inicjatywy wójta gmi-
ny Morawica, Mariana Burasa. - W Mora-
wicy istnieje zespół o  nazwie „Morawia-
nie” jednak jest to zespół folkowy, śpie-
waczy. My natomiast utworzyliśmy ze-
spół pieśni i tańca - wyjaśnia pani Bar-
bara. Zaznacza skromnie, że w tworze-
niu grupy brało udział wiele osób  i dzię-
ki wspólnym staraniom liczy dziś ona aż 
21 osób, w tym dziesięciu panów i jede-
naście kobiet. 

Był stres, teraz jest duma
„Morawica” swój pierwszy duży wy-

stęp mięli podczas Nocy Świętojańskiej 
w Morawicy, do której przygotowywa-
li się przez cztery miesiące, a drugi pod-
czas „Chałupkowych Garcynek”. Gru-
pa zaprezentowała szeroki program ar-
tystyczny, zatańczyła Polkę, Oberka, Ma-
zurka i Krakowiaka. - Muszę przyznać, 
że wszyscy bardzo się stresowaliśmy na-
szym pierwszym występem.  Dla wie-
lu z nas był to pierwszy występ w życiu 
przed tak wielką publicznością, niektó-

Centrum Kultury otwarło drzwi
Członkowie Zespołu Pieśni i Tań-

ca są bardzo zadowoleni z tego, iż mają 
możliwość wykonywania prób i spo-
tkań w Centrum Kultury w Morawicy. 
Za wszelką pomoc dziękują pani dyrek-
tor Teresie Badowskiej oraz opiekunce ze-
społu z ramienia Centrum Kultury, pani 
Hannie Kucie.

Agnieszka Olech

Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” zachwyca nie tylko strojami i umiejętnościami, 
ale przede wszystkim profesjonalizmem na najwyższym poziomie              fot. Arch.

rzy nawet po raz pierwszy mięli na sobie 
strój ludowy - zdradza Barbara Choroś. 
Podkreśla jednak, że ostatecznie wszy-
scy byli niezwykle zadowoleni z wystę-
pu. Program, który przygotowała cho-
reograf Barbara Kardynalska zaprezen-
towany przy akompaniamencie bardzo 
znanej w gminie Morawica i nie tylko 
„Kapeli Korbanów” sprawił, że nie jed-
na osób z widowni podskakiwała w rytm 
pięknej ludowej muzyki.

ZBIeRAMY STARY SpRZĘT RTV I AGd ORAZ GABARYTY
W jesiennych miesiącach – wrzesień, październik na terenie gminy Morawica odbywać się będzie akcja zbiórki zużytego 
sprzętu elektronicznego, wielkogabarytów i opon, również ciągnikowych. Mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się takich 
odpadów winni zgłosić ten fakt do urzędu Gminy telefonicznie  41 314 691 w. 116 lub osobiście pok. nr 6. 

poniżej podajemy terminy odbioru w/w odpadów sprzed posesji:

BILCZA  – 29 wrzesień (wtorek)

BRZEZINY, PODWOLE, WOLA MORAWICKA  – 30 wrzesień (środa)

DYMINY, PIASECZNA GÓRKA, KUBY MŁYNY  – 3 październik (sobota)

NIDA, ZBRZA, DĘBSKA WOLA, KAWCZYN, CHAŁUPKI,  
ZBRZA WOJDA, MORAWICA, BIELECKIE MŁYNY, ŁABĘDZIÓW,  
RADOMICE, BRUDZÓW, ZABORZE  – 10 październik (sobota)

CHAŁUPKI ZBRZAŃSKIE – OBICE UL. OSIEDLOWA  – 12-13 październik (poniedziałek, wtorek) 

DROCHÓW DOLNY, DROCHÓW GÓRNY, OBICE, CHMIELOWICE, LISÓW  – 14-15 październik (środa, czwartek)
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Będą nowe pieniądze z funduszy unijnych.  
Zdecydujmy razem, na co je wydać
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Zarząd Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy” serdecznie zapra-
sza na spotkania konsultacyjne organizo-
wane w ramach prac związanych z przy-
gotowaniem Lokalnej Strategii Rozwo-
ju, którą LGD realizować będzie w przy-
szłym okresie programowania PROW 
2014-2020. 

W poprzednim okresie PROW 2007-
2013 przy udziale środków pozyskanych 
za pośrednictwem LGD udało się zreali-
zować za kwotę ponad 7 mln zł wiele in-
teresujących oddolnych inicjatyw, w któ-
rych znalazły się m.in. budowa, remon-
ty i modernizacje świetlic wiejskich, re-
monty kościołów, rewitalizacja i wyposa-
żenie obiektów i miejsc rekreacyjno-wy-
poczynkowych, warsztaty, szkolenia, im-
prezy, a także wsparcie przedsiębiorców 
w zakresie zakupu nowych maszyn czy 
zakupu wyposażenia gospodarstw agro-
turystycznych. Mamy nadzieję, że re-

lokalna Grupa działania „perły Czarnej Nidy” 
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,  tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305   

adres e-mail: biuro@perlycn.pl www.perlycn.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich

alizacja nowej perspektywy przyniesie 
jeszcze więcej ciekawych i ważnych pro-
jektów, które będą sukcesem nas wszyst-
kich.

Spotkania konsultacyjne posłużą iden-
tyfikacji problemów i potrzeb mieszkań-
ców, do zaspokojenia których posłużą 
środki z nowego rozdania, a w później-
szym terminie skonsultowaniu zebra-
nych informacji i na podstawie wypraco-
wanych wniosków wyznaczeniu kierun-
ków i celów, nad wypełnieniem których 
pracować będziemy w przyszłym okresie 
programowania.  

Zapisy, które znajdą się w LSR na tym 
etapie decydować będą o tym, jakiego ro-
dzaju operacje będą realizowane w przy-
szłości, dlatego tak ważny jest  udział 
w spotkaniach reprezentantów możliwie 
wszystkich grup społecznych, które chcia-
łyby w przyszłości korzystać ze środków 
Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej 

Nidy” i tym samym mieć realny wpływ 
na rozwój naszego regionu. 

Na spotkania konsultacyjne zaprasza-
my osoby fizyczne, przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych działających 
na naszym terenie, liderów społecznych, 
osoby związane z turystyką, kulturą. 
PROW na lata 2014-2020 pochyla się nad 
problemami grup defaworyzowanych 
i zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, dlatego na spotkanie 
chcielibyśmy zaprosić także przedstawi-
cieli tych grup, a także wszystkich, którzy 
mają wizję rozwoju regionu i chcieliby ją 
wdrożyć w życie, gdyż każdy głos w tej 
dyskusji będzie cenny.

Niezwykle istotne będą dla nas potrze-
by i oczekiwania przedsiębiorców, ponie-
waż ponad połowa z planowanego na 
około 5 mln zł budżetu LGD przeznaczo-
na zostanie na rozwój przedsiębiorczo-
ści, dlatego gorąco zapraszamy zarówno 
przedsiębiorców, jak i osoby chcące roz-
począć działalność gospodarczą.

Przyjdźcie na spotkanie konsultacyjne 
LSR i włączcie się  w prace nad poprawą 
jakości życia mieszkańców terenu LGD. 
Wierzymy, że razem możemy wykorzy-
stać pieniądze unijne tam, gdzie są one 
naprawdę potrzebne.

O terminach i miejscach spotkań bę-
dziemy informować Państwa na bieżąco 
za pośrednictwem stron internetowych 
Gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-No-
winy, a także na stronie internetowej LGD 
pod adresem www.perlycn.pl. Zaprasza-
my także do kontaktu telefonicznego pod 
nr tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305  lub oso-
bistego w biurze Lokalnej Grupy Działa-
nia ”Perły Czarnej Nidy” w Morawicy, ul. 
Spacerowa 7.
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PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY 
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Fundacja „Możesz Więcej” przy współ-
pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Morawicy przystąpiła do Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2015 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Pomo-
cy Najbardziej Potrzebującym. 

Celem Programu jest dotarcie z pomo-
cą żywnościową do grup osób najbardziej 
potrzebujących w całej Polsce. Organiza-
cje pozarządowe są uprawnione do pod-
pisania umowy z Bankiem Żywności. 
W przypadku naszej gminy umowa zo-
stała podpisana pomiędzy Fundacją „Mo-
żesz Więcej” i Kieleckim Bankiem Żywno-
ści. Do współpracy zaproszono także lo-
kalnego przedsiębiorcę – Pana Jana Wa-
ligórę – właściciela firmy „JAWAL”, któ-
ry umożliwił bezpłatny transport żywno-
ści oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Mo-
rawicy, która udostępnia pomieszczenie 
do przechowywania żywności stanowią-
ce jednocześnie punkt wydawania pro-
duktów. 

W ramach Podprogramu 2015 osoby 
najbardziej potrzebujące z terenu gmi-
ny Morawica będą mogły skorzystać ze 
wsparcia w postaci żywności, jak również 
możliwości uczestniczenia w różnych 
działaniach wspierających, edukacyjnych 

i włączających.
Podprogram 2015 jest kontynuacją 

Podprogramu 2014, w ramach którego 
w grudniu 2014 roku Fundacja „Możesz 
Więcej” i Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Morawicy objęły wsparciem 
żywnościowym 495 osób.

Do końca lutego 2016 roku osoby, któ-
re otrzymają skierowanie z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawi-
cy, będą mogły skorzystać ze wsparcia 
żywnościowego, która cyklicznie będzie 
dystrybuowana w formie paczek żywno-
ściowych. Każda z osób otrzymujących 
paczki żywnościowe, otrzyma w nich 
produkty następującego typu: maka-
ron świderki, ryż biały, kaszę jęczmien-
ną, płatki kukurydziane, herbatniki, kawa 
zbożowa,  mleko UHT, ser podpuszczko-
wy, ser topiony, groszek z marchewką, 
koncentrat pomidorowy, dżem truskaw-
kowy, sok jabłkowy, mielonkę wieprzo-
wą, klopsiki w sosie własnym, cukier bia-
ły, olej rzepakowy.

Rodziny i osoby, które otrzymały skie-
rowania będą na bieżąco informowane 
przez pracowników socjalnych z Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mo-
rawicy o kolejnych terminach wydawania 
żywności.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej pomoc w po-
staci paczki żywnościowej może być prze-
kazywana do osób spełniających kryteria 
kwalifikowalności do statusu osoby naj-
bardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, spełniających kryteria określone 
w art. 7 pkt 1-15 ustawy o pomocy spo-
łecznej (tzw. dysfunkcja) i których do-
chód nie przekracza 150% kryterium do-
chodowego uprawniającego do skorzy-
stania z pomocy społecznej (813 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej i 684 zł 
dla osoby w rodzinie), na podstawie skie-
rowania wystawionego przez właściwy 
terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, lub w przypadku osoby bezdomnej – 
oświadczenia podpisanego w organizacji. 

Poza wsparciem w formie paczek żyw-
nościowych Fundacja „Możesz Więcej” 
będzie realizować warsztaty edukacyj-
ne dotyczące wzmacniania samodzielno-
ści i kompetencji w zakresie prowadzenia 
gospodarstwa domowego. 

Szczegółowych informacji udzielają 
osobiście pracownicy socjalni Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawi-
cy, ul. Kielecka 38, 26 – 026 Morawica lub 
pod numerem tel. 41 301 40 41.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski 
projekt pomocy rodzinom żyjącym w trud-
nej sytuacji materialnej. Co roku angażuje 
się w pomoc setki tysięcy ludzi: wolontariu-
szy, darczyńców, a także osoby wspierające 
projekt finansowo. W tym roku po raz trze-
ci na terenie gminy Morawica oficjalnie ru-
sza rejon SZLACHETNEJ PACZKI. – Poszu-
kujemy wolontariuszy, których zadaniem 
będzie odwiedzenie najbardziej potrzebu-
jących w swoim otoczeniu i przeprowadze-
nie wśród nich ankiety – mówi Damian Woź-
niak, który po raz trzeci z rzędu został LIDE-
REM na terenie gminy Morawica. - Chcemy, 
żeby podobnie jak w poprzednich latach z tej pomocy skorzysta-
ły rodziny z terenu gminy Morawica. Poprzednie akcje przeszły 
nasze najśmielsze oczekiwania. Paczki o szacunkowej wartości 
blisko 80 tysięcy złotych trafiły do 29 rodzin z terenu gminy Mo-
rawica. Były w nich pralki, meble, zabawki i wszystko to, czego 

potrzebowali ci najbardziej potrzebujący. Dla 
tych rodzin, dzięki wolontariuszom i wszyst-
kim darczyńcom święta bez wątpienia były 
piękniejsze. Mam nadzieję, że i w tym roku 
nie zawiodą nas ani wolontariusze ani dar-
czyńcy, których również poszukujemy. Za-
praszamy każdego, kto chciałby przygoto-
wać SZLACHETNĄ PACZKĘ. Wszelka po-
moc jest mile widziana – dodaje Damian 
Woźniak.

Wszyscy, którzy chcą się zostać wolon-
tariuszami w rejonie gminy Morawica pro-
simy o kontakt pod numerem telefonu – 
501 108 190 Damian Woźniak lub pod email: 

paczkamorawica@wp.pl Można również zgłosić się poprzez za-
rejestrowanie na stronie internetowej www.superw.pl Przypo-
minamy też o naszym profilu na Facebooku – Szlachetna Paczka 
Morawica. Zapraszamy do odwiedzenia go i polubienia.

Agnieszka Olech

Zostań wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI
Już teraz możesz zgłosić się do XV edycji Paczki. Zostań wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI w rejo-
nie gminy Morawica. Na zgłoszenia czekamy do końca września.
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W Morawicy odbyły się ostatnie  
eliminacje do konkursu Miss Lata 2015

Nad zalewem w Morawicy po raz ostatni wybierano reprezentantkę do finałowej walki o zaszczytny ty-
tuł Miss Lata 2015. W konkursie Miss Morawica wystartowało siedem dziewcząt. Zwyciężyła Renata Mi-
siarczyk pochodząca z miejscowości Chełmce.

Podczas tegorocznych wakacji odbyło się aż 10 konkursów 
dla najpiękniejszych dziewczyn z całego województwa świę-
tokrzyskiego. Ostatnie wybory przed wielkim finałem odbyły 
się w Morawicy. To tutaj nad zalewem została wybrana nowa 
Miss Morawica, którą została dwudziestotrzylatka z miejscowo-
ści Chełmce, Renata Misiarczyk. – Nie spodziewałam się, że zo-
stanę Miss Morawicy – mówi Renata Misiarczyk. – To dla mnie 
naprawdę ogromne wyróżnienie i oczywiście szansa na zdoby-
cie tytułu Miss Lata 2015 – dodaje.

Tytuł I Wicemiss Morawicy i jednocześnie Miss Start Eduka-
cja zdobyła Sylwia Zagórska z Kielc. Szarfę II Wicemiss i jedno-
cześnie Miss Publiczności otrzymała Klaudia Guzy. Warto przy-
pomnieć, że Klaudia Guzy jest już I Wicemiss Lata 2013. Jak sama 
mówi, po rocznej przerwie postanowiła ponownie spróbować 
swoich sił w konkursie. 

Agnieszka Olech 
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Ogłoszenie do ‘Wiadomości Morawickie’ dla wydania 09/2015  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tel. +48 517 478 678 
Tel. +48 503 681 522  

 

Bilcza  ul. Liliowa 5 
 

kontakt@philologus.pl  
www.philologus.pl  

Język niemiecki 
w Twojej okolicy 

 

 Twoje dziecko potrzebuje pomocy w szkole z niemieckim?  
 Zależy Ci na jakości w edukacji Twojego dziecka?   
 W pracy używasz niemieckiego i chcesz go rozwinąć?   
 Planujesz wyjechać do Niemiec?  

 

Pomogę Ci – niemiecki to moja pasja. Sprawdź. 
 

w lokalu  z dojazdem do Ciebie  nauka indywidualna i w grupie  

 

kursy językowe    zajęcia językowe   
korepetycje 

 

OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATN
E 

O
G

Ł
O

SZ
E

N
IE

  P
Ł

A
T

N
E 

O
G

Ł
O

SZ
E

N
IE

  P
Ł

A
T

N
E 

O
G

Ł
O

SZ
E

N

I E  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZENIE  PŁATNE OGŁOSZ E
N

IE  P
Ł

A
T

N
E O

G
Ł

O
SZ

E
N

IE  P
Ł

A
T

N
E O

G
Ł

O
SZ

E
N

IE  P
Ł

A
T

N
E

Zapraszamy na Dni Otwarte do Samo-
rządowego Centrum Kultury w Mora-
wicy w dniach 17-18 października 2015r. 
Wzorem lat ubiegłych organizatorzy 
przewidzieli szereg atrakcji wśród któ-
rych nie zabraknie występów artystycz-
nych, degustacji potraw, stoisk z ręko-
dziełami artystów z terenu naszej gminy 
oraz konkursów z nagrodami. Szczegóły 
dotyczące wydarzenia będą dostępne na 
stronie internetowej.

Informujemy, że rolnicy wylosowani 
do odbioru nagród przez Małą Miss Gmi-
ny Morawica podczas tegorocznych Do-
żynek Gminnych 2015 powinni zgłosić się 
do Urzędu Gminy w Morawicy. Prosimy 
wylosowane osoby o odbiór swoich na-
gród do dnia 30 września 2015r., gdyż po 
upływie tego terminu nagrody zostaną 
przekazane na własność Gminy Morawi-
ca, na poczet nagród rozdawanych pod-
czas przyszłorocznych Dożynek Gmin-
nych. Szczegółowe informacje udzielane 
są przez pracowników referatu Kultury 
Sportu i Promocji Gminy pod numerem 
telefonu 41-31-14-692 wew. 207.

ROLNICY Z TERENU 
GMINY MORAWICA

DNI OTWARTE  
W SAMORZĄDOWYM  

CENTRUM  
W MORAWICY
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pani urszuli Wróblewskiej

Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bilczy
najszczersze wyrazy współczucia  

z powody śmierci

Mamy
składają

pracownicy Zespołu Szkół w Bilczy

To wyjątkowy rajd
To już piąty raz, kiedy zorganizowano Rowerowe Zwiedzanie Bil-

czy. W tym roku było ono wyjątkowe. – Z okazji jubileuszowego Ro-
werowego Zwiedzania Bilczy postanowiliśmy uroczyście poświę-
cić i odsłonić obelisk upamiętniający postać ks. Piotra Ściegiennego 
– mówi poseł Lucjan Pietrzczyk, będący jednocześnie przewodniczą-
cym Towarzystwa Przyjaciół Bilczy, z którego to inicjatywy nie tyl-
ko zapoczątkowano rowerowe rajdy po Bilczy, ale również ustawiono 
i odsłonięto obelisk ku czci wielkiego człowieka. - Stanął on w miejscu, 
gdzie niedaleko znajdował się rodzinny dom ks. Piotra Ściegiennego, 
niezwykłej i bardzo ważnej postaci. Dla współczesnych Ksiądz Piotr 
Ściegienny to wielki Polak, który poświęcił swoje życie walce o rów-
ność i wolność ludzi – przypomina poseł Lucjan Pietrzczyk.

przez lata leżał … na polu
Obelisk to sporych rozmiarów kamień znaleziony w polu, przekazany 

przez Zbigniewa Bartelę oraz Romana Mechela i przetransportowany na 
działkę Grzegorza Boszczyka. Płytę upamiętniającą wykonał Sławomir 
Kaczor, a wszelkie prace betoniarskie Czesław Ślusarczyk i budowlane – 
Mirosław Domagała. Projekt tablicy zrobiła Anna Pobocha-Igniatowska. W prace zaangażowało się mnóstwo ludzi

 Prace budowlane wykonywali strażacy z Bilczy pod wodzą rad-
nego Tadeusza Kuca, radnego Tomasza Domagały i naczelnika OSP 
w Bilczy Daniela Wichnery. Mocno zaangażowani w sprawę byli 
również: Zygmunt Domagała, Waldemar Wójcik i Sebastian Król. – 
Wszyscy pracowali w czynie społecznym. Ogromnie cieszę się, że 
tak wiele ludzi zaangażowało się bezinteresownie i pomogło w upa-
miętnieniu naszego rodaka, wielkiego człowieka, ks. Piotra Ściegien-
nego – mówił Lucjan Pietrzczyk.

poświęcono obelisk i wyruszono w dalszą drogę
Uroczystego poświęcenia obelisku dokonał ks. Marek Mrugała, 

proboszcz Parafii pw. Św. Kazimierza w Bilczy. Po odsłonięciu obe-
lisku blisko osiemdziesiąt osób wyruszyło w dalszą drogę podczas 
Rowerowego Zwiedzania Bilczy.

Takie wydarzenia jednoczą społęczność
 – Tym razem postanowiliśmy wyjechać poza obręb Bilczy i doje-

chaliśmy aż do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy. Stąd wrócili-
śmy do Bilczy, gdzie na placu peleton rowero-
wy poprowadził osobiście ks. Marek Mruga-
ła, proboszcz bilczańskiej parafii. - Ideą rajdu 
jest integracja. Ogromnie się cieszę, że udział 
w nim biorą całe rodziny. Tego typu wydarze-
nia jednoczą nas i przypominają, że jesteśmy 
jedną rodziną – podkreśla ks. Marek Mrugała. 

Wspólne ognisko  
i niezapomniany koncert

Uczestnicy rajdu jechali ulicami Bilczy, 
Piasecznej Górki, Bieleckich Młynów i Mo-
rawicy, rozmawiając i delektując się wido-
kami przy wyjątkowo pięknej pogodzie. Na 
zakończenie odbyło się wspólne, integracyj-
ne ognisko i niezapomniany koncert.

Warto podkreślić, że jubileuszowe V Ro-
werowe Zwiedzanie Bilczy zostało zorgani-
zowane pod auspicjami ks. proboszcza Mar-
ka Mrugały przez Fundację „Kazimierz” 
z Bilczy, której prezesem jest Włodzimierz 
Rybczyński. 

Agnieszka Olech

W Bilczy odsłonili obelisk ku czci ks. Piotra Ściegiennego
Podczas piątego w historii jubileuszowego Rowerowego Zwiedzania Bilczy dokonano uroczystego po-
święcenia i odsłonięcia obelisku upamiętniającego postać ks. Piotra Ściegiennego. W jubileuszowym 
rajdzie wzięło udział blisko osiemdziesięciu rowerzystów.

Uroczystego poświęcenia obelisku dokonał ksiądz Marek 
Mrugała, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Kazi-
mierza w Bilczy. Towarzyszył mu poseł Lucjan Pietrzczyk. 

 fot. Radomski
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Dobry początek Moravii
Rozpoczął się kolejny sezon w ligach piłkarskich naszego województwa. Duży ruch 

na rynku transferowym wokół Moravii nie przełożył się ostatecznie na wielkie zmia-
ny i nasza drużyna po raz kolejny jest jednym z głównych kandydatów do awansu. 
W zespole pozostali bowiem Mateusz i Łukasz Zawadzcy, Spartakus Daleszyce, któ-
ry się nimi interesował nie podjął ostatecznie rozmów na temat transferu. Pozostał tak-
że Karol Gilewski, którym w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem zmagań poważ-
nie zainteresował się Naprzód Jędrzejów, ale ostatecznie transfer nie został sfinalizowa-
ny. Ubyli zatem tylko Rafał Kita i Dawid Wójcik do ŁKS Łagów, a także Mateusz Osman 
do Naprzodu Jędrzejów. Na ich miejsce przybyli jednak wartościowi zmiennicy: Bartło-
miej Bęben z Wichra Miedziana Góra, Piotr Pietrzyk z juniorów Korony, Sebastian Ra-
domski z Zenitu Chmielnik, koniecznie wspomnieć trzeba tu o juniorach Moravii, któ-
rzy dołączyli do pierwszego zespołu tj.: Szymon Pietras i Arkadiusz Terech a do tre-
ningów wrócił Mateusz Kozak. Tak zmieniony zespół bardzo dobrze rozpoczął sezonu 
2015/2016 w lidze okręgowej.  W dwóch meczach podopieczni Marka Bębna wywalczy-
li komplet punktów i plasują się w czołówce tabeli. Na inaugurację rozgromili na wy-
jeździe Orlicza Suchedniów 6:0. Jak wskazuje wynik spadkowicz z IV ligi nie postawił 
wysoko poprzeczki i Moravia była lepsza w każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła. 
Wynik 6:0 jest też chyba najniższym wymiarem kary bowiem przy wysokim prowa-

dzeniu kilkakrotnie zabrakło konsekwen-
cji w sytuacjach podbramkowych czemu 
nie ma się co dziwić bo wiadomo, że wy-
soko prowadząc dużo trudniej o koncen-
trację. Łupem bramkowym podzielili się: 
Wojciech Młynarczyk 9 min, Karol Gilew-
ski 24,74, Łukasz Zawadzki 26, 84 (k), Se-
bastian Radomski 52. 

W pierwszym meczu na własnym sta-
dionie Moravia zmierzyła się z beniamin-
kiem Zielenią Żelisławice i pewnie wy-
grała 5:2 choć początek nie był udany. Be-
niaminek to zawsze jakaś niewiadoma 
i w Morawicy goście zaskoczyli zdobywa-
jąc gola już w 7 minucie, ale spora w tym 
zasługa linii defensywnej naszego zespo-
łu. Szybko stracony gol spowodował, że 
wkradło się trochę nerwowości w poczy-
nania gospodarzy jednak z minuty na mi-
nutę się rozkręcali i gol dla nich wisiał w 
powietrzu. Jeszcze przed przerwą zdo-
łał wyrównać Wojciech Młynarczyk, któ-
ry trafił w 45 minucie meczu, a po prze-
rwie worek z golami się rozwiązał. Do 
bramki trafiali kolejno Karol Gilewski w 
48 i 52 minucie, Łukasz Zawadzki w 78 
i Artur Szewczyk w 80. Rozmiary poraż-
ki zmniejszył zdobywca pierwszego gola 
dla gości Paweł Nidziński w 86 minucie. 

Po dwóch kolejkach w tabeli niespo-
dziewanie prowadzi beniaminek Gród 
Ćmińsk, który odniósł dwa wysokie zwy-
cięstwa, czerwoną latarnię dzierży zaś 
spadkowicz Orlicz Suchedniów. 

1 Gród Ćmińsk 2 6 10-0

2 Moravia Morawica 2 6 11-2

3 Granat Skarżysko 2 6 7-1

4 Star Starachowice 2 6 5-3

5 GKS Nowiny 2 4 3-1

6 Stal Kunów 2 4 3-2

7 Zenit Chmielnik 2 4 6-2

8 Piast Stopnica 2 3 2-1

9
Koprzywianka  
Koprzywnica

2 3 2-4

10 Orlęta Kielce 2 1 2-4

11 Zieleń Żelisławice 2 1 4-7

12 Polanie Pierzchnica 2 1 3-6

13 Wisła Nowy Korczyn 2 0 2-6

14
Wicher  
Miedziana Góra

2 0 1-7

15 Sparta Dwikozy 2 0 3-10

16 Orlicz Suchedniów 2 0 0-8
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Mistrzostwa Gminy Morawica  
w Piłce Siatkowej Plażowej  

Mężczyzn, Kobiet i Par Mieszanych
W minioną niedzielę nad Zalewem w Morawicy rozegrano 

Mistrzostwa Gminy Morawica w Siatkówce Plażowej Mężczyzn, 
Kobiet i Par Mieszanych. Turniej kobiet wygrał duet z Dębskiej 
Woli, pozostałe dwie kategorie wygrali gospodarze. Szczegóły 
poniżej.

Rywalizację rozpoczęli panowie. W pierwszym półfinale po-
jedynek duetów z Bilczy. rodzina Chruścickich jan i Robert po-
mimo początkowego prowadzenia uległa ostatecznie Kornelo-
wi pacyga i Marcinowi Kubickiemu. Drugi pojedynek ćwierćfi-
nałowy to derbowy mecz tym razem duetów z Morawicy. Para 
Mateusz Sołtys i Karol Bielecki minimalnie pokonała doświad-
czony duet jarosław podsiadło/Zbigniew Więckowski, prowa-
dząc już różnica 7 punktów. W ostatnim meczu ćwierćfinało-
wym Chmielowice (Adam Kaczor/Kacper Kuta) pokonały duet 
z Brzezin. Los szczęścia w losowaniu uśmiechnął się do trzeciej 
pary z Morawicy Zygmunt Kuranda/Filip Kuranda, którzy prze-
szli ćwierćfinał bez gry. W pierwszym półfinale duet z Bilczy Pa-
cyga/Kubicki bez problemów pokonała rodziny duet Kurandów. 
Dużo więcej emocji było  w drugim półfinale, który szczęśliwie 
padł łupem duetu Sołtys/Bielecki. Trzecie miejsce dla zespołu 
z Chmielowic, a zwycięzcą po kolejnym bardzo wyrównanym 
meczu został duet Mateusz Sołtys i Karol Bielecki.

W rywalizacji pań w półfinałach pewne zwycięstwa fawo-
ryzowanych par Renata dziewięcka i emilia Mrozicka (Dęb-

ska Wola/Zbrza) oraz julita Kulik i Klaudia Ramiączek (Bil-
cza). Trzecie miejsce dla duetu ze Zbrzy joanna Wojda i Kamila 
Szewczyk, które nie bez trudu pokonały rodzinny duet z Dęb-
skiej Woli dorota i paulina Marcinkowska. W finale dużo wię-
cej emocji dwa pierwsze sety kończone na przewagi, a dodat-
kowym secie pewnie wygrał zespół Dębska Wola/Zbrza Renata 
Dziewięcka i Emilia Mrozicka. Rywalizację par mieszanych dla 
duetu z Morawicy Agata Kutwin i Mateusz Cieśla, drugie miej-
sce dla państwa dziewięckich Renaty i Michała (Dębska Wola). 
Trzecie dla kolejnego duetu z Dębskiej Woli dorota Marcinkow-
ska i Michał Graczak. Poniżej pełne wyniki turnieju.

Mężczyźni:
Ćwierćfinały:
Jan Chruścicki/Robert Chruścicki (Bilcza)
- Kornel pacyga/Mateusz Kubicki (Bilcza)  17:21
Mateusz Sołtys/Karol Bielecki (Morawica)
-Jarosław Podsiadło/Zbigniew Więckowski (Morawica) 21:19
Adam Kaczor/Kacper Kuta (Chmielowice)
- Szymon Ramiączek/Janusz Woś (Brzeziny) 21:16
Zygmunt Kuranda/Filip Kuranda (Morawica) – wolny los

Półfinały:
pacyga/Kubicki- Kuranda/Kuranda 2:0  (15:7, 15:6)
Kaczor/Kuta-Sołtys/Bielecki 1:2  (18:20, 15:13, 11:13)

O III miejsce:
Kuranda/Kuranda-Kaczor/Kuta 2:0  (5:15,9:15)

Finał:
Pacyga/Kubicki- Sołtys/Bielecki 1:2  (11:15, 16:14,7:11)

Kobiety:
Półfinały:
Joanna Wojda/Kamila Szewczyk (Zbrza)
- emilia Mrozicka/Renata dziewięcka (Zbrza/Dębska Wola)

 0:2  (12:15, 7:15)
Dorota Marcinkowska/Paulina Marcinkowska (Dębska Wola)
- julita Kulik/Klaudia Ramiączek (Bilcza)

 0:2  (13:15, 14:16)

O III miejsce:
Wojda/Szewczyk- Marcinkowska/Marcinkowska
 2:1  (13:15, 17:15, 11:6)

Finał:
Mrozicka/dziewięcka- Kulik/Ramiączek

 2:1 (15:17, 18:16, 11:3)

Mikst:
Agata Kutwin/Mateusz Cieśla (Morawica)
- Dorota Marcinkowska/Michał Graczak (Dębska Wola)  
 2:0  (15:9, 16:14)
Marcinkowska/Graczak
- Renata dziewięcka/Michał dziewięcki (Dębska Wola)

 2:0 (12:15, 12:15)
Dziewięcka/Dziewięcki- Kutwin/Cieśla 0:2  (14:16, 12:15)

Jacek Kubicki
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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
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Miss Gminy Morawica 2015
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Dożynki Gminy Morawica 2015


