
Komendant główny PSP 
odwiedził morawickich 
strażaków

Wójt Marian Buras z odznaką 
Honorową Za Zasługi  
dla Samorządu Terytorialnego

Kolejna „schetynówka” otwarta

Morawicka Policja 
ma nowy radiowóz

Grand Prix międzynarodowego 
festiwalu w Mołdawii  
dla Magdy Chołuj

Dni Otwarte Centrum SamOrząDOwegO  
w mOrawiCy
Zwiedzanie Centrum Samorządowego, degustacje potraw, prezentacje produktów, stoiska promocyjne,  
wystawy i występy artystów, zarówno tych rodzimych, jak i zagranicznych, liczne pokazy oraz konkursy z nagrodami.  
Dni otwarte Centrum Samorządowego w Morawicy przyciągnęły prawdziwe tłumy.
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Bezpośrednio na komórkę  
do morawickiej Straży Gminnej

605 978 337 
to numer do morawickiej Straży Gminnej.  

Funkcjonariusze są dostępni  
w godzinach służbowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Morawicy Spółka z o.o.

informuje, że od dnia 02 marca 2015 roku  
zmieniły się godziny pracy zakładu: 

poniedziałek 7.30 – 17.30;  
wtorek- piątek 7.30 – 15.30

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

Ośrodek Tradycji Garncarstwa  
w Chałupkach zaprasza

od wtorku do niedzieli w godz. 10-16.  
Ekspozycja stała: wystawa wyrobów garncar-
skich garncarzy z Chałupek i zaprzyjaźnionych 

miejscowości, miejsce pracy garncarza. 
Bilety: 4 zł - osoba dorosła 
 2 zł - uczniowie i studenci

Rezerwacji wycieczek można dokonać telefonicznie 
41 311 87 02 (u przewodnika ośrodka)

Spełniamy życzenia !!!
Korzystając z aQUa aERoBiKU

w „KoRaLU”
będziesz piękna w każdym calu.

Za jedyne 15 zł otrzymasz aż 

90 minut pobytu w basenie,

w tym 45 minut  wodnych ćwiczeń.
przyjdź!!! poćwicz!!! Nie pożałujesz!!!

Zajęcia odbywają się  w każdy:
wtorek godz. 18.30 i 19.15

ZapRaSZaMY !!!

Zgłoszenie awarii  
wodociągów i kanalizacji

Zakład Gospodarki Komunalnej
tel. 311-47-95
dzwonić można w godz. 730 - 1530

oczyszczalnia Ścieków w Brzezinach
tel. 311-49-28  czynna całą dobę
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   W Morawicy świętowali  
        „Złote Gody”

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP, kwiaty, moc życzeń i gratulacje  
– tak 17 października, w Centrum Samorządowym w Morawicy pary małżeńskie świętowały swoje  
okrągłe jubileusze zawarcia związku małżeńskiego. Medale wręczyła jubilatom  
wojewoda świętokrzyski, Bożentyna Pałka-Koruba. 

fo
t.

 B
. K

ru
k

dziewięć par małżeńskich z terenu gminy Morawica świę-
towało wieloletnie pożycie małżeńskie. Medale „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie” nadawane przez prezydenta Rzecz-
pospolitej polskiej jubilaci otrzymali z rąk wojewody święto-
krzyskiego, Bożentyny pałki-Koruby. – Medale te są przyzna-
wane przez prezydenta Rzeczpospolitej polskiej z okazji jubi-
leuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. te odznaczenia to spe-
cjalne podziękowania dla Was od całego społeczeństwa za to, 
że stworzyliście rodzinę i nienagannie przeżyliście ze sobą 50 
lat – mówiła wojewoda Bożentyna pałka-Koruba podczas uro-
czystości w Centrum Samorządowym.

W uroczystości dekoracji medalami udział wziął również 
wójt gminy Morawica, Marian Buras. – Niezmiernie nam miło, 
że w Centrum Kultury, centrum życia kulturalnego gminy Mo-
rawica możemy wręczyć państwu medale, które doceniają 50 
lat wspólnego życia. te medale to symbol miłości i jedności – 
podkreślał wójt gminy Morawica, Marian Buras. - Stanowicie 
dla młodego pokolenia wzór wytrwałości i wierności małżeń-
skiej. Życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia na kolejne lata życia i szczęścia. Niech otacza was krąg samych życzliwych 

ludzi, obyście zawsze czuli się potrzebni – dodał, a do życzeń 
przyłączyła się również przewodnicząca Rady Gminy Morawi-
ca Ewa Zaczek-Kucharska oraz jej zastępca damian Woźniak.

po oficjalnych uroczystościach, przy słodkim poczęstunku, 
nadszedł czas na rozmowę, w czasie której małżonkowie chęt-
nie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat udanego pożycia 
małżeńskiego. opowiadali o swoim szczęściu, radościach i smut-
kach, a także o sukcesach oraz porażkach, jakie przeżyli w czasie 
50 lat związku małżeńskiego. – Najważniejszy jest kompromis, 
miłość i bezgraniczne zaufanie. to pomaga przetrwać wszystkie, 
nawet najtrudniejsze chwile – mówili zgodnie małżonkowie za-
pytani o receptę na długie i szczęśliwe wspólne życie.

podczas uroczystości gratulowano dostojnym jubilatom 
wytrwania długich lat w miłości, wierności, wzajemnym sza-
cunku i życzliwości wobec siebie. Z okazji pięknego jubileuszu 
specjalnie dla wszystkich par odśpiewano tradycyjne „Sto lat”, 
a podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampa-
na. Uroczystość uświetniła Rodzinna Kapela „Korbanów” oraz 
znana poetka, Cecylia Korban. Na zakończenie wszystkie pary 
otrzymały upominki.

W tym roku złote gody świętowali: 
Zdzisława i Józef dąbek z Bilczy, Helena i Stefan Gajda z Bil-

czy, Mieczysława i Józef Mączka z Morawicy, Genowefa i Wła-
dysław piłat z dębskiej Woli, Janina i tadeusz pobocha z Bilczy, 
Krystyna i Zdzisław Sołtys z Brzezin, teresa i Henryk Weosłow-
scy z obic oraz Zofia i Jan Zegadło z podwola.

Z okazji tak doniosłych rocznic składamy wszystkim jubila-
tom serdeczne gratulacje za chlubne, wspólne przejście pięk-
nej i długiej drogi życia. Życzymy dużo zdrowia, miłości, cier-
pliwości i kolejnych wspaniałych rocznic wspólnego życia.   

Agnieszka OleCh

po wręczeniu odznaczeń jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi ustawili się do wspól-
nego zdjęcia

podczas uroczystości gratulowano dostojnym jubilatom wytrwania długich lat w mi-
łości, wierności, wzajemnym szacunku i życzliwości wobec siebie

aktu dekoracji medalami dokonała Bożentyna pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski
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                 Świętowali  
             przeżyte razem 60 lat

Dla niektórych 60 lat to wieczność, a sześćdziesiąt lat małżeństwa, to 
wręcz niewiarygodne. Życie wielokrotnie dowodzi jednak, że czas mija 
niepostrzeżenie, a lata spędzone wspólnie z dzielącą nasze troski i radości 
drugą osobą stanowią treść i sens życia. 

dowodem na potwierdzenie tych słów jest sześć par z te-
renu gminy Morawica: Janina i Edward Czarneccy z Brzezin, 
Magdalena i Mieczysław polewczak z Chmielowic, Genowefa 
i Julian Jędrocha z Bilczy, irena i Mieczysław Kucharscy z dęb-
skiej Woli, Marianna i Stefan Strojwąs z Brudzowa oraz aniela 
i Henryk Kwiecień z dymin

Są wzorem postaw i norm nie tylko  
dla swoich rodzin i najbliższych

W dowód uznania dla trwałości związków małżeńskich 
z 60-letnim stażem, Wójt Gminy Morawica Marian Buras, prze-
wodnicząca Rady Gminy Morawica Ewa Zaczek-Kucharska oraz 
kierownik USC Edyta Chłąd w miejscu zamieszkania małżonków 
przekazali na ręce par pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz upo-
minki., życząc wszystkim parom kolejnych wspólnie spędzo-
nych lat, zdrowia i pogody ducha. Uhonorowanie Jubilatów jest 
niejako oficjalnym przypieczętowaniem ze strony władz gmi-
ny prawdy o wzorze tak długoletnich małżeństw dla innych, 
a równocześnie wyrazem nadziei, że nadal będą one służyć 
przykładem i doświadczeniem dla dobra przyszłych pokoleń. 

60 lat wspólnego życia nie jest sprawą prostą. Czy jest sku-
teczna recepta na szczęście i tak długie ustabilizowane pożycie 
małżeńskie? Zapytani o to jubilaci zgodnie twierdzili, że naj-
ważniejsza jest wzajemna miłość i umiejętność dopasowania 
się do potrzeb drugiej osoby. - W imieniu samorządu lokalne-
go oraz całej społeczności składam serdeczne gratulacje i ży-
czymy kolejnych lat wspólnego, przepełnionego miłością poży-
cia, w otoczeniu dzieci, wnucząt i prawnucząt – życzył osobi-
ście wszystkim jubilatom wójt gminy Morawica, Marian Buras.

Agnieszka OleCh
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Genoefa i Julian Jędrocha z Bilczy aniela i Henryk Kwiecień z dymin

Marianna i Stefan Strójwąs z Brudzowa

irena i Mieczysław Kucharscy z dębskiej Woli

Magdalena i Mieczysław polewczak z Chmielowic
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Janina i Edward Czarneccy z Brzezin
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     Komendant główny PSP  
odwiedził morawickich strażaków

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz był gościem 
podczas konferencji zorganizowanej w Centrum Samorządowym w Morawicy z okazji 20. rocznicy 
uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, stanowiącego integralną część organizacji 
bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Spotkał się też z morawickimi druhami ochotnikami. Do 
Morawicy przybył na zaproszenie posła Lucjana Pietrzczyka.

mentarzystom, którzy są skupieni w zespole parlamentarnym 
strażaków. Jest to zespół ponadpartyjny, w którym są wszyst-
kie ugrupowania polityczne nastawione jednak na wspólne 
tworzenie prawa skutecznie pomagającego chronić obywate-
li. to się przekłada na moc i znaczenie zarówno państwowych 
Straży pożarnych, jak i ochotniczych Straży pożarnych – dodał.

o roli ochotniczych Straży pożarnych w systemie obrony 
cywilnej mówił poseł Lucjan pietrzczyk. – ochotnicy to ludzie 
doskonale przeszkoleni, fachowcy w ciągłej gotowości bojo-
wej, którzy doskonale sprawdzają się w trakcie działań. prze-

znaczeniem oSp jest również praca 
w szeroko pojętym systemie obron-
ności kraju – zaznaczył poseł Lucjan 
pietrzczyk, który sam od lat jest 
czynnym strażakiem.  

Konferencja podsumowują-
ca dwadzieścia lat funkcjonowa-
nia Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego w powiecie Kielec-
kim stała się doskonałą okazją do 
zaprezentowania morawickich jed-
nostek ochotniczych Straży pożar-
nych i pokazania ich dorobku. – Na 
terenie gminy Morawica mamy 
trzynaście jednostek, z czego czte-
ry z nich należą do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Rocznie na utrzymanie jednostek 
z budżetu gminy wydajemy oko-
ło pół miliona złotych, między in-
nymi na różnego rodzaju inwesty-
cje. oprócz tego bieżące utrzyma-
nie wynosi około 200 tysięcy zło-
tych. Sprzęt, którym dysponują nasi 

podczas konferencji Komendant główny państwowej Stra-
ży pożarnej, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz mówił 
o tym, jak bardzo na przestrzeni minionych dwudziestu lat 
zmieniła się straż. – Widać ogromny postęp – przyznał gene-
rał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. – druhowie są coraz le-
piej wyszkoleni, mają coraz nowocześniejszy sprzęt. Jest jed-
nak jeden element niezmienny przez te wszystkie lata. to duch 
bojowy, który jest zarówno w strażakach zawodowych, jak 
i w ochotnikach – dodał, zaznaczając jednocześnie, że do pra-
widłowego funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożaro-
wej w polsce niezbędna jest zarówno zawodowa, jak i ochot-
nicza straż pożarna. - ochotnicze Straże pożarne to ogromna 
rzesza ludzi, którzy chcą angażować się w działalność społecz-
ną. Jeśli stworzy się im warunki będą gwarancją bezpieczeń-
stwa w gminach. pamiętajmy o tym, że nawet najlepsza pSp 
z najlepszym wyposażeniem i bardzo dobrze wyszkolonymi 
ludźmi ma określony czas dojazdu. Musimy mieć mocne jed-
nostki lokalne, nie tylko te skupione w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym. Faktycznie, tutaj w gminie Morawica wi-
dać ogromne zaangażowanie zarówno po stronie strażaków, 
jak i władz samorządowych. Jednostki są wyposażone bardzo 
dobrze, druhowie są przeszkoleni i mają piękne remizy. Musi-
my zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest sprzęt dla straża-
ków tylko dla społeczeństwa i ta inwestycja to przede wszyst-
kim inwestycja w bezpieczeństwo obywateli tej gminy. Wyra-
zy szacunku składam władzom gminy Morawica, że dostrzega-
ją potrzeby niesienia pomocy mieszkańcom – dziękował gene-
rał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. - dziękuję również parla-
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W murach Centrum Samorządowego w Morawicy Komendanta głównego państwo-
wej Straży pożarnej, generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza powitał wójt Ma-
rian Buras.
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strażacy jest w większości nowy. Jesteśmy absolutnie potęgą, 
jeśli chodzi o wyszkolenie strażaków, wyposażenie jednostek 
w sprzęt i zmodernizowanie strażnic. Mamy wspaniałych dru-
hów, którzy reprezentują województwo świętokrzyskie na za-
wodach krajowych. Mamy też kompanię honorową w Bru-
dzowie i Woli Morawickiej. Warto przypomnieć, że jednostka 
z Brudzowa reprezentował wszystkich ochotników na uroczy-
stościach centralnych obchodów święta strażaków w Warsze-
wie. Jako samorząd lokalny wspieramy i będziemy dalej wspie-
rali naszych druhów, bo zależy nam na bezpieczeństwie miesz-
kańców – podkreślał wójt gminy Morawica, Marian Buras.

po konferencji udano się z wizytą do jednostek w Brudzo-
wie i w Bilczy. – ogromnie się cieszę, że Komendant głów-
ny państwowej Straży pożarnej, generał brygadier Wiesław Le-
śniakiewicz, doceniając moją pracę parlamentarną na rzecz 
tworzenia prawa i pomoc dla pSp przyjął moje zaproszenie. 
Nie zdarza się często, żeby do jednostki ochotniczej Straży po-
żarnej przyjechało naraz tylu gości: komendant główny, woje-
wódzki i miejski. to jest dla nas wielkie wyróżnienie i motywa-
cja do pracy – przyznał w imieniu morawickich druhów poseł 
Lucjan pietrzczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła 
się przed strażnicą w Bilczy. 

pod wrażeniem wyposażenia jednostek oSp z terenu gmi-
ny Morawica byli także zaproszeni goście w osobach genera-
ła Zbigniewa Muszczaka Świętokrzyskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego państwowej Straży pożarnej w Kielcach, st. bryg. 
Roberta Sabata Zastępcy Komendanta Miejskiego pSp w Kiel-
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podczas konferencji Komendant główny państwowej Straży pożarnej, generał bryga-
dier Wiesław Leśniakiewicz mówił o tym, jak bardzo na przestrzeni minionych dwu-
dziestu lat zmieniła się straż

cach oraz posła Mirosława pawlaka, prezesa Zarządu oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku ochotniczych Straży pożarnych 
w Kielcach. W konferencji podsumowującej dwudziestolecie 
uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
udział wzięli również przedstawiciele Zarządu Gminnego oSp 
w Morawicy, druhowie z poszczególnych jednostek z terenu 
gminy Morawica, a także Świętokrzyski Kapelan Strażaków ks. 
kanonik Marek Mrugała, proboszcz bilczańskiej parafii. 

Agnieszka OleCh

Uroczyste przekazanie kluczyków do no-
wego oznakowanego samochodu odby-
ło się przed budynkiem Komisariatu policji 
w Morawicy. W imieniu Komendanta klucze 
do nowego radiowozu odebrał st. asp. Ra-
fał preś. Klucze przekazali przedstawiciele 
trzech samorządów: wójt gminy Morawica 
Marian Buras, wójt gminy pierzchnica Sta-
nisław Strąk oraz sekretarz Urzędu Miasta 
i Gminy Chmielnik andrzej Łopaciński, a tak-
że Komendant Miejski policji w Kielcach mł. 
insp. artur Bielecki.

- dbanie o bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców to nasz obowiązek – podkre-
ślał wójt gminy Morawica, Marian Buras, 
przekazując wraz z innymi włodarzami klu-
czyki do nowego radiowozu. – Jestem prze-
konany, że nowy radiowóz przysłuży się do 
szybszego reagowania, a co za tym idzie 
podniesienia wskaźników bezpieczeństwa 
i w efekcie końcowym większego komfortu 
życia naszych mieszkańców – dodał włodarz 
gminy Morawica.  

Warto podkreślić, że to nie pierwszy sa-
mochód dla Komisariatu policji w Morawi-
cy, jaki został częściowo sfinansowany z pie-

   Morawicka Policja  
         ma nowy radiowóz

Przed budynkiem Komisariatu Policji w Morawicy miało miejsce uroczyste przekazanie kluczyków do 
nowego radiowozu marki Opel Corsa. Został on sfinansowany z budżetów trzech samorządów:  
Gminy Morawica, Chmielnika i Pierzchnicy oraz Komendy Głównej Policji.

Nowy policyjny samochód prezentuje się doskonale
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niędzy gminy Morawica. W lutym 2014 roku gmina Morawica wraz z Komen-
dą Miejską Komisariatu policji w Kielcach w kosztach zakupu nowego radiowo-
zu partycypowała po połowie. 

Agnieszka OleCh
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SeNAT RP
ostatecznie z terenu województwa świętokrzyskiego w Se-

nacie zasiądą:  Jacek Włosowicz, Jarosław Rusiecki i Krzysztof 
Słoń.

SeJM RP
Wśród kandydatów ubiegających się o mandat poselski 

największą liczbę głosów do Sejmu Rp, na terenie gminy Mo-
rawica, uzyskał Zbigniew Ziobro (piS), zdobywając  1054 gło-
sy. Na drugim miejscu uplasował się mieszkaniec gminy Mo-
rawica Lucjan pietrzczyk (po), który zebrał 912 głosów. trze-
cia była anna Krupka (piS), na którą mieszkańcy oddali 425 
głosów. Miejsce czwarte zajął piotr Liroy-Marzec (Kukuiz`15)m 
który zebrał 344 głowy, a miejsce piąte zajął Grzegorz Schety-
na (po), zbierając 317 głosów.

W okręgu nr 33, obejmującym cały teren województwa 
świętokrzyskiego, do podziału było szesnaście mandatów. piS 
będzie miało w Sejmie dziewięciu posłów, po – trzech, pSL – 
dwóch, a po jednym - komitet Kukiz’15 i Nowoczesna. 

poniżej przedstawiamy nazwiska posłów,  
którzy w parlamencie będą reprezentować  
województwo świętokrzyskie.

Zbigniew Ziobro (komitet piS) 

Grzegorz Schetyna (po). 

piotr Liroy-Marzec (Kukiz ‚15)

anna Krupka (piS)

Krzysztof Lipiec (piS) 

Maria Zuba (piS) 

Marek Kwitek(piS) 

dominik tarczyński (piS),

Michał Cieślak (piS)

Bogdan Latosiński (piS)

andrzej Kryj (piS)

Marzena okła-drewnowicz (po)

artur Gierada (po)

Kazimierz Kotowski (pSL) 

Krystian Jarubas (pSL)

adam Cyrański (Nowoczesna)

FReKeWeNCJA w Gminie Morawica 

Nr  
obwodu

Siedziba Obwodowej  
Komisji Wyborczej

Liczba up-
rawnionych  

do  
głosowania

Liczba osób, 
którym  

wydano karty  
do głosowania 

Fre-
kwencja 

w %

1 Samorządowe Centrum w Morawicy 1750 957 54,7

2 Szkoła Podstawowa w Bilczy 1955 1262 64,60

3 Remiza OSP w Radomicach I 477 228 47,80

4 Szkoła Podstawowa w Obicach 854 353 41,33

5 Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli 1416 547 38,62

6 Szkoła Podstawowa w Brzezinach 2284 1178 51,57

7 Szkoła Podstawowa w Lisowie 942 467 49,57

8 Hala Sportowa „Bilcza” 1456 886 60,85

9
Szkoła Podstawowa  
w Woli Morawickiej

781 366 46,86

10
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii  
w Morawicy, ul. Spacerowa 5

629 133 21,14

11
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii  
w Morawicy, ul. Kusocińskiego 59 

100 39 39

12
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  
i Rehabilitacyjny w Bilczy

73 13 17,80

R A Z E M 12717 6429 50,55

Agnieszka Olech

WYBORY PARlAMeNTARNe  
W GMINIe MORAWICA

25 października, mieszkańcy gminy Morawica udali się do urn, aby wybrać nowy Parlament. We wszystkich 
Obwodowych Komisjach Wyborczych głosowanie przebiegało spokojnie. Na terenie gminy uprawnionych 
do głosowania było 12717 osób. Z przywileju głosowania skorzystało 6429 uprawnionych (50,55 %). 
Frekwencja w całym województwie wyniosła 46,81 proc. Co ciekawe, największa frekwencja w powiecie 
kieleckim była w Bilczy, gdzie do urn poszło 60,85 % wyborców. 
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Wójt Marian Buras z odznaką honorową  
Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

Zaledwie 27 osób z całego województwa świętokrzyskiego otrzymało z rąk Ministra Administracji 
i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego rządową odznakę Honorową Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. 
W ścisłym gronie odznaczonych, którym gratulacje składał również Minister Spraw Zagranicznych  
Grzegorz Schetyna wraz z Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, znalazł się także  
Wójt Gminy Morawica, Marian Buras.

KoNiUSZ KRZYSZtoF - radny Rady Miejskiej w pińczowie
KopaCZ SŁaWoMiR - wójt Gminy Bieliny
KotoWSKi KaZiMiERZ - członek Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego
KoWaLiK JaNiNa - pracownik naukowy Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
wcześniej rektor WSpap w Kielcach

LUBECKi MaCiEJ - zastępca wójta Gminy Mniów, były 
wójt gminy Miedziana Góra

ŁaGaNoWSKi ŁUKaSZ - radny Rady Miejskiej w pińczowie
MaJCHER MaRCiN - burmistrz ożarowa
MaRKiEWiCZ MiCHaŁ - burmistrz Skalbmierza
MaZUR JaN - doradca wojewody świętokrzyskiego 

do spraw samorządu terytorialnego
piSZCZEK MaRCiN - burmistrz Jędrzejowa
SaMELa JaRoSŁaW - burmistrz Wąchocka
SEGiECiŃSKa RENata - dyrektor Wydziału polityki Społecznej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódz-
kiego

SŁoNiNa KRZYSZtoF - wójt gminy Kije
StaNiEK MaREK - wójt gminy iwaniska
SYSKa JÓZEF - były wójt Wodzisławia
SZCZEpaŃCZYK JÓZEF - członek Zarządu powiatu Kieleckiego
SZCZYpiÓR BoŻENa - wójt gminy Wodzisław
tKaCZYK tadEUSZ - wójt gminy Strawczyn   

Warto zaznaczyć, że wśród uhonorowanych Minister an-
drzej Halicki odznaczył również pośmiertnie Henryka Rzepę, 
który w latach 2000-2014 pełnił funkcję prezesa Regionalnej 
izby obrachunkowej w Kielcach. W imieniu zmarłego w mar-
cu ubiegłego roku prezesa Henryka Rzepy odznakę odebrała 
jego żona anna.

Agnieszka OleCh

odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu terytorial-
nego została ustanowiona w czerwcu 2015 roku i jest wyróż-
nieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorzą-
du terytorialnego. Wyróżnienie nadawane jest za szczególne 
osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach le-
gislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem 
samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organiza-
cjach międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badaw-
czą  i dydaktyczną dotyczącą samorządu. – dziękuję wam za 
wkład w pracę na rzecz samorządu terytorialnego – mówił mi-
nister andrzej Halicki podczas uroczystości. – praca wszystko 
zwycięża i tylko poprzez pracę można oczekiwać efektów – do-
dał minister Halicki, a minister Grzegorz Schetyna przypomniał 
o istocie transformacji po 1989 roku. – Ludzie samorządu to 
wielka wartość. Stanowią oni fundament polskiej demokracji – 
podkreślał minister Grzegorz Schetyna.

Wśród ścisłego grona odznaczonych odznaką Honorową 
Za Zasługi dla Samorządu terytorialnego z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego znalazł się również wójt gminy Mora-
wica, Marian Buras. Honorowi goście wydarzenia nie kryli po-
dziwu dla jego pracy na rzecz samorządu terytorialnego przez 
ponad ćwierć wieku. – Wójt Marian Buras to samorządowiec, 
który wiele wniósł do budowania samorządu i społeczeństwa 
obywatelskiego. Wielokrotnie był prekursorem w różnego ro-
dzaju rozwiązaniach. Za to dzisiaj składamy mu serdeczne po-
dziękowania – mówiła wojewoda świętokrzyski Bożentyna pał-
ka-Koruba.

- to wyróżnienie jest dla mnie uhonorowaniem mojej wie-
loletniej pracy na rzecz samorządu terytorialnego, ale to tak-
że wyróżnienie dla wszystkich, którzy od lat współpracowali 
ze mną budując i tworząc wspólnie to, co dzisiaj jest niejedno-
krotnie stawiane za wzór. dziękuję wszystkim radnym, sołty-
som, pracownikom Urzędu Gminy, a przede wszystkim miesz-
kańcom. to nasza wspólna nagroda – podkreślał wójt Marian 
Buras tuż po odebraniu zaszczytnego odznaczenia, które jak 
sam przyznał, jest wielką motywacją do dalszej pracy.  

Osoby wyróżnione  
w Kazimierzy Wielkiej Odznaką honorową  
za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego: 

BadURaK WiKtoR - zastępca przewodniczącego Rady 
Miejskiej w pińczowie

BURaS MaRiaN - wójt gminy Morawica
dZiUBiŃSKi aNdRZEJ - radny Rady Miejskiej w pińczowie
GaJEWSKi KRZYSZtoF - wójt Gminy Waśniów
HEREJ StaNiSŁaW - wójt gminy Radków
JaWoRSKi RoBERt - burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
KaCZMaREK EdMUNd - starosta jędrzejowski, przewodniczą-

cy Konwentu Starostów
KLaMCZYŃSKi JaN - wójt Gminy Szydłów

fo
t.
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odznakę honorową wójtowi Marianowi Burasowi wręczają ministrowie: Grzegorz 
Schetyna oraz andrzej Halicki.
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         Kolejna  
   „schetynówka” otwarta

Na ulicę Bażantową w Bilczy przyjechało wiele znanych osób, żeby dokonać jej otwarcia po remoncie. 
Nożyczki w dłoń wzięli miedzy innymi minister Grzegorz Schetyna, Wojewoda Bożentyna Pałka - Koruba, 
Poseł Lucjan Pietrzczyk i wójt gminy Morawica Marian Buras.  Remont blisko 3,5 kilometrowego odcinka 
kosztował 3, 7 miliona złotych, z czego 1,8 miliona wyniosło dofinansowanie z Narodowego programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.

to już czwarta „schetynówka”, jaka powstała w ostatnich 
latach na terenie gminy Morawica. Mowa oczywiście o ulicy 
Bażantowej w Bilczy, która została zakwalifikowana do realiza-
cji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg Lokal-
nych – programu potocznie nazywanego „schetynówką” (na-
zwa pochodzi od nazwiska Grzegorza Schetyny, byłego szefa 
MSWia, który ogłosił program budowy dróg lokalnych przyp.
red.). prace nad tą inwestycją właśnie dobiegły końca, a miesz-
kańcy już mogą cieszyć się nową drogą. – to bardzo ważna 
droga dla wschodniej części Bilczy – zaznacza wójt gminy Mo-
rawica, Marian Buras. – Stanowi ona alternatywny wyjazd na 

drogę krajową nr 73. Bez wątpienia ułatwi też komunikację 
z miejscowością Kuby-Młyny – dodaje wójt Buras, który pod-
czas uroczystego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi 
w imieniu mieszkańców złożył podziękowania na ręce obecne-
go podczas otwarcia ministra Grzegorza Schetyny, twórcy Na-
rodowego programu przebudowy dróg Lokalnych oraz woje-
wody świętokrzyskiego, Bożentyny pałki-Koruby za przyznanie 
środków na dofinansowanie inwestycji.

Warto podkreślić, że budowa ulicy Bażantowej w Bilczy, 
zrealizowanej w ramach Narodowego programu przebudowy 

dróg Lokalnych, została podzielona 
na dwa etapy. pierwszy z nich za-
kończył się w 2014 roku. W ramach 
pierwszego etapu wykonano odci-
nek o długości nieco ponad 2 ki-
lometrów. Wartość tamtego zada-
nia wyniosła 2 miliony 400 tysię-
cy złotych, z czego połowa pocho-
dziła z dofinansowania rządowego. 
drugi etap „schetynówki” o długo-
ści ponad 1400 metrów kosztował 
blisko 1 milion 300 tysięcy złotych. 
połowa tej kwoty pochodziła z do-
finansowania. Łączny koszt inwe-
stycji zrealizowane na ulicy Bażan-
towej w Bilczy wyniósł blisko 3,7 
miliona złotych, z czego 1,8 milio-
na wyniosło dofinansowanie z Na-
rodowego programu przebudowy 
dróg Lokalnych. Nową drogę wy-
budowano na odcinku prawie 3,5 
kilometrowym.

Agnieszka OleCh
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Kwiaty w podziękowaniu od władz samorządowych odebrała Bożentyna pałka-Koru-
ba – Wojewoda Świętokrzyski oraz minister Grzegorz Schetyna

fo
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Zaproszeni goście przecinając wstęgę symbolicznie otworzyli nową drogę
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tkań z Folklorem. Z naszej Gminy jako pierwszy wystąpił zespół 
folklorystyczny „Łabecanki”.  panie z tego zespołu za swój wy-
stęp otrzymały od komisji Jury wyróżnienie. Jako druga nasza 
rodzima artystka na scenie Bukowskiego domu Ludowego wy-
stąpiła skrzypaczka agata Korban z Rodzinnej Kapeli Korba-
nów. piękny występ naszej skrzypaczki został doceniony przez 
komisję Jury – agata Korban zajęła iii miejsce.   

Redakcja

Nasi artyści triumfowali  
      w Bukowinie Tatrzańskiej

90 artystów z całej Polski uczestniczyło w 49. Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej.  
W konkursie „Łabecanki” otrzymały wyróżnienie, a Agata Korban z Rodzinnej Kapeli Korbanów  
zajęła III miejsce. 

„Sabałowe Bajania” to ogólnopolski konkurs gawędzia-
rzy, instrumentalistów i śpiewaków. Zrodził się z pielęgno-
wanej na podhalu tradycji przekazywania opowieści, miło-
ści do tańca, śpiewu i tradycyjnej muzyki góralskiej. – Wy-
jazd ten zawsze jest traktowany jako warsztaty edukacji folk-
loru dla członków naszych zespołów. W pierwszym dniu ofi-
cjalnego otwarcia pięknie prezentowali się nasi artyści w stro-
jach ludowych  podczas przejazdu kapel zaprzęgami konnymi. 
W późnych godzinach popołudniowych na scenie przed Bu-
kowskim domem Ludowym  prawdziwy kunszt swego talentu 
pokazał Zespół pieśni i tańca „Morawica”, który został nagro-
dzony przez publiczność gromkimi brawami. 

dzień drugi rozpoczął się od przesłuchań konkursowych. 
do tych przesłuchań zakwalifikowani byli laureaci Buskich Spo-

fo
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90 artystów z całej polski wzięło udział w tegorocznych „Sabałowych Bajaniach”
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Zespół pieśni i tańca „Morawica” zachwycił publiczność
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agata Korban z Rodzinnej Kapeli Korbanów zaję-
ła iii miejsce w przeglądzie
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Stanisław Szczepaniak 
„Człowiekiem Roku 2015”

Kapituła działająca przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Morawickiej wybrała „Człowieka Roku 2015”. Został 
nim Stanisław Szczepaniak, jeden z najbardziej utytułowanych polskich wynalazców przedsiębiorców, 
laureat nagrody Grand Prix podczas targów wynalazczości w Tajpej na Tajwanie za wynalazek koloidalnego 
krzemu z borem. Honorowy tytuł wręczył laureatowi wójt gminy Morawica, Marian Buras.

W środę, 14 października, w Samorządowym Centrum Kul-
tury, około 100 osób oczekiwało z niecierpliwością na przyjazd 
Stanisława Szczepaniaka – Człowieka Świata – jak nazwał go 
prezydent Kielc, Wojciech Lubawski. Na uroczystość przybyli: dy-
rektorzy szkół, radni, samorządowcy literaci z Bocianiego Gniaz-
da, stali bywalcy Spotkań z człowiekiem, zwolennicy medycyny 
ludowej oraz ludzie zachłanni wiedzy i nowego spojrzenia na 
lecznictwo w polsce. oczekiwany Stanisław Szczepaniak przeby-
wa obecnie wraz z żoną Elwirą na leczeniu sanatoryjnym w Bu-
sku Zdroju. poważnie obawiano się czy jego stan zdrowia nie 
utrudni mu wycieczki do Morawicy. 

przybył kilkanaście minut przed rozpoczęciem imprezy. Ser-
deczny uśmiech, który nie znikał z jego twarzy, przy powitaniu 
i w trakcie spotkania zniwelował barierę między nim a uczest-
nikami spotkania. Możliwe, że ułatwiły to dzieci – młodzi arty-
ści ze Szkoły podstawowej im. Jakuba Szelesta w dębskiej Woli, 
W ich występie można było dostrzec pielęgnowaną przez na-
uczycieli gwarę, talenty muzyczne i śpiewacze uczniów, co kil-
kakrotnie podkreślał pan Stanisław Szczepaniak składając licz-
nie przybyłym pedagogom życzenia z okazji dnia Nauczyciela.

Stanisław Szczepaniak, absolwent Wydziału Matematyki, Fi-
zyki i Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w toruniu 
(1964-1969) również nie zaniedbał w życiu ofiarowanego mu 
przez Boga talentu. od kilkunastu opatentowanych wynalaz-
ków, jako młody magister chemii, pracujący w Fabryce Łożysk 
tocznych „iskra” w Kielcach (1969-1987) doszedł obecnie do 
około 160. wynalazków, patentów oraz innowacyjnych     roz-
wiązań,  nad którymi pracuje już w swojej, rodzinnej „Jednost-
ce innowacyjno -Wdrożeniowej –inwex” w Kielcach, której jest 
założycielem i prezesem. Jest również członkiem konwentu po-
litechniki Świętokrzyskiej, zasiada w jury organizowanego przez 
uczelnię ogólnopolskiego konkursu Student-Wynalazca. W wo-
jewództwie świętokrzyskim jest prezesem Fundacji na rzecz Roz-
woju Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

daniela Kowalska przybliżając sylwetkę i zasługi Stanisława 
Szczepaniaka nie omieszkała podkreślić, że był on wielokrotnie 
nagradzany złotymi medalami na wielu światowych i krajowych 
targach. otrzymał również Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. 
Jego suplementy diety zostały wyróżnione na targach wynalaz-

czości w tajpej na tajwanie. Wśród 2700 produktów z całego 
świata, to właśnie jego koloidalny krzem z borem zdobył nagro-
dę Grand prix. ostatni dorobek wynalazczy Stanisława Szczepa-
niaka uhonorowała Belgijska Kapituła Królewska przyznając mu 
najwyższe odznaczenie – Wielki Krzyż oficerski orderu Wynalaz-
czości (ordre du Merite de innovation au Grand officier).

pomimo, ze goście wieczoru najbardziej interesowali się 
dziedziną zdrowia, tj. uleczeniem nieuleczalnych chorób XXi 
wieku, to nie zabrakło interesującej wymiany poglądów na te-
mat zdrowego żywienia, rozwoju przemysłu i szeroko rozumia-
nej ekologii. Za pracowitość, wdrażanie własnych projektów 
chronionych patentami i wykorzystanych w produkcji przemy-
słowej, a naliczyłoby się ich około 140, Stanisław Szczepaniak 
wyróżniony został Statuetką Ateny, której pomnik stoi na dzie-
dzińcu Urzędu patentowego Rp i symbolizuje mądrość.

Niezwykle rodzinna atmosfera spotkania pozwoliła na połą-
czenie przyjemnego z pożytecznym. W holu mona było obejrzeć 
wystawę malarstwa Zuzanny Samulak, obrazy niedawno towa-
rzyszyły również uroczystości 80.Rocznicy Urodzin i promocji 
książki Blaski życia Norberta Samulaka.

tradycyjny wiersz własnego autorstwa Człowieczeństwo za-
dedykowała CZŁoWiEKoWi 2015 RoKU prezes tpZM Zofia So-
boń. Wójt Gminy Morawica Marian Buras wręczył Dyplom, List 
Gratulacyjny i całą reklamówkę prezentów. Wspomnienia z lat 
siedemdziesiątych, kiedy to chemicy z Fabryki Samochodów 
Specjalizowanych „polmo SHL” współpracowali z panem Stani-
sławem nad ulepszeniem kąpieli cynkowych przekazała Bogda 
Matachowska. Godne uwagi były wypowiedzi: Barbary olszo-
wy, Barbary Maludzińskiej, Zofii Bobowskiej, Stanisławy Gawlik, 
Marka Skuzy, amelii Sołtysiak. 

po odśpiewaniu 100 lat, w różnych wersjach, przy lampce 
szampana, i słodyczach, długo jeszcze dyskutowano, starając 
się zapamiętać, a nawet zapisać, każde słowo niezwykłego czło-
wieka, jakim jest niewątpliwie Stanisław Szczepaniak.

Daniela KOWAlSKA
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Wójt Marian Buras wręcza Stanisławowi Szczepaniakowi zaszczytny tytuł „Człowie-
ka Roku 2015”
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Wspólne zdjęcie z laureatem będzie doskonałą pamiątką dla przybyłych gości



12
Wiadomości Morawickie  –  Listopad 2015   nr 11/2015 (277)

Na próbie koncertu Piotra Rubika
- od pierwszych taktów mogliśmy podziwiać niesamowitą 

ekspresję, zmianę nastrojów, melodyjność i bogatą instrumen-
tację utworów, charakterystyczną dla dzieł piotra Rubika – pod-
kreślał kapelmistrz, Paweł Czekaj, który zaprosił swoich pod-
opiecznych ze Szkolno-Gminnej orkiestry dętej w Morawicy na 
generalną próbę koncertu „pieśni Szczęścia”. próba ta odbyła 
się kilkanaście dni przed premierą tego ważnego wydarzenia ar-
tystycznego zaprezentowanego szerokiej publiczności 26 wrze-
śnia w amfiteatrze Kadzielnia. Wrażliwa na piękno harmonij-
nych dźwięków młodzież z zapartym tchem podziwiała profe-
sjonalizm muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej, marząc zapew-
ne o tym, by kiedyś wystąpić na scenie w tak doborowym to-
warzystwie. 

Zaangażowanie w życie kulturalne Gminy Morawica
Misję Szkolno-Gminnej orkiestry dętej w Morawicy stanowi 

przede wszystkim aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym lo-
kalnej społeczności. Muzycy uświetnili zatem swą grą m.in. uro-
czystości dożynkowe i Chałupkowe Garcynki. W związku z tym, 
że nasza orkiestra nawiązała współpracę z Młodzieżową orkie-
strą dętą z Włoszczowy, zespoły przygotowują także wspólne 
koncerty. Można było ich posłuchać podczas tegorocznych ob-
chodów dnia dziecka w Morawicy oraz  na pikniku rodzinnym 
parkuJEMY EKo w Kielcach. 

Wkrótce warsztaty muzyczne w Poroninie  
i w greckim Komotini

dzięki staraniom pana pawła Czekaja reprezentanci naszej 
orkiestry zostali włączeni w działania podejmowane przez Mło-
dzieżową orkiestrę dętą we Włoszczowie w ramach realizacji 

europejskiego projektu erasmus. W kwietniu czworo  przed-
stawicieli orkiestry z Morawicy uczestniczyło w warsztatach mu-
zycznych w Rumunii, natomiast w listopadzie dziesięć osób wy-
jedzie do poronina na tygodniowe zgrupowanie, w którym weź-
mie udział  objęta współpracą projektową orkiestra z Grecji. po-
nadto w styczniu planowane jest kolejne spotkanie projekto-
we, tym razem w greckim Komotini. Zaangażowanie w przed-
sięwzięcie o charakterze międzynarodowym to dla naszych mło-
dych muzyków niepowtarzalna szansa na poszerzenie horyzon-
tów artystycznych poprzez wspólne ćwiczenia i koncerty. to tak-
że doskonała okazja do wzajemnych inspiracji oraz nawiązania 
przyjaźni między polską i grecką młodzieżą.

Nabór nowych talentów do orkiestry wciąż trwa!
do wstępowania w szeregi orkiestry zachęca dyrektor Ze-

społu placówek oświatowych w Morawicy, Jacek Kuzia. - orkie-
stra stwarza niezwykłą możliwość rozwoju utalentowanym  mu-
zycznie dzieciom i młodzieży z całego terenu Gminy Morawica. 
dobry słuch i zapał do pracy to jedyny kapitał, jaki trzeba posia-
dać - podkreśla pan dyrektor. Kandydaci otrzymują bowiem in-
strumenty muzyczne i nieodpłatnie uczestniczą w zajęciach pro-
wadzonych w szkole w Morawicy przez instruktora gry, Ada-
ma Szymkiewicza. Gdy w wystarczającym stopniu opanują już 
technikę gry na instrumencie dętym, zapraszani są przez p paw-
ła Czekaja na próby orkiestry, gdzie szlifują swoje umiejętności 
i przygotowują się do udziału w koncertach. Jest to wspania-
ła przygoda z muzyką! - próby i wojaże pozwalają podnieść po-
ziom  orkiestry, dając możliwość  porównania się z innymi. poza 
tym dłuższe przebywanie w grupie przyczynia się do integracji 
zespołu, co przynosi efekty w dalszej wspólnej pracy – stwier-
dza paweł Czekaj. orkiestra to pasja, której warto poświęcić czas 
i energię, a wyrazy sympatii i uznania ze strony publiczności to 
dla młodych muzyków źródło ogromnej satysfakcji i przekona-
nia, że uczestniczy się w przedsięwzięciu naprawdę ważnym dla 
naszej społeczności.

Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą z orkiestrą 
na stronę  internetową www.facebook.com/mod.morawica

      Pasjonująca przygoda z muzyką  
           na wyciągnięcie ręki, czyli  
Szkolno-Gminna Orkiestra Dęta w Morawicy

Szkolno-Gminna Orkiestra Dęta w Morawicy aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym lokalnej 
społeczności. Zdobywa wiele nagród, a swoimi koncertami uświetnia szereg uroczystości i wydarzeń. 
Członkowie orkiestry wzięli udział w generalnej próbie koncertu „Pieśni Szczęścia” Piotra Rubika. 

Szkolno-Gminna orkiestra dęta z Morawicy uświetnia swoimi występami wiele wy-
darzeń gminnych

R E K L a M a
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W podziękowaniu za udany 
sezon artystyczny

Morawiccy artyści w ramach podziękowania za tegoroczny sezon artystyczny wybrali się na wycieczkę. 
Przyjemne połączono z pożytecznym, czyli warsztatami dla artystów.   

W pierwszy weekend października 
ponad 100-osobowa grupa artystów 
lokalnych udała się na wycieczkę orga-
nizowaną w ramach podziękowania za 
tegoroczny sezon artystyczny. W piąt-
kowy poranek dwoma autokarami wy-
ruszyliśmy w drogę do słynnego Gogo-
lina. 

Uczestnicy wyjazdu w pierwszej ko-
lejności odwiedzili Gminne Centrum 
Kultury w Gogolinie, gdzie gości przy-
witała i oprowadziła dyrektor iwo-
na Cimek. Następnie wszyscy udali się 
na zwiedzanie Gogolina, któremu pi-
lotowała Barbara Jaskólska z Wydzia-
łu Rozwoju Gospodarczego i promo-
cji UM w Gogolinie. podczas gościnne-
go pobytu w tym pięknym mieście po-
znaliśmy historię Karolinki i Karliczka, 
a także zespołu zabytkowych pieców 
wapienniczych. W dalszej części od-
było się zwiedzanie kopalni w Góraż-
dżach. Głównym punktem programu 
było zwiedzanie Kamienia Śląskiego - 
szmaragdu opolskiej ziemi. Udało nam 
się zwiedzić pałac św. Jacka oraz ogród 
ks. Sebastiana Kneippa przy Sebastia-
neum Silesiacum. o godzinie 15.30 w 
sali konferencyjnej Sebastianeum Sile-
siacum odbył się koncert w wykonaniu 
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podziw wzbudzili artyści z gminy Morawica podczas niezwykłego występu, jaki zaprezentowali

zespołów folklorystycznych z Morawicy. dla kuracjuszy oraz przedstawicieli gmin-
nych zespołów zaśpiewali i zatańczyli: Zespół pieśni i tańca „Morawica”, zespół folk-
lorystyczny „Nidzianecki” oraz kabaret „Jeszcze nie starszych panów”. Na zakończe-
nie koncertu, wszyscy wspólnie odśpiewali pieśń ludową „poszła Karolinka do Gogo-
lina”, a Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podziękował za przepiękny występ i  po 
koncercie zaprosił nas na spotkanie z członkami Zespołu Folklorystycznego „Szwarne 
dziołchy”, Zespołu Folklorystycznego z Kamienia Śląskiego oraz „Wędrującej Kapeli” 
z Gogolina, w celu nawiązania dalszej współpracy. 

W drugim dniu udaliśmy się do zaprzyjaźnionej gminy Lipova–lazne w Czechach. 
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Gmina Morawica może poszczycić się wieloma znakomitymi artystami, którzy wciąż sławią swój region podczas niezliczonych konkursów i przeglądów
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Roztańczone puzzle
Pod takim hasłem, 11 października, w hali sportowej w Bilczy odbyła się druga edycja imprezy, której 
celem była integracja społeczeństwa i dobra zabawa. Rodzinny turniej układania puzzli na czas połączony 
był z przeglądem zespołów tanecznych. Podczas wydarzenia nie zabrakło też pokazów tanecznych 
światowej klasy tancerzy. Wydarzenie poprowadziła Aneta Czaban, redaktor naczelna Radia FAMA. 

W ii otwartym turnieju Rodzinnym „UKŁadaNiE pUZZLi Na 
CZaS” wystartowało dziewięć drużyn. – Układanie puzzli na czas 
to impreza o charakterze sportowo-promocyjnym. W turnieju mo-
gła wziąć udział rodzina składająca się z 3 lub 4 osób. Każda dru-
żyna musiała w jak najszybszym czasie ułożyć okrągłe puzzle, skła-
dające się z trzystu elementów – mówi Małgorzata dąbek, kierow-
nik Hali Sportowej Bilcza. – ideą turnieju była nie tylko populary-
zacja układania puzzli, ale przede wszystkim integracja społeczno-
ści lokalnej poprzez udział we wspólnej zabawie – dodaje Wojciech 
ostrowski, prezes Spółki Koral Sport i Rekreacja. a ta, jak się okaza-
ło była znakomita. Najlepszą drużyną okazała się być drużyna „po-
marańczowych” z Radomic, która puzzle ułożyła w czasie 55 mi-
nut. Kapitanem drużyny była aneta Kamizela, która nad trzystuele-

mentową układanką główkowała wraz z mężem Jackiem oraz cór-
kami Wiktorią i oliwią. – przystępując do turnieju chcieliśmy, żeby 
po prostu udało nam się ułożyć całość, a tu taka niespodzianka. Zu-
pełnie nie spodziewaliśmy się wygranej – przyznała kapitan zwycię-
skiej drużyny, aneta Kamizela, która pomysł turnieju oceniła bar-
dzo wysoko. – to fajna zabawa dla całych rodzin. przede wszystkim 
bardzo integrująca. tego typu wydarzenia powinny być organizo-
wane częściej – dodała. Miejsce drugie zajęła drużyna „Maliny” z 
Bilczy, która to na czele z kapitanem anetą Malinowską oraz córka-
mi aleksandrą i Julią ułożyła puzzle w 58 minut. Miejsce trzecie na 
podium zajęła drużyna „Ścigacze” z Zaborza. Kapitan Maciej Ściga 
wraz z zawodnikami: żoną Moniką, synem Jakubem i córką Kamilą 
z okrągłą układanką uporał się 73 minuty. Nad prawidłowym prze-
biegiem turnieju czuwała komisja sędziowska w składzie: przewod-
niczący – Wojciech ostrowski, prezes „KoRaL” Sport i Rekreacja sp. 
z o.o., a także członkowie: tadeusz Kuc, radny i sołtys wsi Bilcza 
oraz tomasz domagała, radny wsi Bilcza.

„Roztańczone puzzle” to nie tylko rodzinne układanie puzzli na 
czas. to także przegląd zespołów tanecznych z terenu gminy Mo-
rawica. – oceniamy formacje taneczne w trzech kategoriach wie-
kowych. Muszę przyznać, że poziom jest dosyć wysoki – podkreślał 
jeden z sędziów Bartłomiej Szymczyk ze Szkoły tańca Go4daNCE. 
W skład jury tanecznego przeglądu weszli również anna piotrow-
ska – adeptka Kieleckiego teatru tańca oraz choreograf tańca jaz-
zowego oraz anna Ramiączek-Mika ze Studia tańca dance design, 

która był przewodniczącą jury. oprócz 
gminnych zespołów tanecznych tego 
dnia na parkiecie można było podzi-
wiać pokazy taneczne samych mi-
strzów świata. – „Roztańczone puz-
zle” to doskonały pomysł i wspaniała 
zabawa – ocenił włodarz gminy Mora-
wica, wójt Marian Buras. – Wydarze-
nie ściągnęło do hali w Bilczy całe ro-
dziny, nie tylko uczestników turnieju 
układania puzzli na czas, ale też mi-
łośników tańca. Kto dzisiaj przyszedł 
z całą pewnością nie żałował. W przy-
szłości będziemy organizowali kolej-
ne tego typu imprezy – zapowiedział. 

Agnieszka OleCh
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tancerze zachwycili swoimi umiejętnościami

Wyniki rodzinnego układania puzzli: 
i miejsce - poMaRaŃCZoWi z Radomic,  
ii miejsce - MaLiNY z Bilczy, iii miejsce - ŚCiGaCZE z Zaborza

Wyniki turnieju tanecznego:
kat i-iii – i miejsce - taKt z Bilczy 
kat iV-Vi  i miejsce - piRaMida z Morawicy, ii miejsce - ZE-
SpÓŁ taNECZNY Z BRZEZiN, iii miejsce - taKt i z Bilczy
kat ponadpodstawowe i miejsce - piRaMida z Morawicy,  
ii miejsce - ZESpÓŁ taNECZNY Z BiLCZY

fo
t.

 B
. K

ru
k

dziewięć drużyn walczyło ze sobą w układaniu puzzli na czas
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Grand Prix międzynarodowego festiwalu 
        w Mołdawii dla Magdy Chołuj

Szczęśliwy okazał się dla naszej utalentowanej wokalistki Magdaleny Chołuj międzynarodowy festiwal w 
Mołdawii - Festival Marul de Arul - Moldova 2015. Międzynarodowe jury festiwalu jednogłośnie przyznało 
Magdzie najwyższą nagrodę – Grand Prix w kategorii MuzykaPop.

Festival Marul de arul - Moldova 2015 odbył się w dniach od 25 do 
28 września w stolicy Mołdawii – Kiszyniowie. Festiwal ten co roku gro-
madzi uczestników z wielu krajów europejskich, którzy rywalizują ze 
sobą w trzech kategoriach: pop, folk i opera. W tym roku po raz pierwszy 
w festiwalu udział wzięła reprezentantka polski, mieszkanka Morawicy - 
Magdalena Chołuj, która reprezentowała nas w kategorii Muzyka pop.

Magda nie tylko świetnie zaprezentowała się przed mołdawską pu-
blicznością, ale też zachwyciła międzynarodowe jury, które jednogłośnie 
przyznało jej najwyższą nagrodę tj. Grand prix w kategorii Muzyka pop. 
- to wielki sukces i ogromna satysfakcja, gdy wygrywa się w rywalizacji 
z reprezentantami takich krajów jak Rosja, Ukraina, portugalia czy Hisz-
pania, które zawsze prezentują bardzo wysoki poziom wokalny – przy-
znała Magdalena Chołuj.

Gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy kolejnych spektakular-
nych osiągnięć.

 Agnieszka OleCh Wokalistka Magda Chołuj odbiera nagrodę

Akademia golfa  
       powstanie w Bilczy

Akademia golfa będzie stanowiła część kompleksu sportowo rekreacyjnego, w skład którego wejdą 
też amfiteatr z widownią, dojścia, dojazdy, ścieżki rowerowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, mała 
architektura, budynek zaplecza socjalnego. To wszystko znajdzie się na terenie o powierzchni blisko 
13 hektarów położonym w Bilczy między osiedlami mieszkaniowymi w pobliżu lasu i specjalnej strefy 
ekonomicznej. Gmina Morawica chce, żeby to było miejsce wyjątkowe.

Kompleks sportowo-rekreacyjny ma powstać do końca 
2018 roku. – do tego czasu ambitnie planujemy zakończyć ca-
łość inwestycji – potwierdza Marcin dziewięcki, zastępca wój-
ta gminy Morawica. – Centrum sportowo-rekreacyjne będzie 
powstawało etapami. Na poszczególne z nich będziemy chcie-
li pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych przewi-
dzianych na następne lata – zapowiada Marcin dziewięcki. 

W centrum sportowo-rekreacyjnym ma powstać między in-
nymi akademia golfa, która zajmie powierzchnię ok. 4-5 hekta-
rów. - W jej skład wejdzie strzelnica, czyli miejsce, gdzie trenuje 
się uderzenia piłką na odległość, akademia golfa z sześcioma 
dołkami, gdzie można odbywać treningi „od dołka do dołka” 
jak na prawdziwym polu golfowym, pole do gry w minigolfa 
oraz budynek klubowy ze świetlicą – wymienia zastępca wójta.

Wójt gminy Morawica Marian Buras wraz ze swoim zastęp-
cą Marcinem dziewięckim oraz radnymi: Leszkiem Cyganem, 
Łukaszem Wojdą i damianem Woźniakiem odwiedzili akade-
mię Golfa w Lublinie, którą także wybudował samorząd dzię-
ki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej. – W Urzędzie Mia-
sta Lublina szczegółowo poinformowano nas jak wygląda in-
westycja od strony projektowania, planowania i realizacji – po-
informował radny damian Woźniak.
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Wojciech pogonowski prezentuje delegacji z Morawicy małe, 6-dołkowe pole gol-
fowe

delegacja z gminy Morawica udała się na pole golfowe, po 
którym oprowadzona była przez prezesa klubu Wojciecha po-
gonowskiego. – Na miejscu mogliśmy dokładnie zobaczyć jak 
wygląda akademia golfa i mini pole golfowe. dowiedzieliśmy 
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się także jaki sprzęt jest potrzebny do utrzymania obiektu - wy-
mienia radny Woźniak. - Golf jest dyscypliną przyszłościową – 
twierdzi. – Stał się także dyscypliną olimpijską. W polsce mamy 
już osiem tysięcy golfistów, a rocznie w naszym kraju odbywa 
się blisko dwa tysiące imprez o tym profilu. osobiście jestem 
za powstaniem pola golfowego w Bilczy – mówi radny Woź-
niak. podobnego zdania jest również inny radny Łukasz Wojda. 
– akademia golfa i małe pole golfowe z całą pewnością będzie 
nowością w naszym regionie. pamiętajmy jednak, że będzie to 
też coraz bardziej popularna dyscyplina sportu, który przecież 
uprawiany jest na świeżym powietrzu. Jak mogliśmy się prze-
konać odwiedzając lubelskie pole golfowe, jest to sport dla ca-
łych rodzin, który wspaniale zacieśnia więzi rodzinne. Nie jest 
prawdą, że to sport tylko dla ludzi bogatych. trening na strzel-
nicy z wykorzystaniem 40 piłeczek to w Lublinie koszt 15 zło-
tych. Na polach golfowych jak widzieliśmy spotykają się całe 

ny Morawica, którzy będą kończyć gimnazjum, będą znać taj-
niki tej dyscypliny. podobnie jak najmłodsi uczniowie naszych 
podstawówek potrafią pływać, dzięki obowiązkowym zaję-
ciom na krytej pływalni „Koral” w Morawicy, odbywających się 
w ramach zajęć wychowania fizycznego – mówi wójt gminy 
Morawica, Marian Buras. Na inwestycję gmina Morawica pla-
nuje pozyskać dofinansowanie unijne.

Budowa pierwszej w województwie akademii golfa bez 
wątpienia będzie wielkim wydarzeniem. dotychczas takimi 
obiektami dysponowały w swojej okolicy tylko niektóre mia-
sta. obiekt golfowy miałby być prowadzony w Morawicy przez 
powołany w przyszłości do życia klub golfowy. W Lublinie zrze-
sza on około 50 członków. Jednak wstęp do akademii golfa 
mają wszyscy chętni, niezależnie od członkostwa w klubie. or-
ganizowane są także liczne otwarte wydarzenia i zawody spor-
towe. to dodatkowy element wspomagający gospodarczy roz-
wój regionu. Miasto Lublin, które wybudowało i wyposażyło 
w latach 2011 – 2014 akademię golfa, nie dopłaca do jej funk-
cjonowania. Z tytułu dzierżawy obiektu otrzymuje natomiast 
środki w wysokości blisko 40 tys. zł rocznie. Klub utrzymuje się 
ze składek członkowskich, wynajmu obiektu, organizacji zajęć 
gry w golfa, organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych 
oraz wpłat sponsorów.

Agnieszka OleCh
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pole do minigolfa umożliwia zorganizowanie zawodów sportowych dla ludzi w każ-
dym wieku

rodziny i doskonale wspólnie się bawią niezależnie od wieku. 
Z zaciekawieniem obserwowaliśmy grę pięcioletniego chłopca 
i jego taty. Myślę, że taki obiekt powinien powstać u nas, tym 
bardziej, że mamy możliwość pozyskania na ten cel dofinanso-
wania – podkreśla radny Łukasz Wojda.

Sceptycznie do tematu akademii golfa podchodził począt-
kowo inny morawicki radny, Leszek Cygan. początkowo, bo 
kiedy pojechał zobaczyć jak funkcjonuje akademia golfa w Lu-
blinie zmienił zdanie. – Zupełnie inaczej ta dyscyplina spor-
tu wygląda z pozycji fotela przed telewizorem. przekonałem 
się osobiście, że jest to bardzo emocjonujący sport dla grają-
cych i nie należy on do najłatwiejszych. Wcale nie jest tak pro-
sto prawidłowo trafić kijem w piłeczkę, a do tego wprowadzić 
ją do dołka. trzeba mieć sporo wyczucia – stwierdza radny Le-
szek Cygan, który uważa, że akademia golfa powinna powstać 
w Bilczy. – tym bardziej jeśli nasi gimnazjaliści będą mieć zaję-
cia z nauki gry w golfa zupełnie za darmo. Uczniowie chodzą 
na basen, mogą też chodzić na golfa. Niech się rozwijają. Nie 
ma wielu gmin, które mogą zapewnić swoim uczniom tak sze-
roki wachlarz możliwości rozwoju – dodaje.

Na polu golfowym o powierzchni ok. 4-5 ha, będzie sześć 
dołków, które mają służyć przede wszystkim do nauki gry. po-
wstanie tam akademia Golfa, czyli miejsce, gdzie zarówno 
młodzież, jak i dorośli będą mogli nauczyć się gry i dalej szlifo-
wać swoje umiejętności. – Mam nadzieję, że uczniowie z gmi-

obok pola golfowego znajduje się siedziba klubu
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   Młodsi sprawdzają czy starsi 
tabliczkę mnożenia znają!

Pod takim hasłem odbył się tegoroczny Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. „Tabliczkową wiedzę” 
sprawdzali również uczniowie z Gimnazjum w Morawicy. 

W ostatni piątek września obchodzony jest Światowy dzień 
tabliczki Mnożenia.  od kilku lat z tej okazji odbywa się akcja 
edukacyjna, w której uczestniczą szkoły z różnych stron świa-
ta. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy naucza-
nia-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić uczniów do przy-
pomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzien-
ny sposób. akcja jest również okazją dla uczniów do nadrobie-
nia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast do-
rośli mogą dać pozytywny przykład dzieciom i młodzieży, po-
kazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mno-
żenia.

W tym roku do akcji, która odbywała się pod hasłem „Młod-
si sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”, przyłączy-
li się uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum w Morawicy. „ta-
bliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób 
– podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Ucznio-
wie klasy pierwszej wcielili się w role egzaminatorów. Utwo-
rzyli oni trzy lub czteroosobowe Komisje Egzaminacyjne oraz 

patrole Egzaminacyjne, które zaopatrzone w losy przepytywały 
swoich starszych kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi 
szkoły. do egzaminów chętnie przystępowali również ucznio-
wie szkoły podstawowej. patrole Egzaminacyjne wyszły także 
poza teren szkoły. Uczniowie–egzaminatorzy dotarli do banku, 
na pływalnię, do apteki, do wielu sklepów oraz przepytywa-
li przypadkowych przechodniów. Każdy, kto odpowiedział po-
prawnie na pięć pytań z tabliczki mnożenia umieszczonych na 
wyciągniętym losie, zdawał egzamin i otrzymywał tytuł Eks-
perta Tabliczki Mnożenia oraz legitymację MT Expert, potwier-
dzającą przyznanie tytułu. patrole i Komisje rozdawały również 
znaczki z logo akcji. Wszystko to odbywało się pod opieką wi-
cedyrektor Marioli Kosztołowicz i doroty Molendowskiej, któ-
re czuwały nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów. 

po południu uczniowie–egzaminatorzy kontynuowali ak-
cję w swoich domach rodzinnych, przepytując z tabliczki mno-
żenia rodziców, babcie, dziadków, ciocie, wujków, starsze ro-
dzeństwo i sąsiadów.

Zanim jednak uczniowie przeistoczyli się w egzaminato-
rów i ich asystentów, sami wcześniej musieli zdać znacznie 
trudniejsze egzaminy z tabliczki mnożenia. ich zadaniem było 
również przygotowanie odpowiedniej ilości losów z tabliczką 
mnożenia, znaczków z logo akcji, legitymacji Mt Expert, pla-
katów oraz ozdobienie szkoły w dekoracje z tabliczką mnoże-
nia oraz z logo akcji. 

akcja ta wzbudziła wielkie zainteresowanie zarówno wśród 
uczniów–egzaminatorów, jak i osób przystępujących do egza-
minów. Uczniowskie Komisje Egzaminacyjne i patrole Egzami-
nacyjne były bardzo przejęte swoją rolą. Natomiast same egza-
miny wzbudzały wiele emocji wśród dorosłych i młodszych. po 
zakończeniu akcji uczniowie okazywali wiele uznania osobom 
starszym, które, jak się okazało, nie zapomniały tabliczki mno-
żenia i wręcz śpiewająco zdawały „tabliczkowe egzaminy”.

Redakcja
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Uczniowie przepytali skrupulatnie wszystkich
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patrole egzaminacyjne można było spotkać dosłownie wszędzie
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Uczniowie z Bilczy przyjechali do … 
            uczniów z Bilczy

Uczniowie ze szkoły z Bilczy w gminie Obrazów przyjechali  z wizytą do uczniów ze szkoły w Bilczy, ale tej  
w gminie Morawica. Wspólnie wzięli udział w lekcjach i zajęciach sportowych w hali w Bilczy, zwiedzili także 
szkołę i spotkali się z harcerzami, a w Centrum Samorządowym w Morawicy powitał ich wójt Marian Buras. 
Później już tylko relaks na basenie i ognisko integracyjne. Wycieczkę zafundował poseł Lucjan Pietrzczyk, 
czujący się obywatelem Bilczy, która, jak sam twierdzi, jest jedna…  a leży tylko w dwóch miejscach.

Uczniowie z miejscowości Bilcza w gminie obrazów do Bilczy w gmi-
nie Morawica przyjechali na zaproszenie posła Lucjana pietrzczyka. – Bil-
cze są tylko dwie. W dodatku położone całkiem blisko siebie. W związ-
ku z tym uznaliśmy, że nawiązanie współpracy pozwoli nie tylko na wza-
jemne poznanie się, ale też wymianę doświadczeń – mówi poseł Lucjan 
pietrzczyk. 

do Bilczy w gminie Morawica przyjechało 45 uczniów z Bilczy w gmi-
nie obrazów. Uczniowie z miejscowości o bliźniaczych odbyli wspólne 
lekcje i zajęcia sportowe w hali w Bilczy. Nie obyło się oczywiście bez 
zwiedzania szkoły i spotkania z harcerzami z 75 Kieleckiej drużyny Har-
cerskiej. po obiedzie grupa bilczańskich uczniów udała się do Centrum 
Samorządowego w Morawicy, gdzie osobiście powitał ich włodarz gmi-
ny Morawica, wójt Marian Buras. 

po dniu pełnym wrażeń goście mogli zrelaksować się na Krytej pły-
walni „Koral” w Morawicy, a na zakończenie zostali zaproszeni do Bilczy 
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po Centrum Samorządowym w Morawicy dzieci oprowadził osobiście 
wójt Marian Buras
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Uczniowie z Bilczy zapowiedzieli, że będą utrzymywać stały kontakt z uczniami z … Bilczy
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FIRMA PELLETEX

OFERUJE WYSOKIEJ JAKOŚCI EKOGROSZEK WORKOWANY 

ORAZ PELLET WORKOWANY W ATRAKCYJNYCH CENACH

Z MOŻLIWOŚCIĄ DOWOZU DO KLIENTA

TEL. 793 528 264 lub 502 580 582

FIRMA PELLETEX OFERUJE:

PELLET, EKOGROSZEK 
TEL. 793 528 264  lub 502 580 582

na ognisko integracyjne. Jak zapowiedzieli przedsta-
wiciele bliźniaczych miejscowości, współpracę będą 
kontynuować.   

Agnieszka OleCh 
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W rywalizacji tradycyjnie udział wzięło cztery zespoły z na-
szej gminy, z zaproszenia gospodarzy skorzystali Czarni Mo-
rawica, Chmielowice i Jumar Kawczyn/drochów. Zwycięstwa 
broniła ekipa gospodarzy najbardziej utytułowana drużyna 
rozgrywek. W tym wieku osiem razy triumfowali gospodarze 
na szesnaście edycji.

Poniżej zwycięzcy turnieju:

Zwycięzcy „Turnieju Pochyłego Boiska” (od 2000 roku)

rok zwycięzca 2015 Chmielowice

2014 Chałupki

2013 Jumar Kawczyn/Drochów

2012 Chałupki

2011 Chałupki

2010 Dyminy Granice

2009 Czester Bilcza

2008 Chałupki

2007 Orion Radomice

2006 Bilcza

2005 Chałupki

2004 Chałupki

2003 Chałupki

2002 Obice

2001 Błyskawica Chałupki

2000 Dębska Wola
 
W pierwszym półfinale Chałupki podejmowały Jumar, 

wyrównane spotkanie zakończyło się remisem. Rzuty karne 
lepiej wykonywali gospodarze, trzy trafione przy jednym zmar-
nowanym. odwrotnie było w ekipie Jumaru. Bohaterem rzu-
tów karnych był Szymon pietras, który wybronił dwa z nich. 
W drugim półfinale Chmielowice rozgromiły Czarnych Mora-
wica, aż 5:0. Łupem bramkowym podzielili się Rafał Woliński 
trzy bramki i Konrad orliński zdobywca dwóch goli. W spotka-
niu o trzecie miejsce więcej determinacji wykazał Jumar, który 
wypunktował Czarnych. Hat-trikiem popisał się damian Wojda. 
ozdoba spotkania były piękne gole z rzutów wolnych w wyko-
naniu Łukasza podsiadło (dla Czarnych) i damiana Wojdy (dla 
Jumaru).Finał podobnie jak półfinał zdominowali zawodnicy 
z Chmielowic. tak jak w półfinale strzelili gospodarzom piec 
goli. trzy z nich autorstwa Konrada orlińskiego uznanego za 
najlepszego zawodnika turnieju, z kolei najlepszym bramkar-
zem wybrano damiana Krzepkowskiego, który nie przepuścił 
żadnej piłki do swojej bramki. poniżej wyniki.

Półfinały:
Chałupki-Jumar Kawczyn/drochów 1:1 (1:0)
dla Chałupek piotr polewczak ’14  

Chmielowice zdobyły „XXII 
Puchar Pochyłego Boiska”

W ubiegłą niedzielę 27 września w Chałupkach odbyła się XXII edycja Pucharu Pochyłego Boiska.  
Po raz pierwszy w imprezie zwyciężyła drużyna z Chmielowic, pokonując w finale gospodarzy.  
Najlepszym zawodnikiem został Konrad Orliński ze zwycięskiej drużyny.

oraz damian osman ’22 dla Jumaru.
Karne: 
Chałupki: artur Bobowski – (ponad poprzeczką),  
Jacek polewczak +, dawid piłat + i Jacek Zagniński +.
Jumar: Kamil dziewięcki +, Maciej Bandrowski – (ponad  
poprzeczką), piotr Ślęzak – (broni pietras) i damian osman 
(broni pietras).

Chmielowice- Czarni Morawica 5:0 (2:0)
po golach Konrada orlińskiego w ’10 z karnego  
i ’17 oraz Rafała Wolińskiego w ’24, ’30 i ’37 minucie.
O III miejsce:
Jumar Kawczyn/drochów- Czarni Morawica 4:2 (3:1)
dla Jumaru damian Wojda ’12, ’16 i ’32 ; Mateusz Kwas ’14 
oraz Szymon Czekaj ‘3 i Łukasz podsiadło ’26 dla Czarnych.
Finał:
Chałupki-Chmielowice 0:5 (0:2)
po golach Konrada orlińskiego ‘7, ’37 i 40; Rafał Woliński ’12 
oraz Łukasz Wojciechowski w ’33.

Na zakończenie uczestników udekorowano pucharami 
ufundowanymi przez Urząd Gminy w Morawicy, a wręczonym 
przez radnego gminy Morawica Michała Jędrzejczyka. Wręczo-
no także statuetki dla najlepszego bramkarza damiana Krzep-
kowskiego i najlepszego zawodnika Konrada orlińskiego obaj 
ze zwycięskiej ekipy z Chmielowic. Rolę sprawiedliwych w tur-
nieju sprawowali Stanisław Kubicki i paweł Wysocki. Zaprasza-
my już za rok na XXiii edycję!!!

Składy uczestników:
Chmielowice: damian Krzepkowski- adam Kaczor, Seba-

stian Krzemiński, Sebastian Szymoniak, Kacper Kuta, Karol Ka-
czor, Rafał Woliński, Łukasz Wojciechowski, dariusz Wojcie-
chowski i Konrad orliński.

Chałupki: Szymon pietras- Wiesław Kozłowski, Krzysztof 
pabian, piotr polewczak, dawid piłat, Jacek polewczak, artur 
Bobowski, Hubert Grudzień, Rafał dziewięcki, Kamil Grzybow-
ski, Jacek Zagniński i Norbert Strójwąs.

Jumar: Sergiusz Syncerz- damian osman, Kamil dziewięc-
ki, Maciej Bandrowski, piotr Ślęzak, Szymon Rutkowski, patryk 
Nowak, damian Wojda, Grzegorz Wojtyś, Mateusz Musiał, Mi-
chał Rutkowski, Sebastian Szałabski, Wojciech Szymański, Ma-
teusz Kwas, Łukasz Bandrowski i andrzej Kasperek.

Czarni: Maciej Czekaj- Łukasz podsiadło, arkadiusz terech, 
Szymon Czekaj, Łukasz Zawadzki, artur Chlebowski, Mateusz 
drzewicz, Szymon Lis, Karol Miszczyk i tomasz Klimczak.

Jacek Kubicki
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    Mistrzostwa  
Strefy Południowej  
       Polski

Na tor do Dębskiej Woli po raz kolejny zjechali najlepsi zawodnicy 
w kraju, aby stanąć do zmagań w ostatniej rundzie Mistrzostw 
Strefy Południowej Polski. Miłośnicy mocnych wrażeń, którzy jeden 
z październikowych weekendów postanowili spędzić na torze w 
Dębskiej Woli z całą pewnością nie żałują. 

Mocne sportowe emocje towarzyszące zawodom motocrossowym w dębskiej 
Woli ściągają do Morawicy coraz więcej ludzi, stając się doskonałą promocją Gmi-
ny Morawica. Jak się okazuje, ten ekstremalny sport znajduje coraz więcej najmłod-
szych amatorów.

Niesamowite ewolucje, zawrotne prędkości i ryk silników sprawiły, że ta impre-
za motocrossowa, zorganizowana przez Brzeziński Klub Motocrossowy „RaCiNG”, 
na długo zapadnie w pamięci nie tylko zawodników, ale przede wszystkim publicz-
ności. i nie ma się co dziwić, bo na torze w dębskiej Woli można było podziwiać 
gwiazdy z czołówki polskiego motocrossu. Zawody były podsumowaniem całego 
sezonu rywalizacji między zawodnikami i jak było widać na torze, walki nie zabra-
kło do samego końca.

Malowniczo położony tor motocrossowy w dębskiej Woli już po raz kolej-
ny stał się miejscem niesamowitych rozgrywek. Jak zapowiedzieli organizato-
rzy, w kolejnym sezonie na wszystkich czeka jeszcze więcej mocnych, sportowych 
wrażeń. podsumowaniem ostatniej rundy Mistrzostw Strefy południowej polski 
było wręczenie pucharów, medali i nagród, którego dokonał wójt gminy Mora-
wica, Marian Buras. 

Agnieszka OleCh
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Mikołajki

  w  
Gminie  
      Morawica

Wójt Gminy Morawica oraz 
Samorządowe Centrum Kultu-
ry w Morawicy zapraszają dzie-
ci w wieku przedszkolnym na mi-
kołajkowy spektakl „Gdzie jesteś 
święty Mikołaju” w wykonaniu 
aktorów z Grupy Edu - Artis z Kra-
kowa, który odbędzie się 6 grudnia 
2015 r. (niedziela) w Samorządo-
wym Centrum Kultury w Morawi-
cy, ul. Spacerowa 7. 

Interaktywna zabawa połączona z mini 
spektaklem, w którym dzieci dowiedzą 
się o tajemnicach z życia św. Mikołaja. 
Oczekiwanie na zacnego Gościa wypeł-
ni zabawa. Na koniec zabawy Mikołaj 
wręczy dzieciom drobne upominki.
  
Prosimy o zapisy dzieci w siedzibie  
Samorządowego Centrum Kultury  
w Morawicy, telefoniczne  
lub e-mailem 

tel. : 41 3114 692  wew. 300  
         - Biblioteka

         41 3114 692 wew. 301  
         - Hanna Kuta  
         - Instruktor kultury

e-mail: sckmorawica@onet.pl

gbp_morawica@poczta.onet.pl

*Informacja o w/w zabawie  
mikołajkowej  będzie  

przekazana do Przedszkoli  
na terenie Gminy Morawica.

Decydować będzie  
kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy  
serdecznie!!!
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organizatorem zawodów był ośrodek Jeździec-
ki Bilcza oraz firma Just Riding, główny sponsor wy-
darzenia. - organizując te zawody chcieliśmy przede 
wszystkim promować jeździectwo w regionie świę-
tokrzyskim – podkreśla Rafał płatek, właściciel 
ośrodka Jeździeckiego Bilcza. 

do zawodów zgłosiło się blisko osiemdziesię-
ciu jeźdźców, którzy konkurowali ze sobą w dziesię-
ciu kategoriach. pula nagród przekroczyła 10 tysięcy 
złotych. – Moim pomysłem było zorganizowanie za-
wodów zarówno dla amatorów, jak i dla tych, którzy 
klasyfikują się nieco wyżej, czyli zawodowców – przy-
znaje Wiktoria Coleman z firmy Just Riding. – Just Ri-
ding Cup to zawody stworzone przez moją firmę dla 
wszystkich. Warto podkreślić, że w każdej z katego-
rii ufundowane zostały bardzo cenne nagrody, któ-
re mam nadzieję będą motywujące dla zawodników 
– dodała Wiktoria Coleman.

Zawodnicy pokazali podczas zawodów prawdzi-
wą klasę. Uczestnicy musieli pokonać plac z przeszkodami, tak 
zwany parkur. tu liczyła się zwinność, czystość przejazdu, ale też 
czas. – Umiejętności zawodników są doskonałe. Na odpowied-
nim poziomie dostosowanym do konkursów, w których startu-
ją – podsumowała sędzia główny zawodów, dagmara Szrajer.

Zwycięzcom do ośrodka Jeździeckiego w Bilczy przyjecha-
ła osobiście pogratulować aleksandra Lusina, dwukrotna mi-
strzyni polski w skokach przez przeszkody, wieloletni reprezen-
tant kadry narodowej seniorów. - Cieszę się, że mogłam przyje-
chać tutaj do Bilczy. Jestem bardzo mile zaskoczona tym pięk-
nym obiektem idealnie wkomponowanym w naturę. państwo 
Justyna i Rafał płatek właściciele stworzyli bardzo ładny ośro-
dek dla miłośników jeździectwa. Z całą pewnością wielu znaj-
dzie tu ciekawą ofertę. Wspaniale, że takie miejsca powstają 
i że zawody jeździeckie są organizowane coraz częściej – mó-
wiła mistrzyni polski, aleksandra Lusina. podobnego zdania 

         Parkur w Bilczy areną zmagań  
halowych Zawodów Regionalnych i Towarzyskich  
                     w skokach przez przeszkody

W Ośrodku Jeździeckim Bilcza odbyły się Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie halowe zawody  
w skokach przez przeszkody. Jeźdźcy rywalizowali też „O Puchar Wójta Gminy Morawica”.  
W zawodach wystartowało blisko 80 zawodników, a wśród nich zarówno amatorzy, jak i zawodowcy.

był także Sławomir Uchwat z Jeździeckiego Klubu Sportowego 
„pogórze”, medalista Mistrzostw polski, dwukrotny złoty me-
dalista młodych  jeźdźców i srebrny medalista Mistrzostw pol-
ski seniorów. – Na zawodach jeździeckich w Bilczy jestem już 
po raz drugi. po roku czasu widzę tu ogromne zmiany. Hala ma 
bardzo dobre podłoże. Warunki są tu idealne. Mam nadzie-
ję, że dzięki ośrodkom takim, jak ten sport jeździecki na tere-
nie województwa świętokrzyskiego będzie systematycznie roz-
wijał się, a wiadomo, że konno może jeździć każdy w każdym 
wieku bez ograniczeń. Warto spróbować – zachęcał mistrz jeź-
dziectwa Sławomir Uchwat. 

ośrodek Jeździecki w Bilczy bardzo dobrze oceniają także 
zawodnicy. – Według mnie jest to jeden z najlepszych ośrod-
ków jeździeckich w województwie, który śmiało można zali-
czyć także do czołowych ośrodków w polsce. Fantastyczna in-
westycja służąca miłośnikom koni. Są tu doskonałe warunki 
do jeżdżenia nie tylko na terenie ośrodka. Można też wyjechać 
w teren i aktywnie spędzać czas. Jako lekarz zachęcam do każ-
dej formy aktywności dla naszego zdrowia – zapraszał Marcin 
Misiek, zachęcając jednocześnie do nauki jazdy konnej. 

Na zakończenie zmagań Halowych Zawodów Regionalnych 
i towarzyskich w skokach przez przeszkody wręczono pucha-
ry i nagrody dla najlepszych. „puchar Wójta Gminy Morawi-
ca” najlepszym zawodnikom wręczył osobiście włodarz gminy, 
wójt Marian Buras. – ogromnie cieszę się, że na terenie gminy 
Morawica powstał jeden z najlepszych ośrodków jeździeckich. 
państwo Justyna i Rafał płatek stworzyli tu idealne miejsce nie 
tylko do zawodów i przechowywania koni w hotelu, ale tak-
że idealne miejsce do nauki. Mamy tutaj też wspaniałe tereny, 
po których można jeździć, a wszystko to pod okiem doskona-
łych instruktorów. Warto tu przyjechać – przekonuje wójt Ma-
rian Buras.

Agnieszka OleCh
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podczas Halowych Zawodów Regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody udział 
wzięło blisko 80 wspaniałych zawodników
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Centrum Samorządowe w Morawicy już po raz kolejny szeroko 
otworzyło drzwi dla wszystkich, którzy chcieli je dokładnie obejrzeć. 
W miniony weekend odbyły się dni otwarte, podczas których zain-
teresowani mogli zapoznać się z pracą poszczególnych referatów, 
a także obejrzeć wszystko to, co specjalnie dla gości przygotowano. 
– organizując dni otwarte chcemy pokazać mieszkańcom, że Cen-
trum Samorządowe w Morawicy to nie tylko Urząd Gminy, ale rów-
nież Centrum Kultury z doskonale wyposażoną biblioteką, salą kom-
puterową i salą widowiskową ze sceną, profesjonalnym oświetle-
niem i nagłośnieniem. podczas dni otwartych można zapoznać się 
z pracą urzędników, ale również z dorobkiem artystycznym naszych 
lokalnych artystów. Będziemy kontynuować tą ideę w następnych la-
tach – zapowiedział włodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras.

podczas tegorocznych dni otwartych było mnóstwo atrakcji. 
pierwszego dnia wydarzenia na scenie morawickiego Centrum Kul-
tury zaprezentowali się uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gmi-
ny Morawica. Można było obejrzeć spektakl w wykonaniu rodziców 
uczniów szkoły z Bilczy, a także zapoznać się z pracą dziennikarzy 
telewizyjnych, bo przed Centrum Samorządowym w Morawicy sta-
nął wóz transmisyjny regionalnego oddziału tVp. Niesamowity pokaz 
swoich umiejętności dali przed budynkiem Centrum Samorządowego 
młodzi karatecy z Klubu Karate Morawica, rozwijający się pod okiem 
trenera, andrzeja Horny. 

 drugi dzień również obfitował w szereg występów artystycz-
nych. Goście mogli podziwiać artystów z terenu gminy Morawica. 
Wystąpiły zespoły folklorystyczne oraz młodzi i utalentowani soliści, 
którzy zaśpiewali na ludową nutę. Specjalny pokaz dał Zespół pieśni 
i tańca „Morawica”. Można też było pośmiać się, oglądając „Kaba-
ret jeszcze nie starszych panów”. 

obydwa dni obfitowały w liczne konkursy i degustacje potraw 
regionalnych. – Nasze zespoły folklorystyczne przygotowały do de-
gustacji wspaniałe potrawy. Zaprezentowali się także lokalni przed-
siębiorcy. Na specjalnych stoiskach można było podziwiać ręko-
dzieło artystyczne lokalnych twórców, a nawet spróbować swoich 
sił w tenisie stołowym i zmierzyć się z mistrzami z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „orlęta” Bilcza – mówi teresa Badowska, dyrek-
tor Centrum Kultury w Morawicy.

Agnieszka OleCh

    Dni Otwarte Centrum   
Samorządowego w Morawicy

Zwiedzanie Centrum Samorządowego, degustacje potraw, prezentacje produktów,  
stoiska promocyjne, wystawy i występy artystów, zarówno tych rodzimych, jak i zagranicznych,  
liczne pokazy oraz konkursy z nagrodami. Dni otwarte Centrum Samorządowego w Morawicy  
przyciągnęły prawdziwe tłumy.

R
E

K
L

a
M

a

R E K L a M a



23

     Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji  
              z Dni Otwartych  
Centrum Samorządowego w Morawicy
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    halowe Zawody  
          Regionalne i Towarzyskie  
w skokach przez przeszkody

        Mistrzostwa  
Strefy Południowej Polski


