
35-lecie 75 KDH w Bilczy

II Spartakiada Lekkoatletyczna

Statuetka „Czyste Serca” 
dla Danieli Kowalskiej

OSP Brudzów 
i OSP Wola Morawicka  
na XIV Krajowych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych  
w Polanicy Zdrój

Druhowie z gminy Morawica 
znowu triumfowali podczas 
Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych OSP

Delegacja z Gminy Morawica 
podczas uroczystości  
w Bratysławie

Klub seniora z Morawicy 
świętował roK istnienia

Był tort, kwiaty, gratulacje i głośno odśpiewane sto lat –  
tak klub seniora w Morawicy „Zawsze Młodzi”  
świętował rok swojego istnienia.
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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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Przewodnicząca Klubu Seniora w Morawicy „Zawsze Młodzi” Zofia Godzisz składa podziękowania za dobrą 
współpracę i wsparcie na ręce wójta Mariana Burasa

Blisko rok temu w Morawicy powstał 
klub seniora „Zawsze Młodzi”, działający 
przy Centrum Samorządowym w Morawi-
cy. – Klub Seniora chcieliśmy założyć już pięć 
lat temu. Niestety wtedy nie było możliwo-
ści lokalowych. Kiedy takie się pojawiły, przy 
wsparciu władz gminy Morawica oraz Cen-
trum Kultury w Morawicy udało nam się za-
łożyć Klub Seniora, któremu nadaliśmy na-
zwę „Zawsze Młodzi”, bo młodość mierzy się 
duchem – podkreśla Zofia Godzisz, przewod-
nicząca morawickiego Klubu Seniora „Za-
wsze Młodzi”. – Kiedy zakładaliśmy klub było 
nas szesnaście osób. Teraz skupiamy blisko 
sześćdziesięciu członków – poinformowała. 
– Muszę przyznać, że na przestrzeni lat mo-
jej pracy w samorządzie nigdy jeszcze nie wi-
działem, żeby któraś z organizacji rozwijała 
się tak szybko. To prawdziwy fenomen – przy-
znaje wójt gminy Morawica, Marian Buras, 
który działalność klubu wspiera od począt-
ku jego istnienia. – Można powiedzieć, że właściwie powstało 
coś z niczego. Grupka kilkunastu osób skrzyknęła się i nagle ta 
grupa zaczęła bardzo szybko się rozrastać, bo zaledwie w ciągu 
roku przybyło kilkadziesiąt osób. Od samego początku byli pełni 
pomysłów, pełni energii i entuzjazmu – wymienia wójt Marian 
Buras. - Klub Seniora „Zawsze Młodzi” to jest ich własna aktyw-
ność, własna praca i wkład intelektualny. Jest to niespotykane 
i niesłychane, że w tak krótkim czasie można się tak wspaniale 
zorganizować. Cieszę się, że ten Klub Seniora powstał. Wiemy 
jak społeczeństwo się starzeje i jak ludzie starsi czują się samot-
ni. Natomiast tutaj znajdują to miejsce, gdzie mogą wspólnie 
cieszyć się z życia i realizować swoje pasje – podkreśla wójt, któ-
ry seniorom z okazji roku ich działalności życzył nieustających 
pasji i zapału do działania, a także wiele zdrowia.

Jak podkreślali podczas uroczystości sami seniorzy, nie wy-
obrażają już sobie życia bez swojego klubu. – Spotkania pobu-

  Klub seniora z Morawicy  
        świętował rok istnienia

Był tort, kwiaty, gratulacje i głośno odśpiewane sto lat – tak klub seniora w Morawicy „Zawsze Młodzi” 
świętował rok swojego istnienia.

dzają nas do chęci życia – przekonuje Czesława Baran, jedna 
z członkiń. – Nasze spotkania to przede wszystkim wymiana do-
świadczeń, wspólna rozmowa, wspólna aktywność fizyczna, jak 
aerobik, basen czy Nordic Walking, ale też wspólne wyjazdy, wy-
cieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi – wymienia Anna Marcjan.

Aktywność i wspólne, ciekawe spotkania to nie jedyna 
działalność morawickiego Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”. – 
Wszyscy nasi członkowie bardzo chętnie angażują się w róż-
nego rodzaju akcje charytatywne. Jesteśmy wolontariuszami 
„Szlachetnej Paczki”. Zbieramy także żywność dla najbardziej 
potrzebujących. Dzięki temu, czujemy, że jesteśmy potrzebni 
i możemy zrobić coś nie tylko dla siebie, ale i dla innych – mówi 
przewodnicząca Zofia Godzisz. 

Pod wrażeniem zapału „Zawsze Młodych” byli zaproszeni 
na uroczystą rocznicę goście. - Do Klubu Seniora w Morawicy 
należą niezwykle aktywne, wspaniałe osoby, wspaniali ludzie, 
którzy wiedzą jak cieszyć się z życia w dojrzałym wieku – mó-
wiła poseł Renata Janik. - Seniorzy powinni być aktywni jak 
najdłużej. Życzę wszystkim członkom pogody ducha, zdrowia, 
które jest bezcenne i najważniejsze, a także samych życzliwych 
ludzi wkoło i optymizmu ducha – życzyła.

Działająca już od roku organizacja „Zawsze Młodzi”, zrze-
sza rencistów i emerytów z Gminy Morawica, organizuje sze-
reg atrakcji dla swych członków, a prezes Klubu Zofia Godzisz 
z entuzjazmem informuje o kolejnych pomysłach, bo „Zawsze 
Młodzi” to nie tylko nazwa klubu, ale jednocześnie jego hasło 
przewodnie. Członkowie to ludzie pełni energii, pragnący za-
chować aktywność i swą aktywnością zarażać innych. – Tutaj 
nie ma czasu na nudę. Zapraszamy wszystkich seniorów, któ-
rzy chcą wstąpić w nasze szeregi. U nas zawsze znajdzie się 
miejsce – zaprasza przewodnicząca, Zofia Godzisz. Klub Senio-
ra „Zawsze Młodzi” spotyka się w każdy czwartek o godzinie 
17:00 w Samorządowym Centrum Kultury.

Agnieszka OleCh
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Klub Seniora „Zawsze Młodzi” to grupa kilkudziesięciu osób z ogromnym zapałem, 
energią, chęcią do działania i niezliczoną liczbą pomysłów
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Nie mogło zabraknąć tradycyjnego harcerskiego ogniska

35-lecie 75 KDh w Bilczy
Uroczysta Msza Święta, podziękowania dla wychowawców, wspomnienia początków powstania drużyny, 
podróż przez lata jej działalności i fantastyczne, niezapomniane wspólne przygody, pyszny tort i wspólna 
zabawa – 75 Kielecka Drużyna Harcerska z Bilczy świętowała 35-lecie swojej działalności.
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75 Kielecka Drużyna Harcerska powstała 
10 listopada 1980 roku i od początku była 
prowadzona przez druha Lucjana Pietrzczy-
ka. Drużyna początkowo nosiła imię majora 
„Hubala”, a następnie imię księdza Piotra 
Ściegiennego. 75 KDH od zawsze zrzeszała 
uczniów i absolwentów bilczańskiej szkoły. 
Warto zaznaczyć, że przy 75 KDH prężnie 
działa również Gromada Zuchowa „Apac-
ze” z Bilczy. 

Uroczyste obchody trzydziestolecia 75 
KDH rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowa-
ną przez księdza proboszcza - podharcmi-
strza - Marka Mrugałę. Jak podkreślał, ko-
lejne pokolenia harcerzy i harcerek tej dru-
żyny dają świadectwo prawdziwej służby 
Panu Bogu i ojczyźnie. Następnie, odbyło 

się wspólne uroczyste, harcerskie świętowanie 
pięknego jubileuszu.

Podczas uroczystości nie obyło się bez ży-
czeń z ramienia nie tylko licznej grupy przyjaciół 
drużyny, ale również władz gminy Morawica. 
Zastępca wójta, Marcin Dziewięcki, złożył spe-
cjalne podziękowania na ręce druha Lucjana Pie-
trzczyka za ogromny wkład pracy w wychowa-
nie młodych ludzi. W imieniu Związku Harcer-
stwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Hufiec Kiel-
ce - miasto podziękowania złożył także komen-
dant Hufca Tomasz Rejmer, który 75 KDH ocenił 
jako wzór do naśladowania.

Agnieszka OleCh

Uroczyste obchody trzydziestolecia 75 KDH rozpoczęły się Mszą Świętą 
sprawowaną przez księdza proboszcza – podharcmistrza - Marka Mrugałę

Wspomnieniom lat działalności nie było końca
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Człowiek jest wielki nie przez to,co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi

     Jan Paweł ii

Podziękowanie
Słowa głębokiej wdzięczności kieruję pod adresem dzielnych dru-

hen i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej za 
zorganizowanie zbiórki pieniężnej dla mojej niepełnosprawnej cór-
ki Agatki Bartkiewicz, wymagającej długotrwałego leczenia, systema-
tycznej rehabilitacji oraz zakupu drogiego sprzętu ortopedycznego. 

Gorąco dziękuję uczestnikom wspaniałej imprezy wieczorku ta-
necznego pod gwiazdami oraz zacnym Gościom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brzezinach za wielkie serce, dobroć i wrażliwość na pro-
blemy innych. Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy odpowiedzieli 
na apel o pomoc dla Agatki życzę, by każdy dzień był pełen miłości, 
szczęścia, spełnionych nadziei. 

Mama Agatki – Agnieszka Bartkiewicz
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W dniach od 11 do 14 września Wójt Gminy Morawi-
ca Marian Buras wraz z delegacją uczestniczyli w uroczysto-
ściach „Winobrania” w partnerskim mieście Bratysława dziel-
nica Raca. W ramach wizyty przedstawiciele z Gminy Morawi-
ca promowali lokalne produkty na specjalnym stoisku przygo-
towanym dla miast partnerskich. 

Gmina Morawica prezentowała wyroby przekazane przez 
lokalnych przedsiębiorców – PiEKARNiĘ BiAŁOGON oraz wędli-

Delegacja z Gminy Morawica  
podczas uroczystości w Bratysławie

W dniach od 11 do 14 września Wójt Gminy Morawica Marian Buras wraz z delegacją uczestniczyli w 
uroczystościach „Winobrania” w partnerskim mieście Bratysława dzielnica Raca. W ramach wizyty przed-
stawiciele z Gminy Morawica promowali lokalne produkty na specjalnym stoisku przygotowanym dla miast 
partnerskich. 

ny od firmy „Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych Sławo-
mir Woźniak”. Nie zabrakło również specjału w postaci mio-
du z własnej pasieki wójta Mariana Burasa oraz różanej na-
lewki od Pani Zofii Soboń. Jak co roku stoisko gminy Morawi-
ca cieszyło się bardzo dużą popularnością. Wielotysięczna pu-
bliczność obecna podczas 3 dniowego święta zapoznawała się 
z publikacjami promującymi gminę – folderami, przewodnika-

mi turystycznymi i mapami. 
 „Winobranie” to jedyne w swo-

im rodzaju święto w Bratysławie. 
Partnerska dzielnica Raca jest praw-
dziwym winiarskim zagłębiem. Naj-
bardziej znane wino tzw. „frankow-
ka modra” stanowi lokalny napój 
o historycznej wartości. Wino to, 
według mieszkańców, uzdrowiło 
królową Węgier Marię Teresę. Dziś 
stanowi cenny produkt promujący 
region.

Podczas wizyty w Racy Wójt 
Gminy Morawica spotkał się z Am-
basadorem Polski w Bratysławie Pa-
nem Piotrem Samerkiem, który za-
prosił całą delegację na spotkanie 
do Ambasady. Spotkanie to odbyło 
się ostatniego dnia pobytu przed-
stawicieli z Morawicy w partner-
skim mieście i przebiegło w miłej 
atmosferze wspólnych rozmów na 
temat współpracy zagranicznej.

ReDAKCjA

Wójt Marian Buras spotkał się w Ambasadzie z Ambasadorem Polski w Bratysławie, 
Piotrem Semerkiem
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Przedstawiciele gminy Morawica promowali gminę oraz lokalne produkty na specjal-
nie przygotowanych dla miast partnerskich stoiskach
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Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty.  
     Zwycięzca otrzymał tablet!

Już rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Moja Gmina w Obiektywie”. Odczytanie wyników i wręczenie 
nagród miało miejsce podczas Gminnych Dożynek, które odbyły się 30 sierpnia w Morawicy. Nagrodą dla 
zwycięzcy był tablet. Drobne upominki dostali również wszyscy uczestnicy.

Prace nadesłane w konkursie fotograficznym pt. „Moja 
Gmina w Obiektywie” oceniała specjalna komisja składająca 
się z profesjonalnych fotografów. Prace były kodowane, a każ-
dy z uczestników mógł nadesłać pięć fotografii. – Dominowa-

Jak poinformowano, nadesłane prace oceniano w trzech kategoriach, a każdy  
z członków komisji niezależnie przyznawał punkty poszczególnym fotografiom.
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A Zwycięzców konkursu pozna-
liśmy oficjalnie podczas Dożynek 
Gminy Morawica, które odbyły się 
30 sierpnia w Muszli Koncertowej 
w Morawicy. Zdobywcą pierwsze-
go miejsca został Krzysztof Hajduk 
i w nagrodę otrzymał tablet. Zdo-
bywca drugiego miejsca, Kamil Bie-
lecki otrzymał zestaw podróżny. 
Trzecie miejsce wywalczyła Mar-
ta Domagała i została nagrodzo-
na statywem fotograficznym. Pozo-
stali uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe wyróżnienia i drobne 
upominki.

Agnieszka OleCh

ły zdjęcia przyrodnicze gminy Morawica, ale były też zabyt-
ki sakralne – mówi Bartosz Kruk, jeden z fotografów ocenia-
jących prace.

- Nadesłane prace ocenialiśmy z trzech kategoriach. Każdy 
z członków komisji niezależnie przyznawał punkty poszczegól-
nym fotografiom. Następnie sumowaliśmy te punkty i w ten 
sposób wyłoniliśmy zwycięzcę – poinformował fotograf Karol 
Krakowiak, przewodniczący jury. – Osoba, która wygrała zwy-
ciężyła bezapelacyjnie największą ilością punktów. Te fotogra-
fie zdecydowanie odstawały poziomem od pozostałych. Jeśli 
chodzi o drugie i trzecie miejsce, to różnica w ilości zdobytych 
punktów nie była duża. Pozostali uczestnicy otrzymają wyróż-
nienia – dodał przewodniczący jury, Karol Krakowiak.

Zwycięzców konkursu poznaliśmy oficjalnie podczas Dożynek Gminy Morawica, któ-
re odbyły się 30 sierpnia w Muszli Koncertowej w Morawicy.
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SeRDeCZNIe  
ZAPRASZAMY

Serdecznie zapraszamy na najbliższe wydarzenia:
– Halowe Zawody Jeździeckie w Bilczy  

- 17 – 18 października
– Zawody w Motocrossie  

– Mistrzostwa Strefy Polski Południowej  
w Dębskiej Woli  
- 17 – 18 października
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         Spotkanie konsultacyjne  
lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

W dniach 15-16 września Lokalna Grupa Działania „Perły 
Czarnej Nidy” zorganizowała spotkania dotyczące przygotowa-
nia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Celem spotkań 
konsultacyjnych, które odbyły się w Chęcinach, Nowinach oraz 
w Morawicy było przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkań-
ców oraz analizy SWOT określającej silne i słabe strony oraz szan-
se i zagrożenia. Podczas konsultacji, w których udział wzięło łącz-
nie ponad 80 osób, wypracowano wnioski, na podstawie których 
zostaną określone cele i kierunki rozwoju na najbliższe lata. 

Były to pierwsze, ale nie ostatnie spotkania w tej sprawie. 
Ponieważ dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działa-
nia „Perły Czarnej Nidy” uzyskać będą mogły tylko takie przedsię-
wzięcia, które znajdą się w Strategii ciągle zachęcamy do włącze-
nia się do prac nad LSR. Szczególnie mocno zapraszamy przed-
siębiorców i tych którzy planują uruchomić działalność gospodar-

czą ponieważ to właśnie dla nich przeznaczymy co najmniej po-
łowę swojego budżetu. W niedługim czasie odbędą się kolejne 
spotkania tym razem zespołu ds. opracowania LSR, jednak w dal-
szym ciągu można do tego zespołu dołączyć. O terminach i miej-
scach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednic-
twem naszej strony internetowej  pod adresem www.perlycn.pl  
oraz stron internetowych gmin. Zapraszamy także do kontaktu 
e-mailowego:  biuro@perlycn.pl, telefonicznego pod nr tel. 41 
311 46 91 wew. 304, 305  lub osobistego w biurze Lokalnej Gru-
py Działania ”Perły Czarnej Nidy” w Morawicy, ul. Spacerowa 7.

ReDAKCjA
Podczas spotkania rozmawiano na temat przygotowania Lokalnej Strategii Rozwo-
ju na lata 2014-2020.
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Podczas konsultacji wypracowano wnioski, na podstawie których zostaną określone 
cele i kierunki rozwoju na najbliższe lata.
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Uroczystość odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, gdzie Świę-
tokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli po raz pierwszy podziękowało w formie nagród tym lide-
rom, dyrektorom i nauczycielom, którzy najaktywniej uczestniczyli w różnych formach doskonalenia, 
a dzięki władzom samorządowym potrafili przenieść zdobytą wiedzę na grunt swoich placówek oświa-
towych. – Dziękujemy za doskonałą współpracę pełną zaangażowania – mówił Dyrektor Świętokrzyskie-
go Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Jacek Wołowiec. – Wszystkim najbardziej zaangażowanym po raz 
pierwszy postanowiliśmy wręczyć „Laur Michała Anioła”, bo to właśnie on jest naszym duchowym patro-
nem, który powiedział „ciągle jeszcze się uczę”. Za tą wspólną naukę dzisiaj właśnie składamy na Państwa 
ręce podziękowania – dodał, gratulując wszystkim nagrodzonym. Do gratulacji dołączył się obecny pod-
czas uroczystości Świętokrzyski Kurator Oświaty, Grzegorz Bień. – Jesteście Państwo przewodnikami edu-
kacyjnego światła – zaznaczy Kurator, Grzegorz Bień.  

Warto podkreślić, że wręczenie nagród odbyło się podczas Spotkania Regionalnego Przywództwa 
Edukacyjnego. Pomysłodawcą nagrody oraz organizatorem wydarzenia było Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli.  

Agnieszka OleCh

Kolejna nagroda  
     trafiła do gminy Morawica

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, wójt gminy 
Morawica, Marian Buras, odebrał z rąk Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, Jacka Wołowca, nagrodę „Laur Michała Anioła” 
przyznaną za aktywny udział nauczycieli placówek oświatowych z gminy 
Morawica w kursach i szkoleniach organizowanych przez ŚCDN w Kielcach.

Wójt Marian Buras z dumą prezentu-
je zdobyte wyróżnienie
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   OSP Brudzów i OSP Wola Morawicka  
         na XIV Krajowych Zawodach  
Sportowo – Pożarniczych w Polanicy Zdrój

Kobieca drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej oraz męska drużyna z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brudzowie reprezentowały jako jedyne województwo świętokrzyskie na XIV Krajowych 
Zawodach Sportowo – Pożarniczych OSP, które odbyły się w Polanicy Zdroju. 

W zawodach wzięły udział najlepsze drużyny po-
żarnicze ze wszystkich województw – łącznie z całej 
Polski 38 kobiecych oraz męskich drużyn ochotniczych 
straży pożarnych. Zawody odbywają się co 4 lata. Dru-
howie i druhny rywalizowali w konkurencji: ćwiczenie 
bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszko-
dami. W klasyfikacji generalnej w grupie „A” – mę-
skie drużyny pożarnicze strażacy z OSP Brudzów upla-
sowali się na 12 miejscu z wynikiem 98,27 pkt. Dru-
żyna z Brudzowa byłaby w tegorocznych zawodach 
mistrzem Polski, ponieważ zdobyła 88,27 pkt. Nieste-
ty sędziowie przyznali jej w ćwiczeniu bojowym 10 
punktów karnych. Jednakże na uznanie i podziw za-
sługuje fakt, że druhowie z Brudzowa zajęli drugie 
miejsce bez punktów karnych w sztafecie pożarniczej 
i tym samym zostali wicemistrzami w tej konkurencji 
pożarniczej.

- W sercach mamy wielki żal i ból przywieziony 
z zawodów krajowych. Gdyby nie punkty karne, to 
zdecydowanie mielibyśmy lepszy wynik. Pięć punktów 
karnych sędziowie przyznali nam nie słusznie, ponie-
waż stadion na którym odbywały się zawody był nie-
równy. Jeden z naszych zawodników podczas ćwicze-
nia bojowego wpadł w dół i to spowodowało uzyskanie gor-
szego czasu w tej konkurencji. Odwoływaliśmy się pisemnie, 
ale sędziowie nie uznali nam protestu. Ponadto naszym zda-
niem zamiana kolejności wykonywanych konkurencji miała 
także wpływ na nasz ostateczny wynik. Do tej pory zawody za-
czynały się od sztafety pożarniczej, a tym razem było odwrot-
nie. Wszystkie drużyny rozpoczynały swój start od ćwiczenia 
bojowego – podsumował Jerzy Rożkiewicz, wiceprezes OSP 
Brudzów. - Za dwa tygodnie czekają nas Powiatowe Zawody 
Sportowo – Pożarnicze. Musimy się pozbierać i uzyskać jak naj-
lepsze wyniki w tych zawodach – dodaje wiceprezes.

Jak już wspomnieliśmy gminę Morawica oraz wojewódz-
two świętokrzyskie na zawodach krajowych OSP w Polanicy 
Zdroju reprezentowała także żeńska drużyna z OSP Wola Mo-
rawicka. Druhny w klasyfikacji generalnej w grupie „C” – ko-
biece drużyny pożarnicze uplasowały się na 10 miejscu z wy-
nikiem 114,21 pkt.

- Wynik, który kobiety uzyskały na zawodach krajowych 
i cały ich wysiłek włożony podczas treningów przed zawoda-
mi świadczą o tym, że drużyna mogłaby być na podium. Wie-
rzę, że ten wynik jeszcze bardziej zmobilizuje seniorki do ko-
lejnych zawodów – powiedział Stanisław Pietrzykowski, pre-
zes OSP Wola Morawicka i opiekun drużyny. – Ogólnie z za-
wodów jesteśmy zadowoleni, bo sam fakt bycia na zawodach 
takiej rangi jak Mistrzostwa Polski jest dla nas wyróżnieniem 
i zaszczytem. Wynik jest jaki jest, przyjmujemy go do wiado-
mości. Dziesiąte miejsce na 19 drużyn startujących i 1624 ko-
biece drużyny pożarnicze w Polsce jest wyróżnieniem dobrym. 
Choć nie ukrywamy, że liczyliśmy na wyższe miejsce, gdyż na 
treningach czasy były lepsze – chyba mały stres zrobił swoje. 
Okres przygotowań 3 – 4 miesięcy do zawodów był wielkim 
dla dziewczyn wyzwaniem, ponieważ musiały pogodzić pra-
cę, szkołę, dom z treningami. Teraz myślimy o kolejnych zawo-
dach i przepustce na Mistrzostwa Polski za 4 lata – zaznaczył 
prezes Pietrzykowski.

Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy osią-
gniętych wyników, zajętych miejsc oraz wysokiego poziomu 
sprawności fizycznej, którą zaprezentowali podczas zawodów 
krajowych OSP.

Nasi druhowie od lat należą do krajowej czołówki drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży  
Pożarnych
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          Druhowie z gminy Morawica  
                   znowu triumfowali podczas  
Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP

Druhowie z terenu gminy Morawica po raz kolejny udowodnili, że należą do ścisłej czołówki najlepszych 
drużyn powiatu kieleckiego. Podczas VIII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, które odbyły 
się na stadionie „Olimpic” w Strawczynku na pierwszych miejscach uplasowały się aż dwie drużyny:  
KDP Wola Morawicka i OSP Brudzów. Klasę pokazały również młodzieżówki. Zarówno MDP dziewcząt  
z Woli Morawickiej, jak i MDP chłopców z Chałupek wrócili z zawodów ze srebrem.

- Wysoki poziom i niebywała sprawność fizycz-
na – mówił o naszych jednostkach podczas zawodów 
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. mgr 
inż. Robert Sabat. – Drużyny z terenu gminy Morawi-
ca zaliczają się do czołowych drużyn województwa 
świętokrzyskiego, a nawet kraju, bo przecież w zawo-
dach krajowych zajmowały wysokie lokaty. Dziękuję 
druhom za zapał do pracy i doskonałe przygotowa-
nie, a władzom gminy Morawica za wieloletnie już 
wsparcie w rozwoju jednostek – dziękował Zastępca 
Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. mgr inż. Robert 
Sabat.

Dumy z osiągnięć morawickich strażaków nie krył 
wójt gminy Morawica, Marian Buras. – Nasz jednostki 
utrzymują się na szczycie od wielu lat. Według mnie 
ich sukces tkwi w systematyczności przede wszyst-
kim. Nie brak im też zacięcia do walki i odwagi. Mamy 
wspaniałych strażaków i jestem z nich ogromnie 
dumny – podkreślał obecny podczas zawodów wójt 
gminy Morawica, Marian Buras.

W tym roku, faktycznie było czego gratulować na-
szym druhom. Po ćwiczeniu bojowym i sztafecie i po 
podliczeniu punktów okazało się że w kategorii senio-
rów aż dwie nasze jednostki wracają do domów ze 
złotem. Pierwsze miejsce zajęła Kobieca Drużyna Po-
żarnicza z Woli Morawickiej i tym samym obroniła ty-
tuł najlepszej drużyny pożarniczej powiatu kieleckie-
go w poprzednich zawodach. Pierwsze miejsce zaję-
li również seniorzy z terenu naszej gminy. Druhowie 
z jednostki OSP z Brudzowa po raz kolejny z rzędu zo-
stali mistrzami powiatu kieleckiego. Czwarte miejsce 
w tej samej kategorii zajęła również drużyna senio-
rów z Chałupek, a Kobieca Drużyna Pożarnicza z Obic 
uplasowała się na miejscu trzecim w swojej katego-
rii i tym samym przywiozła ze sobą brązowy medal.  

Prawdziwą klasę pokazali także nasi najmłodsi 
druhowie. W kategorii MDP dziewcząt drużyna z Woli 
Morawickiej zajęła miejsce drugie, broniąc tytułu wi-
cemistrza powiatu z poprzednich zawodów. Miejsce 
drugie na podium zajęli także młodzi druhowie z OSP 
z Chałupek. Oni również, podobnie jak dziewczęta, 
wrócili ze srebrnym medalem tak jak w poprzednich 
zawodach powiatowych. 

Na zakończenie zawodów 40 jednostek startu-
jących w tegorocznej edycji zmagań strażackich na 
płytę boiska krokiem defiladowym wprowadził druh 
Stanisław Pietrzykowski z Woli Morawickiej. Najlepsi 
otrzymali puchary i medale.

  

Agnieszka OleCh

Klasyfikacja generalna zawodów w kategorii MDP dziewcząt
1 miejsce MDP Kowala, 2 miejsce MDP Wola Morawicka, 3 miej-
sce MDP Wola Jachowa, 4 miejsce MDP Śladków Mały, 5 miejsce MDP 
Smyków, 6 miejsce MDP Mąchocice Kapitulne, 7 miejsce MDP Huta 
Nowa, 8 miejsce MDP Promnik, 9 miejsce MDP Niestachów

Klasyfikacja generalna zawodów w kategorii MDP chłopców
1 miejsce MDP Kowala, 2 miejsce MDP Chałupki, 3 miejsce MDP Ślad-
ków Mały, 4 miejsce MDP Daleszyce, 5 miejsce MDP Strawczyn, 6 miej-
sce MDP Mąchocice Kapitulne, 7 miejsce MDP Łagów, 8 miejsce MDP 
Zagnańsk Chrusty.

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie C – Kobiece Drużyny 
Pożarnicze
1 miejsce KDP Wola Morawicka, 2 miejsce KDP Promnik, 3 miejsce 
KDP Obice, 4 miejsce KDP Ćmińsk, 5 miejsce KDP Kowala, 6 miejsce 
KDP Mąchocice Kapitulne, 7 miejsce KDP Skrzelczyce, 8 miejsce KDP 
Piotrkowice, 9 miejsce KDP Zagnańsk Chrusty.

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie A – Męskie Drużyny Po-
żarnicze
1 miejsce OSP Brudzów, 2 miejsce OSP Promnik, 3 miejsce OSP Kowa-
la, 4 miejsce OSP Chałupki, 5 miejsce OSP Suków, 6 miejsce OSP Za-
borowice, 7 miejsce OSP Górno, 8 miejsce OSP Belno, 9 miejsce OSP 
Piotrkowice, 10 miejsce OSP Mąchocice Kapitulne, 11 miejsce OSP Sta-
ra Słupia, 12 miejsce OSP Szałas, 13 miejsce OSP Maleszowa, 14 miej-
sce OSP Ćmińsk.

Druhowie z gminy Morawica okazali się niepokonani podczas Viii Powiatowych Zawodów  
Sportowo-Pożarniczych OSP
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         Złożyli kwiaty  
pod Krzyżem Pojednania w Radomicach

70. rocznica bitwy pancernej, stoczonej na terenie naszej gminy w styczniu 1945 roku, tradycyjnie już 
była okazją do odbycia uroczystej mszy świętej w dwóch językach: polskim i niemieckim, a także do 
złożenia kwiatów i zapalenia symbolicznych zniczy pod Krzyżem Pojednania w Radomicach. W uroczystym 
nabożeństwie odprawionym w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Rodziny w Radomicach udział wzięła 
grupa byłych żołnierzy Bundeswehry a także władze i liczni mieszkańcy gminy Morawica.

Krzyż Pojednania, z napisami w trzech językach: pol-
skim, rosyjskim i niemieckim stanął w Radomicach 4 lipca 
1999 roku dla uczczenia ofiar krwawej bitwy, jaka miała tu 
miejsce. Blisko 4700 osób – żołnierze radzieccy, niemiec-
cy oraz polska ludność cywilna – zginęło w krwawych wal-
kach na ziemi morawickiej u schyłku ii wojny światowej. 
Upamiętniający te tragiczne wydarzenia Krzyż Pojednania 
stanowi jednocześnie symbol przebaczenia i dowód na to, 
że pojednanie jest możliwe nawet w najtrudniejszych spra-
wach. inicjatorami oraz fundatorami pomnika byli żołnie-
rze niemieccy z 2 Regimentu Pancernego Wehrmachtu.

To właśnie tu, w Radomicach, od 1996 roku pod Krzy-
żem Pojednania spotykają się każdego roku Niemcy i Pola-
cy, aby wspólnie modlić się za tych, którzy przelali na tej zie-
mi swoją krew. Tak było i w tym roku. Władze gminy oraz 
licznie przybyli mieszkańcy wspólnie z delegacją niemiec-
ką modlili się w dwóch językach. Szefem niemieckiej dele-
gacji był emerytowany generał Bundeswery Bernd O. Ho-
grefe, który do Radomic przybył wraz z pięcioma emeryto-
wanymi oficerami niemieckimi, służącymi niegdyś w pułku 
pancernym  Bundeswehry stacjonującym w Luneburgu. Ten 
pułk był kontynuatorem tradycji 2. Regimentu Pancernego 
i 84. Batalionu Pancernego Wehrmachtu z czasów ii woj-
ny światowej. We Mszy Św. uczestniczyły także dwie cór-
ki byłych żołnierzy Wehrmachtu, walczących niegdyś w bi-
twie pancernej w okolicach Radomic. Obie przyjechały wraz 
z rodzinami, aby uczestniczyć w spotkaniu – poinformował 
zastępca wójta gminy Morawica, Marcin Dziewięcki. – Nie-
miecka delegacja była pod wrażeniem licznego uczestnic-

twa mieszkańców gminy Morawica we Mszy Św. i w uroczystości 
pod Krzyżem Pojednania. Mimo, że upływają kolejne lata to pamięć 
o tragicznych wydarzenia wojennych wciąż trwa – podkreślał.

Jak poinformował Bernd O. Hogrefe, ostatnim z żyjących nie-
mieckich uczestników bitwy pancernej sprzed 70 lat jest 93-letni 
dziś Manfred Hagelüken. Jednak ze względu na wiek i na chorobę 
nie mógł on odbyć podróży do Polski.

Podczas homilii mówiono o krzyżu jako symbolu pojednania 
dwóch narodów. Po uroczystej Mszy Świętej delegacje udały się 

pod Krzyż Pojednania, gdzie zło-
żono kwiaty i zapalono symbo-
liczne znicze. Tu również, tradycyj-
nie już modlono się w dwóch języ-
kach za ofiary tamtych, jakże tra-
gicznych wydarzeń. – Krzyż przypo-
mina wszystkie trudne chwile mi-
nionej wojny, ale jednocześnie jest 
symbolem miłości i przebaczenia 
– podkreślano, dodając jednocze-
śnie, że budowanie mostów prze-
baczenia i pojednania to obowią-
zek nas wszystkich.

Na zakończenie złożono podzię-
kowania wszystkim księżom kon-
celebrującym Mszę Św. Podkreśla-
no rolę Kościoła, który wniósł wiel-
ki wkład w pojednanie polsko-nie-
mieckie. Członkowie delegacji nie-
mieckiej zapowiedzieli swoją wizy-
tę w Radomicach również w roku 
przyszłym.

Agnieszka OleCh

Po uroczystej Mszy Świętej delegacje udały się pod Krzyż Pojednania, gdzie złożono kwia-
ty i zapalono symboliczne znicze
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Pożegnaliśmy Druha henryka Szałasa
Z wielką przykrością zawiadamiamy, że 31 sierpnia w wieku 85 lat, zmarł Druh Henryk Szałas,  
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy, wybitny społecznik,  
człowiek niezwykle zasłużony. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 3 września o godzinie 15.00  
w kościele w Morawicy. 

Henryk Szałas przez 32 lata pełnił funkcję Pre-
zesa Zarządu oddziału OSP w Morawicy. Przez 
współpracowników był nazywany prezesem 
wszystkich strażaków, ponieważ całe swoje życie 
poświęcił działalności na rzecz straży. Wielokrot-
nie uhonorowany wieloma odznaczeniami, mię-
dzy innymi Złotym Znakiem Związku – najwyż-
szym odznaczeniem strażackim.

W uroczystościach pogrzebowych odprawio-
nych z należnymi zmarłemu honorami wzięło 
udział 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z naszej gminy oraz OSP Wola Murowana, 
OSP Kowala i OSP Piotrkowice. 

Podczas nabożeństwa pogrzebowego głos zabrał 
Druh Zygmunt Domagała, prezes Zarządu oddzia-
łu Gminnego OSP w Morawicy. Wspominał zmarłe-
go jako człowieka, do którego zawsze można było 
przyjść po poradę, pomoc, czy wsparcie, którego ni-
gdy nie odmawiał. Wójt gminy Morawica, Marian 
Buras złożył wielkie podziękowania pod adresem 
zmarłego za jego ogromne zaangażowanie w pracę 
straży i życie gminy. - Był to człowiek z wielką pa-
sją, życzliwy, prawy i oddany straży bez reszty – mó-
wił wójt. – Był człowiekiem kompromisu i zgody, za-
wsze bardzo pracowity, skrupulatny, przez strażaków 
niezmiernie szanowany i traktowany jak ojciec. Jego 
odejście jest wielką stratą dla wszystkich – dodał.
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Druh Henryk Szałas został pochowany ze strażackimi  
honorami

Rodzinie zmarłego Druha Henryka Szałasa 
składamy głębokie wyrazy współczucia.

Agnieszka OleCh

- Jubileusz 80-lecia stał się dla mnie okazją do napisania tej książki – przyznał pochodzący 
ze Zbrzy Stanisław Kędzior, który od lat swoim życiem i twórczością związany jest z morawic-
ką ziemią. W roku 2005 otrzymał honorowy tytuł „Człowieka Miesiąca” przyznawany przez 
kapitułę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. – To wspaniały człowiek. W pełni zasługu-
jący na miano „Człowieka Miesiąca”. Jest wrażliwy, wielkoduszny, przyjazny i uczciwy. Z jego 
życia i twórczości płynie głęboka wiedz – mówiła Zofia Soboń, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Morawickiej.

Jak podkreślano podczas spotkania, książka jubilata Stanisława Kędziora to dziennik życia, 
pracy i realizacji pasji życiowych. To źródło wiedzy o życiu pokolenia Polek i Polaków z cza-
sów okupacji niemieckiej Polski i lat po zakończeniu okupacji. - Ta książka to dzieło, z które-
go można czerpać wiele życiowych mądrości – zaznaczyła Daniela Kowalska, przewodnicząca 
grupy literackiej „Bocianie Gniazdo”

Okazją do powstania książki Stanisława Kędziora stał się jubileusz 80-lecia autora. Pod-
czas uroczystości promocji książki w Centrum Kultury w Morawicy skierowano wiele ciepłych 
słów w stronę jubilata, a także odczytano fragmenty książki. Licznie przybyli goście, samorzą-
dowcy, rodzina i przyjaciele odśpiewali gromkie „Sto lat”. Nie zabrakło też tortu i dosłownie 
morza życzeń. Na zakończenie na ręce każdego z gości autor przekazał swoje dzieło z osobi-
stą dedykacją.

Agnieszka OleCh 

Droga życia – czyny i pasje
To tytuł książki Stanisława Kędziora, której promocja odbyła się w Centrum Kultury w Morawicy  
z okazji benefisu urodzinowego autora. 

Stanisław Kędzior z dumą prezentuje swo-
ją książkę
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- Nagrodzeni statuetkami starają się kontynuować ideę 
czystych serc. Ta zupełnie honorowa nagroda, przyznawa-
na w hołdzie Markowi Kotańskiemu, jest podziękowaniem 
za to wszystko, co czynicie na rzecz drugiego człowieka, po-
dziękowaniem dla tych, którzy bezinteresownie pomagają 
ludziom, dając im drugą szansę w trudnych momentach ży-
cia – mówiła Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda święto-
krzyski, tuż przed wręczeniem cennych wyróżnień dla ludzi 
niezwykłych. 

Statuetki „Czyste Serca” zostały przyznane w czterech 
kategoriach: instytucja, akcja/wydarzenie, organizacja po-
zarządowa i osoba fizyczna. – Kapitułą zawsze ma trudno-
ści do kogo powinny trafić statuetki. Nie sposób nagrodzić 
wszystkich, ale staramy się wybrać jak najlepiej – mówiła Jo-
anna Woźniak, pełnomocnik wojewody ds. rodziny i uza-
leżnień. – Najtrudniej jednak zawsze nam jest wybrać zwy-
cięzcę w kategorii „osoba fizyczna”, bo w naszym regionie 
mamy naprawdę wielu prawdziwie dobrych i niezwykłych lu-
dzi o wspaniałych sercach – zaznaczyła, a wśród kryteriów, 
jakimi kierowała się kapituła wymieniła m.in. zaangażowanie 
w propagowanie idei wzorców osobowych młodego czło-
wieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie 
aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie aksjo-
logii postaw młodego człowieka, a także oryginalność, czy-
telność i realność metody upowszechniania wzorców osobo-
wościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki.

W tym roku, kapituła statuetki postanowiła, że w tej 
kategorii nagrodzi Danielę Kowalską z Nidy. – Daniela Ko-
walska jest absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach na wydziale humanistycznym o specjalności 
prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa. W 2010 roku 
podjęła studia doktoranckie. Swoje zamiłowanie do literatu-
ry przejawiała od dziecka. Wydała cztery zbiorki poetyckie. 
Praca społeczna, pomaganie ludziom i współpraca z mło-
dzieżą piszącą to jej pasja. Przez wiele lat pracowała spo-
łecznie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, 
obecnie jest prezesem honorowym TPSP. To z jej inicjatywy 
w Domu Środowisk Twórczych odbywały się sławne Czwart-
kowe Biesiady Literackie. Przekonała kieleckich literatów 
o celowości promowania młodzieży piszącej poprzez wyda-
wanie im zbiorków poezji. Jest inicjatorką wielu konkursów 
i inicjatyw dla młodzieży, które odkrywają wciąż nowe ta-
lenty literackie – mówiono o Pani Danieli. – Założyła Mło-
dzieżową Grupę Literacką Zew Młodości. Wynikiem kilkulet-
niej pracy z młodzieżą zrzeszoną w tej grupie są wydawane 
pod jej redakcją zbiorki poetyckie. Od kilki lat jest organi-
zatorką Wojewódzkiego Konkursu Młodzieżowego o Nagro-
dę Literacką dr Heleny Wolny, który ma na celu integrowa-
nie uzdolnionej twórczo młodzieży, jak również kształtowa-
nie ich osobowości. Od 1995 roku mieszka w Nidzie w gmi-
nie Morawica. dużo czasu poświęca pracy społecznej w To-
warzystwie Przyjaciół Ziemi Morawickiej, promuje i wspie-
ra lokalnych twórców. Zainicjowała cykliczną imprezę inte-
grującą ludzi z całego regionu świętokrzyskiego „Spotkania 

Statuetka „Czyste Serca”  
      dla Danieli Kowalskiej

23 września w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek  
„Czyste Serca” przyznawanych od lat w hołdzie Markowi Kotańskiemu. Jedna z zaledwie czterech 
statuetek trafiła do Danieli Kowalskiej z Nidy, poetki, animatorki kultury, człowieka niezwykłego.

z Człowiekiem”. Założyła fundację Pomóżmy Razem poma-
gającą dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom z terenu 
gminy Morawica. pomaga wszystkim potrzebującym. Pro-
wadzi otwarty dom, gdzie każdy może przyjść ze swoimi 
problemami. Wspomaga biednych potrzebujących butów, 
ubrań i książek. Wszystko staje się osiągalne dzięki działa-
niu z niezwykłą charyzmą, pogodnym usposobieniem i wy-
rozumiałością – mówiono tuż przed wręczeniem statuetki 
dla jednej z czterech uhonorowanych w tym roku osób, Da-
nieli Kowalskiej.

Pani Daniela statuetkę „Czyste Serca” odebrała z rąk Bo-
żentyny Pałki-Koruby, wojewody świętokrzyskiego. – Ogrom-
nie się cieszę z tego wyróżnienia. To dla mnie wielki zaszczyt. 
Zupełnie nie spodziewałam się. bardzo serdecznie dziękuję 
za dostrzeżenie mojej skromnej osoby – mówiła Daniela Ko-
walska odbierając statuetkę. 

Pani Danieli w Dialogu Centrum Kultur w Kielcach towa-
rzyszyła Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, 
Zofia Soboń, która w podziękowaniu za dostrzeżenie i do-
cenienie niezwykłej osoby Danieli Kowalskiej wręczyła woje-
wodzie bukiet kwiatów. Obie Panie przekazały także na ręce 
władz wojewódzkich książkę „Spotkania z człowiekiem” au-
torstwa nagrodzonej Danieli Kowalskiej. 

W pozostałych kategoriach nagrody otrzymali: w katego-
rii instytucja - Muzeum Dialogu Kultur, w kategorii akcja zwy-
ciężyła impreza biegowa „Piątka dla Bartka”, a w kategorii 
organizacja pozarządowa statuetka powędrowała do Grupy 
Ratownictwa PCK Kielce. Wszystkim nagrodzonym niezwy-
kłymi statuetkami „Czyste Serca” składamy serdeczne gra-
tulacje.

Agnieszka OleCh
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Daniela Kowalska odebrała statuetkę „Czyste Serca” z rąk wojewody świętokrzyskie-
go Bożentyny Pałki-Koruby podczas uroczystości, która odbyła się w Muzeum Dialo-
gu Kultur w Kielcach
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Nowy rok szkolny na terenie gminy Morawica rozpoczę-
ło 1770 uczniów, w tym 1221 uczniów szkół podstawowych 
i 549 gimnazjalistów. Najwięcej uczniów uczęszcza do Zespo-
łu Szkół w Bilczy – 602 uczniów, to o 53 więcej niż w roku 
ubiegłym i Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy – 513 
uczniów. Do przedszkoli łącznie uczęszcza 609 przedszkola-
ków, to o 103 maluchów więcej niż w roku ubiegłym i aż 218 
więcej niż dwa lata temu. Warto zaznaczyć, że w tym roku 
szkolnym do prowadzonego przez samorząd gminny żłobka 
uczęszcza 24 maluchów.

Po ponad dwóch miesiącach odpoczynku czas powrócić do 
obowiązków i ciężkiej pracy w szkolnych ławach. U progu no-
wego roku szkolnego wszystkim życzymy cierpliwości, zdro-
wia, wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w zdoby-
waniu wiedzy.

Rok szkolny 2015/2016

Lp. Nazwa szkoły
Liczba uczniów 

w szkołach 
podstawowych

Liczba  
uczniów  

w Gimnazjach
RAZEM

1
Zespół Placówek Oświatowych  
w Morawicy

327 186 513

2 Zespół Szkół w Bilczy 389 213 602

3 Zespół Szkół w Brzezinach 167 59 226

4 Zespół Szkół w Obicach 36 91 127

5 Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli 127 - 127

6 Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej 75 - 75

7 Szkoła Podstawowa w Lisowie 48 - 48

8 Szkoła Podstawowa w Radomicach 29 - 29

9 Szkoła Podstawowa w Chmielowice 13 - 13

10 Szkoła Podstawowa w Nidzie 10 - 10

RAZEM 1.221 549 1.770

Weszli w nowy rok szkolny
Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie powrócili w szkolne mury. Przed nimi dziesięć miesięcy nauki, 
nabierania nowych doświadczeń, wiele szans i możliwości. W szkolnych ławach w tym roku szkolnym  
na terenie gminy Morawica zasiadło 1770 uczniów. Do przedszkoli łącznie uczęszcza  
609 przedszkolaków – to o 103 więcej niż w roku ubiegłym. Warto dodać,  
że do prowadzonego przez samorząd gminny żłobka uczęszcza 24 maluchów.

Do Samorządowego Żłobka w Bilczy uczęszcza 24 dzieci

Agnieszka OleCh
Przedszkola i Punkty Przedszkolne:

Lp.
Przedszkola,  

Punkty Przedszkolne

Liczba dzieci 
(w oddziałach 
poniżej „0”)

Dzieci realizujące  
roczne przygotowanie  

przedszkolne (tzw. „0”)
Razem

1 Morawica 101 47 148

2 Bilcza 102 75 177

3 Brzeziny 39 35 74

4 Dębska Wola 25 20 45

5 Obice 22 10 32

6 Wola Morawicka 32 16 48

7 Lisów 9 6 15

8 Radomice 17 9 26

9 Chmielowice 9 9 18

10 Nida 9 10 19

11
Bilcza „Szalony 
Brzdąc”

7 0 7

RAZEM 372 237 609

Wszystkim nauczycielom i wychowawcom życzymy wiel-
kiej satysfakcji z wypełniania misji przewodników życiowych 
młodych ludzi, radości z dużych i małych sukcesów oraz za-
pału do podejmowania nowych wyzwań i twórczej, sprzyja-
jącej wszechstronnemu rozwojowi atmosfery pracy. Uczniom 
życzymy, by ten rok szkolny był jak najlepszy, pełen fascynu-
jących zagadek i niespodzianek, jakie niesie zdobywanie wie-
dzy oraz satysfakcji, jaką daje dobrze wykonana praca.

Wójt Gminy Morawica Maran Buras
Przewodnicząca Rady Gminy ewa Zaczek-Kucharska

oraz radni i sołtysi
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Warunkiem refundowania zakupu nowych pozycji biblio-
tecznych był finansowy wkład własny w wysokości 20% doto-
wanej kwoty.

Do powyższego programu przystąpiło pięć szkół prowa-
dzonych przez Gminę Morawica:
Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy - kwota dotacji 2170,00
Zespół Szkół w Bilczy - kwota dotacji 2170,00
Zespół Szkół w Brzezinach - kwota dotacji 1300,00
Zespół Szkół w Obicach - kwota dotacji 1000,00
Zespół Szkół w Dębskiej Woli - kwota dotacji 1300,00

Łączna kwota uzyskanej dotacji wyniosła 7940,00 zł,  
natomiast wkład własny 1985,00 zł.

Biblioteka Parafialna  
     w Radomicach

W Radomicach przy Kościele p.w. Św. Rodziny 
rozpoczęła swoją działalność Biblioteka 
Parafialna. Jest to jedyna Biblioteka tego typu  
w Gminie Morawica.

Posiada w swoich zbiorach wiele pozycji z zakresu religio-
znawstwa, a także literaturę historyczną, naukową, powszech-
ną, książki dla dzieci. W zbiorach biblioteki znajduje się litera-
tura z działu historii sztuki (XXw.), medycyny, nauk przyrodni-
czych, prawa, psychologii, romanistyki, slawistyki, sportu, tu-
rystyki, muzyki oraz publikacje hobbystyczne.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory nie tylko mieszkańcom 
Parafii Radomice, ale i z okolicznych miejscowości.

Biblioteka Parafialna znajduje się 
przy Kościele p.w. Św. Rodziny w Radomicach  

i jest czynna w niedziele po Mszy Św.  
o godz. 9.00, 12.00, 16.00. 

Korzystanie jest bezpłatne. 

Adres strony internetowej:
http://bibliotekaradomice.wix.com/bibliotekaradomice

      Program  
„Książki naszych marzeń”

W czerwcu 2015 roku szkoły, których organem 
prowadzącym jest Gmina Morawica przystąpiły 
do rządowego programu pn. „Książki naszych 
marzeń”. Głównymi założeniami projektu 
jest udzielenie wsparcia finansowego na 
zakup książek atrakcyjnych dla uczniów oraz 
promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół 
podstawowych. 
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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)

Wykaz zbieranych odpadów wielkogabarytowych:
1.  Meble domowe - szafy, szafki, stoły, krzesła, wersalki , fotele itp.
2.  Elementy wyposażenia mieszkań- żyrandole, dywany, chodniki, wykładziny dywanowe i z tworzywa sztucznego,
3.  Meble ogrodowe - drewniane i z tworzyw sztucznych.
4.  Armatura sanitarna - umywalki, sedesy, zlewozmywaki, wanny, brodziki, kabiny sanitarne
5.  Sprzęt sportowy - narty, sanki, przyrządy do ćwiczeń, rowery.
6.  Stolarka budowlana - okna , drzwi (pojedyncze sztuki) .
7.  Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, 

piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory.
8.  Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki 

do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi.
9.  Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty 

telefoniczne - tradycyjne i komórkowe.
10.  Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty 

muzyczne.
11.  Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia , narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do 

nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki.
12. Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane 

urządzenia do ćwiczeń sportowych.
13.  Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne.
14.  Wózki i chodziki dziecięce.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia na scenie morawickiego Centrum Kultury za-
prezentują się uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy Morawica. Będzie także 
można obejrzeć spektakl w wykonaniu rodziców uczniów szkoły z Bilczy, a także zapo-
znać się z pracą dziennikarzy telewizyjnych. Przed Centrum Samorządowym w Morawi-
cy stanie wóz transmisyjny regionalnego oddziału TVP. Drugi dzień również będzie obfi-
tował w szereg występów artystycznych. Goście będą mogli podziwiać artystów z tere-
nu gminy Morawica. Wystąpią zespoły folklorystyczne oraz młodzi i utalentowani soliści, 
którzy zaśpiewają na ludową nutę. Specjalny pokaz da Zespół Pieśni i Tańca „Morawica”.

Obydwa dni będą obfitowały w liczne konkursy i degustacje potraw regional-
nych. Na specjalnych stoiskach będzie można podziwiać rękodzieło artystyczne lo-
kalnych twórców, a nawet spróbować swoich sił w tenisie stołowym i zmierzyć się 
z mistrzami z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlęta” Bilcza.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DNI OTWARTe W SAMORZĄDOWYM  
CeNTRUM W MORAWICY

Zapraszamy na Dni Otwarte do Samorządowego Centrum Kultury w 
Morawicy w dniach 17-18 października 2015r. Wzorem lat ubiegłych 
organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji, wśród których nie zabraknie 
występów artystycznych, degustacji potraw, stoisk z rękodziełami arty-
stów z terenu naszej gminy oraz konkursów z nagrodami. 
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Dziękujemy wszystkim sponsorom Miss Gminy Morawica:

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

Dziękujemy wszystkim sponsorom Dożynek Gminnych:

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”

PODZIĘKOWANIA DlA SPONSORÓW WYDARZeŃ GMINNYCh
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Albatrosi, młody zespół składający się głownie z juniorów 
Moravii, w niesamowitych okolicznościach zdobyli trofeum, wy-
korzystując potknięcie Czarnych w ostatnim spotkaniu sezonu. 
Drugie miejsce dla Czarnych to dla drugiego zespołu z Morawicy 
spory niedosyt, przed startem ligi był „murowanym” faworytem 
do tytułu. Ekipa Mateusza Sołtysa przez rozluźnienie w ostatnim 
meczu straciła tytuł. Orion to zespół, który pozbawił Czarnych 
mistrzostwa remisem w ostatniej kolejce, a sobie zagwarantował 
trzecią pozycję. Bardzo wyrównana rywalizacja była o kolejne lo-
katy, oprócz zespołów z Morawicy, które dominowały w rozgryw-
kach- pozostałe ekipy z miejsc 3-7 dzieliły tylko dwa punkty. Do-
brym występem rywalizację zakończyły Chmielowice, które zaję-
ły trzecie miejsce. Spory zawód sprawili zawodnicy z Obic, którzy 
jednak bardzo odmłodzili skład. Chałupki mistrz z poprzedniego 
sezonu zupełnie zawiódł zajmując przedostatnie miejsce. W dol-
nych rejonach tabeli uplasowały się zespoły z Bilczy. Poniżej wyni-
ki z całego sezonu, tabela i klasyfikacja strzelców.

I Turniej Bilcza, 19 lipiec 2015 roku:
Orkan Bilcza- Albatrosi Morawica 1:3
Mateusz Wiklina dla Orkana oraz Arkadiusz Łomiński x 2 i Ar-
kadiusz Terech dla Morawicy.
Obice- Orkan Bilcza 0:2
Po golach Macieja Adamca i Mateusza Chłopka.
Orion Radomice-Albatrosi Morawica 0:3
Bramki zdobywali Jakub Rabiej x 2 i Arkadiusz Łomiński.
Albatrosi Morawica- Obice 3:2
Dla Morawicy Jakub Rabiej x 2 i Arkadiusz Łomiński oraz Mi-
chał Zawadzki i Szymon Czekaj dla Obic.

Albatrosi Morawica zwycięzcą      
    Wakacyjnej ligi Piątek

Zespół Albatrosów z Morawicy został zwycięzcą II edycji Wakacyjnej Ligi Piątek  o Puchar  
Wójta Mariana Burasa. Wyprzedzając zespoły Czarnych Morawica i Orion Radomice. Królem strzelców  
z 12 trafieniami został Mateusz Sołtys z Czarnych Morawica. W rywalizacji uczestniczyło osiem zespołów. 
Szczegóły poniżej.

Orkan Bilcza- Orion Radomice 5:1
Jakub Kuc x3, Maciej Stochmal i Mateusz Wiklina dla Orkana 
oraz Artur Chlebowski dla Orionu.

Czarni Morawica- Obice 2:2
Dla Czarnych Mateusz Sołtys i Jakub Terech oraz Szymon Cze-
kaj x 2 dla Obic.

ADS Bilcza- Orion Radomice 0:5
Po golach Daniela Bedli x2, Tomasza Gubały, Artura Chlebow-
skiego i Sebastiana Szota.

Chmielowice- Czarni Morawica 2:4
Łukasz Wojciechowski i Dariusz Wojciechowski dla Chmielo-
wic oraz Tomasz Klimczak, Maciej Sławeta i Mateusz Sołtys x 2 
(1k.) dla Czarnych.
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A Poniżej prezentujemy 
nowych przedsiębiorców

SZMINKA
Salon Kosmetyczny
Bilcza ul. Marmurowa 2
26-026 Morawica
W nowo powstałym  
PASAŻU SŁONECZNYM w Bilczy
Tel. 509784323

GRACjA
Salon Fryzjerski
Bilcza ul, Marmurowa 2
26-026 Morawica
W nowo powstałym  
PASAŻU SŁONECZNYM w Bilczy
Tel. 604824909

UWAGA NOWI PRZeDSIĘBIORCY!
Zapraszamy wszystkich nowych przedsiębiorców do zapre-

zentowania swojej firmy na łamach „Wiadomości Morawic-
kich”. W ramach bezpłatnej reklamy w kolejnych wydaniach 
naszego miesięcznika postanowiliśmy oddać do Państwa dys-
pozycji 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 każdego miesiąca poprzedzającego wydanie gaze-
ty. Wyjątek stanowi najbliższe wydanie, do którego zgłoszenia 
można składać do 25 września.

Redakcja
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Orion Radomice-Chmielowice 1:1
Dla Orionu daniel Bedla oraz samobójcza dla Chmielowic.
Czarni Morawica-ADS Bilcza 6:1
Dla Czarnych Mateusz Sołtys x 3, Maciej Ozimirski x 2 i Jakub 
Terech oraz Paweł Nosek dla ADS-u.
ADS Bilcza-Chmielowice 0:5
Łukasz Wojciechowski x 3 i Adam Kaczor x 2 dla Chmielowic.
II Turniej Morawica, 9 sierpień 2015 roku
Albatrosi Morawica-Chmielowice 2:0
Po golach Arkadiusza Terecha.
Chałupki- Orkan Bilcza 1:1
Dla Chałupek Piotr Polewczak oraz Maciej Adamiec dla Orkana. 
Chmielowice- Chałupki 0:1
Po golu Piotra Polewczaka.
Albatrosi Morawica- Czarni Morawica 1:4
Dla Albatrosów Michał Pawłowski oraz Maciej Ozimirski, Ka-
rol Gilewski, Mateusz Sołtys i Tomasz Klimczak dla Czarnych.
Orkan Bilcza- ADS Bilcza 0:4
Po golach Mikołaja Maciejskiego x 2, Pawła Noska i Wojciecha Gila.
Orion Radomice- Obice 0:0
Chałupki- ADS Bilcza 4:0
Po golach Artura Bobowskiego 2 (1k.), Piotra Polewczaka i Jac-
ka Zagnińskiego.
ADS Bilcza- Obice 0:4
Po golach Szymona Czekaja x2 i Michała Zawadzkiego x 2.
Czarni Morawica- Chałupki 6:0
Po golach Mateusza Sołtysa x 4i Macieja Sławety x 2.
Chałupki- Orion Radomice 1:4
Piotr Polewczak dla Chałupek oraz samobójcza, Krystian Za-
wadzki x 3 i Piotr Szałas dla Oriona.

III Turniej Obice, 23 sierpień 2015 roku 
Ostatni turniej ii edycji wakacyjnej Ligi Piątek przyniósł 

wiele emocji i trzymał w emocjach do ostatniego gwizdka sę-
dziego. Na początek Orkan Bilcza po emocjonującym spotka-
niu zremisował z Chmielowicami, gdzie zawodnicy z południa 
gminy w pewnym momencie grali w trzech i w tym momen-
cie nawet strzelili bramkę autorstwa Adama Kaczora. W dru-
gim meczu do gry włączyły się Obice pewnie pokonując Cha-
łupki, szóstą bramkę w turnieju zdobył Szymon Czekaj. Na-
stępnie Czarni po 12 trafieniu króla strzelców Mateusza Soł-
tysa pokonali Orkana. W odpowiedzi Albatrosi pewnie wygra-
li dwa spotkania i wyszli na prowadzenie WLP. Przed ostatni-
mi spotkaniami Obice były na trzecim miejscu a Chmielowiec 
na przedostatnim. Bardzo dobry mecz zawodników z Chmie-
lowic awansował ich na czwarte miejsce, a gospodarzy turnie-
ju zepchnął na piąte miejsce. Ostatnie spotkanie miało dać od-
powiedź na pytanie, kto zdobędzie tytuł. i zgodnie z przewi-
dywaniami pierwszą bramkę zdobył faworyt Czarni i gry już 

się wydawał, że zdobędą puchar - wyrównującą bramkę na 
wagę trzeciego miejsca zdobył zespół z Radomic. A zawodni-
kom Czarnych pozostało na pocieszenie tytuł wicemistrza. 
Orkan Bilcza- Chmielowice 2:2
Mariusz Sałkiewicz i Tomasz Domagała dla Orkana oraz Łukasz 
Wojciechowski i Adam Kaczor dla Chmielowic.
Chałupki- Obice 0:3
Po golach Łukasza Zawadzkiego, Pawła Latosińskiego i Szymo-
na Czekaja.
Czarni Morawica- Orkan Bilcza 1:0
Po golu Mateusza Sołtysa.
Chałupki- Albatrosi Morawica 1:2
Krzysztof Pabian dla Chałupek oraz Arkadiusz Terech dla Albatrosów.
Chmielowice- Obice 2:0
Mateusz Pakuła i Łukasz Wojciechowski dla Chmielowic.
ADS Bilcza- Albatrosi Morawica 2:4
Dawid Gola i Mikołaj Maciejski dla ADS-u oraz Bartosz Kosałka 
x 2, Arkadiusz Terech i Jakub Rabiej dla Albatrosów.
Orion Radomice-Czarni Morawica 1:1
Sebastian Szot dla Oriona oraz Karol Gilewski dla Czarnych.

II Wakacyjna Liga Piątek Tabela końcowa

Zespół (miejsce) Mecze Punkty Bramki +/-

1. Albatrosi Morawica 7 18 18:10 +8

2. Czarni Morawica 7 17 24:7 +17

3. Orion Radomice 7 9 12:11 +1

4. Chmielowice 7 8 12:10 +2

5. Obice 7 8 11:9 +2

6. Orkan Bilcza 7 8 11:12 -1

7. Chałupki 7 7 8:16 -8

8. ADS Bilcza 7 3 7:28 -21

Na zakończenie trzeciego turnieju w Obicach, podsumo-
wano wyniki i udekorowano najlepszych. Nagrody ufundował 
i wręczył wójt Marian Buras, i tak najlepszym zawodnikiem 
uznano Mateusza Sołtysa (Czarni), najlepszym bramkarzem 
Macieja Czekaja (Obice), a królem strzelców został z 12 tra-
fieniami zawodnik wicemistrzów Czarnych Morawica Mateusz 
Sołtys. Podziękowania złożono także Piotrowi Grzywaczo-
wi i Zbigniewowi Górnickiemu sędziom prowadzącym tego-
roczną edycję. Zapraszamy na kolejną edycję już za rok.

Klasyfikacja strzelców:
12 Mateusz Sołtys  (Czarni, 1k.)
6 Szymon Czekaj (Obice) , Arkadiusz Terech (Albatrosi) oraz 

Łukasz Wojciechowski (Chmielowice)
5 Jakub Rabiej (Albatrosi)
4 Arkadiusz Łomiński (Albatrosi), Piotr Polewczak (Chałupki) 

oraz Michał Zawadzki (Obice)

Składy uczestników:
Albatrosi Morawica: Szymon Pietras, Jakub Wojcieszyński- Ar-

kadiusz Terech, Jakub Rabiej, Arkadiusz Łomiński, Bar-
tosz Kosałka, Karol Miszczyk i Michał Pawłowski .

Czarni Morawica: Bartek Wysocki- Mateusz Sołtys, Tomasz 
Klimczak, Karol Gilewski, Jakub Terech, Łukasz Podsia-
dło, Maciej Sławeta, Maciej Ozimirski, Karol Bielecki 
i Kamil Dziewięcki.

Orion Radomice: Sebastian Szot, Daniel Bedla, Artur Chle-
bowski, Maciej Piecyk, Mariusz Matys, Tomasz Gubała, 
Wojciech Gubała, Michał Kosmala, Krystian Zawadzki, 
Piotr szałas, Artur Tarka i Przemysław Strójwąs.

jacek KUBICKI
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Jeden z wrześniowych weeken-
dów w Morawicy zdecydowanie mi-
nął pod znakiem sportu. Sześcio-
osobowe drużyny z poszczególnych 
szkół z terenu gminy Morawica rywa-
lizowały ze sobą w lekkoatletycznych 
konkurencjach. Był bieg w grupach 
na 100 i 400 metrów i trójskok z miej-
sca, który odbywał się na głównej 
bieżni. W tej konkurencji zawodni-
cy musieli wykonać z wyznaczonego 
punktu 3 skoki z nogi na nogę. Każ-
dy z zawodników miał do wykonania 
2 próby, a dłuższy skok był oficjalnym 
wynikiem zaliczanym do klasyfikacji. 
Zabawa był znakomita. - W impre-
zie wystartowało 136 uczestników 
z 7 szkól z terenu gminy Morawica. 
Rywalizowano w trzech konkuren-
cjach: bieg krótki 60m/100m w zależ-
ności do kategorii wiekowej, trójskok 
z miejsca i bieg długi na 400m. Rywa-
lizację wśród najmłodszych zdecydo-
wanie wygrała Szkoła Podstawowa 
z Woli Morawickiej. Najbardziej za-
cięta rywalizacja była w kategorii klas 
iV-Vi, gdzie o podziale medali decy-
dowały pojedyncze punkty. Minimal-
nie najlepsza była Morawica przed Wolą Morawicką i Bilczą. 
W rywalizacji gimnazjum zwyciężyli zawodnicy z Morawicy 
– poinformował Jacek Kubicki, organizator.  

Pomysł spędzania czasu na sportowo i wspólnej rywaliza-
cji rodziców oraz dzieci w walce o najlepsze miejsce dla swojej 
szkoły oceniono jak strzał w dziesiątkę.

Podczas spartakiady rodzice wraz z dziećmi utworzyli sze-
ścioosobowe drużyny. Szli obok siebie ramię w ramię po zwy-
cięstwo. Każdy z zawodników zdobywał punkty dla swojej 
drużyny, a suma punktów uzyskanych przez uczniów, uczenni-
ce i rodziców decydowała o lokacie danej szkoły.

Na zakończenie zmagań najlepsze drużyny otrzymały z rąk 
wójta gminy Morawica, Mariana Burasa, ufundowane przez 
Urząd Gminy w Morawicy puchary i nagrody. Sobotnie sporto-
we zmagania okazały się być doskonałą formą rodzinnie spę-
dzonego czasu. 

Agnieszka OleCh

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy po-
mogli w organizacji turnieju, a W szczególności sędziom: iwo-
nie Koźbiał – sędzia główny, Krzysztofowi Kubickiemu, Leszko-
wi Więckowskiemu i Mirosławie Piwowarskiej.

jacek Kubicki

PROTOKÓŁ 
Z II GMINNej SPARTAKIADY leKKOATleTYCZNej

„Rozpoczęcie roku sportowego 2015/16  
w gminie Morawica”
19.09.2015 Morawica

Liczba zawodników  - 136
Organizator - Jacek Kubicki
Sędzia główny - iwona Koźbiał
Sędziowie: - Krzysztof Kubicki
 - Leszek Więckowski
 - Mirosława Piwowarska

KlASYFIKACjA OGÓlNA 
SZKOŁY PODSTAWOWe Kl. I – III
1. Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej  – 66p.
2. Szkoła Podstawowa w Radomicach  – 52p.
3. Szkoła Podstawowa w Brzezinach  – 23p.
4. Szkoła Podstawowa w Obicach  – 16p.

SZKOŁY PODSTAWOWe Kl. IV – VI
1. Szkoła Podstawowa w Morawicy  – 74p.
2. Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej  – 73p.
3.  Szkoła Podstawowa w Bilczy  – 72p.
4. Szkoła Podstawowa w Brzezinach  – 65p.
5. Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli  – 27p.
6. Szkoła Podstawowa w Lisowie  – 6p.

II Gminna Spartakiada za nami
Bieg na 100 metrów, bieg na 400 metrów i trójskok z miejsca – to właśnie w tych konkurencjach  
6-ścio osobowe drużyny z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowały ze sobą podczas 
II Gminnej Spartakiady Lekkoatletycznej. Na gminnym stadionie sportowym w Brzezinach ramię  
w ramię do zmagań stanęli obok siebie dzieci i rodzice. To była nie tylko wspaniała sportowa zabawa,  
ale też doskonała integracja. 

Najlepszym sportowcom spartakiady puchary i medale wręczył włodarz gminy Morawica,  
wójt Marian Buras
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GIMNAZjA
1. Gimnazjum w Morawicy  – 115p.
2. Gimnazjum w Bilczy  – 101p.
3. Gimnazjum w Brzezinach  – 93p.
4. Gimnazjum w Obicach  – 60p.

WYNIKI  
(pierwsze 3 miejsca w poszczególnych kategoriach)

BIeG NA 60M (Kl. I – III) 
Dziewczęta
1. Żądło Kinga (SP Obice)  – 10,49
2. Stokowiec Martyna (SP Wola Morawicka)  – 11,45
3. Ziębicka Aleksandra ( SP Wola Morawicka)  – 11,61
Chłopcy
1. Wieczorek Maksymilian (SP Obice) – 9,50 
(bardzo dobry wynik)
2. Bodzioch Marcel (SP Wola Morawicka) – 10,19
3. Zegadło Dawid (SP Brzeziny) – 10,39

RODZICe
Kobiety
1. Kierczyńska Wioletta (SP Brzeziny) – 9,49
2. Krzyszkowska Marlena (SP Brzeziny) – 9,79
3. Bielawska Małgorzata (SP Radomice) – 11,34
Mężczyźni
1. Ziembicki Krystian (SP Wola Morawicka) – 7,10
2. Strójwąs Przemysław (SP Wola Morawicka) – 7,58
3. Klimczak Łukasz (SP Wola Morawicka) – 7,97

BIeG NA 100M 
Kl. IV – VI SP
Dziewczęta
1. Baran Adrianna (SP Dębska Wola) – 14,32 
(bardzo dobry wynik)
2. Skrzyniarz Oliwia (SP Wola Morawicka) – 15,29
3. Sularz Aleksandra (SP Morawica) – 15,29
Chłopcy
1. Kruk Filip (SP Wola Morawicka) – 14,62
2. Błoński (SP Bilcza) – 14,64
3. Bożek Paweł (Morawica) – 14,92

GIMNAZjUM
Dziewczęta
1. Wiączek Weronika (Obice) – 14,00
2. Malczewska Katarzyna (Bilcza) – 14,33
3. Dziewięcka Paulina (Obice) – 14,69
Chłopcy
1. Śnioch Mateusz (Bilcza) – 12,12
2. Tworek Jakub (Morawica) – 12,40
3. Mojecki Bartosz (Brzeziny) – 12,57

RODZICe
Kobiety
1. Kierczyńska Wioletta (Brzeziny) – 15,29
2. Kruk Agata (Wola Morawicka) – 15,70
3. Szmal Aneta (Bilcza) – 15,92
Mężczyźni
1. Ściga Maciej (Bilcza) – 12,82
2. Chruścicki Robert (Brzeziny) – 13,31
3. Sornat Rafał (Bilcza) – 13,65

BIeG NA 400 M 
IV – VI SP
Dziewczęta
1. Skrzyniarz Oliwia (Wola Morawicka) – 1.08.8
2. Dudajek Wiktoria (Morawica) – 1.10.7
3. Sularz Aleksandra (Morawica) – 1.13.3

Chłopcy
1. Frankowicz Michael (Wola Morawicka) – 1.06.0
2. Bożek Paweł (Morawica) – 1.06.7
3. Kruk Filip (Wola Morawicka) – 1.07.5

GIMNAZjUM (Start wspólny bez pomiaru czasu)
Dziewczęta
1. Chmiel Natalia (Bilcza)
2. Gil Agnieszka (Bilcza)
3. Rejment Wiktoria (Morawica)
Chłopcy
1. Śnioch Mateusz (Bilcza)
2. Mojecki Bartosz (Brzeziny)
3. Strójwąs (Morawica)
4. Śnioch Dominik (Obice)

RODZICe 
Kobiety
1. Kierczyńska Wioletta (Brzeziny)
2. Szmal Aneta (Bilcza)
3. Śnioch iwona (Bilcza)
Mężczyźni
1. Ściga Maciej (Bilcza)
2. Strójwąs Przemysław (Radomice)
3. Klimczak Łukasz (Wola Morawicka)

TRÓjSKOK
I – III SP 
Dziewczęta
1. Stokowiec Martyna (SP Wola Morawicka) – 4,22
2. Zawadzka Daria (SP Radomice) – 3,78
3. Ziębicka Aleksandra (SP Wola Morawicka) – 3,60
Chłopcy
1. Bodzioch Marcel (SP Wola Morawicka) – 4,70
2. Chmielnicki Jakub (SP Brzeziny) – 4,50
3. Stemplewski Oskar (SP Wola Morawicka) – 4,20

IV– VI SP
Dziewczęta
1. Baran Adriana (SP Dębska Wola) – 6,20
2. Dudajek Wiktoria (SP Morawica) – 6,08
3. Wawrzycka Klaudia (SP Bilcza) – 5,80
Chłopcy
1. Lubczyński (Bilcza) – 6,05
2. Kruk Franciszek (Morawica) – 6,00
3. Gajda Norbert (Dębska Wola) – 5,90

GIMNAZjUM
Dziewczęta
1. Wiączek Weronika (Obice) – 6,15
2. Gil Agnieszka (Bilcza) – 6,12
3. Chmiel Natalia (Bilcza) – 6,05
Chłopcy
1. Kosałka Jakub (Morawica) – 7,60
2. Tworek Jakub (Morawica) – 7,40
3. Mojecki Bartosz (Brzeziny) – 7,40 

RODZICe
Kobiety
1. Kruk Agata (Wola Morawicka) – 5,80
2. Śnioch iwona (Bilcza) – 5,70
3. Majchrzak Sylwia (Morawica) – 5,60
Mężczyźni
1. Ziembicki Krystian (Wola Morawicka) – 8,00
2. Sornat Rafał (Bilcza) – 7,65
3. Strójwąs Przemysław (Radomice) – 7,10
4. Ściga Maciej (Bilcza) – 7,10
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W szóstym meczu  na boiskach ligi okręgowej Moravia 
straciła pierwsze punkty. W pierwszych pięciu spotkaniach 
pewnie wygrywała jednak w szóstej kolejce potknęła 
się w Dwikozach, dość niespodziewanie remisując z nie 
najmocniejszą przecież Spartą. W tabeli zajmujemy jednak 
nadal pozycję lidera ale tyle samo punktów ma drugi Granat 
Skarżysko. Pamiętamy z pewnością wszyscy ile emocji 
przeżywaliśmy w poprzednich sezonach w meczach pucha-
rowych. Tym razem emocji nie będzie. Moravia w swoim 
drugim meczu w tych rozgrywkach przegrała z B klasowym 
LKS Bolmin.

Orlęta Kielce - Moravia 0:2 (0:1)
Mecz w Kielcach zakończył się pewną wygraną podop-

iecznych Marka Bębna, a gole zdobyli Bartłomiej Bęben 
(przypadkowa zbieżność nazwisk) w 41 minucie i Daniel 
Jasiński w 83 minucie. Moravia do Kielc pojechała w jednym 
celu i go osiągnęła. Cały czas kontrolowała przebieg spot-
kania i skutecznie wypunktowała rywala zgarniając komplet 
punktów.

Koprzywianka Koprzywnica - Moravia 0:3 (0:0) Na 
mecz do Koprzywnicy jechaliśmy z pewną obawą bowiem 
w poprzednim sezonie Koprzywianka prezentowała się 
bardzo solidnie szczególnie na własnym stadionie. Obawy 
te potwierdziła pierwsza połowa, która zakończyła się bez-
bramkowym remisem. Na drugą część trener asygnował do 
gry trzech nowych graczy i obraz gry niemal natychmiast 
uległ zmianie. Już w 48 minucie wynik meczu otworzył Ma-
teusz Chlebowski, który pojawił się na boisku właśnie po 
przerwie. Na 2:0 podwyższył Karol Gilewski w 74 minucie, 
a wynik spotkania ustalił Konrad Pyszczek trafieniem samo-
bójczym.  

Moravia – Piast Stopnica 6:1 (0:1) Gracze Moravii pałali 
chęcią rewanżu za pojedynek, który odbył się tu 7 czerwca 
bieżącego roku. Jak zapewne wszyscy pamiętamy wtedy 
padł wynik 1:1 co zepchnęło Moravię na trzecie miejsce 
w tabeli i ostatecznie pozbawiło awansu do iV ligi. Ta chęć 
rewanżu sparaliżowała jednak trochę naszych zawodników 
i pierwsza połowa była bezbarwna. W przerwie kibice 
zaczęli zastanawiać się czy nie będzie powtórki z historii 
jednak w drugiej części te wątpliwości szybko zostały rozwi-
ane. Wynik meczu otworzył Piotr Pietrzyk w 49 minucie, na 
2:0 podwyższył Kamil Kubicki w 53, a trzecią bramkę zdobył 
Karol Gilewski w 58 minucie. Goście odpowiedzieli trzy 
minuty później trafieniem Rafała Jabłońskiego, ale to tylko 
bardziej zmobilizowało gospodarzy którzy trzykrotnie jeszc-

Moravia po sześciu kolejkach
ze skarcili przyjezdnych. W 73 minucie swoją drugą bramkę 
zdobył Karol Gilewski, a w 81 Piotr Pietrzyk. Wynik meczu 
ustalił obrońca Mateusz Zawadzki w 90 minucie spotkania.    

Sparta Dwikozy – Moravia 1:1 (0:1) Straty punktów 
w Dwikozach chyba nikt się nie spodziewał, gdyż w poprzed-
nich meczach Moravia wysoko ogrywała wyżej notowanych 
przeciwników. Zabrakło jednak koncentracji pod bramką ry-
wali. Moravia objęła prowadzenie w 31 minucie po strzale 
Bartłomieja Bębna i miała sporą przewagę, ale katastrofalną 
skuteczność. Jak mówi stare piłkarskie porzekadło „niew-
ykorzystane sytuacje lubią się mścić” i w 88 minucie gos-
podarze doprowadzili do wyrównania. Szkoda głupio stra-
conych punktów, bo w tabeli zrównał się z Moravią Granat 
Skarżysko, który po degradacji z trzeciej ligi zgłasza swoje 
aspiracje do wyższej klasy rozgrywkowej i z pewnością staje 
się jednym z kandydatów do awansu. 

Puchar Polski
Lechia Strawczyn – Moravia 3:4. Sporo emocji dostarczył 

pierwszy mecz Moravii w Pucharze Polski. Goście zdołali go 
rozstrzygnąć na swoją korzyść wygrywając jedną bramką na 
boisku A klasowej Lechii Strawczyn. Gole dla Moravii strzelili 
Piotr Pierzak 2. Bartosz Kuzincow i Karol Gilewski. Na boisku 
pojawiło się sporo zmienników, co z pewnością miało wpływ 
na grę jednak zwycięzców się nie sądzi. 

LKS Bolmin – Moravia 2:1 W drugim swoim meczu pu-
charowym Moravia nie zdołała pokonać B-klasowego LKS 
Bolmin. Mecz zakończył się wynikiem 1:1 i sędzia zarządził 
dogrywkę, w której gospodarze strzelili zwycięskiego gola. 
Mimo że w Moravia nie zagrała podstawowym składem, 
to wynik jest ogromnym rozczarowaniem, bo zespołowi 
grającemu dwie klasy wyżej i w dodatku walczącemu 
o awans, najzwyczajniej nie przystoi przegrywać z rywalem 
notowanym dwie klasy niżej, nawet jeśli nie gra się podsta-
wowym składem. 

1 Moravia Morawica 6 16 23-4

2 Granat Skarżysko 6 16 15-2

3 Gród Ćmińsk 6 13 16-6

4 Star Starachowice 6 12 10-8

5 Piast Stopnica 6 10 9-8

6 Stal Kunów 6 9 6-5

7 Zenit Chmielnik 6 8 9-8

8 Koprzywianka Koprzywnica 5 7 6-10

9 Wisła Nowy Korczyn 6 7 11-12

10 GKS Nowiny 6 7 8-7

11 Orlęta Kielce 6 7 7-12

12 Sparta Dwikozy 6 5 6-14

13 Zieleń Żelisławice 6 4 6-10

14 Polanie Pierzchnica 5 3 7-12

15 Orlicz Suchedniów 6 3 1-13

16 Wicher Miedziana Góra 6 1 5-14

 Przemysław STRÓjWĄS
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Zgłoszenia do turniejów jednodniowych ukazywać się 
będą na stronie internetowej gminy z dwutygodniowym wy-
przedzeniem (termin zgłoszeń jeden tydzień).

Zgłoszenia do turniejów ligowych:
Morawicka liga Futsalu- pierwszeństwo maja drużyny 

uczestniczące w i edycji. Gdy wystąpi sytuacja z większa liczbą 
zainteresowanych przeprowadzone zostaną eliminacje.

Gminna liga Siatkówki Kobiet i Mężczyzn- wszystkich 
zainteresowanych uczestniczeniem w liga siatkarskich zarów-
no kobiet jak i mężczyzn proszę o przesłanie sms-em swojego 
adresu e-mail do organizatora tel. 604 902 125 celem wypeł-
nienia ankiety organizacyjnej- czas zgłoszeń do 15 paździer-
nika 2015 roku.  Uczestnikami mogą być zespoły z Gminy 
Morawica.

Terminarz imprez  
na sezon jesienno-zimowy 2015-2016

Impreza sportowa Termin Miejsce

Turniej o Puchar Wójta w Tenisie 
Stołowym

8 listopada 2015 rok
Niedziela

Hala Bilcza

Morawicka Liga Futsalu 1 kolejka
14 listopada 2015 rok
Sobota
Godzina 17.00-21.00

Hala Bilcza

Morawicka Liga Futsalu 2 kolejka
21 listopada 2015 rok
Sobota
Godzina 17.00-21.00

Hala Bilcza

Gminna Liga Siatkówki Kobiet 
i Mężczyzn* (I termin wspólny)

22 listopada 2015 rok
Niedziela
Godzina 11.00-18.00

Hala Bilcza

Morawicka Liga Futsalu 3 kolejka
28 listopada 2015 rok
Sobota
Godzina 15.00-19.00

Hala Bilcza

Gminna Liga Siatkówki Kobiet 
i Mężczyzn (II termin wspólny)

29 listopada 2015 rok
Niedziela
Godzina 11.00-18.00

Hala Bilcza

      Plan imprez sportowych  
na sezon jesienno-zimowy 2015-2016

Przedstawiamy plan imprez sportowych organizowanych przez Gminę Morawica w sezonie jesienno-
zimowym 2015-2016. Odbędą się zawody w tenisie stołowym, piłce nożnej i piłce siatkowej. Imprezy będą 
odbywać się w 3 ligach i turniejach jednodniowych. Szczegóły poniżej.

Morawicka Liga Futsalu 
4 kolejka

5 grudnia 2015 rok
Sobota
Godzina 17.00-21.00

Hala Bilcza

Mikołajkowy Turniej Straży Pożarnych 
w Piłce Nożnej o Puchar Wójta

6 grudnia 2015 rok
Niedziela
Godzina 11.00-18.00

Hala Bilcza

Morawicka Liga Futsalu
5 kolejka

12 grudnia 2015 rok
Sobota
Godzina 17.00-21.00

Hala Bilcza

Gminna Liga Siatkówki Kobiet 
i Mężczyzn (III termin wspólny)

13 grudnia 2015 rok
Niedziela
Godzina 11.00-18.00

Hala Bilcza

Morawicka Liga Futsalu
6 kolejka

19 grudnia 2015 rok
Sobota
Godzina 17.00-21.00

Hala Bilcza

Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej 
o Puchar Wójta

20 grudnia 2015 rok
Niedziela
Godzina 11.00-18.00

Hala Bilcza

Morawicka Liga Futsalu
7 kolejka

2 stycznia 2016 rok
Sobota
Godzina 17.00-21.00

Hala Bilcza

Morawicka Liga Futsalu
8 kolejka

6 stycznia 2016 rok
Środa- Św. Trzech Króli
Godzina 11.00-18.00

Hala Bilcza

Morawicka Liga Futsalu
9 kolejka

9 stycznia 2016 rok
Sobota
Godzina 17.00-21.00

Hala Bilcza

Gminna Liga Siatkówki Kobiet 
i Mężczyzn (IV termin wspólny)

10 stycznia 2016 rok
Niedziela
Godzina 11.00-18.00

Hala Bilcza

Morawicka Liga Futsalu
10 kolejka

16 stycznia 2016 rok
Sobota
Godzina 17.00-21.00

Hala Bilcza

Morawicka Liga Futsalu
11 kolejka + zakończenie

23 stycznia 2016 rok
Sobota
Godzina 17.00-21.00

Hala Bilcza

Gminna Liga Siatkówki Kobiet 
i Mężczyzn
 (V termin wspólny + zakończenie)

31 stycznia 2016 rok
Niedziela
Godzina 11.00-18.00

Hala Bilcza

Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej 
Halowej- eliminacje

7 lutego 2016 rok
Niedziela
Godzina 11.00-18.00

Hala Bilcza

Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn- turniej 1 dniowy

14 lutego 2016 rok
Niedziela
Godzina 13.00-18.00

Hala Bilcza

Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej 
Halowej- finały

21 lutego 2016 rok
Niedziela
Godzina 11.00-18.00

Hala Bilcza

IV Turniej Firm i Instytucji  
o Puchar Wójta  
w Piłce Nożnej Halowej

27 lutego 2016 rok
Sobota
Godzina 17.00-21.00

Hala Bilcza

Turniej z Okazji Dnia Kobiet 
w Siatkówce Kobiet

5 lub 6 marzec 
2016 rok

Hala Bilcza
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Usługi  minikoparką
zagęszczarką i stopą wibracyjną

oraz

transport  wywrotką do 3,5 t

telefon

513 053 516

telefon     513 053 516

Usługi minikoparką
zagęszczarką i stopą wibracyjną
oraz transport  wywrotką do 3,5 t
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VIII Powiatowe Zawody  
       Sportowo-Pożarnicze


