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„Brzmieniem szeptu” PIRAMIDA 
wytańczyła I miejsce

Kreatywne Bilczanki zachwyciły 
stoiskiem podczas Jarmarku 
Świętokrzyskiego

Powstanie obwodnica Morawicy 
i Woli Morawickiej. To już pewne!

UROCZYSTOŚĆ NADANIA 
PRAW MIEJSKICH MORAWICY 
4 czerwca, w Morawicy uroczyście świętowano nadanie praw miejskich. 
Biskup Marian Florczyk poświęcił pamiątkowy obelisk. Wmurowano także 
“kuferek czasu” z pamiątkami od mieszkańców, aktem upamiętniającym 
nadanie praw miejskich i informacjami dla przyszłych pokoleń. Zostanie on 
odsłonięty za sto lat.
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godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego
pozostają bez zmian tj.:

Informacja o godzinach pracy

Urzędu Miasta i Gminy Morawica

poniedziałek:
wtorek - piątek:

9.00 - 17.00
7.30 - 15.30

poniedziałek:
wtorek - piątek:

7.00 - 17.00
7.30 - 15.30

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:
wtorek - piątek:

7.30 - 17.30
7.30 - 15.30

Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach zaprasza

Od wtorku do niedzieli w godz. 10-16.
Ekspozycja stała: wystawa wyrobów garncarskich

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)

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

Oczyszczalnia Ścieków w Brzezinach
tel. 311-49-28 czynna całą dobę

Zgłoszenie awarii
wodociągów i kanalizacji

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2017r.  
wprowadzamy wakacyjną promocję  
na wynajęcie hali sportowej w Bilczy.  

Każdej grupie wynajmującej halę  
na co najmniej 1 godzinę
oferujemy 50 % zniżki !

Zapraszamy !!!

W krytej pływalni „KORAL” w Morawicy
w dniach od 24 czerwca do 3 września 2017r.

czas wodnej uciechy
o 30 gratisowych minut wydłużamy.

Zapraszamy !!!
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Strona internetowa Miasta i Gminy Morawica zyskała miano najlepszej strony internetowej w kraju w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich, zdobywając tym samym “Samorządową Perłą Internetu” przyznaną przez niezależną 
kapitułę ekspertów. Uroczysta gala wręczenia nagród Dziennika Gazety Prawnej odbyła się 25 maja w Gdyni, 
w wyjątkowych wnętrzach Muzeum Emigracji.

Morawica ma najlepszą stronę 
internetową w kraju

 Stronę internetową Miasta i Gminy Morawica okrzyknięto 
“Samorządową Perłą Internetu” w kategorii „Gmina wiejsko-
-miejska”. Jury nagrodziło stronę gminy, doceniając przyjazny 
layout, ale też merytorykę strony i jej przydatność dla osób nie-
pełnosprawnych. Jak podkreślano, podział na strefy dla miesz-
kańców, turystów, biznesu ułatwia poruszanie się po stronie. 
 Warto przypomnieć, że Miasto i Gmina Morawica nową 
stronę internetową uruchomiło w tym roku, tuż po uzyskaniu 
praw miejskich. - Każdego dnia mamy ponad tysiąc wejść na 
naszą oficjalną stronę internetową – poinformował Burmistrz 
Gminy i Miasta Morawica, Marian Buras. - Towrząc nową stronę 
internetową chcieliśmy, aby była ona nowoczesna, przejrzysta 
i funkcjonalna, ale co najważniejsze dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i przystosowana do urządzeń mobil-
nych. Ogromnie cieszy fakt, że nasze starania zostały docenio-
ne na arenie kraju. Przyznanie “Samorządowej Perły Internetu” 
przez niezależnych ekspertów daje poczucie satysfakcji, ale jest 
też motywacją do ciągłego udoskonalania naszej strony, aby 
dobrze służyła mieszkańcom i stanowiła rzetelną platformę 
wymiany informacji – podkreśla Burmistrz, Marian Buras.  
 Nowa strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Mora-
wica jest zdecydowanie bardziej funkcjonalna i przyjazna dla 
użytkowników niż poprzednia. Łatwo tu odszukać wszystkie 
potrzebne informacje. - Chcieliśmy, aby nowa strona interne-
towa była prosta w obsłudze i pomocna naszym mieszkańcom 
w uzyskaniu szybkiego dostępu do informacji, czy łatwego 
pobrania niezbędnych dokumentów, bo jak wiadomo, miesz-
kańcy coraz częściej wiele urzędowych spraw załatwiają przez 
internet – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian 
Buras.
 Na zupełnie odmienionej od stycznia bieżącego roku stro-
nie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Morawica znajdziemy 
aktualności, a także szereg zakładek i podstron, z których do-
wiemy się wszystkiego o gminie. Są tu również zakładki dla 
mieszkańców, turystów czy chociażby te związane z kulturą. 
Tu zainteresowany dowie się praktycznie o wszystkim, co się 
dzieje lub dziać będzie w gminie. Jest więc kalendarz imprez, 
bezpośredni kontakt do wszystkich referatów, mamy namiary 
na służbę zdrowia i parafie oraz zakładkę ułatwiającą załatwie-
nie spraw urzędowych właśnie pod nazwą “załatw sprawę”. Są 
też ciekawe zdjęcia, prezentacja terenów inwestycyjnych,  baza 
przedsiębiorców, a nawet filmy, promujące walory gminy.
 Nowoczesny serwis informacyjny Miasta i Gminy Morawica 
to nie tylko szybki przekaz informacji dotyczących bieżących 
wydarzeń gminnych. To także prosty dostęp do Biuletynu Infor-
macji Publicznej, czy też Elektronicznej Platformy Usług Admi-
nistracji Publicznej (ePUAP). Jest także kalendarz z informacja-
mi dotyczącymi zaplanowanych wydarzeń, a także newsletter, 
a wszystko to oczywiście w pełni dostosowane do urządzeń 
mobilnych. Strona jest także kompatybilna z oficjalnym profi-
lem urzędu na Facebook`u. Na stronie znajdują się także prze-
kierowania do stron głównych gminnych instytucji, takich jak: 
Kryta Pływalnia Koral, Samorządowe Centrum Kultury, Zakład 

Gospodarki Komunalnej, czy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej i wiele innych. 
 Warto zaznaczyć, że zgodnie z rozporządzeniem podczas 
projektowania i redagowania strony pod uwagę zostały wzięte 
wymogi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Są 
to wytyczne mówiące o tym, w jaki sposób powinno się two-
rzyć treści w Internecie tak, aby były one dostępne dla osób 
niepełnosprawnych. 
 Warto podkreślić, że uznana za najlepszą w kraju w kate-
gorii gmin wiejsko-miejskich strona internetowa Miasta i Gmi-
ny Morawica jest nadal sukcesywnie uzupełniana. Powstawać 
też będą kolejne zakładki. - Wszystko zgodnie z oczekiwaniami 
naszych mieszkańców – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica, Marian Buras.  

Agnieszka Olech
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 “Kuferek czasu” został wystawiony w Centrum Samorzą-
dowym w Morawicy już w październiku ubiegłego roku, kiedy 
tylko okazało się, że Morawica uzyska prawa miejskie. Pamiątki 
dla potomnych mogli przynosić wszyscy mieszkańcy. Mogli też 
wpisać się do pamiątkowej księgi. - Odkryte teraz dokumenty 
sprzed stu lat mają dla nas niezwykłą wartość. Oglądać je mo-
żemy w archiwach czy muzeach. Uznaliśmy, że nadanie praw 
Miejskich dla Morawicy jest tak dużym wydarzeniem w histo-
rii gminy, że dobrze by było, aby następne pokolenia miały 
szeroką wiedzę o tym okresie. Chcieliśmy dokładnie przekazać 
co się działo w Urzędzie, kto w tym czasie pracował, czy na 
jakim etapie rozwoju gmina znajdowała się, pamiętając, że 
jest to okres bardzo dynamicznego rozwoju. Możliwość taką 
daliśmy także mieszkańcom, którzy przynosili różnego rodzaju 
pamiątki, płyty, czy rodzinne zdjęcia – mówi Burmistrz Miasta 
i Gminy Morawica, Marian Buras. - “Kuferek czasu” powstał 
przede wszystkim z myślą o przyszłych pokoleniach. My dzisiaj 
wystawiamy sztukę o Oraczewskich osadzoną w XIX-wiecznych 
realiach, przybliżając historię rodu Oraczewskich oraz dziejów 
miejscowości Morawica. My dzisiaj też zapisujemy karty histo-
rii, którą mam nadzieję dobrze przybliżymy przyszłym pokole-
niom, które otworzą nasz “kuferek czasu” za sto lat – dodaje 
Burmistrz, Marian Buras. 
 W “kuferku czasu” zamknięto wiele pamiątek. Znalazło się 
tam między innymi nagranie mówiące o aktualnym stanie gmi-
ny i jej rozwoju, a także dalszych planach i zamierzeniach. Do 
kuferka wsadzono także aktualne gazety, a mieszkańcy przyno-
sili rodzinne zdjęcia, drzewa genealogiczne, nagrania, wkłada-
li też pieniądze. - Do kuferka trafiła nawet praca magisterska 
o kulturze gminy Morawica, która zajęła I miejsce w ogólno-
polskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie 
o samorządzie terytorialnym. Szkoły przynosiły prezentacje 
multimedialne, zdjęcia i listy. Jest tam też figurka górnika z Ko-
palni Wapienia Morawica. Są też książki. Mieszkańcy chętnie 
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Rodzinne zdjęcia, filmy, drzewa genealogiczne, książki, figurki, pamiątkowe karty, prace magisterskie, a nawet 
pieniądze – te i wiele innych pamiątkowych przedmiotów znalazło się w “kuferku czas”, który wmurowano 
4 czerwca tuż obok obelisku upamiętniającego nadanie Morawicy praw miejskich. Kuferek zostanie otworzony 
za sto lat. 

Czas zamknięty w kuferku
– wszystko dla potomnych!

wypełniali też pamiątkowe karty – wymienia Teresa Badowska, 
dyrektor Centrum Kultury w Morawicy. 
 “Kuferek czasu” z pamiątkami dla potomnych został wmu-
rowany podczas uroczystych obchodów nadania Morawicy 
praw miejskich. Wtedy to też został odsłonięty obelisk upa-
miętniający ten dzień. Prace związane z wykonaniem obelisku 
i “kuferka czasu” wykonała firma GRANMAL Leszka Szczerby 
z Lisowa przy współpracy Zakładu Gospodarki Komunalnej 
z Morawicy. 
 “Kuferek czasu”, zgodnie z przekazem, zostanie odkopany 
w setną rocznicę nadania praw miejskich Morawicy. Być może 
za te sto lat, kiedyś ktoś również wystawi sztukę o dziejach 
gminy Morawica. Miejmy nadzieję, że dokumenty tam zamiesz-
czone przyczynią się niegdyś do odtworzenia historii, która bez 
wątpienia zapisała się złotymi literami w dziejach Morawicy. 

Agnieszka Olech

Zmienione zasady wycinki drzew na posesjach prywatnych
 Od soboty 17 czerwca obowiązują zmienione zasady wycinki drzew na posesjach prywatnych. Gmina ma 3 tygodnie na oględziny działki. 
Zmienione zostały także wymiary drzew, które będzie można usunąć bez zezwolenia.
 Po zgłoszeniu chęci wycinki przez właściciela nieruchomości Urząd ma 21 dni na dokonanie wizji lokalnej na działce. Po oględzinach gmina 
ma kolejne 14 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu wobec wycinki. Brak sprzeciwu oznacza ma tzw. milczącą zgodę na przeprowadze-
nie wycinki.
 Zezwolenia nie wymaga usunięcie topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, jeśli obwód ich pnia na wysokości 5 cm 
nie przekracza 80 cm. W przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego ten obwód nie będzie mógł przekra-
czać 65 cm, a w przypadku pozostałych gatunków drzew - 50 cm.
 Do czasu wydania nowego rozporządzenia ws. cen za wycięcie drzewa obowiązuje dotychczasowa stawka w wysokości 500 zł za centy-
metr. Minister środowiska w projekcie rozporządzenie zaproponował znacznie niższe stawki, wahające się - w przypadku drzew liściastych - od 
12 do 70 zł za centymetr.
 Jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez gminę właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wy-
cinkę tych drzew.
 Gmina może zakazać wycinki, jeśli drzewo jest np. cenne przyrodniczo, tzn. nosi znamiona drzewa pomnikowego. Kryteria, na podstawie 
których urzędnik może wydać taki zakaz, mają zostać określone w rozporządzeniu ministra środowiska.

Mieszkańcy chętnie wkładali do kuferka czasu pamiątki dla potomnych 
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Dla każdego coś fajnego
 Trzeba przyznać, że to były wyjątkowe obchody Dnia Dziec-
ka, które tym razem odbyły się na placu przed Centrum Samo-
rządowym w Morawicy. Dla wszystkich uczestników przewi-
dzianych zostało wiele bezpłatnych i niezwykłych atrakcji, jak 
między innymi: Kreatywna Strefa Dziecięca, malowanie twarzy, 
układanie i malowanie włosów, degustacja potraw oraz bajko-
we maskotki roznoszące słodycze - to tylko niektóre z atrakcji 
czekających na chętnych do udziału w zabawie. W programie 
przewidziane zostały występy artystyczne grup tanecznych, 
wokalistek, a także dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu 
Miasta i Gminy Morawica. Jak co roku wylosowana została na-
groda dla jednego z dzieci urodzonych w dniu obchodów Dnia 
Dziecka.

Niezwykłe prezenty za udział w konkursach
 Podczas zabawy każde dziecko otrzymało specjalną kartę, 
na której zbierało pieczątki uzyskane podczas udziału w ofe-
rowanych zabawach. Pieczątki można było uzyskać na ośmiu 
stanowiskach, na których dzieci mogły między innymi: wła-
snoręcznie zdobić ciasteczka, próbować różnych gatunków 
miodu, zaliczać pierwszą pomoc, wykonywać bransoletki, roz-
wiązywać krzyżówkę dotyczącą znajomości bajek, uczestniczyć 
w konkurencjach sportowych i innych kreatywnych sprawno-
ściach. Dodatkowo najmłodsi mogli sprawdzić swoją wiedzę 
na temat zagadnień związanych ze strażą pożarną oraz bezpie-

Zabawy konkursy sportowe i plastyczne, malowanie twarzy, występy zespołów i blisko pięćset rozdanych na-
gród, a nawet gigantyczne maskotki roznoszące słodycze – tegoroczny Dzień Dziecka w Morawicy świętowano 
w wyjątkowy sposób. Wydarzenie połączone było z uroczystościami nadania praw miejskich i I jarmarkiem 
Miejskim, gdzie można było zupełnie za darmo skosztować najlepszych morawickich specjałów. Przybyły praw-
dziwe tłumy. 

Wielka zabawa w Morawicy
z okazji Dnia Dziecka

czeństwa w ruchu drogowym, biorąc udział w quizie tematycz-
nym. Karty zawierające komplet ośmiu pieczątek brały udział 
w losowaniu atrakcyjnych upominków, a tych było aż pięćset. 
- Wszystko dzięki licznym sponsorom, którzy chętnie zaanga-
żowali się w to wyjątkowe wydarzenie – mówi Burmistrz Mia-
sta i Gminy Morawica, Marian Buras. - W tym roku do zabawy 
zaprosiliśmy nie tylko dzieci, ale też rodziców, którzy wspólnie 
ze swoimi pociechami stanęli do różnego rodzaju konkurencji. 
Zależało nam na tym, aby było nie tylko wesoło, ale też rodzin-
nie – podkreśla włodarz gminy.

I Jarmark Morawicki zachwycił smakami
 Podczas tegorocznego Dnia Dziecka było nie tylko rodzin-
nie, ale tez pysznie. A to za sprawą I Jarmarku Morawickiego 
i  pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń z terenu 
Miasta i Gminy Morawica, które przygotowały najpyszniejsze 
specjały morawickiej, tradycyjnej kuchni. Były pyszne paszteci-
ki, pierogi i wspaniałe ciasta, a nawet napoje. - Wszystko sma-
kuje pysznie – mówili tłumnie odwiedzający stoiska goście. 

Ulewny deszcz nie popsuł humorów
 Doskonała zabawa trwała w najlepsze, kiedy nagle nade-
szła deszczowa chmura. Organizatorzy zachowali zimną krew 
i błyskawicznie przenieśli występy do Centrum Kultury w Mo-
rawicy. Tutaj, na deskach morawickiej sceny brawurowy pokaz 
tańca dał Zespół taneczny Piramida, działający przy ZPO w Mo-
rawicy. Zachwycił także występ Zespołu Pieśni i Tańca Mora-
wica. Artystów oklaskiwała liczna publiczność, a także władze 
Miasta i Gminy Morawica wraz z zagranicznymi delegacjami 
partnerskich miast i gmin, które do Morawicy zjechały z okazji 
nadania praw miejskich. 
 Pomimo, że z powodu pogody organizatorzy musieli wy-
łączyć z programu przygotowany specjalnie na ten dzień po-
kaz dziecięcej drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej 
z  Woli Morawickiej oraz pokaz ratownictwa przygotowany 
przez OSP Wola Morawicka z niezwykle efektownym cięciem 
samochodu, to trzeba przyznać, że tegoroczny Dzień Dziecka 
był wyjątkowo udany. 

Agnieszka Olech
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Dzieci dzieciom wspaniale się zaprezentowały w licznych występach

Prawdziwe tłumy przybyły na tegoroczny dzień dziecka

Odbyły się liczne konkursy dla najmłodszych z nagrodami
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 W niedzielny poranek nad morawickim zalewem spotka-
ło się ponad sześćdziesięciu młodych wędkarzy, aby stanąć 
ze sobą w wędkarskie szranki. Tak właśnie świętowano węd-
karski Dzień Dziecka, który już po raz jedenasty odbył się nad 
zbiornikiem wodnym w Morawicy. - To była prawdziwa inte-
gracja dzieci i młodzieży. Rodzice włączyli się czynnie do za-
bawy. Mocno dopingowali swoje pociechy udzielając cennych 
wskazówek – mówi Janusz Sokalski, prezes Zarządu Koła Węd-
karskiego w Morawicy i dodaje, że to właśnie nie tylko dobra 
zabawa, ale i integracja są celem organizowanego od lat węd-
karskiego Dnia Dziecka.  - Organizując te zawody chcemy także 
nauczyć najmłodszych zachowania się nad wodą i prawidłowe-
go obchodzenia się ze złowionymi rybami – przyznaje prezes, 
Janusz Sokalski.
 Do wędkarskich zawodów z okazji Dnia Dziecka mógł przy-
stąpić każdy, kto tylko chciał spędzić aktywnie czas. A jak się 
okazuje, chętnych było wielu, a i umiejetnościami wędkarski-
mi miał się kto popisać. Byli tacy, którym ryby brały co i rusz. 
– W zawodach, jak co roku mogło wziąć udział każde dziecko. 
Chcielibyśmy, aby dzieci nauczyły się podstaw wędkowania 
i złapały tak zwanego bakcyla. Poprzez organizację zawodów 
chcieliśmy również uczcić Dzień Dziecka – podkreślał Hubert 
Gajek, kapitan sportowy, sędzia okręgowy i sędzia główny 
z Polskiego Związku Wędkarskiego koło w Morawicy.

Wędkarski
Dzień Dziecka

Nad morawickim zalewem z okazji Dnia Dziecka ryby łowili całymi rodzinami

 Po długich wędkarskich zmaganiach przyszedł czas na li-
czenie złowionych ryb. Jak się okazało, bezkonkurencyjny był 
Antek Miszczyk, który złowił 23 ryby. Tuż za nią na miejscu dru-
gim uplasował się Karol Luczyński z ośmioma złowionymi ryba-
mi, a miejsce trzecie na podium zajęła Wiktoria Malicka, która 
złowiła 4 sztuki. Dla najlepszych wręczono puchary i nagrody 
ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Morawica. Nagrody 
dla trzech pierwszych miejsc zasponsorował także sklep węd-
karski KOKOT z Bilczy, fundując akcesoria wędkarskie. - Z dumą 
obserwowaliśmy, że uczestnicy zawodów sztukę łowienia ryb 
opanowali do perfekcji. Najlepsi naprawdę mieli czym się po-
chwalić, a pomimo, że nie wszystkim udało się coś wyłowić 
to i tak wszyscy bez wyjątków dostali nagrody – poinformo-
wał prezes Janusz Sokalski, składając jednocześnie serdeczne 
podziękowania na ręce wszystkich, którzy wsparli wydarze-
nie. -  Szczególne podziękowania kieruję na ręce władz Mia-
sta i Gminy Morawica za nieocenione wsparcie, dla Piekarni 
Białogon, która upiekła specjalnie dla nas 150 nadziewanych, 
słodkich rogalików, dla Parku Linowego Akademia Przygody 
z Morawicy, który to ufundował czterdzieści podwójnych go-
dzinnych wejściówek dla dzieci oraz dla sklepu wędkarskiego 
KOKOT, za ufundowanie nagród typowo wędkarskich – dzię-
kował prezes, Janusz Sokalski, który wraz z członkami Zarządu 
Koła Wędkarskiego w Morawicy zaprosił uczestników wędkar-
skich zmagań na pyszną kiełbaskę i kaszankę z grilla. Trzeba 
przyznać, że tegoroczne zawody cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem, zarówno samych uczestników, jak i ich ro-
dziców oraz znajomych. 

Agnieszka Olech

Antek Miszczyk okazał się być najlepszy w łowieniu ryb

Instalacje odnawialnych źródeł 
energii dla mieszkańców
Miasta i Gminy Morawica. 
Trwa nabór wniosków!
 Informujemy, że od 04.07.2017r. do dnia 24.07.2017r. 
prowadzony jest nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie 
„Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Morawica” pozwalającym na dofinansowa-
nie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej 
www.morawica.pl w dziale Mieszkaniec, zakładka Instalacje 
OZE oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Morawica w Biu-
rze Obsługi Klienta. Dodatkowe informacje związane z pro-
jektem można uzyskać pod numerem telefonu 41 311 46 92 
wew. 202 oraz w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy Morawica, 
pokój nr 10. 

Ponad sześćdziesięciu zawodników wzięło udział w tegorocznym 
wielkim łowieniu ryb z okazji Dnia Dziecka nad morawickim zalewem. 
Imprezę już po raz jedenasty zorganizował dla wszystkich małych mi-
łośników wędkarstwa Zarząd Koła Wędkarskiego w Morawicy. Bez-
konkurencyjny okazał się być Antek Miszczyk, który złowił aż 23 ryby. 
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 W morawickim magistracie odbyła się V Dziecięca Se-
sja Rady Gminy. W ławach zasiadło 30 uczniów morawickich 
szkół, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Najpierw 
wręczono dzieciom nominacje na radnych, a potem zapytano 
o pomysły na to, co zrobić, by gmina była bardziej przyjazna 
dla dzieci. V Dziecięca Sesja Rady miała być nietypowym pre-
zentem od władz gminy dla najlepszych uczniów.

 Wszystko po to, aby pokazać jak funkcjonuje samorząd. 
- Podczas sesji najmłodsi mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica 
mogli zapoznać się z funkcjonowaniem rady i na własne oczy 
zobaczyć jak wygląda samorządność – mówił wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Morawicy, Damian Woźniak, który wraz 
z zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Morawica oraz sekretarz 
Miasta i Gminy Morawica, Anną Kowalską, powitał młodych 
radnych. 

 Jak podkreślano, dziecięca sesja jest też doskonałą okazją 
do tego, aby młodzież szkolna mogła bezpośrednio wyrazić 
swoje potrzeby. - Padło dzisiaj wiele próśb i pomysłów. Niektó-
re z nich już są w trakcie realizacji, o czym poinformowałem 
młodych radnych, a niektórym z całą pewnością przyjrzymy się 
bliżej – zapowiedział zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Mo-
rawica, Marcin Dziewięcki. 

 Zanim wybrano przewodniczącego Dziecięcej Rady, V sesję 
dziecięcą poprowadził, jak to jest w zwyczaju, najstarszy wie-
kiem radny, w tym wypadku była to Emilia Świder z Dębskiej 
Woli. Następnie, na dzieciaki czekała pierwsza poważna decy-
zja - wybór przewodniczącego, nad którym czuwała bacznie 
komisja skrutacyjna w składzie: Franciszek Kruk – przewodni-
czący oraz członkowie – Wiktoria Sobieraj i Oliwia Rożkowicz. 
Wśród sześciu zgłoszonych kandydatów, w tajnym głosowaniu 
zwyciężył Oskar Tkacz ze szkoły w Brzezinach, który w roli prze-
wodniczącej sprawdziła się doskonale - To było bardzo ciekawe 
doświadczenie. Myślę jednak, że praca radnych nie należy do 
najłatwiejszych. Podejmują przecież decyzje, od których zale-
ży dalszy rozwój gminy - zauważył przewodniczący Dziecięcej 
Rady Gminy, Oskar Tkacz.

Dzieci rządziły w Morawicy
Jak się okazało, najmłodsi mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica mają doskonałe pomysły na zarządzanie. 
Mogły je przedstawić podczas Dziecięcej Sesji Rady Gminy, która już po raz piąty została zorganizowana 
w Morawicy.

 Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, młodzi radni 
z początku nieco zawstydzeni, ożywili się przedstawiając na 
prośbę wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Morawicy, 
Damiana Woźniaka, swoje wnioski dotyczące rozwoju gminy. 
A pomysłom nie było końca! Pytania dotyczyły nie tylko spraw 
ważnych dla najmłodszych, jak ścieżki rowerowe, place zabaw, 
skatepark, ale też koncert, konkursy talentów, czy turnieje, ale 
też poważnych jak chociażby budowa dróg i chodników na 
terenie gminy, a nawet ustawienia świateł w najbardziej ru-
chliwych miejscach. Na wszystkie te pytania wyczerpująco od-
powiadał zastępca Burmistrza, Marcin Dziewięcki, zachęcając 
młodych radnych do wspólnej dyskusji. - Nie jest łatwo być 
radnym. To ciężka praca – zgodnie przyznali młodzi radni po 
zakończeniu jubileuszowej już sesji. 

Agnieszka Olech 
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Uczniowie mogli przekonać się jak funkcjonuje samorząd

Młodzi radni poruszyli podczas sesji dziecięcej wiele istotnych problemów

W tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącego Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej w Mo-
rawicy 
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25 drużyn z terenu gminy Morawica stanęło w szranki w tegorocznych Gminnych Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody tradycyjnie odbyły się na stadionie Moravii. Pogoda 
dopisała, a i publiczność nie zawiodła, która gorąco dopingowała zmagania strażackie. 

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze za nami

 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze są sprawdzianem 
wyszkolenia i możliwości strażaków. Zmagania, nie ma co ukry-
wać, jednych z najlepiej przygotowanych drużyn OSP w kraju 
przyszły podziwiać tłumy. Zawody, tradycyjnie już, otworzył 
oficjalnie Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, 
życząc powodzenia i szczęścia wszystkim gminnym jednost-
kom OSP. - Nasi druhowie wkładają mnóstwo pracy, wysiłku 
i zaangażowania nie tylko w treningi, ale i w szkolenia podno-
szące ich kwalifikacje. Mamy wspaniałych strażaków, z których 
jesteśmy ogromnie dumni – podkreśla Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Morawica, Marian Buras. 
 Po zbiórce, meldunkach gotowości i odprawie drużyn przy-
stąpiono do zmagań. Zawody zostały rozegrane w dwóch 
konkurencjach, czyli w tak zwanym „dwuboju pożarniczym”. 
Pierwszą była sztafeta siedem razy pięćdziesiąt metrów z prze-
szkodami, a drugą ćwiczenia bojowe. Jak podkreślał, bryg. Szy-
mon Górski, sędzia główny, podczas tegorocznych zawodów 
widać było, że strażacy dali z siebie wszystko i po raz kolejny 
udowodnili wysoki poziom.
 Tegorocznym zawodom strażackim bacznie przyglądały 
się delegacje z miast i gmin partnerskich. Pełen podziwu dla 
sprawności morawickich druhów był Ernst Schilling, Burmistrz 
miasta Herbolzheim. - Widać doskonałe przygotowanie i wy-
szkolenie strażaków z Miasta i Gminy Morawica. Patrząc na 
nich dzisiaj już wiem, dlaczego są najlepsi w kraju. Ich deter-
minacja i odwaga to prawdziwy skarb dla mieszkańców, bo 

z takimi druhami mogą czuć się bezpieczni – podkreślał Ernst 
Schilling, Burmistrz partnerskiego miasta Herbolzheim. 
 Druhowie z niecierpliwością wyczekiwali odczytania wy-
ników. I tak, wśród drużyn kobiecych, prym wiodła drużyna 
z OSP Wola Morawicka, wygrywając z drużyną pań z Obic, któ-
ra to uplasowała się na miejscu drugim. Miejsce trzecie zajęła 
jednostka OSP Bilcza, a miejsce czwarte przypadło drużynie ze 
Zbrzy.
 W kategorii seniorów w tym roku bezapelacyjnie triumfo-
wała OSP Brudzów. Miejsce II zajęła OSP Obice, miejsce III – 
OSP Chałupki, miejsce IV – OSP Morawica, miejsce V – OSP 
Brzeziny, miejsce VI – OSP Wola Morawicka, miejsce VII – OSP 
Lisów, miejsce VIII – OSP Drochów Dolny, miejsce IX – OSP 
Nida, miejsce X – OSP Bilcza, miejsce XI – OSP Zbrza i miejsce 
XII – OSP Dębska Wola.
 Wśród Młodzieżowych Drużyn Kobiecych najlepsza okazała 
się drużyna OSP Wola Morawicka. Miejsce drugie zajęły druhny 
z MDP Bilcza, a miejsce trzecie druhny z OPS Dębska Wola.
 Wśród juniorów najlepsi okazali się strażacy z MDP z Dęb-
skiej Woli. Tuż za nimi uplasowali się druhowie z MDP Bru-
dzów, a na miejscu trzecim znalazła się jednostka MDP Bilcza. 
Miejsce czwarte przypadło MDP Morawica, miejsce piąte MDP 
Chałupki, a miejsce szóste MDP Nida.
 Na zakończenie zmagań wręczono puchary i dyplomy. Cen-
ne nagrody powędrowały do każdego uczestnika ze zwycię-
skiej drużyny, a do delegacji z Niemiec toporek podarowany 
przez druhów z Morawicy.   
 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla spon-
sorów wydarzenia Miasta i Gmina Morawica, Kopalni Wapienia 
„MORAWICA” S.A., Banku Spółdzielczego w Kielcach oddział 
w Morawicy, PPH ”POLDAUN” Sp. z o.o., KORAL Sport i Rekre-
acja Sp z o.o., Starosty Kieleckiego, Uzdrowiska Busko-Zdrój 
S.A. Producenta naturalnej wody mineralnej „Buskowianka” 
oraz Parku Linowego Akademia Przygoda Morawica. Podzięko-
wania organizatorzy kierują także dla Grupy PCK za zabezpie-
czenie medyczne Zawodów i dla Straży Miejskiej za zapewnie-
nie bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
 

Agnieszka Olech

Druhowie wykazali się ogromną sprawnością fizyczną

Burmistrz miasta Herbolzheim, Ernst Schilling, bacznie przyglądał się zmaganiom strażackim

Najlepsi druhowie otrzymali puchary i nagrody z rąk Burmistrza, Mariana Burasa
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 Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej 
w dowolnej technice obrazującej walkę z  zanieczyszczeniem po-
wietrza. Przy wykonywaniu prac dzieci wykazały się znajomością 
tematyki konkursu, ich prace były ciekawe poprzez komiks, książkę 
do prac rysunkowych.
Decyzją jury w kategorii klas III-IV jednogłośnie przyznano I miejsce 
dla Wiktorii Krzysztofek z SP Radomice i Joanny Graczak – SP Dęb-
ska Wola,
II miejsce zajęła praca Gabrysi Wawrzusiak z SP Brzeziny,
III miejsce przypadło Katarzynie Kwiecień również z SP Brzeziny.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Adam Sołtys i Julita Orlińska 
– SP Morawica, Emilia Śnioch – SP Brzeziny, Emilia Natowska, Zofia 
Jaworska i  Gabrysia Rokicka – SP Bilcza.
W kategorii klas V-VI I miejsce zdobyła praca Kacpra Grzybczaka 
– SP Bilcza,
II miejsce przyznano Julia Krzyszkowskiej– SP Brzeziny,
III miejsce przypadło Roksanie Kanieckiej – SP Bilcza.
W tej kategorii wyróżnienia otrzymali: Tomasz Majkowski, Katarzy-
na Winiarska i Julia Ryk – SP Morawica oraz Maciej Dziób – SP Bil-
cza.
 Do konkursu „Nie dla smogu” zgłoszono 12 filmów w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: V-VI i gimnazjum z Morawicy, Bilczy, Dębskiej 
Woli i Obic. Zadaniem uczestników było wykonanie filmu promują-
cego walkę z  zanieczyszczeniem powietrza. Komisja konkursowa 
oceniała pomysł, sposób wykonania i przekazu dla widza. Uczniowie 
wykazali się znajomością tematyki konkursu, mieli ciekawe pomysły 
na promowanie walki ze smogiem. Decyzją jury w kategorii klas V-VI 

Konkursy ekologiczne rozstrzygnięte 
W Morawicy rozstrzygnieto dwa konkursy ekologiczne. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się tuż przed 
obradami Dziecięcej Sesj iRady Miejskiej.  

Jak wyrobić kartę?
1. Udaj się do Biura Obsługi Klienta 
w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica
2. Wypełnij wniosek oraz dołącz swoje 
zdjęcie (zdjęcie wersja papierowa lub cy-
frowa, format legitymacyjny)
3. czekaj na kontakt z naszej strony z in-
formacją o odbiorze karty.
Wniosek można również złożyć w wersj 
ielektronicznej, dostępny jest na stronie 
internetowej www.morawica.pl w za-
kładce “mieszkaniec”.

Można składać wnioski
o wyrobienie
“Karty Mieszkańca” 

I miejsce zdobył film, którego wykonawcami byli uczniowie SP Dęb-
ska Wola – Wiktor Banaszczyk, Małgorzata Konopka, Jakub Motyka, 
Kacper Motyka. Drugiego i trzeciego miejsca nie przyznano. Pozosta-
łe filmy zgłoszone do konkursu otrzymały wyróżnienia.  W kategorii 
gimnazjum bezkonkurencyjny okazał się film uczennic morawickiego 
gimnazjum Julii Kamińskiej, Wiktorii Mazurczak, Kamili Pietrzyk i Oli-
wii Zawadzkiej. Drugiego miejsca nie przyznano, a  trzecie otrzymał 
exequo film uczniów z Obic – Tomasz Graczak, Piotr Jaworski, Jakub 
Thomas, Mateusz Siudak i Morawicy – Julia Grudzień, Weronika Gajda 
Paulina Putko, Wiktoria Białowąs. Pozostałym pracom zgłoszonym do 
konkursu przyznano wyróżnienia.

Redakcja

Centrum Materiałów
Budowlanych
BUILDER Sp. z o.o.  

PPH POLDAUN Sp. z o.o. 

ENIGMA Szkoła Nauki Jazdy 

Salon fryzjerski damsko-męski 
TYMEK, sprzedaż kosmetyków 
profesjonalnych 

Przedsiębiorstwo
wielobranżowe 
DAM & MAM 

Cukiernia Podhale 

Wynajem autokarów
RAFKRUSZ 

INFOSTAR S.J. 

ComNet - INTERNET 

WIT Firma Handlowa
i Usługowa
Wojciech Winiarski 

Bar Świętokrzyski RUMCAJS 

„KORAL” Sport i Rekreacja
Sp. z o. o.  

OkoEkspert S.C.
Kamilla Barchan-Kucia,
Karol Bożęcki 

Partnerami projektu
 “Karta Mieszkańca” są:

Karta Mieszkańca Miasta i Gminy Morawica to program stworzony 
z myślą o mieszkańcach Miasta i Gminy Morawica. W ramach progra-
my Karta Mieszkańca każdy posiadacz karty może skorzystać z bo-
nusów, rabatów oraz zniżek na usługi oferowane przez Partnerów 
Programu. O kartę mogą się również ubiegać osoby niezameldowane 
pod warunkiem, że przedstawią ksero 1 str. PIT lub druk ZAP-3, w któ-
rym w rubryce pod nazwą miejsce zamieszkania podany jest adres na 
terenie Miasta i Gminy Morawica.
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 Wszystko wskazuje na to, że budowa 
obwodnicy Morawicy i Woli Morawic-
kiej po wielu latach oczekiwań nareszcie 
stanie się faktem. Projekt zakładający 
przebudowę 8,2 km trasy od Kielc do 
Woli Morawickiej, wraz z budową ob-
wodnicy Morawicy i Woli Morawickiej 
znajdzie się w Programie Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2017-2020. - Już dzi-
siaj wiemy, że zarówno odcinek od Kielc 
do Brzezin, jak i obwodnica Morawicy 
i Woli Morawickiej zostaną zrealizowa-
ne – zapewniała podczas konferencji 
prasowej, wojewoda Agata Wojtyszek. 
- Trasa łącznie będzie miała 8,2 km, 
z czego 4,2 km od granicy miasta Kielc 
do miejscowości Brzeziny. Obwodnica 
będzie liczyła 4 kilometry długości – po-
informowała wojewoda świętokrzyski. 

 Według statystyk dotyczących natę-
żenia ruchu na odcinku drogi krajowej 
numer 73 biegnącej przez Miasto i Gmi-
nę Morawica w ciągu doby przejeżdża 
tędy ponad 20 tysięcy samochodów, 
z czego blisko 4 tysiące to samochody 
ciężarowe. Nie ulega wątpliwości, że 
wiadomość o przeznaczeniu przez rząd 
dodatkowych 28 miliardów na rozwój 
krajowej infrastruktury drogowej z całą 
pewnością ucieszy mieszkańców Mo-
rawicy, bo to oni między innymi z tych 
pieniędzy skorzystają. - Przebudowa tra-
sy od Kielc do Woli Morawickiej, wraz 
z budową obwodnicy Morawicy i Woli 
Morawickiej to zadanie, które zostało 
uznane przez ministra infrastruktury 
i budownictwa za jedno z ważniejszych 
w naszym kraju, co nas ogromnie cie-
szy. Jest to jedna z newralgicznych tras 
w regionie. Przebudowa tej drogi da nie 
tylko szanse na przyspieszenie rozwo-
ju gospodarczego, ale spowoduje też 
wzrost bezpieczeństwa mieszkańców 
i kierowców – podkreślała wojewoda, 
Agata Wojtyszek.  

 Podczas konferencji prasowej 
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Kielcach obecny był Burmistrz 
Miasta i Gminy Morawica, Marian Bu-

23 czerwca, podczas konferencji prasowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Wojewoda 
Świętokrzyski, Agata Wojtyszek, poinformowała, że są pieniądze na przebudowę drogi krajowej numer 73 na 
odcinku Kielce–Wola Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej. W przyszłym roku drogowcy 
rozpoczną pracę nad odcinkiem z Kielc do Brzezin, gdzie powstaną dodatkowe dwa pasy, a w roku 2020 ma 
ruszyć budowa obwodnicy, która zakończy się w 2023 roku. 

Powstanie obwodnica Morawicy
i Woli Morawickiej. To już pewne!

ras, który przypomniał, że historia prze-
budowy drogi nr 73 sięga 40 lat wstecz. 
- Po wielu latach oczekiwań w końcu 
nasze marzenie się spełni. Wybudowa-
nie obwodnicy Morawicy i Woli Mora-
wickiej przyniesie wielką ulgę przede 
wszystkim mieszkańcom, ale też wszyst-
kim użytkownikom tej drogi. Trasa moc-
no się korkuje, ciężko też włączyć się do 
ruchu. Nareszcie będzie tu bezpieczniej 
– podkreślał Burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica, Marian Buras. 

 Jak poinforowano podczas konfe-
rencji prasowej, w pierwszej kolejności, 
już w sierpniu bieżącego roku, zostanie 
ogłoszony przetarg na budowę cztero-
kilometrowego odcinka dwupasmowej 
drogi z Kielc do Brzezin. Grunty są już 
wykupione. Jest także pozwolenie na 
budowę. Natomiast, przetarg na budo-
wę samej obwodnicy Morawicy i Woli 
Morawickiej będzie ogłoszony w lipcu 
2019 roku. Rok później zostanie podpi-
sana umowa z wykonawcą, a nową ob-
wodnicą pojedziemy w roku 2023. - Pra-

ce przy pierwszym odcinku od granicy 
Kielc do Brzezin będą mogły się rozpo-
cząć w 2020 roku. Na ten odcinek są już 
pozwolenia. Zgodnie z przedstawionym 
harmonogramem dwujezdniowa droga 
wraz z drogami dojazdowymi zostanie 
wybudowana do końca 2021 roku.  Jeśli 
chodzi o samą obwodnicę, to musimy 
jeszcze uzyskać decyzję środowiskową. 
Przewidujemy, że jej budowa zakończy 
się w 2023 roku – poinformował Krzysz-
tof Stelmaszczy, dyrektor GDDKiA od-
dział w Kielcach.

 Wszystko wskazuje na to, że in-
westycja wyczekiwana od lat nie tylko 
przez mieszkańców gminy Morawica 
nareszcie zostanie zrealizowana. Zgod-
nie z zapowiedziami wojewody Agaty 
Wojtyszek prace nad budową obwodni-
cy Morawicy i Woli Morawickiej zakoń-
czą się w 2023 roku. Koszt inwestycji 
oszacowano na ponad 200 milionów 
złotych.    

Agnieszka Olech

Wojewoda Świętokrzyski, Agata Wojtyszek, na konferencję prasową zaprosiła między innymi Burmistrza Miasta i Gminy 
Morawica, Mariana Burasa. 
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ATRAKCJA NA WYSOKOŚCI!!!
Przy zbiorniku wodnym „MORAWICA powstał jeden z najlepszych parków linowych w Polsce. Park Linowy 
Akademia Przygody nad zalewem oferuje odwiedzającym 6 tras o łącznej długości około 750 metrów o roż-
nym stopniu trudności oraz wysokości nad ziemią. 

 Dużym atutem obiektu jest poziom 
bezpieczeństwa, który wyróżnia go na 
tle innych parków linowych w naszym 
regionie. Wszystko za sprawą zastoso-
wania na trasach systemu asekuracji cią-
głej. W prostych słowach oznacza to, że 
uczestnik pozostaje wpięty w linę ‘bez-
pieczeństwa’ od początku do samego 
końca każdej z tras, nie występuje mo-
ment przepięcia z jednej liny w drugą, 
dlatego niemożliwym jest przypadkowe 
wypięcie się z asekuracji, co znacząco 
podnosi komfort i przyjemność korzy-
stania z atrakcji. Prostota zastosowane-
go rozwiązania pozwala na samodzielne 

pokonywanie kolejnych elementów par-
ku przez dzieci już od 5 roku życia. 

 Dodatkową atrakcją jest domek na 
drzewie o powierzchni ok. 30 m2, prze-
znaczony na imprezy urodzinowe, inte-
gracyjne oraz okolicznościowe, z bezpo-
średnim wyjściem na jedną z tras.
Godziny otwarcia
Maj, czerwiec, wrzesień
Poniedziałek-piątek
Od 12.00 do zmierzchu
Sobota-niedziela
Od 10.00 do zmierzchu
Lipiec-sierpień 

Poniedziałek-niedziela 
Od 10.00 do zmierzchu
Możliwość dostosowania godziny 
otwarcia dla grup zorganizowanych po 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Cennik
Dzieci/dorośli - 20 zł - wypożyczenie 
uprzęży i kasku + godzina korzystania 
z dowolnych tras Parku
Imprezy integracyjne oraz okoliczno-
ściowe - ceny ustalane indywidualnie
Numer kontaktowy do Akademii Przy-
goda 669 742 411

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 Jarmark Świętokrzyski odbył się na Świętym Krzyżu już po 
raz dwunasty. Tym razem jedna z największych imprez powiatu 
kieleckiego została zorganizowana pod hasłem „Powiat Kielec-
ki pomostem do Europy” i jak co roku ściągnęła tysiące tury-

28 maja, na błoniach u stóp Klasztoru na Świętym Krzyży odbył się XII Jarmark Świętokrzyski. Miasto i Gmina 
Morawica promowała się podczas wydarzenia wraz z pozostałymi gminami z powiatu kieleckiego. Stoisko 
Stowarzyszenia Kreatywnych Bilczanek zachwyciło jury, które przyznało im trzecie miejsce w konkursie na 
“Najładniejsze stoisko Jarmarku Świętokrzyskiego”.

Kreatywne Bilczanki
zachwyciły stoiskiem podczas
Jarmarku Świętokrzyskiego

stów. - To była doskonała forma promocji i zaprezentowania 
tego, co w gminach najwspanialsze – mówiły przedstawicielki 
Stowarzyszenia Kreatywnych Bilczanek, które były tego dnia 
ambasadorkami Miasta i Gminy Morawica. Panie przygotowa-
ły stoisko, które zachwyciło jury konkursu pn. „Najładniejsze 
stoisko Jarmarku Świętokrzyskiego”. – Celem konkursu było 
wyróżnienie bogactwa gmin i ich zasobów artystycznych, rze-
mieślniczych i kulinarnych w celu popularyzacji oraz podtrzy-
mywania tradycji i kultury ludowej, a także promocja własnych 
produktów lokalnych oraz działalności artystycznej mającej na 
celu ochronę dziedzictwa kulturowego – zaznaczył Zenon Ja-
nus, wicestarosta kielecki.
 Stowarzyszenie Kreatywne Bilczanki prezentowało na sto-
isku swoje rękodzieło artystyczne, a także częstowało gości nie-
zwykłymi w smaku specjałami. Po długich naradach jury kon-
kursowe postanowiło przyznać dla morawickiego stoiska trzecie 
miejsce w konkursie. - To dla nas wielkie wyróżnienie – mówiły 
Kreatywne Bilczanki tuż po ogłoszeniu wyników. W konkursie 
tym zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczecna w gminie 
Daleszyce. Za drugie najładniejsze stoisko uznano to przygoto-
wane przez KGW Florianki z gminy Zagnańsk.

Agnieszka Olech
Stoisko Kreatywnych Bilczanek przyciągało magią kolorów i wzorów pięknego rękodzie-
ła artystycznego
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 Podczas tegorocznej gali tanecznej zaprezentowała się 
czołówka najlepszych tancerzy z wielu województw. - Nam 
przypadło zatańczyć choreografię pt. ,,Tajemnica Zielonego 
Królestwa’’ w kategorii SHOW DANCE – mówi Anna Kuranda, 
choreograf formacji tanecznej PIRAMIDA. - W blasku świateł 
przepięknej scenografii kolejno ukazywały się taneczne pąki na 
bajkowej łące wraz z Królewną pielęgnują egzotyczny kwiat. 
W niezwykłej scenerii tanecznej  i  w heroicznej walce o kwiat 
zwycięża dobro – tłumaczy choreograf, Anna Kuranda. Tancer-
ki z PIRAMIDY zaprezentowały się znakomicie, a nagrodą  za  
pokaz taneczny była lawina gromkich braw i kolejne podium. 
Każdy uczestnik od organizatorów otrzymał indywidualnie dy-
plom udziału w turnieju  i brązowy medal za III lokatę.

„Brzmieniem szeptu”
PIRAMIDA wytańczyła I miejsce

Formacja taneczna PIRAMIDA z ZPO w Morawicy zdobyła I miejsce na podium w V Otwartym Turnieju Tanecz-
nym w Pińczowie w kategorii „inne formy”. Podczas tego samego turnieju w kategorii „show dance”choreo-
grafią pt. „Tajemnica Zielonego Królestwa” formacja wytańczyła brązowy medal.

 Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej w Morawicy- Zofia Kruk napisała projekt zadania pt: „Muzycz-
ne pokolenia”, który został skierowany do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach Projektu: 
Edukacja Kulturalna na zorganizowanie warsztatów muzycz-
nych. Na realizację projektu zostało przyznane z Ministerstwa 
dofinansowanie w kwocie 35 tysięcy złotych oraz dwanaście 
tysięcy z Urzędu Miasta i Gminy Morawica. Na ten cel Stowa-
rzyszenie zobowiązało się przeznaczyć trzy tysiące złotych. Prze-
widuje się przeprowadzenie 300 godzin zajęć indywidualnych 
i 60 zespołowych, których celem jest przygotowanie koncertów. 
Koordynatorem projektu jest Barbara Lopart. Adresatem projek-
tu jest nasza orkiestra. Początek przedsięwzięcia 1 maja 2017 
roku, zaś zakończenie przewidziane na 30 grudnia 2017 roku. 
Zostaną zakupione materiały edukacyjne, w tym 14 kompletów 
nut. Podczas spotkania organizacyjnego Zofia Kruk przedstawiła 
ideę projektu, formy realizacji, pięciu instruktorów warsztatów 

Projekt - Muzyczne pokolenia
muzycznych, którzy będą nauczać gry na trąbce, flecie, saksofo-
nie, perkusji, klarnecie i puzonie.
 Zdaniem uczestników zebrania orkiestra gra wyśmienicie, zaś 
celem warsztatów jest wyćwiczenie dodatkowych umiejętności 
pod kierunkiem profesjonalistów. Uczestnicy projektu będą zapra-
szani do radia i telewizji. Według muzyków instrument ma duszę, 
niepowtarzalne brzmienie, stanowi cząstkę orkiestry, to od grają-
cego zależy wydobycie najpiękniejszych, najczystszych dźwięków, 
aby całość zachwyciła słuchacza. Zrealizowanie projektu wymaga 
dyscypliny, wyrzeczeń, aby doskonalić talent i na koniec pochwa-
lić się tym. W trakcie zebrania został ustalony wstępny harmono-
gram zajęć. Teraz trzeba konsekwencji i wytrwałości, aby wspól-
nymi siłami osiągnąć sukces.
 Projekt współfinansowany przez MKiDN oraz Urząd Miasta 
i Gminy Morawica.

Zarząd Stowarzyszenia 
Tekst opracowała: Marianna Parlicka - Słowik 

 Tego dnia czekała na artystów z PIRAMIDY jeszcze jedna 
niespodzianka. Nasze tancerki były bezkonkurencyjne, tym ra-
zem w kolejnej kategorii INNE FORMY. Za układ taneczny pt. 
„Brzmienie szeptu” otrzymały I miejsce. - Po mistrzowsku  za-
tańczyły wszystkie elementy tańca jazzowego z absolutną pre-
cyzją ruchów i wspaniałymi efektami. Zasłużyły na najwyższe 
podium – relacjonuje dumna choreograf, Ana Kuranda. Tan-
cerki PIRAMIDY otrzymały w nagrodę oczywiście złote medale 
i oryginalną statuetkę. 

Agnieszka Olech

Tancerki z dumą prezentują zdobyte wyróżnienie

Kunszt artystyczny tancerek PIRAMIDY zachwycił jurorów
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 Jej wizyty łączą się z przyjemnymi 
doznaniami, albowiem ta wielkoduszna 
Zofia rozdaje poczytne książki. Inicjatorką 
imieninowych spotkań była i jest prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawic-
kiej, Zofia Soboń - człowiek orkiestra, 
która powitała gości, przedstawiła cha-
rakterystykę pań o imieniu Zofia, po-
chodzącym z języka greckiego Sophia, 
oznaczającego mądrość, zaś philosophia, 
filozofia to umiłowanie mądrości.
 Miasto i Gmina Morawica może się 
cieszyć, gdyż nasze Zofie piastują za-
szczytne stanowiska, swoją energię, entu-
zjazm angażują w działalność społeczną, 
śpiewają, tańczą, recytują w zespołach 
ludowych, jako mistrzynie sztuki kulinar-
nej, cukierniczej przygotowują pyszności 
na gminne imprezy; wdziękiem urodą 
przypominają Zosię Horeszkównę z “Pana 
Tadeusza”. Zalety każdej Zofii przywołują 
postać Zofii Potockiej, będącej obiektem 
uwielbień, tryumfów towarzyskich, dla 
której powstał ogromny park, nazwany 
jej imieniem Sofiówka. Taki tytuł nosi też 
poemat St. Trembeckiego.
 Na święto Zoś przybył ze wspaniałym 
tortem burmistrz Marian Buras. Zofie, 
Zosie, Zosieńki usłyszały piękne życzenia 
i  zostały obdarowane różami. Na cześć 
solenizantek Chór Towarzystwa Ziemi 

Jak co roku od lat w majowe popołudnie do Samorządowego Centrum Kultury zawitały Zofie z Ziemi Mora-
wickiej i okolic. Po raz pierwszy to elitarne grono zaszczyciła Zofia Jędrocha z Brzezin. Niestety, w dniu 18 maja 
nie mogła przyjechać Zofia Grzebisz Nowicka, polityk od zawsze, społecznik od urodzenia, pierwsza dama 
parlamentu, która dla Ziemi Morawickiej ma wiele sentymentu.

Imieninowa biesiada naszych Zofii

III Festyn Rodzinny
„Wspólnie granie” w ZS w Obicach

W sobotę, 20 maja, w Zespole Szkół w Obicach odbył się III Festyn Rodzinny „Wspólne granie”. Impreza 
rozpoczęła się występem artystycznym z okazji Dnia Matki i Ojca w wykonaniu przedszkolaków z „Akademii 
Krasnoludka” oraz uczniów klasy drugiej i trzeciej szkoły podstawowej.

 Piękna, ciepła, pełna miłości inscenizacja była balsamem na 
serca rodziców. Punktem kulminacyjnym było wspólne odśpie-
wanie piosenki „Sto lat”, którą zebrani wysłuchali na stojąco, 
a niektórzy rodzice ukradkiem ocierali łzy wzruszenia. 
 Uroczystość uświetniła swoją obecnością pani Magda 
Jaworska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Kielcach, która przypomniała rodzicom programy profilak-
tyczne realizowane w szkole oraz przedstawiła krótką prelekcję 
na temat „Wspólna aktywność fizyczna w rodzinie alternaty-
wą dla uzależnień”. Pani Magda zorganizowała także stoisko 
edukacyjne, na którym zainteresowane osoby mogły uzyskać 
dodatkowe informacje oraz ciekawe ulotki.

 Następnie odbyły się gry i zabawy ruchowe dla dzieci i do-
rosłych oraz jak przystało na festyn rodzinny, wspólne dla dzie-
ci i rodziców. Przy każdej zabawie było mnóstwo emocji, dużo 
uśmiechu i wiele atrakcyjnych nagród. Chętni mogli zmierzyć 
się w konkurencjach wiedzowych, siłowych, zręcznościowych 
czy zwinnościowo-szybkościowych. Były rzuty do kosza i do 
celu, strzały piłką do bramki, zwinnościowy tor przeszkód, 
gra w siatkówkę w sposób nietypowy, bo na kocu, a także gra 
ogromną gumową kulą w … piłkę nożną. 
  Największą popularnością wśród dzieci cieszyła się dmu-
chana zjeżdżalnia „Rybka”, do której ustawiały się całe kolejki 
aż do samego wieczora.

Morawickiej zaśpiewał: “Gdzie moja młodość”, “Zorba”, “Takiego Jasieńka” i zaintono-
wał “Sto lat”. Podczas uroczystości włodarz Gminy opowiadał o życiu, tradycjach, krajo-
brazie Malty. Egzotyczne wspomnienia pochodziły ze służbowej wizyty w tym maleńkim 
kraju. Być może kiedyś Zofie będą świętować imieniny na dalekim wyjeździe.
 Czas płynie nieubłaganie, toteż niektóre Zofie jak zasłużona Zofia Wawrzeńczyk, Zo-
fia Zuchowicz ze względu na stan zdrowia nie uczestniczą już w imieninowej biesiadzie.
 Wszystkim Zofiom całego serca życzymy doskonałej kondycji fizycznej, miłości, świa-
ta w barwach tęczy, w którym spełniają się najskrytsze marzenia i fantazje, a romantycz-
ny maj trwa cały rok. Uczta, na której Zofie serwowały wyśmienite pierogi, sałatki, ciasta 
trwała do późnych godzin wieczornych.

Marianna Parlicka-Słowik

Wspólne zdjęcie Zofii z gospodarzem Miasta i Gminy będzie doskonałą pamiątką
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  Bardzo ciekawe stoisko zaprezentowali policjanci z Ko-
misariatu Policji w Morawicy. Tu można było wypróbować 
alkogogle, czyli specjalne okulary, które umożliwiają trzeźwej 
osobie widzenie świata oczami kogoś kto ma 1 promil alko-
holu we krwi. Każdy, kto je założył, mógł się przekonać, jak 
trudne w takim stanie jest zwykłe chodzenie, nie mówiąc już 
o prowadzeniu pojazdu mechanicznego. Dodatkowo funkcjo-
nariusze oferowali także pobranie odcisków palców. I tak, każ-
dy zainteresowany mógł zobaczyć jak wyglądają jego własne 
linie papilarne. Na stoisku policji  dostępne były także broszurki 
informujące o zasadach bezpieczeństwa w życiu codziennym 
i w ruchu drogowym. 
 Niemałą atrakcją był także wóz strażacki i akcesoria stra-
ży pożarnej prezentowane przez strażaków ochotników z OSP 
Chałupki. 
 Uwieńczeniem festynu była loteria fantowa, na którą z utęsk-
nieniem czekali najmłodsi. Każdy, kto wylosował szczęśliwy nume-
rek, otrzymał drobny upominek. Łącznie rozlosowano 60 nagród.
 Podczas całej imprezy plenerowej można było obejrzeć 
plakaty promujące zdrowy styl życia wykonane przez uczniów 
Gimnazjum w Obicach oraz skosztować przepysznych ciast do-
mowego wypieku przygotowanych przez nauczycieli i pracow-
ników szkoły oraz rodziców. 

 Uzdolnienia i rzetelna praca to czyn-
niki, które sprawiły, że uczniowie Gimna-
zjum w Morawicy odnieśli sukces w te-
gorocznych konkursach przedmiotowych 
organizowanych przez Kuratorium Oświa-
ty w Kielcach.
 Wiktoria Bisaga, choć jest uczennicą 
klasy drugiej, doskonale opanowała wie-
dzę z zakresu literatury, gramatyki, sztu-
ki, teatru, filmu  i mediów, dlatego testy 
rozwiązywane na pierwszym i drugim eta-
pie konkursu nie sprawiły jej problemów. 
W finale, w części pisemnej, musiała wyka-
zać się umiejętnością redagowania pracy 
twórczej na określony temat, natomiast 
w części ustnej – umiejętnością analizy i in-
terpretacji wylosowanego utworu poetyc-
kiego. W wykazie autorów wierszy zna-
lazły się m.in. nazwiska W. Szymborskiej, 
Cz. Miłosza, Z. Herberta, M. Pawlikow-
skiej - Jasnorzewskiej czy Juliana Tuwima. 
– Najbardziej obawiałam się omawiania 
wiersza. Przed konkursem była to dla 
mnie „czarna magia”. Jednak analizując 
i interpretując kolejne utwory podczas 
przygotowań do konkursu, zauważyłam, 
że czytanie poezji jest interesujące i może 
sprawiać przyjemność. Ostatecznie to, co 
wydawało się najtrudniejsze, okazało się 

Uczniowie Gimnazjum w Morawicy
laureatami Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych 

Drugoklasistka Wiktoria Bisaga znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów XIV Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego, zaś trzecioklasista Ryszard Nowak został laureatem XIV Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego.

najciekawsze – mówi z uśmiechem Wik-
toria Bisaga. Trudy przygotowania do ko-
lejnych etapów konkursu Wiktoria dzieliła 
z Zuzanną Świerczek, która uzyskała tytuł 
finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego. Obie uczennice pracowały pod 
kierunkiem polonistki, Moniki Pabian.
 Laureata Wojewódzkiego Konkur-
su Matematycznego, Ryszarda Nowaka, 
przygotowywała pani Lucja Pęczek. Udział 
w poszczególnych etapach konkursu po-
legał na rozwiązywaniu testów zawiera-
jących zadania z różnych działów mate-
matyki. Uczestnicy musieli wykazać się 
nie tylko gruntowną wiedzą, ale również 
umiejętnością logicznego i abstrakcyjnego 
myślenia, sprawnością w łączeniu wiado-
mości z różnych dziedzin „królowej nauk”. 
– Najchętniej rozwiązywałem zadania do-
tyczące wyrażeń algebraicznych. Po pierw-
szym etapie sądziłem, że sobie nie pora-
dzę, ale udało mi się rozwiązać zadania 
nawet z testu dla finalistów. Bardzo mnie 
to cieszy – podkreśla Ryszard Nowak.
 Wiktoria i Ryszard uczestniczyli w uro-
czystej gali, podczas której otrzymali me-
dale i dyplomy z rąk Świętokrzyskiego Ku-
ratora Oświaty.

 Sponsorami nagród byli: MGOPS w Morawicy, pływalnia 
„Koral”, KS „Moravia”, firma „Mardex” z Brzezin, radny Paweł 
Pajączkowski, dyrektor szkoły Jerzy Węgrzyn oraz nauczyciele. 
 Dyrektor szkoły oraz nauczyciele serdecznie dziękują 
wszystkim sponsorom oraz instytucjom, które swymi działa-
niami uatrakcyjniły festyn, a także wszystkim gościom i uczest-
nikom. Do zobaczenia za rok!

W zmaganiach sportowych udział wzięły całe rodziny

Wiktoria Bisaga i Ryszard Nowak tuż po wręczeniu dy-
plomów
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 Niezwykle udany okazał się być tegoroczny Festyn Rodzin-
ny w Dębskiej Woli. Został on zorganizowany przy Szkole Pod-
stawowej. - Piękna pogoda oraz bogaty program sprawiły, że 
wokół szkoły zgromadzili się mieszkańcy nie tylko naszej, ale 
i sąsiadujących miejscowości. Przyszło blisko dwieście osób – 
cieszy się Michał Jędrzejczyk, radny miejscowości Dębska Wola, 
który wraz z radnym miejscowości Zbrza, Łukaszem Wojdą 
mocno zaangażowali się w organizację przedsięwzięcia. Po-
dobnie jak Rada Rodziców na czele z przewodniczącą Renatą 
Motyką, „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Dęb-
ska Wola”, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne, przy współudziale 
licznych sponsorów i mieszkańców. - Dzięki nim wszystkim 
udało nam sie już po raz trzeci zorganizować tak udane wyda-
rzenie. Było mnóstwo atrakcji i wszystko absolutnie za darmo. 
Nie zabrakło też lodów dla dzieci i pysznych kiełbasek z gril-
la – wylicza dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta 
w Dębskiej Woli, Irena Bisaga. 
 Z całą pewnością nie pożałował ten, kto sobotnie czerwco-
we popołudnie zdecydował się spędzić na Festynie Rodzinnym 
w Dębskiej Woli. Było wiele atrakcji, które cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. - Najfajniejsza jest karuzela. Stanęła tu 

III Festyn Rodzinny w Dębskiej 
Woli z wieloma atrakcjami

Dmuchane zjeżdżalnie, bajkowy zamek i basen z kulkami, karuzela, liczne konkursy, gry i zabawy, a nawet 
paintball, a dla wszystkich lody i kiełbaski z grilla – kolejny już Festyn Rodzinny w Dębskiej Woli to przykład 
niezwykłej integracji całego środowiska lokalnego.
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po raz pierwszy – mówiła Agnieszka Głodowicz. - Dla mnie 
najfajniejsze są dmuchane zjeżdżalnie – dodał Wiktor Błasz-
czyk. - Jesteśmy zachwyceni, że wszystko jest za darmo i za nic 
nie musimy płacić – dodały zadowolone Ola Wróbel i Dominika 
Fąfara.
 Bez wątpienia główną atrakcją festynu były dmuchane 
zjeżdżalnie i karuzela. Dzieci chętnie zatrzymywały się przy 
punkcie, gdzie było malowanie twarzy. Nie zabrakło też cze-
goś dla  amatorów strzelania, dla których Stowarzyszenie “Na 
Rzecz Rozwoju Miejscowości Dębska Wola” przygotowało sta-
nowisko paintballowe. Dopełnieniem wyśmienitej zabawy była 
muzyka na żywo i darmowy poczęstunek. Na stołach królowa-
ły pyszne ciasta, lody, wata cukrowa, pączki i napoje, a także 
kiełbaski z grilla, które przygotowywali rodzice uczniów.
 Z całą pewnością III Festyn Rodzinny w Dębskiej Woli moż-
na zaliczyć do jednego z najbardziej udanych wydarzeń w tej 
miejscowości, podczas którego bawiono się doskonale. Takiej 
integracji i pomysłowości można pozazdrościć. 

Agnieszka Olech 
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Tegoroczny festyn w Dębskiej Woli zachwycił różnorodnością. Była karuzela, dmuchańce, pyszności do degustacji i fantastyczna, rodzinna atmosfera
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 - Celem wydarzenia było zintegrowanie rodziców, dzieci 
i nauczycieli – mówi Jacek Kuzia dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Morawicy. - Chcieliśmy włączyć rodziców do 
aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabawach. Muszę przy-
znać, że mamy naprawdę wspaniałych rodziców, których nie 
trzeba było długo namawiać do wspólnej zabawy – dodaje dy-
rektor placówki.
 A tej było podczas festynu pod dostatkiem. W idealny hu-
mor wszystkich zebranych już od samego rana wprowadził 
pokaz baletowy w wykonaniu rodziców. - To była reaktywacja 
po 25 latach. Zatańczyliśmy dokładnie w tym samym składzie 
– mówili tancerze, którzy zachwycili gracją, elegancją, pomy-
słowością i przede wszystkim talentami.
 Nie zabrakło także pokazów karate w wykonanie mistrzów 
z Klubu Karate Morawica, a także pokazów strzelania z łuku. 
- Zaprosiliśmy do naszej zabawy olimpijczyków łuczniczych 
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Niezwykły festyn rodzinny
w szkole w Morawicy

Pokazy prawdziwych mistrzów łucznictwa, sztuki karate i baletu, występy dzieci, przejażdżki konne i mo-
tocyklowe, malowanie twarzy, stylizacja fryzur i fizyczne doświadczenia – te i wiele innych atrakcji czekało 
na wszystkich, którzy sobotę postanowili spędzić na Pikniku Rodzinnym w Zespole Placówek Oświatowych 
w Morawicy.

Państwa Małgorzatę i Ryszarda Olejnik oraz Wojciecha Pio-
trowskiego z klubu Start Stella, którzy z ochotą uczyli naszych 
uczniów tajników łucznictwa. Zaproszenie przyjęła też policja 
i Ochotnicza Straż Pożarna z Morawicy, a także Stajnia Dia-
log, Brzeziński Klub Motocrossowy Racing, czy kielecka Szkoła 
Awans – wymienia Elwira Kondracka, koordynatorka Festynu 
Rodzinnego w Morawicy.
 Podczas festynu można było wziąć udział w licznych grach 
i konkurencjach sportowych, a do tych chętnie zgłaszali się rodzi-
ce wraz z dziećmi. Wspólna rywalizacja przysporzyła wiele emocji 
i dobrej zabawy. - Chcieliśmy położyć nacisk nie tylko na zabawę, 
ale także na upowszechnianie sportowego i zdrowego stylu życia 
– podkreślali organizatorzy. Po wspólnej rywalizacji można było 
skosztować pysznych kiełbasek z grilla, lodów i waty cukrowej. 
 Z całą pewnością nie pożałował ten, kto przyszedł tego 
dnia na Festyn Rodzinny do morawickiej szkoły. Liczne atrakcje 
i niezwykła integracja sprawiły, że ten festyn bez wątpienia na 
długo zapadnie w pamięć uczestników.  

Agnieszka Olech
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Przejażdżki konne cieszyły sie popularnością

Konie mechaniczne też ściągnęły spore grono swoich miłośników

Gigantyczne dmuchańce były atrakcją imprezy

Rodzice uczniów przygotowali specjalny występ. Takiego “Jeziora Łabędziego” jeszcze 
tu nie było.
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 W dniu 27 kwietnia br. miał miejsce finał II edycji Konkursu 
Czytelniczego pod hasłem: „Czytanie to moja pasja”, zorga-
nizowany przez nauczycielki Danutę Bogusz i Zofię Taf-Gryń. 
Celem konkursu było propagowanie aktywności czytelniczej 
wśród uczniów  klas I-III. Organizatorom zależało na rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych oraz doskonaleniu techniki czyta-
nia.
 Wcześniej uczniowie do   przeczytanych lektur   wykonali 
kolorowe „Lapbooki”, które były  pełne informacji, sekretnych 
schowków i stanowiły piękną dekorację w czasie konkursu, po-
dobnie jak i plakaty reklamujące książki .
 Finał został uroczyście rozpoczęty występem niecodzienne-
go gościa – Pana Mariana Burasa,  Burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica,  mimo iż zapomniał wziąć ze sobą okularów, i tak 
dał popis pięknego czytania wiersza pt. „Słoń Trąbalski” Juliana 
Tuwima. Młodziutka publiczność  uważnie słuchała wiersza, co 
chwila rozlegały się salwy śmiechu,  co jest sukcesem, albo-
wiem współcześnie niełatwo dzieciom zaimponować.    
 Gospodarz Ziemi Morawickiej za rewelacyjną interpretację 
tekstu otrzymał od dzieci gromkie brawa i… słonia z czerwoną 
kokardką. Honorowy gość na pytanie, czy lubi czytać wspo-
mniał jak w Szkole Podstawowej w Radomicach przeczytał 
wszystkie książki ze szkolnej biblioteki, w tym: Trylogię Henry-
ka Sienkiewicza już w klasie czwartej, czym wzbudził uznanie 
wśród uczniów i nauczycieli oraz refleksje, że umiłowanie ksią-
żek przyniosło później sukcesy w pracy zawodowej, przyczyni-
ło się do wzorcowego piastowania ważnych stanowisk. Bur-

A jednak książka nadal
jest naszym przyjacielem…

Pokazy prawdziwych mistrzów łucznictwa, sztuki karate i baletu, występy dzieci, przejażdżki konne i mo-
tocyklowe, malowanie twarzy, stylizacja fryzur i fizyczne doświadczenia – te i wiele innych atrakcji czekało 
na wszystkich, którzy sobotę postanowili spędzić na Pikniku Rodzinnym w Zespole Placówek Oświatowych 
w Morawicy.

mistrza ucieszyła pamiątka z konkursu, zapraszając uczniów 
do Centrum Samorządowego, powiedział, iż ustawi słonika 
w swoim gabinecie, a wtedy goście ze szkoły podczas wizyty 
będą mogli tę maskotkę pogłaskać i przypomnieć sobie przy-
gody Tomasza Trąbalskiego.  
 Przed występem uczestników konkursu równie pięknie za-
prezentowali się uczniowie klas pierwszych w swojej wiosennej 
inscenizacji, przygotowanej przez P. Małgorzatę Waszkiewicz. 
Barwne stroje i piosenki wprowadziły na widownię radosny 
nastrój. Po czym uwagę przykuli  Klasowi Mistrzowie, którzy 
pięknie, głośno i z przejęciem przeczytali  wybrane wiersze Ju-
liana Tuwima i Jana Brzechwy. Po burzliwej naradzie jury pod 
przewodnictwem   Pani Marianny Parlickiej - Słowik wyłoniło 
Mistrza Pięknego Czytania   w kategorii klas II-III. Został nim 
Mikołaj Tworek - uczeń klasy II c, który znakomicie przeczytał 
utwór „Entliczek- pentliczek”.  Gratulujemy!
 Zdaniem jurorów oceniających właściwe tempo, płynność 
czytania, interpretację tekstu; uczniowie zaprezentowali wyso-
ki poziom, tym bardziej, iż czytane wiersze nie były im znane. 
 Okazało się, że poezja Jana Brzechwy i Juliana Tuwima wciąż 
jest aktualna, nadal bawi czytelnika i słuchacza, poprawia na-
strój. Doskonała interpretacja wierszy, eksponująca komizm 
słowny i sytuacyjny sprawiała, iż dzieci podczas prezentacji nie 
rozmawiały, ale wpatrzone w czytających z przejęciem słuchały 
o zabawnych przygodach bohaterów. W jury zasiadał również 
mistrz czytania z poprzedniego konkursu Jakub Klimczak .
 Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali ciekawe książki, 
ufundowane przez Dyrektora Szkoły.
 Na pewno ten Konkurs rozbudził pasję czytania. Wiele 
emocji wzbudziła także zabawa „Kim jestem?”.
 Na koniec wszystkie dzieci   przeczytały głośno wiersz pt. 
„Leń”, zaś kwestię Lenia wyrecytował Igor Pobocha- uczeń kla-
sy III d.
 Impreza utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że czytanie 
nadal jest w modzie!
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 W prestiżowym turnieju udział wzięło 360 zawodników 
z 16 krajów świata (Bułgaria, Litwa, Ukraina, Niemcy, Izrael, 
Holandia, Iran, Szwajcaria, Węgry, Rosja, Kazachstan, Łotwa, 
Szwecja, Francja, Belgia i Polska). Gościem honorowym był Pre-
zydent WKO Shinkyokushin Kenji Midori.
Drużyna KKM oraz zawodniczka klubu Niepołomice Justyna 
Krosta spisali się dosłownie na medal.
Wyniki KATA:
II Piotr Węgliński (Piekoszów)
II Laura Sitek (Piekoszów)
Wyniki KUMITE (walka):
I Justyna Krosta (Niepołomice)
II Ewa Jarząb (Piekoszów)
II Oliwia Sidło (Piekoszów)

Karatecy z KKM znowu z medalami
W sobotni poranek, 6 maja, zawodnicy Klubu Karate Morawica i Piekoszów oraz Justyna Krosta z Niepołomic 
stanęli do rywalizacji w Szwajcarii w Stans.

II Piotr Węgliński (Piekoszów)
III Laura Sitek (Piekoszów)
III Sylwia Kazimierska (Piekoszów)
III Zuzanna Trepka (Morawica)

 Pomimo bardzo dobrej dyspozycji jednak bez pucharu wró-
ciła Kinga Rabiej i Oliwia Skiba obie zawodniczki z Morawicy. 
Serdecznie GRATULUJEMY wszystkim zawodnikom sukcesów, 
a w szczególności medalistom!

 Zarząd Klubu Karate Morawica i Piekoszów składa serdecz-
ne podziękowania za okazaną pomoc, bez której nie była by 
możliwa wyprawy do Szwajcarii: Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Morawica Marianowi Burasowi, Panu dyr. ZPO w Morawi-

 Zmagania na najwyższym poziomie i prawdziwie sportowa rywa-
lizacja towarzyszyły tegorocznej edycji turnieju siatkowego, którego 
pomysłodawcą i głównym organizatorem był Lucjan Pietrzczyk. – 
Każdego roku w naszym turnieju udział bierze coraz większa liczba 
zawodników. To ogromnie cieszy i dowodzi, że turniej zyskał bardzo 
pozytywną opinię wśród zawodników – mówi Lucjan Pietrzczyk, po-
mysłodawca sportowego wydarzenia. – Mamy nadzieję, że uczestnicy 
tegorocznego turnieju będą miło go wspominać i wrócą do nas za rok, 
aby znów rywalizować w Bilczy na siatkarskim parkiecie – dodał.
 Po prawie siedmiu godzinach zmagań wyłoniono zwycięzców 
turnieju. W rywalizacji pań wygrał zespól Sparty Zagnańsk przed re-
prezentantkami naszej gminy Prima Sort Bilcza. Na trzecim miejscu 
rywalizację zakończyły zawodniczki Gali Skarżysko- Kamienna. Tuż za 
podium dwa kolejne zespoły z naszej gminy Power Girls Bilcza (4 miej-
sce) i Volley Bilcza (5 miejsce).  W rywalizacji panów wygrał najbardziej 
efektownie grający zespól MSS Masłów, przed ubiegłorocznym zwy-
cięzcą SK Bodzentyn. Na trzecim miejscu reprezentant naszej gminy 
M-Team. Poniżej wyniki turnieju.

VI Turniej Siatkówki o Puchar Posła na 
Sejm RP VII Kadencji Lucjana  Pietrzczyka

W Hali Sportowej w Bilczy odbyła się VI edycja turnieju piłki siatkowej o Puchar Posła na Sejm RP VII kadencji Lucja-
na Pietrzczyka. W turnieju wystartowało 21 zespołów. Prima Sort Bilcza zakończył rywalizację wśród pań na drugim 
miejscu, a na trzeciej pozycji wśród panów uplasował się M-Team Wola Morawicka. Szczegóły poniżej.

 Na zakończenie puchary dla najlepszych wręczyli Lucjan Pietrzczyk, 
radny Rady Miejskiej Morawica Tomasz Domagała, Waldemar Wójcik, 
Grzegorz Świt oraz sędzia główny Jacek Kubicki. W turnieju oprócz na-
gród drużynowych wyróżniono także indywidualnie Anetę Dora z Pri-
ma Sort Bilcza oraz Krzysztofa Kuropatwę z SK Bodzentyn uznając ich 
najlepszymi graczami turnieju. Zawody w roli sędziów prowadzili Anna 
Trzaska, Jan Mitek i Jacek Zieliński. Kolejna VII edycja już w przyszłym 
roku!
Składy najlepszych zespołów z Naszej Gminy:
Prima Sort Bilcza (Kobiety): Sylwia Posłowska, Katarzyna Lurzyń-
ska, Aneta Dora, Sylwia Kwiecień, Paulina Borto, Aleksandra Fietzo 
i Agnieszka Pięta.
M-Team Wola Morawicka (Mężczyźni): Maciej Ściga, Mirosław Matu-
szewski, Łukasz Ramiączek, Mateusz Dutkiewicz, Marcin Kubicki, Da-
niel Kowal, Michał Kroć i Jacek Stęplewski.

Jacek Kubicki
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Acy Jackowi Kuzia, firmie POL-MOT Auto 
Panu Piotrowi Jaworskiemu, firmie AU-
TO-ADAMCZAK na ręce Pana Marka 
Adamczaka, Panu Pawłowi, Tomaszowi 
i Andrzejowi Ściubis Zakład Mechaniki 
Pojazdowej, Panu Karolowi Węgrzynowi 
Bank Spółdzielczy w Łopusznie O/Pie-
koszów oraz firmie Wodociągi Kielce na 
ręce Pana Henryka Milcarza, Robertowi 
Żołądkowi, Adamowi Trepce i Arturowi 
Węglińskiemu oraz Pani Dominice Ra-
biej za wspólna wyprawę... DZIĘKUJEMY 
OSU!
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Podziękowania
Wszystkim partnerom, sponsorom i wystawcom oraz innym osobom skła-
damy serdeczne podziękowania za pomoc oraz wsparcie w zorganizowaniu 
wydarzeń kulturalnych: uroczystych obchodów Nadania Praw Miejskich dla 
Morawicy połączonych z I Jarmarkiem Miejskim Miasta i Gminy Morawica 
oraz Dniem Dziecka w Morawicy. Państwa zaangażowanie pozwoliło prze-
prowadzić te uroczystości na wysokim poziomie i  jest wyrazem Państwa 
otwartości na współpracę.

Serdecznie podziękowania kierujemy do Pana Michała Maruszaka – Dyrek-
tora Marketingu Grupy Radia „FAMA” za nieodpłatne i profesjonalne po-
prowadzenie imprezy kulturalnej Dzień Dziecka w Morawicy.

 
SPONSORZY I PARTNERZY WYDRZEŃ

 1. Miasto i Gmina Morawica
 2. Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy
 3. Piekarnia Białogon z Morawicy
 4. Pilot Pen Polska
 5. Pukka Pad
 6. Koral Sport i Rekreacja Sp. z o.o.
 7. Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. Producent naturalnej wody mine  
  ralnej „Buskowianka”
 8. Lody spod Łysicy
 9. Park Linowy Akademia Przygoda Morawica
 10. Exodus Bilcza
 11. Ośrodek Jeździecki Bilcza
 12. Manufaktura Słodyczy Magia Karmelu
 13. Centrum Nauki Leonardo da Vinci 
 14. Księgarnia „Tak Czytam” z Kielc 
 15. E1 Gokart Kielce
 16. Mada Sweet Adam Pawłowski
 17. For-Pak Fornalscy Sp. j.
 18. Słoneczny Góreccy Sp.j.
 19. PPH Poldaun Sp.z o.o.
 20. Lullaby Kielce
 21. PS Sports S.C. Kielce
 22. Dorota Sabat Avon Cosmetic Polska okręg 195 Kielce
 23. Szkoła PRO-FIL
 24. Agencja Handlu, Reklamy i Consultingu Scan Duo
 25. EM-JOT Kielce 
 26. Zespół Pasiek Świętokrzyskich „Pszczeli Dworek”
 27. Paintball Hardcore
 28. Sklep „Misiak” Brzeziny
 29. Socatots Kielce
 30. Jacek Kubicki
 31. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 32. Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie
 33. Terapia zajęciowa przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii
 34. Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola
 35. Świetlica środowiskowa w Brzezinach
 36. Stowarzyszenie Kreatywni Bilczanie
 37. Klub Seniora „Zawsze Młodzi” w Morawicy
 38. Bibliotekarze Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana   
  Pawła II w Morawicy
 39. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej
 40. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Morawicy
 41. Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o.
 42. Agnieszka Kuta
 43. Dorota Mostowiec
 44. Elżbieta Klimczak
 45. Koło Gospodyń Wiejskich „Brzezinianki”
 46. Koło Gospodyń Wiejskich „Nidzianecki”
 47. Koło Gospodyń Wiejskich „Drochowianie”
 48. Koło Gospodyń Wiejskich „Brudzowianki”
 49. Koło Gospodyń Wiejskich „Zaborzanki”
 50. Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanecki”
 51. Koło Gospodyń Wiejskich „Łabecanki”
 52. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej
 53. Beata Rutkiewicz z Brzezin – II wice miss Gminy Morawica’2016
 54. Szkoły i przedszkola z terenu gminy Morawica
 55. Daria Kierońska
 56. Klaudia Szałas
 57. Magdalena Chołuj
 58. Zespół PIRAMIDA
 59. Zespół Pieśni i Tańca Morawica
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 Morawica to dynamicznie rozwijająca się gmina, która po-
siada na swoim koncie liczne tytuły i wyróżnienia. Jak podkre-
śla burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, prawa 
miejskie są efektem długofalowej polityki zrównoważonego 
rozwoju. - Budowaliśmy tą naszą Morawicę od 1990 roku. Nad-
rabialiśmy braki, szczególnie w infrastrukturze, a gmina stop-
niowo rozwijała się. Nigdy nie marzyliśmy o tym, że Morawica 
może osiągnąć taki sukces. Zdobyliśmy dużą pozycję nie tylko 
w kraju, ale i w Europie, a nawet na świecie – mówił dumny 
i wzruszony Burmistrz Miasta i Gminy Morawica podczas uro-
czystości, podkreślając jednocześnie, że dzięki uzyskaniu praw 
miejskich Morawica zyska wizerunkowo, stając się silniejszym 
podmiotem na mapie całego kraju.  

4 czerwca, w Morawicy obchodozno uroczystości nadania praw miejskich. Biskup Marian Florczyk poświęcił 
pamiątkowy obelisk. Wmurowano także “kuferek czasu” z pamiątkami od mieszkańców, aktem upamiętnia-
jącym wydarzenie i informacjami dla przyszłych pokoleń. Zostanie on odsłonięty za sto lat. Zapraszamy do 
obejrzenia zdjęć z uroczystości uchwyconych okiem drona.

Wielki dzień dla Morawicy okiem drona.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z lotu ptaka.

 Program uroczystości związanych z nadaniem praw miej-
skich Morawicy był niezwykle obfity. Po mszy świętej w barw-
nym korowodzie przemaszerowano na plac przed Centrum Sa-
morządowym, gdzie odbyło się wmurawanie “kuferka czasu”. 
Po oficjalnych uroczystościach gości zaproszono na spektakl 
kostiumowy wystawiony na deskach Samorządowego Cen-
trum Kultury pt. “Wędrówki po historii – dzieje Morawicy”. 
W  przygotowanie uroczystości zaangażowały się instytucje, 
grupy społeczne nie tylko z samej Morawicy, ale i z całej gminy. 

Agnieszka Olech



Uroczystość nadania
praw miejskich Morawicy 

4 czerwca, w Morawicy uroczyście świętowano nadanie praw miejskich. Biskup Marian Florczyk poświęcił 
pamiątkowy obelisk. Wmurowano także “kuferek czasu” z pamiątkami od mieszkańców, aktem nadania praw 
miejskich i informacjami dla przyszłych pokoleń. Zostanie on odsłonięty za sto lat. 
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 Obchody z okazji nadania Morawicy praw miejskich rozpoczęły się od uroczystej 
mszy świętej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mora-
wicy koncelebrowanej przez biskupa Mariana Florczyka i ks. Jana Ciszka, proboszcza 
morawickiej parafii. - Małe miasto ta Morawica, ale tu jest wspólnota duchowa i to 
jest ta wielka wartość – podkreślał podczas mszy świętej, biskup Marian Florczyk, 
a po jej zakończeniu specjalny korowód przeszedł przed budynek Centrum Samo-
rządowego w Morawicy, gdzie nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowego 
obelisku oraz wmurowanie „kuferka czasu” z pamiątkami od mieszkańców.

 Warto przypomnieć, że wnio-
sek w sprawie nadania Morawicy 
praw miejskich w ubiegłym roku, 
podczas konsultacji społecznych, 
poparło ponad 70 procent miesz-
kańców. Następnie trafił on do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, gdzie uzyskał 
pozytywną opinię. Zaakceptowała 
go również Rada Ministrów. Prawa 
miejskie Morawica uzyskała z dniem 1 stycznia 2017 roku. - Długa to była droga. Budowaliśmy tą 
naszą Morawicę od 1990 roku. Transformacja ustrojowa pozwoliła nam wtedy wziąć sprawy w 
swoje ręce i gmina stopniowo zaczęła się rozwijać. Nadrabialiśmy braki szczególnie w infrastruk-
turze. Nigdy nie marzyliśmy o tym, że Morawica może osiągnąć taki sukces. Udało się. Zdobyliśmy 
dużą pozycję nie tylko w kraju, ale i w Europie, a nawet na świecie. Zwieńczeniem tego wszystkie-
go jest uzyskanie praw miejskich przez miejscowość Morawica. To nie był łatwy czas, ale sukces 
jest i z tego bez wątpienia się cieszymy – mówił dumny i wzruszony Burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica podczas uroczystości, podkreślając jednocześnie, że dzięki uzyskaniu praw miejskich 
Morawica zyska wizerunkowo, stając się silniejszym podmiotem na mapie całego kraju. Włodarz 
gminy złożył podziękowania na ręce wojewody z czasów rządów koalicji Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Bożentyny Pałki-Koruby za wsparcie, kiedy po raz pierwszy 
pojawił się pomysł nadania praw miejskich Morawicy. Gorące podziękowania popłynęły także do 
obecnej wojewody, Agaty Wojtyszek, która w sylwestrową noc wraz z wicewojewodą Andrze-
jem Bętkowskim przyjechała do Morawicy, aby o północy wręczyć akt nadania praw miejskich. 
Podziękowania popłynęły także do Rady Miejskiej w Morawicy na czele z Przewodniczącą Ewą 
Zaczek-Kucharską. - To właśnie rada podjęła uchwałę, aby Morawica stała się miastem. Dziękuję 
z tego miejsca za wsparcie także mieszkańcom, którzy zapytani o zdanie tak licznie wyrazili swoje 
poparcie. To wiele dla mnie znaczy – zaznaczył gospodarz gminy. 
 Jak podkreślał senator Krzysztof Słoń, ranga Morawicy zdecydowanie urosła odkąd otrzy-
mała prawa miejskie. - Przez te 27 lat ciężkiej pracy, kiedy wójtem, a teraz już Burmistrzem jest 
Marian Buras, który rozwijał wspólnotę samorządową, mając poczucie tego, że będąc razem 



i razem działając można zrobić wiele, udało się wiele zrobić. Nadanie 
praw miejskich jest tego przypieczętowaniem. W wielu rankingach 
ogólnopolskich Morawica jest na pierwszym miejscu. Rozwój przed-
siębiorczości, infrastruktury, inwestycja w ludzi przyniosły wspaniały 
efekt. Mam nadzieję, że uda się zrealizować wiele inwestycji. Kolejne 
sukcesy czekają z całą pewnością – przekonywał senator, Krzysztof 
Słoń. 
 To, że gmina jest postrzegana tak dobrze nie tylko w Polsce, ale 
w  i  Europie pokazali podczas uroczystości licznie przybyli goście, 
wśród których znaleźli się wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin, 
a także włodarze zagranicznych miast i gmin ściśle współpracujących 
z Morawicą od wielu już lat. -  Dzisiejsza chwila z całą pewnością 
zapisze się złotymi literami na kartach historii Miasta i Gminy Morawi-
ca, które już dawno stało się synonimem dobrej jakości zarządzania, 
a dziś staje się miastem z prestiżem i rangą. Jako młodzi samorządow-
cy wielokrotnie pobieraliśmy nauki od doświadczonego ówczesnego 
wójta, a dziś Burmistrza, Mariana Burasa. Za okazaną pomoc i życz-
liwość dziękujemy i składamy serdeczne gratulacje z okazji nadania 
praw miejskich – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski, składając jednocześnie podziękowania na ręce małżon-
ki Burmistrza. - Za wsparcie w trudnej pracy samorządowca i za to, 
że jest Pani filarem funkcjonowania swojego małżonka – dziękował 
Burmistrz, Robert Jaworski w imieniu samorządowców. Te słowa po-
twierdził także wójt gminy Pierzchnica, Stanisław Strąk. - Często ko-
rzystamy z porad burmistrza Mariana Burasa. Dziękujemy za otwarte 
serce i ciągłe przekonywanie, że warto mieć dalekosiężne plany i wi-
zje – mówił wójt, Stanisław Strąk, który wraz z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Daleszyce, Dariuszem Meresińskim złożył gratulacje na ręce 
gospodarza Morawicy. Ciepłe słowa popłynęły także od przedstawi-
cieli zagranicznych delegacji z miast i gmin współpracujących z Mora-
wicą. - Z Morawicą współpracujemy od ponad dziesięciu lat na wielu 
szczeblach. Współpraca ta układa się znakomicie, przynosząc kolejne 

plany. Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o nadaniu praw miejskich – 
mówił Ernst Schilling, burmistrz partnerskiej gminy Herbolzheim, który wręczył 
burmistrzowi Marianowi Burasowi ławeczkę – Jako, że Burmistrz dużo pracuje, 
będzie idealna do odpoczynku – tłumaczył wybór podarunku, a starosta dzielnicy 
Rača partnerskiego miasta Bratysława, Peter Pilinsky na ręce burmistrza Mariana 
Burasa przekazał klucze do miasta. - Jeden jest do bram miasta, drugi do skarbca, 
a trzeci do serc ludzi – mówił gratulując uzyskania praw miejskich. Gratulacje 
złożyli także przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego 
oraz przedstawiciele przedsiębiorców Miasta i Gminy Morawica, prezes Kopalni 
Wapienia Morawica Józef Dąbek oraz prezes Poldaun, Adam Kluźniak.    
 Po podpisaniu aktu przez władze Miasta i Gminy Morawica oraz zaproszo-
nych gości wmurowano go wraz z “kuferkiem czasu” nieopodal pamiątkowego 
obelisku. - To ważna chwila dla Miasta i Gminy Morawica, teraz też i mojej gminy 
– mówił eurodeputowany Bogdan Wenta, który wspominał podczas uroczystości 
jak szukał swojego miejsca na ziemi. - Znalazłem go właśnie tu, w Mieście i Gmi-

nie Morawica. Znajomi polecili mi to miejsce, chwaląc działania 
władz i dynamiczny rozwój gminy. Po rozmowie z wójtem decy-
zję podjęliśmy bardzo szybko. Tu warto mieszkać – przekonywał 
jeden z mieszkańców Miasta i Gminy Morawica, Eurodeputo-
wany, Bogdan Wenta. 
 Po oficjalnych uroczystościach gości zaproszono na spektakl 
kostiumowy wystawiony na deskach Samorządowego Centrum 
Kultury pt. “Wędrówki po historii – dzieje Morawicy” w reżyserii 
Anny Pobochy Igniatowskiej, który przybliżył zebranym historię 
Morawicy. O tym, jak wyglądała kiedyś Morawica opowiadali 
też radni miejscowości Marianna Parlicka-Słowik i Bartosz Kruk 
oraz sołtys, Jerzy Marcjan. Gości zaproszono także na okolicz-
nościowy tort. Wydarzenie połączone zostało z obchodami 
Dnia Dziecka oraz I Jarmarkiem Miejskim. 

Agnieszka Olech
fot A Radomski


