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3. RUNDA
GEPA LOGISTICS
SUPER RALLY za nami
68 załóg wystartowało w trzeciej rundzie rajdu GEPA LOGISTICS SUPER RALLY, 
która odbyła się na terenie Miasta i Gminy Morawica. Zawodnicy ścigali się 
samochodami terenowymi, quadami, motocyklami i pojazdami typu SSV. 
Prawdziwych sportowych emocji nie zabrakło.
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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
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 Ideą rankingu było wybranie naj-
lepszych prezydentów, burmistrzów 
i wójtów oraz gmin, wyróżniających się 
szczególną działalnością w  zakresie in-
westycji, ochrony środowiska oraz tury-
styki, sportu i rekreacji. Sprawdzano nie 
tylko działania promocyjno - kulturalne, 
ale też wzięto pod lupę działania gmin 
oraz tego jak potrafiły sobie poradzić 
z pozyskaniem środków unijnych w po-
przednich latach.
 W tegorocznym rankingu najlep-
szych wybierała kapituła w  składzie: 
Mariola Wytrykus - przedstawiciel biz-
nesu, menedżer w  Deloitte Consulting 
S.A., Kuba Wygnański - przedstawiciel 
środowiska organizacji społecznych, 
Zofia Jóźwiak - dziennikarz, prowadzą-
ca dodatek „Samorząd i administracja” 
Dziennika Gazety Prawnej, prof. Hanna 
Godlewska-Majkowska - naukowiec, 
nauczyciel akademicki w  Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie oraz Marta 
Gadomska- Byrska - szef Działu Dodat-
ki Poradnicze i Wydawnictwa Specjalne 
Dziennika Gazeta Prawna.
 Gmina Morawica od lat plasuje się 
wśród najlepszych gmin w  kraju, zdo-
bywając każdego roku czołowe miejsca 
w  ogólnopolskim plebiscycie “Perły Sa-

„Perły Samorządu” przyznano już po raz piąty. Uroczysta gala wręczenia nagród Dziennika Gazety Prawnej 
odbyła się 25 maja w Gdyni, w wyjątkowych wnętrzach Muzeum Emigracji. Muzyczną gwiazdą wieczoru był 
akordeonista Marcin Wyrostek wraz z zespołem.

„Perły Samorządu” rozdane.
Marian Buras i Miasto i Gmina Morawica 
wśród najlepszych w kraju!

morządu”. Nie inaczej było i tym razem. 
Bez wątpienia ważną dla Morawicy na-
grodą było II miejsce przyznane w kate-
gorii „Włodarz gminy miejsko-wiejskiej”. 
Burmistrza Mariana Burasa wyprzedził 
tylko burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, 
Jacek Lipiński. W tegorocznym rankingu 
kapituła wzięła pod uwagę osiągnięcia 
skupione wokół czterech aktywności 
włodarzy. Oceniano sposób w jaki pełnią 
oni funkcję: reprezentanta, menedżera, 
koordynatora oraz wizjonera.
 Morawica została doceniona przez 
kapitułę oraz ekspertów firmy Deloitte 
jeszcze w  kategorii samorządów, zaj-
mując 4. miejsce wśród gmin wiejsko-
-miejskich, a stronę internetową Miasta 
i  Gminy Morawica okrzyknięto “Samo-
rządową Perłą Internetu” w  kategorii 
„Gmina miejsko-wiejska”. Jury nagro-
dziło stronę gminy, doceniając przyjazny 
layout, ale też merytorykę strony i  jej 
przydatność dla osób niepełnospraw-
nych. Jak podkreślano, podział na strefy 
dla mieszkańców, turystów, biznesu uła-
twia poruszanie się po stronie. Warto 
przypomnieć, że Miasto i Gmina Mora-
wica nową stronę internetową urucho-
miło w tym roku, tuż po uzyskaniu praw 
miejskich.

 Radości z  przyznanych ogólnopol-
skich wyróżnień nie kryje Burmistrz 
Miasta i  Gminy Morawica, Marian Bu-
ras. – W  tegorocznej edycji otrzymali-
śmy aż  trzy „Perły Samorządu” i  tym 
samym zostaliśmy docenieni w różnych 
obszarach. To znakomite osiągnięcie, 
tym bardziej, że dopiero co awansowa-
liśmy do grupy gmin miejsko-wiejskich. 
W  poprzednich latach otrzymywaliśmy 
„Perły Samorządu” w  kategorii gmin 
wiejskich. Osobiście cieszą mnie wszyst-
kie z tych nagród. Znalezienie się w tak 
doborowym gronie najlepszych włoda-
rzy i  gmin to wielki prestiż. Te sukcesy 
to oczywiście nie tylko moja zasługa. To 
ogromne zaangażowanie i praca urzęd-
ników, radnych, sołtysów, ale i  samych 
mieszkańców. Wszyscy zapracowaliśmy 
na nasz wspólny sukces – podkreśla Bur-
mistrz Miasta i  Gminy Morawica, Ma-
rian Buras i zaznacza, że na laurach nie 
zamierza osiąść. – Przed nami kolejne 
duże inwestycje, które sprawią, że nasza 
gmina rozwinie się jeszcze bardziej – za-
pewnia włodarz Miasta i Gminy Mora-
wica.

Agnieszka Olech

Kongres Perły Samorządu 2017. 
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 W punktach konsultacyjnych świadczona będzie specjali-
styczna pomoc dla rodzin i klientów indywidualnych w zakre-
sie:
• poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sprawach rodzin-
nych oraz wychowawczych,
• pomoc psychologiczna dla osób przeżywających kryzysy ży-
ciowe, trudności przystosowawcze lub borykającymi się z in-
nymi trudnościami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej,
• diagnoza pojawiających się trudności w funkcjonowaniu 
dzieci i młodzieży,   
• pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie socjalizacji w szkole,
• porady i pomoc dla dzieci i młodzieży posiadającym trud-
ności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, pomoc 
rodzicom/opiekunom prawnym w rozwijaniu kompetencji ro-
dzicielskich umiejętności, w rozpoznawaniu i rozwijaniu indy-
widualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
• rozmowy motywujące  i wspierające,
• pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, w sytuacjach 
kryzysowych w grupie rówieśniczej, po traumie, wszelkich stre-
sach, wyciszanie konfliktów małżeńskich,
• prowadzenie mediacji rodzinnej,

W Morawicy ruszył Punkt Konsultacyjny z bezpłatnymi poradami psychologa, pedagoga, prawnika i mediato-
ra. Porozumienie o współpracy w tej sprawie podpisali Starosta Powiatu Kieleckiego, Michał Godowski oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras.  

Ruszył bezpłatny Punkt
Konsultacyjny dla mieszkańców

 Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie na terenie Powiatu 
Kieleckiego otworzy cztery Punkty Konsultacyjne. Powstaną 
one nie tylko w Morawicy, ale i w Chęcinach, Daleszycach oraz 
Łopusznie. - Wszystko dzięki dobrej współpracy z gminami. My 
jako powiat zapewniamy doskonałych specjalistów w swoich 
dziedzinach, a gminy koordynują prace na swoim terenie, a tak-
że zapewniają lokale. Wszystko po to, aby pomóc tym najbar-
dziej potrzebującym ludziom i rodzinom – tłumaczy Michał Go-
dowski, Starosta Powiatu Kieleckiego, dziękując za przychylność 
władzom gminy. - Z bezpłatnych porad psychologa, pedagoga, 
prawnika i mediatora będą mogli korzystać mieszkańcy na-
szej gminy bezpłatnie. Dokładamy wszelkich starań, aby wyjść 
naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy – podkreśla 
Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, składając 
w imieniu mieszkańców i samorządu Miasta i Gminy Morawica 
podziękowania na ręce Starosty Michała Godowskiego, Człon-
ka Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdana Gierady, Anny Bielnej, 
dyrektor PCPR w Kielcach, a także zaangażowanych w pomoc 
społeczną pracowników morawickiego MGOPS na czele z kie-
rownik MGOPS w Morawicy, Kazimierą Szałas. 
 Jak podkreśliła obecna podczas uroczystego otwarcia punk-
tu konsultacyjnego w Chęcinach Anna Bielna, dyrektor PCPR 
w  Kielcach, w ramach działalności punktu konsultacyjnego 
przewidziano poradnictwo i wsparcie psychologiczne w spra-
wach rodzinnych oraz wychowawczych, pomoc dla osób prze-
żywających kryzysy życiowe, pomoc dzieciom i młodzieży w za-

kresie socjalizacji w szkole, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 
w rodzinie, wyciszanie konfliktów małżeńskich, prowadzenie 
mediacji rodzinnej, profilaktykę dla mieszkańców, m.in. ukie-
runkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodzi-
ców, profilaktykę zachowań agresywnych wśród dzieci i mło-
dzieży, porady prawne w zakresie prawa cywilnego w tym: 
prawo rodzinne, prawo pracy, rzeczowe i inne, a także pomoc 
prawną w sporządzaniu projektów, pozwu, czy wniosku.

Agnieszka Olech

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy,
dyżury będą odbywać się w drugi czwartek miesiąca, tel. 41 301 40 41. 

• profilaktyka dla mieszkańców m.in. ukierunkowanych na 
rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktyka 
zachowań, agresywnych wśród dzieci i młodzieży, prelekcje na 
temat mediacji i inne,
• porady prawne w zakresie prawa cywilnego w tym: prawo 
rodzinne, prawo pracy, rzeczowe i inne,
• pomoc prawna w sporządzaniu projektów, pozwu, wniosku 
oraz innych pism.

Porad i konsultacji udzielać będą pracownicy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:

Psycholog- Lidia Świeboda-Toborek
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czło-
nek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi po-
radnictwo i konsultacje  psychologiczne dla rodzin oraz osób 
indywidualnych. Realizuje działania z obszaru interwencji kry-
zysowej. Diagnozuje zaburzenia i trudności w funkcjonowaniu 
poznawczym, społecznym i emocjonalnym występujące u dzie-
ci i młodzieży. Specjalizuje się w problematyce całościowych 
zaburzeń rozwojowych, w tym spektrum autyzmu. Posiada 

Umowę podpisali Burmistrz Marian Buras oraz starosta Michał Godowski
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doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, grup wsparcia oraz 
warsztatów psychoedukacyjnych ukierunkowanych na rozwój 
osobisty, kształtowanie umiejętności rodzicielskich i poszuki-
wanie rozwiązań sytuacji problemowych.

Psycholog- Marcelina Jończyk- Król
Absolwentka Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psycho-
logicznego. Psycholog praktyk zajmujący się poradnictwem, 
wsparciem oraz diagnozą psychologiczną dla pieczy zastępczej 
oraz mieszkańców powiatu kieleckiego. Posiada doświadcze-
nie w pracy z rodzinami w kryzysie m. in. w sytuacji straty oso-
by bliskiej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz 
rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo-wycho-
wawczymi.

Pedagog- Pani Justyna Kasperek
Absolwentka pedagogiki i resocjalizacji, oligofrenopedagogi-
ki oraz terapii pedagogicznej mediator. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu w pracy pedagoga szkolnego, zna potrzeby    
i problemy dzieci. Specjalizuje się   w pomocy dzieciom i mło-
dzieży posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych 
i  środowiskowych. Prowadzi konsultacje dla rodzin mających 
problemy  wychowawcze i trudności z utrzymaniem odpo-
wiedniej motywacji do nauki dzieci i młodzieży. Prowadzi dzia-
łania z zakresu psychoedukacji oraz profilaktyki.

Mediator- Pani Teresa Jakubowska
Konsultant ds. Współpracy z Rodziną i Dzieckiem PCPR w Kiel-
cach. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, spe-
cjalność: Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna oraz Akademii 
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- Instytut Psychologii Sto-
sowanej specjalność: Poradnictwo Psychologiczne i Interwen-
cja Kryzysowa. Mediator wpisany na listę mediatorów Sądu 
Okręgowego w Kielcach. Mediator rodzinny w Caritas Diecezji  
Kieleckiej- Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach. Media-
tor- V-ce Prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskich Mediatorów. 
Realizuje działania z obszaru interwencji kryzysowej, udzie-
la wsparcia dla osób będących w przemocy lub zagrożonych 
przemocą. Poprzez mediacje rozwiązuje konflikty  rodzinne, 
małżeńskie, problemy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi media-
cje sądowe i poza sądowe. Zajmuje się profilaktyką.

Radca Prawny- Pani Anna Kangier
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą-
skiego. W 2003 roku ukończyła aplikację sędziowską i złożyła 
egzamin sędziowski. W latach 1993-2010 pracowała w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach. W 2006 roku wpisana została na li-
stę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w  Kielcach, pod numerem KL- K 756. Obecnie pracuje m.in. 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach świad-
cząc pomoc prawną na rzecz mieszkańców powiatu Kieleckie-
go bez względu na dochód. 

6 maja, w Bilczy odbyły się miejsko-gminne obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami 90-lecia Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bilczy oraz wprowadzeniem relikwii Świętego Floriana. Dokonano też wręczenia odzna-
czeń dla wyróżniających się w służbie druhen i druhów. Uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Morawicy pod batutą kapelmistrza Pawła Czekaja. 

Miejsko-Gminny Dzień Strażaka 
połączony z jubileuszem
90-lecia OSP w Bilczy

 W pierwszą sobotę maja, Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy 
świętowała okrągły jubileusz 90-lecia swego istnienia i dzia-
łalności. Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem relikwii 

Świętego Floriana do kościoła pw. Św. Kazimierza. Podczas 
uroczystej mszy kapelan świętokrzyskich strażaków ksiądz ka-
nonik Marek Mrugała, proboszcz parafii pw. Św. Kazimierze 
w Bilczy powierzał druhów wstawiennictwu Świętego Floriana, 
patrona wszystkich strażaków. - Strażakom życzymy, aby służ-
ba ludziom przynosiła zadowolenie, a to co czynią, żeby robili 
z wielką radością i wdzięcznością od tych, którzy otrzymują tą 
pomoc – życzył druhom i druhnom ochotniczych straży po-
żarnych z terenu gminy Morawica oraz wszystkim strażakom 
ks. Marek Mrugała – kapelan świętokrzyskich strażaków.
 Po mszy udano się na plac przez kościołem, gdzie po uro-
czystej defiladzie zebrano się, aby podziękować wszystkim dru-
hnom i druhom za ich ofiarną służbę. W tym dniu, szczególne 
gratulacje popłynęły do jednostki OSP w Bilczy, która świę-
towała 90-lecie swojej działalności. - 90 lat w życiu kazdego 
człowieka to bardzo długo. W życiu jednostki to kilka pokoleń 
strażaków. Z tego miejsca pragnę im wszystkim się pokłonić 
i  złożyć podziękowania za to, że bezinteresownie stoicie na 
straży bezpieczeństwa naszych mieszkańców – zwrócił się do 
druhów z OSP w Bilczy Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, 
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Uroczysty przemarsz strażaków zrobił wrażenie na gościach
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Marian Buras, przypominając jednocześnie, że na terenie mia-
sta i  gminy Morawica działa trzynaście jednostek OSP, które 
gromadzą blisko 450 druhów. - Mamy dwie kompanie hono-
rowe, a jednostki w Bilczy, Morawicy, Brudzowie i Woli Mora-
wickiej są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Nasi 
druhowie to liderzy w krajowych mistrzostwach pożarniczych. 
Na nich zawsze można liczyć. Za tą ofiarną i bezinteresowną 
służbę na rzecz drugiego człowieka dzisiaj składamy im ser-
deczne podziękowania - - mówił z nieukrywaną dumą Bur-
mistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. Podziękowania 
strażakom i gratulacje dla jednostki OSP z Bilczy złożyli także 
zaproszeni goście, a wśród nich: druh Mirosław Pawlak, Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, st.bryg.
mgr inż. Sylwester Hamera komendant miejski PSP w Kielcach, 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach starszy 
brygadier Robert Sabat, wiceprezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego OSP RP oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP RP – dh Ireneusz Żak, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP 
Zygmunt Domagała, wiceprzewodniczący Głównego Sądu Ho-
norowego OSP oraz wiceprezes ZOP OSPRP druh Marian Two-
rek, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Starosta 
Powiatu Kieleckiego Michał Godowski, a także radni powiatu 
kieleckiego: Katarzyna Stańko i Jacek Kuzia oraz Komendant 
Chorągwi Kieleckiej ZHP harcmistrz Tomasz Rejmer i Komen-
dant Hufca ZHP Kielce-Miasto podharcmistrz Marcin Jedliński. 
 90-lecie straży pożarnej to bez wątpienia okazja do refleksji 
i podsumowań, ale przede wszystkim to dzień radości z osią-
gnięć i dokonań w służbie strażackiej. A tych dokonań, jak 
podkreślano, bilczańscy strażacy mają wiele na swoim koncie. 
Prezes OSP w Bilczy, druh Lucjan Pietrzczyk przytoczył histo-

rię jednostki i w imieniu braci strażackiej z Bilczy odebrał tego 
dnia szereg podziękowań za dokonania druhów i ich ofiarną 
służbę. 
 Ważnym momentem podczas uroczystości jubileuszowych 
było wręczenie zasłużonym strażakom medali i wyróżnień. Zło-
tym Znakiem Związku uhonorowano dh Lucjana Pietrzczyka, 
prezesa OSP w Bilczy. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP województwa świętokrzyskiego Złotym 
Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni dru-
howie: Mariusz Frankowicz i Janusz Lurzyński.  Srebrny Medal 
za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Jolana Bedla, 
Katarzyna Bedla, Rafał Maziejuk, Beata Pietrzczyk, Agnieszka 
Świt, Władysław Wawszczyk oraz Milena Wichnera. Brązowy-
mi Medalami odznaczono druhów: Jacka Kubickiego, Andrzeja 
Stelmaszczyka, Grzegorza Świta oraz Janusza Wróblewskiego. 
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhowie: Łukasz Kubic-
ki, Tadeusz Kuc, Łukasz Mucha, Filip Sztobryn i Mateusz Żucho-
wicz. 
 Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada podod-
działów przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dęta z Morawicy, 
która tradycyjnie już uświetniła Gminne obchody Dnia Straża-
ka połączone w tym roku z 90-leciem OSP w Bilczy i wpro-
wadzeniem relikwii Świętego Floriana do tutejszego kościoła.. 
Następnie druhowie oraz zaproszeni goście przemaszerowali 
do remizy OSP w Bilczy, gdzie świętowano 90-lecie tutejszej 
jednostki. Były wpisy do księgi pamiątkowej OSP i moc życzeń, 
które tego dnia popłynęły na ręce druhów. 

Agnieszka Olech
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Najlepszym druhom wręczono odznaczenia strażackie

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej
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 W 2016 roku przeprowadzili-
śmy dwa nabory wniosków. Pierwszy 
z  nich dotyczył przedsięwzięcia Roz-
wój działalności gospodarczej i od-
był się w listopadzie. Budżet wynosił 
tu 1 875 000,00 zł, a aplikować można 
było o kwotę od 25 tys. do 300 tys. zł, 
co stanowiło 50% kosztów kwalifiko-
walnych. W ramach naboru do biura 
Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej 
Nidy” wpłynęło 18 wniosków, z czego 
15 przeszło pozytywnie weryfikację 
formalną i podlegało ocenie zgodno-
ści pod względem kryteriów wyboru. 
Łączna wnioskowana kwota pomocy 
z 18 wniosków o przyznanie pomocy to 
3 152 999,29 zł. Rada pozytywnie oce-
niła 15 wniosków do dofinansowania, 
natomiast w limicie środków  zmieściło 
się 10 z nich na łączną kwotę pomocy 
1  782  862,00 zł. W ramach tych pro-
jektów planowane jest do utworzenia 
15 nowych miejsc pracy. Drugi konkurs 
przeprowadzony w 2016 roku dotyczył 
przedsięwzięcia Budowa lub przebu-
dowa ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej. W ramach budżetu, który 
wynosił  1 420 000,00 zł złożone zosta-
ły 4 wnioski, wszystkie przeszły pozy-
tywnie weryfikację formalną i uzyskały 
dofinansowanie. W ramach projektów 
powstanie świetlica wiejska i boisko 
wielofunkcyjne w Bieleckich Młynach, 
a  także zmodernizowane zostaną bo-
iska w Nowinach, Bolechowicach i Ko-
rzecku. Łączna wnioskowana kwota 
pomocy wyniesie 1 148 072,54 zł. 

 Kolejne nabory wniosków miały 
miejsce w bieżącym roku i dotyczyły 
przedsięwzięć Lokalna Sieć Innowa-
cji oraz Podejmowanie Działalności 
Gospodarczej. W ramach tego pierw-
szego budżet wynosił 50  000,00 zł 
i do biura LGD wpłynęło 5 wniosków 
po 10 tys. zł, a więc wszystkie zosta-

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-No-
winy informuje o przeprowadzonych dotychczas konkursach w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014-2020, a także o planowanych naborach, co jest szczególnie istotne dla organizacji planujących aplikować 
o środki w ramach naszego budżetu. 

Planowane i zakończone
dofinansowania przez
LGD „Perły Czarnej Nidy”

ły wybrane do dofinansowania. Celem 
projektów jest wypracowanie z udzia-
łem lokalnej społeczności propozy-
cji rozwiązań lokalnych problemów. 
Będą mogły one zostać wdrożone 
w  ramach projektów grantowych re-
alizowanych w późniejszym terminie. 
Nabór na Podejmowanie działalności 
gospodarczej trwał od 30.03.2017 r. 
do 12.04.2017 r., a budżet wynosił tu 
500 000,00 zł. Kwota dofinansowania 
wynosiła tu 50  000,00 zł. W ramach 
naboru do biura Lokalnej Grupy Dzia-
łania wpłynęło 19 wniosków, z czego 
17 przeszło pozytywnie weryfikację 
formalną i podlegało ocenie zgodno-
ści pod względem kryteriów wyboru. 
Do dofinansowania wybranych zostało 
10 wniosków, a koszty kwalifikowalne 
stanowić mogą nawet 100% kosztów 
projektu. 

Planowane konkursy:

 Działania na rzecz integracji 
mieszkańców, ochrony środowi-
ska oraz przeciwdziałania zmianom 
klimatu. Nabór planowany jest na II 
połowę 2017 r, a budżet wynosi tu 
225 000,00 zł. 

 Wdrażane w ramach niniejszego 
przedsięwzięcia projekty wpływać po-
winny na integrację mieszkańców, po-
winny także być to inicjatywy oddolne, 
pomysły, które pochodzą wprost od 
mieszkańców i wykorzystują lokalne 
zasoby. Dodatkowo punktowane będą 
pomysły 

 Wypracowane przez mieszkańców 
podczas warsztatów odbywających się 
w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokal-
na sieć innowacji.

 Zachowanie materialnego dzie-
dzictwa lokalnego – ogłoszenie nabo-

ru planowane jest na I połowę 2017 r. 
Budżet na konkurs to 240  000,00 zł. 
Możliwe do realizacji projekty: reno-
wacja, restauracja, konserwacja zabyt-
kowych kościołów (ich elementów) lub 
innych obiektów zabytkowych w tym 
wpisanych do rejestrów gminnych.

 Promocja obszaru objętego LSR, 
w tym produktów lub usług lo-
kalnych - nabór planowany jest na 
II połowę 2017 r., a budżet wynosi tu 
140  000,00 zł. Możliwe do realizacji 
projekty: prowadzenie kampanii pro-
mocyjnych z wykorzystaniem mediów 
– prasy, radia, portali internetowych, 
wydawnictwa promocyjne. Działania 
skupiać się będą na lokalnych atrak-
cjach, produktach i usługach. 

 Promocja obszaru objętego LSR, 
w tym produktów lub usług lokal-
nych (projekt własny). Nabór plano-
wany jest na II połowę 2017 r., bu-
dżet na konkurs to 50 000 zł. Wniosek 
planowany do realizacji przez LGD, 
a w jego ramach powstanie przewod-
nik po atrakcjach obszaru LGD.  

 O kolejnych ogłaszanych konkur-
sach informować będziemy na stronie 
www.perlycn.pl oraz na naszym profilu 
na facebooku. Szczegóły naborów na 
bieżąco wysyłać będziemy do zainte-
resowanych poprzez newslettera, do 
którego można zapisać się na stronie 
www.katalog.perlycn.pl Przed każdym 
naborem organizować będziemy rów-
nież spotkania w gminach wchodzą-
cych w skład LGD po to, by przybliżyć 
zasady ubiegania się o pomoc. Do-
datkowo pracownicy biura świadczą 
bezpłatne doradztwo indywidualne 
w biurze mieszczącym się w Morawicy 
przy ul. Spacerowej 7 i pod nr telefonu 
41 311 46 91 wew. 304, 305.
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 W piątek, 28 kwietnia   2017 r., 
w  Brzezinach miało miejsce ważne dla 
mieszkańców, a przede wszystkim dla 
uczniów tutejszej szkoły   wydarzenie 
–  uroczystość  otwarcia nowego boiska, 
wybudowanego na terenie szkolnym je-
sienią. Projekt został dofinansowany ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Wtedy  (jeszcze) wójt gminy Morawica, 

Otwarcie boiska przy szkole
w Brzezinach

pan Marian Buras, mówił: „Uczniowie 
szkół w  Brzezinach i  w  Woli Morawic-
kiej już niebawem będą mogli korzy-
stać z  nowoczesnych boisk wielofunk-
cyjnych. Będą one otwarte również dla 
wszystkich mieszkańców. W  godzinach 
lekcyjnych będą służyć uczniom, nato-
miast później czy w  weekendy zapew-
ne będą grać na nich bezpłatnie osoby 

Pełną parą ruszyły prace związane z budową kanalizacji przy ulicy Rzecznej w Woli Morawickiej. O dofinanso-
wanie nowych odcinków kanalizacji i wodociągów władze Miasta i Gminy Morawica ubiegają się w ramach 
PROW. 

Powstaje wodociąg i kanalizacja przy 
ulicy Rzecznej w Woli Morawickiej

 W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie do Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziano trzy zadania bu-

dowy wodociągów i kanalizacji. Pierwszy to budowa kanalizacji 
i wodociągu przy ulicy Rzecznej w Woli Morawickiej. Drugi to 
budowa kanalizacji przy ulicy Sadowej w Łabędziowie, a trzeci 
to budowa wodociągu i kanalizacji przy ulicy Wrzosowej w Bil-
czy. Łącznie miałoby powstać 6 kilometrów sieci kanalizacyjnej 
i 5 kilometrów sieci wodociągowej. Inwestycję oszacowano na 
kwotę 3 milionów 800 tysięcy złotych, z czego gmina wniosku-
je o 2 miliony złotych unijnego dofinansowania. 
 Prace nad budową kanalizacji przy ulicy Rzecznej już ruszy-
ły. Warto przypomnieć, że po ich zakończeniu ulica Rzeczna 
w Woli Morawickiej będzie przebudowana na długości 833 
metrów. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach usuwa-
nia klęsk żywiołowych. Miasto i Gmina Morawica na jej prze-
prowadzenie pozyskało 624 tysiące złotych dofinansowania. 
Promesę na dofinansowanie inwestycji z rąk wojewody Aga-
ty Wojtyszek oraz wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego już 
odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. 

Agnieszka Olech

dorosłe czy też absolwenci szkół. […] 
Chcemy, by wszyscy mieszkańcy, choć 
głównie ci najmłodsi, mogli rozwijać 
swoje sportowe pasje i umiejętności.”
 I oto plany się ziściły – przy szkole 
w Brzezinach, w miejscu dawnego bo-
iska,   powstał piękny obiekt sportowy 
ze sztuczną nawierzchnią, przeznaczony 
do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, siat-

Prace przy ulicy Rzecznej już się rozpoczęły.
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Karta Mieszkańca Miasta i Gminy Morawica to program stworzony z myślą o mieszkańcach Miasta i Gminy 
Morawica. W ramach programy Karta Mieszkańca każdy posiadacz karty może skorzystać z bonusów, rabatów 
oraz zniżek na usługi oferowane przez Partnerów Programu. O kartę mogą się również ubiegać osoby nie-
zameldowane pod warunkiem, że przedstawią ksero 1 str. PIT lub druk ZAP-3, w którym w rubryce pod nazwą 
miejsce zamieszkania podany jest adres na terenie Miasta i Gminy Morawica. 

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 cyfrowa, format legitymacyjny)

3. czekaj na kontakt z naszej strony z informacją o odbiorze 
karty.

 Wniosek można również złożyć w wersj ielektronicznej, 
dostępny jest na stronie internetowej www.morawica.pl w za-
kładce “mieszkaniec”.

Już można składać wnioski
o wyrobienie „Karty Mieszkańca” 

kówkę, koszykówkę, badmintona czy 
tenisa. Dodatkowo zamontowano urzą-
dzenia lekkoatletyczne, między innymi 
skocznię do skoku w dal czy rzutnię do 
pchnięcia kulą, a całość ogrodzono tzw. 
piłkochwytem. Wykonawcą projektu 
była firma Tarakol.
 Wraz z nadejściem wiosny wzrasta 
zainteresowanie uprawianiem sportu 
(choćby tylko rekreacyjnie) czy po pro-
stu aktywnymi sposobami spędzania 
czasu, więc pora już najwyższa oddać 
boisko do użytku tym, którzy pragną się 
ruszać i zdrowo żyć.
 Właśnie 28 kwietnia o godzinie 
17.00 – mimo niesprzyjającej aury (pa-
dał deszcz) – ks. Proboszcz Józef Knap 
poświecił  nowy obiekt. Następnie głos 
zabrał gospodarz – pan Krzysztof Ku-
bicki, dyrektor Zespołu Szkół w Brzezi-
nach, który poprosił zaproszonych gości 
o przecięcie wstęgi. Dokonali tego: pan 
Marian Buras, burmistrz miasta i gmi-
ny Morawica, radni: pan Janusz Wojtyś 
i pan Damian Woźniak, ks. Józef Knap, 
sołtys Podwola pani Wiesława Domań-
ska, sołtys Brzezin pan Ryszard Znój, 
pani Marianna Węgrzyn – prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, 
a także przewodniczące Rad Rodziców 
obu szkół: pani Róża Wojcieszyńska 
oraz pani Grażyna Podsiadło. Ten do-
niosły moment spod parasoli obserwo-
wali przybyli na uroczystość nauczycie-
le, rodzice i dzieci. W krótkich słowach 
przemawiający podkreślili, że tego typu 

obiekty integrują społeczność, dlatego 
są tak ważne. Przypomniano, że boisko 
w Brzezinach to efekt zaangażowania 
i współpracy wielu osób. Podziękowania 
skierowano więc na ręce dyrektora szko-
ły Krzysztofa Kubickiego (za inicjatywę 
i  „iskrę” do działania), radnych i  pana 
burmistrza, którzy finansowali (a koszt 
budowy był niebagatelny- prawie 420 
tys. złotych)   i pilotowali całe przedsię-
wzięcie, prowadzące do powstania tej 
najnowocześniejszej w gminie areny 
sportowej.   Niestety, planowane na to 

popołudnie rozgrywki trzeba było prze-
nieść pod dach. Dlatego mecz rodzice 
dzieci szkolnych kontra rodzice dzieci 
przedszkolnych rozegrano już w sali gim-
nastycznej, podobnie jak mecze dzieci.
 Deszczowe chmury ustąpiły, nad  no-
wiutkim boiskiem będzie już zawsze 
świeciło słoneczko. Oby tylko wszyscy 
użytkownicy dbali zarówno o stan tech-
niczny, porządek,  jak i  bezpieczeństwo 
własne i innych.

Katarzyna Telka

Uroczyste przecięcie wstęgi było symbolicznym otwarciem nowego boiska
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Budowa ulicy Jagodowej w Brzezinach idzie pełną parą

 Roboty w pełni trwają przy budowie ulicy Jagodowej 
w Brzezinach, gdzie do tej pory nie było asfaltu, a droga była 
jedynie utwardzona. Wykonawcę budowy ulicy Jagodowej 
w Brzezinach wyłoniono w drodze zamówienia publicznego. 
14 kwietnia dokonano otwarcia złożonych ofert. Po ich prze-
badaniu i ocenie okazało się, że ulicę Jagodową wybuduje Za-
kład Robót Drogowych “DUKT” Sp. z o.o. Z Woli Murowanej. 
Inwestycja kosztować będzie blisko 134 tysiące złotych i  zo-
stanie sfinansowana z budżetu Miasta i Gminy Morawica. - 
25 kwietnia przekazaliśmy plac budowy wyłonionemu wyko-
nawcy inwestycji. Nowy dywanik asfaltowy zostanie położony 
w tym miejscu na długości 231 metrów – poinformował Mar-
cin Dziewięcki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica. 
Plac budowy już został przekazany, a prace przy budowie ulicy 
Jagodowej właśnie ruszyły. Zgodnie z umową inwestycja musi 

Na terenie Miasta i Gminy Morawica sukcesywnie powstają nowe drogi i chodniki budowane w miejscach, 
gdzie powstają kolejne zabudowy mieszkaniowe. Gmina remontuje też stare nawierzchnie, często zniszczone 
czynnikami atmosferycznymi. Na część z tych inwestycji władze gminy pozyskały dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych. Na niektóre drogi przyznano także rządowe dofinansowanie. Już ruszyły prace przy ulicy Jago-
dowej w Brzezinach, ulicy Rogatka w Bilczy, a także przy ulicach Granice i Zacisze w Dyminach. 

Ruszyła
budowa dróg i chodników

być zakończona do 30 sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że 
mieszkańcy nową drogą pojadą już niebawem. Po zakończeniu 
inwestycji będzie tu nie tylko zdecydowanie bardziej bezpiecz-
nie, ale też komfortowo.

Powstaje kolejna droga za rządowe pieniądze

 Prace trwają także przy budowie ulicy Granice i ulicy Zaci-
sze w Dyminach wraz z chodnikiem o łącznej długości blisko 
800 metrów. Jest to droga wykonywana w ramach rządowego 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019” w poprzednich latach potocznie 
nazywanego “schetynówkami”. Warto przypomnieć, że do tej 
pory w ramach tego programu na terenie gminy Morawica po-
wstało już pięć dróg. Samorząd gminy Morawica w tym roku 
złożył aż pięć wniosków, w tym jeden wspólnie z Powiatem 
Kieleckim, o rządowe dofinansowanie rozbudowy infrastruktu-
ry drogowej. Zakończenie budowy ulicy Granice i ulicy Zaciesze 
w Dyminach przewidziano na koniec tego roku. 

Przy ulicy Rogatka w Bilczy już budują chodnik

 Powody do zadowolenia mogą mieć także mieszkańcy ulicy 
Rogatka w Bilczy. To właśnie w tym miejscu właśnie budowany 
jest chodnik. Nowy ciąg pieszy powstanie tu na długości 240 
metrów. Wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa 
na odcinku o długości 57,30 metrów. Zgodnie z terminarzem 
zamówienia cała inwestycja ma zakończyć się do 30 sierpnia 
bieżącego roku. Wykonawcą generalnym zadania jest firma 
NATUR-BRUK, która zrealizuje budowę chodnika wraz z kana-
lizacją deszczową za kwotę nieco ponad 119 tysięcy złotych. 
Inwestycja w całości będzie finansowana z budżetu gminy. 

Pełną parą idą prace przy budowie nowych dróg i chodników
na terenie Miasta i Gminy Morawica
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 Warto przypomnieć, że trzy lata temu gmina Morawica przy-
stąpiła do obchodów Dnia Rodzin Wielodzietnych. Natomiast dwa 
lata temu po raz pierwszy zorganizowano również spotkanie Ro-
dzin Wielodzietnych, ale zaproszono na nie same panie, aby uczcić 
w ten sposób Dzień Matki. Ta tradycja kontynuowana jest każdego 
roku. - W tym roku zaprosiliśmy blisko czterysta mam, które uro-
dziły czworo i więcej dzieci – zaznaczyła Kazimiera Szałas, kierow-
nik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

Ponad dwieście mam, a dla każdej z nich piękna róża – w tym roku hucznie świętowano Dzień Matki w gminie 
Morawica. W gościnnych progach Centrum Kultury w Morawicy władze gminy już po raz trzeci w historii spo-
tkały się z mamami, które urodziły czworo i więcej dzieci.

Gorące podziękowania
dla matek w Morawicy
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 Z okazji Dnia Matki nie zabrakło wielu niespodzianek dla sza-
cownych mam. Poza pięknymi życzeniami wszystkie odebrały z rąk 
zastępcy Burmistrza Marcina Dziewięckiego piękne róże. Specjal-
nie dla nich zaproszono też wspaniałych artystów. - Współorgani-
zatorem dzisiejszej uroczystości jest Centrum Kultury. Z okazji Dnia 
Matki przygotowaliśmy część artystyczną. Na naszej scenie wystą-
pił kabaret „Jeszcze nie starszych panów” z repertuarem przygoto-
wanym typowo dla mam, a także Chór Nicolaus z Lisowa – powie-
działa Teresa Badowska, dyrektor Centrum Kultury w Morawicy.
 Jak podkreślano podczas uroczystości, matka to wielkie słowo, 
które jest synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. 
- Wszystkim Mamom z okazji Ich święta, składamy najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyslności, radości z dzieci tych 
najmniejszych i tych dorosłych. Niech Wasza miłość przekazywana 
pociechom, wraca do Was przez cały czas, tak, by Dzień Matki 
trwał przez cały rok – życzył Marcin Dziewięcki, zastepca buristrza 
Miasta i Gminy Morawica.
 Podczas niezwykłej uroczystości mówiono o trudnej roli matek, 
a one same przekonywały, że liczna rodzina to największe szczę-
ście, jakie może spotkać każdego człowieka. 
 Uroczyste obchody Dnia Matki w Morawicy to już tradycja. 
W tym roku trzeba przyznać, że ten niezwykły dzień uczczono tu 
w sposób nader wyjątkowy.

Agnieszka olech
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Miłośnicy czytelnictwa nagrodzeni
20 maja, w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy spotkali się pasjonaci czytelnictwa. To właśnie tych 
największych nagrodzono podczas III Gali Czytelniczej. Dokonano także pasowania na czytelnika Biblioteki 
uczniów klas pierwszych. 

 Ponad sto wypożyczonych książek i ciągła chęć wypożycza-
nia nowych – po raz trzeci w historii nagrodzono najbardziej 
aktywnych czytelników. Zanim jednak nastąpił ten moment 
już po raz drugi dokonano pasowania na czytelników Biblio-
teki  pierwszaki z terenu gminy Morawica. Pasowania dokonał 
wielkim piórem zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawi-
ca, Marcin Dziewięcki. Świeżo upieczonym małym czytelnikom 
wręczono przy tej okazji kolorowe książki. - Życzę, aby książka 

towarzyszyła w waszym życiu jak najczęściej. Czerpcie radość 
z czytania i wynoście z książek wielką mądrość – życzył tuż po 
pasowaniu pierwszaków na czytelników zastępca burmistrza, 
Marcin Dziewięcki 
 Jak podkreślano podczas uroczystości, Gala Czytelnicza jest 
formą promocji czytelnictwa na terenie Miasta i Gminy Mo-
rawica oraz podziękowaniem i uhonorowaniem czytelników, 
którzy dużo czytają i często odwiedzają gminne biblioteki, 

Na uroczystość z okazji Dnia Matki przybyło ponad dwieście mam
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korzystając z bogatych zasobów tutejszych książnic. - Ogól-
nie w całym kraju w ostatnim czasie odnotowuje się spadek 
czytelnictwa, natomiast na terenie Miasta i Gminy Morawica 
z roku na rok z naszych bibliotek korzysta coraz większa licz-
ba czytelników – poinformowała Teresa Badowska, dyrektor 
Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, podkreślając 
jednocześnie, że warto czytać. - Czytanie rozwija wyobraźnię, 
pamięć, a dziecko nie ma później problemów z ortografią, czy 
stylistycznym budowaniem zdań. Jednym słowem, czytanie 
jest drogą do lepszego wykształcenia i lepszego życia. I tego 
właśnie naszym drogim czytelnikom dziś życzymy – życzy-
ła dyrektor Teresa Badowska. Te słowa potwierdzali zgodnie 
nagrodzeni czytelnicy. - Czytanie rozbudza wyobraźnię i daje 
wielką przyjemność chętnie korzystam w wolnej chwili z bi-
blioteki w Morawicy. Warto tu przyjść, bo księgozbiór jest bar-
dzo bogaty – przekonywała jedna  z nagrodzonych, jedena-
stoletnia Natalia Korban z Morawicy. - Mamy bardzo bogaty 
księgozbiór – potwierdza dyrektor Teresa Badowska. - Każdego 
roku zakupujemy nowe książki. Mamy szereg nowości. Dlatego 
warto do nas przychodzić – podkreślała, dziękując wszystkim 
aktywnym czytelnikom. - Jesteśmy wam bardzo wdzięczni, bo 
tak naprawdę książki i biblioteka żyją dzięki wam, zgodnie ze 
znanym powiedzeniem „Książki żyją wtedy, kiedy są czytane“ 
- dodała dyrektor Badowska, zachęcając jednocześnie do dal-
szego obcowania z książką i biblioteką.
 Nagrodzeni czytelnicy z Bibliotek z terenu gminy Morawica 
tj. Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Morawicy 
oraz trzech filii bibliotecznych: Biblioteki Publiczno – Szkolnej 
w Bilczy, Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Brzezinach oraz Bi-
blioteki Publiczno – Szkolnej w Dębskiej Woli, którzy otrzymali 
podziękowania oraz nagrody książkowe z rąk zastępcy burmi-
strza, Marcina Dziewięckiego to: czytelniczy z Biblioteki w Mo-
rawicy - dzieci i młodzież - Kacper Kusak, Natalia Korban, Oliwia 
Kamizela i Wiktoria Kamizela oraz czytelnicy dorośli: Daniela 
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Michalska, Ewa Kozak, Monika Sołtys, Maria Łapot i  Lesław 
Poprawa. Czytelnicy z Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Bilczy - 
dzieci i młodzież - Antonina Więcek i Oliwia Kozakowska oraz 
czytelnicy dorośli: Agnieszka Gajecka. Czytelnicy z  Biblioteki 
Publiczno – Szkolnej w Brzezinach - dzieci i młodzież - Maja Do-
magała, Maja Kozak, Maja Rędzia i Dawid Krzyszkowski. Czy-
telnicy z Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dębskiej Woli - dzieci 
i młodzież - Bartłomiej Wojda i Agata Siekiera oraz czytelnicy 
dorośli: Irena Bisaga, Barbara Kołek i Grażyna Szewczyk.
 Warto zaznaczyć, że wszystkie z tych osób zanotowały na 
swoim koncie ponad sto wypożyczonych książek w roku ubie-
głym. III Galę Czytelniczą uświetnił występ Julii Haba, która 
recytowała wiersz „Pchła Szachrajka“, a fragment powieści hi-
storycznej Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy“ czytała Marianna 
Parlicka Słowik. 

Agnieszka Olech

 Ranga wytańczonego trofeum była tym cenniejsza, bo 
przyznana została z rąk medialnych przedstawicieli świata 
tańca i znawców kunsztu tanecznego. Puchary i medale dla 
najlepszych wręczał osobiście Piotr Galiński, choreograf i sę-
dzia International Dance Organization wraz z Katarzyną Bryłką, 

Srebrny Laur dla formacji
tanecznej PIRAMIDA 

Formacja taneczna PIRAMIDA z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy znowu zachwyciła. Widowiskiem 
tanecznym pt. ,, Tajemnica Zielonego Królestwa” młodzi artyści wytańczyli Srebrny Laur podczas Ogólnopol-
skich Konfrontacji Tanecznych Małogoszcz 2017, pokonując tym samym ponad sto formacji tanecznych. 

choreografem i sędzią Federacji Tańca oraz Małgorzatą Szulc, 
licencjonowanym sędzią World Artistic Dance Federation.
 Trzeba przyznać, że tegoroczne prezentacje wzbudzały po-
dziw i uznanie jury. Galę wręczania nagród rozpoczęto oczy-
wiście od braw i podziękowań dla wszystkich tancerzy. A na 
scenie zaprezentowały się najlepsze zespoły. Łącznie zatańczyły 
103 formacje. - O tym, że nasz zespół w środowisku tanecznym 
stoi na wysokim poziomie artystycznym i jest powszechnie do-
ceniany świadczy kolejne podium – mówiła tuż po ogłoszeniu 
wyników Anna Kuranda, opiekun i choreograf formacji tanecz-
nej PIRAMIDA. 
 Bajeczne stroje, niesamowita choreografia i fantastyczne 
talenty taneczne i akrobatyczne tancerzy PIRAMIDY dosłownie 
oczarowało jury, które podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Ta-
necznych Małogoszcz 2017 postanowiło przyznać morawickim 
tancerzom drugie miejsce w kategorii SHOW DANCE do 11 lat za 
widowisko taneczne pt. ,,Tajemnica Zielonego Królestwa”. 
 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów tanecznych.

Agnieszka Olech

Uroczysta Gala Czytelnicza jest jednym z elementów promocji czytelnictwa 

Piramida jak zwykle zachwyciła niezwykłą choreografią
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Mistrzowie tańca rywalizowali 
w Bilczy

To już trzeci raz, kiedy do Bilczy zjechali najwięksi mistrzowie tańca z całej Polski. Tym razem ponad trzystu 
tancerzy przez cały dzień rywalizowało w ogólnopolskim Turnieju Tanecznym Freestyle o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Morawica.

 Było żywiołowo, widowiskowo i emocjonująco. Tancerze 
z  całej Polski stanęli ze sobą w szranki w III Turnieju Tanecz-
nym Freestyle o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Morawica. 
Na parkiecie hali widowiskowo-sportowej zmierzyły się zespoły 
taneczne, formacje, pary i soliści, którzy dali niezwykle emocjo-
nujące popisy tańca nowoczesnego i show-dance. To było wy-
jątkowe widowisko i wielkie święto tańca w Bilczy. - Kolejny raz 
do Miasta i Gminy Morawica przyjechali tancerze z całej Polski, 
aby walczyć w takich stylach jak tańce par, disco dance, ba-
chata, salsa czy jazz – wymienia Bartłomiej Szymczyk ze szkoły 
tańca Go4dance Studio, organizatora turnieju. - Na parkiecie 
zaprezentowali się zarówno najmłodsi adepci sztuki tanecznej, 
poniżej siódmego roku życia, jak i dorośli tancerze. Tancerze 
rywalizowali w kategoriach solowych, duetach, parach, a także 
w małych grupach czy formacjach z podziałem na style tańca 
i kategorie wiekowe. 
 Celem zorganizowanego w Bilczy już po raz trzeci ogólno-
polskiego turnieju jest popularyzacja i propagowanie rozwoju 
tańców Freestyle, a także zachęcanie do alternatywnego spo-
sobu spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. - Tań-

czyć może każdy. Taniec uwalnia od stresu, poprawia kondycję, 
usprawnia koordynację ruchową i daje szczęście – przekonywał 
Bartłomiej Szymczyk ze szkoły tańca Go4dance Studio. Podob-
nie twierdzili tancerze, przekonując, że taniec daje dużo radości. 
 Organizatorem turnieju była Szkoła Tańca Go4dance Stu-
dio, a współorganizatorami „Koral” sport i rekreacja Sp. z o. o., 
a także Polski Związek Tańca Freestyle. Patronat nad turniejem 
objął Burmistrz Miasta i Gminy Morawica. - Gmina Morawi-
ca czynnie włączyła się w organizację imprezy. Na potrzeby 
turnieju została udostępniona hala z pełnym zapleczem me-
dycznym – mówi Małgorzata Dąbek, kierownik Hali Sportowej 
Bilcza. - Gmina ufundowała także pamiątkowe statuetki, me-
dale i  pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników, jak 
również dyplomy dla poszczególnych szkół, które wzięły udział 
w spotkaniu – wymienia. - Gościliśmy tancerzy z wielu klubów 
z całej Polski. Wraz z nimi przyjechali do nas ich trenerzy, rodzi-
ce i przyjaciele. Zainteresowanie było ogromne, co nas bardzo 
cieszy. Wierzymy w to, że w przyszłym roku turniej przyciągnie 
do nas jeszcze więcej tancerzy i już nie możemy doczekać się 
tych wspaniałych emocji i wrażeń – dodaje Małgorzata Dąbek.
 A tych trzeba przyznać było naprawdę sporo. Gorące kara-
ibskie rytmy, taneczne show czy przepiękne prezentacje w pió-
rach, cekinach i frędzlach zachwycały nie tylko jury, ale i pu-
bliczność przez cały dzień. Podczas tego wielkiego i niezwykle 
barwnego wydarzenia można było podziwiać prawdziwych 
mistrzów tanecznych.  

Agnieszka Olech
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Niezwykłe popisy akrobatyczne tancerzy wzbudzały aplauz publiczności 

Do Bilczy zjechali najlepsi tancerze z całego kraju
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 Na scenie zaprezentowali się nasi artyści. Jako pierwsza wy-
stąpiła Rodzinna Kapela Korbanów, wygrywając skoczne polki 
i oberki, nogi same rwały się do tańca i nic dziwnego w końcu 
to jedna z najlepszych kapeli ludowych w woj. świętokrzyskim 
i nie tylko, ubiegłoroczny laureat prestiżowej nagrody im. Pio-
tra Gana. Jeszcze nie ucichły brawa dla kapeli, a już pan Feliks 
Korban szykował się do występu Zespołu Pieśni i Tańca Mora-
wica. Tancerze w barwnym korowodzie, rytmicznym krokiem 
rozpoczęli swój występ - suitę tańców świętokrzyskich. Trze-
ba przyznać że wiele godzin wytężonej pracy z choreografem, 
Barbarą Kardynalską, instruktorem upowszechniania muzyki 
ludowej Jerzym Gumułą i ogromne zaangażowanie wszystkich 
tancerzy i muzyków zaowocowało w pełni profesjonalnym wy-
stępem. Mimo iż jako zespół istnieją dopiero dwa lata, to już 
właściwie nie mają sobie równych. - Zdobywają wiele nagród 
na festiwalach i przeglądach. Kochają to co robią. W treningi 
wkładają całe serce i wszystkie siły. Jesteśmy z nich dumni – 
mówił obecny podczas wydarzenia Burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica, Marian Buras.   

30 kwietnia w Tokarni odbył się II Świętokrzyski Festiwal Smaków, na który przybyło około 13 tysięcy zwiedza-
jących. Nie mogło tam też zabraknąć i Morawicy. 

II Świętokrzyski
Festiwal Smaków w Tokarni
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 Faktem jest, że Morawica to dobre miejsce dla kultywowania 
i rozwoju sztuki ludowej. Pod wieloletnim patronatem wójta, a te-
raz burmistrza Miasta i Gminy Morawica Mariana Burasa działa tu 
z sukcesami siedem zespołów folklorystycznych, na których pomoc 
i wielostronne umiejętności zawsze możemy liczyć. Nie zawiedli 
artyści z Morawicy i tym razem, przygotowując stoisko z potrawa-
mi regionalnymi. - Morawica prezentowała się na słodko. Pyszne 
tradycyjne drożdżówki, rogaliki, strucle i serniki zachwycały nawet 
najbardziej wybredne podniebienia – mówi dyrektor Samorzą-
dowego Centrum Kultury, Teresa Badowska. Regionalne specjały 
przygotowały panie z zespołu Zaborzanki i Brudzowianki, a także 
członkinie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej.
 Warto przypomnieć, że przepisy na wspaniałe dania z na-
szego regionu prezentowane przez wszystkie morawickie ze-
społy można będzie znaleźć w nowym, drugim już wydaniu 
książki pt. “Świętokrzyskie smaki”.

Redakcja
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 Młoda i bardzo uzdolniona wokalistka z Brzezin wykonała 
piosenkę Stana Borysa “Jaskółka uwięziona”, wzbudzając za-
chwyt jury, w którym zasiadła między innymi Anna Maria Ada-
miak. Ceniona piosenkarka przepowiada Laurze dużą karierę 
sceniczną.
 To jednak nie koniec sukcesów naszej artystki. Kolejnym jest 
zdobycie Brązowej Nutki (III miejsce) w XXVI Międzynarodo-
wym Festiwalu Muzyki i Tańca Majowa Nutka 2017, który od-
był się w maju 2017r. w Częstochowie. Laura została wysoko 
oceniona przez międzynarodowe jury, wykonując utwór z re-
pertuaru Edyty Geppert pt. “Jaka róża, taki cierń”.
 Życzymy Laurze kolejnych sukcesów!!

Kolejne wielkie sukcesy Laury Olchawy
Laura Olchawa zajęła II miejsce w XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej “Rozśpie-
wany Wawer 2017” w Warszawie. Laura zdobyła srebro w kategorii wiekowej 14-16 lat, w której startowało 
88 młodych wykonawców. 

Laura z dumą prezentuje zdobyty puchar

Występami morawickich artystów zachwycony był nie tylko
gospodarz gminy, Marian Buras, ale i europoseł, Bogdan Wenta

Zespół Pieśni i Tańca Morawica udowodnił swój profesjonalizm w każdym calu
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 Organizatorką i pomysłodawczynią 
konkursu jest pani Beata Łabęcka. Zgod-
nie z jej intencją konkurs łączy młodych 
ludzi zafascynowanych niezwykłą osobo-
wością papieża Polaka, głównie, choć nie 
tylko, uczniów szkół noszących imię Jana 
Pawła II. Mają oni okazję spotkać się z ró-
wieśnikami i zmierzyć się z nimi w konku-
rencjach wiedzowych.
 „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, 
który chce się czegoś nauczyć” - tymi sło-
wami Ojca Świętego powitała zebranych 
pomysłodawczyni i organizatorka konkur-
su, Beata Łabęcka. - Te słowa są mottem 
naszego konkursu. Wasz udział w nim, wa-
sza postawa i zaangażowanie niech będą 
odpowiedzią na prośbę Jana Pawła II „Wy-
magajcie od siebie, choćby inni od Was nie 
wymagali”, którą skierował do was dzieci 
– podkreślała Beata Łabęcka. - Dzisiejszym 
konkursem chcemy oddać hołd wielkiemu 
Polakowi – Świętemu Janowi Pawłowi II, 
patronowi naszej szkoły i wielu innych – 
dodał dyrektor placówki, Jacek Kubicki.    
 Zmagania, którym jak zawsze to-
warzyszyły wielkie emocje, rozpoczęła 
wspólna modlitwa pod przewodnictwem 
ks. Rafała Nowińskiego, po której dzieci 
przystąpiły do rozwiązywania testu do-
tyczącego życia Jana Pawła II. Dzieci mu-
siały także połączyć ważne wydarzenia 
dotyczące osoby Jana Pawła II z datami, 
z rozsypanki układały słynne powiedze-
nia patrona, uzupełniały też krzyżówkę. 
Po długich zmaganiach okazało się, że 
w tegorocznej edycji konkursy zwyciężyli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brze-
zinach. Jak sami przyznali, Jan Paweł II 
to ważna w ich życiu postać. - Przygo-
towywaliśmy się ponad miesiąc do tego 
konkursu. Jan Paweł II jest dla nas bar-

Drużyna z Brzezin najlepsza w konkursie
wojewódzkiem “Jan Paweł II - Patron Najgodniejszy”

Już po raz dziewiąty z rzędu w Zespole Szkół imienia Jana Pawła II w Brzezinach odbył się wojewódzki konkurs 
“Jan Paweł II - Patron Najgodniejszy”. Tym razem do rywalizacji stanęło 21 szkół z całego wojeództwa. Najlep-
sza okazała się drużyna z Brzezin. 

dzo ważny. Jest skarbnicą mądrości i mi-
łości – mówiły dumne z wygranej dzieci 
z Brzezin. W skład drużyny weszli: Łucja 
Głodek, Julia Ziopaja i Wiktor Madej. Na 
miejscu drugim uplasowali się uczniowie 
ze szkoły z Czostkowa, a na miejscu trze-
cim uczniowie ze szkoły z Morawicy. 
 Zaproszeni goście byli pod wrażeniem 
rosnącego rozmachu konkursu, jak i nie-
samowitej wiedzy uczniów. - Ogromnie 
się cieszę, że Jan Paweł II jako patron 
szkół odgrywa tak wielką rolę w życiu 
ich uczniów. Dzieci wykazały się dzisiaj 
ogromną wiedzą, a tym samym miłością 
do swojego patrona – podkreślał ksiądz 
Karol Zegan, dyrektor Wydziału Katolic-
kiego, który w imieniu księdza Biskupa 
Jana Piotrowskiego złożył wszystkim gra-
tulacje. - Na podziw zasługują wszystkie 
drużyny, które przybyły dzisiaj do naszej 
gminy, aby zmierzyć się ze sobą w kon-
kursie wojewódzkim. Gratuluję wszystkim 
bez względu na zdobyte miejsce. Wiedza 

na temat życia wielkiego człowieka, jakim 
był Ojciec Święty z całą pewnością będzie 
drogowskazem w życiu – mówił Bur-
mistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian 
Buras. Osobiste gratulacje dla organiza-
torów, konkursowiczów i ich opiekunów 
złożył także osobiście starosta Powiatu 
Kieleckiego, Michał Godowski. 
 Na zakończenie odbyło się wręcze-
nie nagród. Zwycięskie drużyny oprócz 
pucharów wywalczyły dla swoich szkół 
cenne nagrody. Warto podkreślić, że każ-
de dziecko biorące udział w konkursie 
otrzymało mnóstwo pięknych pamiątek. 
Na zakończenie odbyły się występy arty-
styczne. - Tegoroczny konkurs skłania do 
refleksji, że Święty Jan Paweł II jest wciąż 
żywy w sercach i umysłach tych młodych 
ludzi, a jego przesłanie będzie procento-
wało w ich obecnym i przyszłym życiu - 
podsumowała Beata Łabęcka.

Agnieszka Olech
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Wspólne zdjęcie uczestników wojewódzkiego konkursu będzie doskonałą pamiątką
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3. RUNDA GEPA LOGISTICS
SUPER RALLY za nami

68 załóg wystartowało w trzeciej rundzie rajdu GEPA LOGISTICS SUPER RALLY, która odbyła się na terenie 
Miasta i Gminy Morawica. Zawodnicy ścigali się samochodami terenowymi, quadami, motocyklami i pojazdami 
typu SSV. Prawdziwych sportowych emocji nie zabrakło.

 Zawody rozpoczęły się w piątek od 
rejestracji zawodników i objazdu trasy, 
która jak podkreślano na terenie Mia-
sta i Gminy Morawica jest wyjątkowa. 
– Są tu doskonałe warunki do jazdy, ale 
przede wszystkim sprzyjające nam wła-
dze, które wspierają nas w działaniach. 
Jestem przekonany, że będą kolejne 
edycje rajdów, bo tutejsza trasa jest jed-
ną z najlepszych jakie znamy, jeśli chodzi 
o styl jazdy cross country. Dodatkowo 
w tym roku po raz pierwszy dołożyliśmy 
do trasy przejazdu tor motocrossowy 
„BKM RACING” w Dębskiej Woli, gdzie 
zawodnicy musieli wykazać się umiejęt-
nościami technicznymi, a kibice mogli 
podziwiać prawdziwe ewolucje – mówi 
Krzysztof Biel, jeden z organizatorów 
wydarzenia. 

 Prawdziwa rywalizacja rozpoczęła 
się w sobotę rano. Zawodników powitał 
zastępca burmistrz Miasta i Gminy Mo-
rawica, Marcin Dziewięcki, który wystar-
tował zawodników ze startu honorowe-
go. - Sporty motoryzacyjne z roku na rok 
mają coraz większą liczbę fanów. Pod-
czas tegorocznego rajdu możemy zo-
baczyć wiele niezwykłych samochodów 
i wielu wspaniałych kierowców. To cie-
kawe wydarzenie również dla naszych 
mieszkańców, którzy licznie przybyli, 
aby kibicować zawodnikom. Poza tym, 
ten rajd to doskonała promocja naszej 
gminy – podkreślał zastępca burmistrza, 
Marcin Dziewięcki, dodając, że Miasto 
i Gmina Morawica powoli staje się lide-

rem w świętokrzyskim w sportach mo-
torowych. 

  Sportowe emocje towarzyszyły 
podczas całego rajdu, a fani sportów 
motorowych naprawdę mieli na co po-
patrzeć. Nie zabrakło niesamowitych 
ewolucji uzdolnionych zawodników, 
chwilami zawrotnych prędkości i oczy-
wiście mocnej, sportowej rywalizacji 
na najwyższym poziomie. Hopy kusiły 
zawodników, by powalczyć z grawita-
cją i pokazać co nieco zgromadzonej 
publiczności. A ta z bliska mogła po-
równać kto dalej i wyżej lata. Najwięcej 
atrakcji i najlepszy punkt widokowy kibi-

ce mieli na torze Motocrossowym „BKM 
RACING” w Dębskiej Woli.

 Rajd w Morawicy był niezwykle in-
teresujący zarówno dla zawodników, 
jak i dla kibiców. Na zakończenie zma-
gań, przed Centrum Samorządowym 
w Morawicy wręczono puchary dla naj-
lepszych. Rozstrzygnięto też konkursu 
fotograficzny na najlepsze zdjęcie z wy-
darzenia pod nazwą „Zostań Gwiazdą 
Fotografii”, który wygrał Tomasz Prze-
woźniak.  

Agnieszka Olech

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary 

Zastępca Burmistrza, Marcin Dziewięcki, wystartował pierwszych zawodników Takie samochody można było podziwiać podczas tegorocznego rajdu
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 Amatorzy mocnych wrażeń, którzy ostatnią niedzielę po-
stanowili spędzić na torze w Dębskiej Woli z całą pewnością nie 
żałują. Karkołomne i niesamowite ewolucje uzdolnionych za-
wodników, zawrotne prędkości i mocna, sportowa rywalizacja 
na najwyższym poziomie sprawiły, że ta impreza motocrosso-
wa, zorganizowana przez Brzeziński Klub Motocrossowy „RA-
CING”, na długo zapadnie w pamięci nie tylko zawodników, ale 
przede wszystkim publiczności. 
 Tegoroczna trasa była dużo bardziej wymagająca niż w la-
tach poprzednich. Było kilka trudniejszych podjazdów i przeszko-
dy z super enduro, jak opony i belki, a także tor motocrossowy 
z wyłączeniem dwóch największych. - Miłośnicy sportów moto-
rowych mogli poczuć prawdziwą magię motocrossu i obejrzeć 
rywalizację motocyklową na najwyższym poziomie czołowych 
zawodników – mówił Grzegorz Rybus, dyrektor zawodów.
 Miłośnicy mocnych wrażeń jak zawsze w Dębskiej Woli mogli 
oglądać zmagania zawodników w specjalnie do tego celu przy-
gotowanych, bezpiecznych miejscach. Do ich dyspozycji było 
również stoisko gastronomiczne, gdzie po dużej dawce moc-
nych emocji mogli się pożywić. Organizatorzy zawodów dołożyli 
wszelkich starań, aby przebiegły one w bezpiecznej atmosferze, 

Ujeżdżanie mechanicznych koni i niesamowite ewolucje – to wszystko czekało na miłośników extremalnej jaz-
dy podczas II Rundy Pucharu Południowej Polski Cross Country, która odbyła się w minioną niedzielę na torze 
w Dębskiej Woli. Prawdziwych sportowych emocji nie zabrakło.

II Runda Pucharu Południowej Polski 
Cross Country Dębska Wola

a sędziowie byli pod wrażeniem umiejętności zawodników. Na 
zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, 
dokonał wręczenia pucharów i nagród dla najlepszych.

Agnieszka Olech

 W turnieju startowała rekordowa 
liczba :  114 zawodniczek i zawodników 
w 6 kategoriach wiekowych. Poza  za-
wodnikami z województwa świętokrzy-
skiego w zawodach wzięli udział także 
przedstawiciele województwa dolnoślą-
skiego, podkarpackiego i mazowieckie-
go. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
wiekowych:

Szkoły podstawowe 
Dziewczęta:
1. Ciosek Magdalena 
2. Stala Sylwia
3. Znojek Klaudia

Puchar Burmistrza w Tenisie 
Stołowym

Chłopcy:
1. Sojka Oskar
2. Pacholec Bartosz
3. Majchrowski Kamil
Szkoły Gimnazjalne
Dziewczęta:
1. Bakalarska Wiktoria
2. Ciesielska Natalia
3. Orzeł Aleksandra
Chłopcy:
1. Ciosek Szymon
2. Klata Rafał
3. Sobczyk Sebastian

Open
Kobiety:
1. Pałyga Aleksandra

W Hali Sportowej w Bilczy odbył się tradycyjny Turniej o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Morawica Mariana Burasa w Tenisie Stołowym. 
W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z czterech województw w sze-
ściu kategoriach. Szczegóły poniżej.

2. Czekaj Ewa
3. Młyńczak Marzena
Mężczyźni:
1. Bracha Michał 
2. Gola Paweł
3. Płusa Robert

Turniej uroczyście otworzył wice bur-
mistrz Miasta i Gminy Morawica Mar-
cin Dziewięcki. Nagrody i puchary dla 
uczestników ufundował Urząd Miasta 
i Gminy w Morawicy, który wspólnie 
z klubem Orlęta Bilcza wspólnie zorgani-
zował turniej. Nagrody dla uczestników 
wręczali prezes klubu Orlęta Małgorza-
ta Dąbek oraz prezes Świętokrzyskiego 
Związku Tenisa Stołowego Robert Ja-
nus.
Zdjęcia z turnieju można zobaczyć pod 
linkiem:
https://ckinfo.pl/turniej-o-puchar-bur-
mistrza-morawicy-tenisie-stolowym/

Jacek Kubicki

Burmistrz Marian Buras wręczył puchary mistrzom
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Siatkarski Dzień Kobiet
Tradycyjnie w Dniu Kobiet rozegrano Turniej o Puchar Burmistrza w Piłce Siatkowej Kobiet. W tegorocznej edy-
cji zwyciężyły zawodniczki Prima Sort Bilcza, a najlepszą zawodniczką wybrano Milenę Nowak ze zwycięskiej 
ekipy. Zespoły z gminy Morawica uczestniczyły także w Turniejach Wojewódzkich z okazji Dnia Kobiet, w Skar-
żysku - Kamiennej Power Girls Bilcza zdobyły trzecie miejsce, a  na czwartym zameldowały się Prima Sort Bilcza. 
W Fałkowie zawodniczki Efektu Wola Morawicka zajęły trzecie miejsce. Szczegóły poniżej.

Klasyfikacja końcowa:
1.Prima Sort Bilcza
2.Volley Bilcza
3.Team Wola Morawicka
4.Pół na Pół Bilcza
5.Power Girls Bilcza
6.Bilcza Bila
7.Gimnazjum Brzeziny
8.Kabaczki Bilcza

Na zakończenie turnieju nagrody i puchary ufundowane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy wręczył  radny  Tomasz 
Domagała. Wręczono także indywidualne wyróżnienia dla 
najlepszej siatkarki Mileny Nowak ze zwycięskiej ekipy Prima 
Sort. Zawody sędziowali Anna Trzaska, Karolina Giel i Paweł 
Szwed. Opiekę medyczna sprawowała Katarzyna Pasek.

Składy uczestniczek:
Prima Sort Bilcza: Sylwia Posłowska, Barbara Frankowicz, Ka-
tarzyna Lurzyńska, Agnieszka Pięta, Paulina Borowska, Milena 
Nowak i Emilia Ślefarska.
Volley Bilcza: Klaudia Ramiączek, Magda Bakalarz, Julita Kulik, 
Ewa Kaluska, Lucyna Kostka, Malwina Bakalarz i Aneta Szmal.
Team Wola Morawicka: Kamila Polak, Izabela Kaluska, Monika 
Ciacia, Katarzyna Dąbrowska, Paulina Bruśnicka, Olga Kaluska, 
Natalia Kasperek i Marta Kołodziejczyk.
Pół na Pół Bilcza: Jolanta Wijas, Edyta Cieplak, Patrycja Król, 
Dorota Charankowska, Mariola Kubuś, Ilona Augustyn i Mo-
nika Marek.

Power Gils na trzecim miejscu, a Prima Sort na czwartym 
miejscu w Skarżyskim Turnieju z Okazji Dnia Kobiet

W sobotę 4 marca w hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekre-
acji  w Skarżysku- Kamiennej odbył się turniej piłki siatkowej 
z okazji Dnia Kobiet. Nasza gminę reprezentowały mistrz i wi-
cemistrz Morawickiej Ligi Siatkówki Prima Sort Bilcza i Power 
Girls Bilcza. Zespoły z Bilczy odgrywały ważną role w turnieju 
zajmując odpowiednio czwarte i trzecie miejsce. 

Składy grup oraz wyniki w nich przedstawiały się następu-
jąco:

Grupa A: MTS Lider I Radom, UKS Victoria II Solec nad Wisłą 
i Power Girls Bilcza.
MTS Lider I - UKS Victoria II  2-0 (25-12, 25-14),

Turniej o Puchar Burmistrza Mariana Burasa
 Tradycyjnie w Dzień Kobiet rozegrano kolejną edycję Turnieju 
Piłki Siatkowej kobiet o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mo-
rawica Mariana Burasa. Swoją dominację poczas turnieju w Hali 
Sportowej Bilcza potwierdziły niepokonane w tym sezonie na 
gminnych boiskach zawodniczki Prima Sort Bilcza. Ekipa Sylwii 
Posłowskiej po wygraniu Morawickiej Ligi Siatkówki, także pod-
czas tego turnieju odniosła komplet zwycięstw. W finale po za-
ciętym boju pokonały Volley Bilcza, zespół Klaudii Ramiączek. 
Trzecie miejsce dla Team Wola Morawicka, który zwyciężył w de-
cydującym spotkaniu z „niespodzianką” turnieju Pół na Pół Bilcza. 
Zespół Jolanty Wijas w drodze do półfinałów pokonał wicemi-
strzynie MLS Power Girls Bilcza. Poniżej statystyki z turnieju.

grupa mecz wyniki
wynik set 1 set 2 set 3

A Prima Sort Bilcza- Team 
Wola Morawicka

2-0 22:20 21:16 -

A Bilcza Bila – Gimnazjum 
Brzeziny

2-0 21:16 21:10 -

B Power Girls Bilcza – Volley 
Bilcza

0-2 14:21 14;21 -

B Pół na Pół Bilcza – Kabaczki 
Bilcza

2-0 21:9 21:14 -

A Gimnazjum Brzeziny – Prima 
Sort Bilcza

0-2 11:21 8:21

A Team Wola Morawicka – Bil-
cza Bila

2-0 21:14 21:15 -

B Kabaczki Bilcza – Power Girls 
Bilcza

0-2 6:21 7:21 -

B Volley Bilcza – Pół na Pół 
Bilcza

2-0 21:11 21:14 -

A Prima Sort Bilcza – Bilcza 
Bila

2-0 21:5 21:5

A Team Wola Morawicka – 
Gimnazjum Brzeziny

2-0 21:11 21:17 -

B Power Girls Bilcza – Pół na 
Pół Bilcza

1:2 12:21 21:16 8:10

B Volley Bilcza – Kabaczki 
Bilcza

2-0 21:8 21:9 -

Tabela grupy A:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe punkty +/-

1.Prima Sort Bilcza 9 6-0 127:65 +62

2.Team Wola Morawicka 6 4-2 120:100 +20

3.Bilcza Bila 3 2-4 81:110 -29

4.Gimnazjum Brzeziny 0 0-6 73:126 -53

Tabela grupy B:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe punkty +/-

1.Volley Bilcza 9 6-0 126:70 +56

2.Pół na Pół Bilcza 5 4-3 114:106 +8

3.Power Girls Bilcza 4 3-4 111:102 +9

4.Babaczki Bilcza 0 0-6 53:126 -73

Faza pucharowa:

Półfinał Prima Sort Bilcza
 – Pół na Pół Bilcza 2-0 21:11 21:11

Półfinał Volley Bilcza 
- Team Wola Morawicka 2-0 21:12 21:12

III miejsce Team Wola Morawicka 
- Pół na Pół Bilcza 2-0 21:18 21:17

Finał Volley Bilcza 
– Prima Sort Bilcza 0-2 18:21 19:21



19
Wiadomości Morawickie – Czerwiec 2017   nr 6/2017 (296)

UKS Victoria II  - Power Girls  0-2 (17-25, 9-25),
Power Girls  - MTS Lider I  1-1 (25-16, 18-25),

Grupa B: ZSP nr 1 Skarżysko, UKS Victoria I Solec nad Wisłą, 
MTS Lider II Radom.
ZSP nr 1 - UKS Victoria I  0-2 (14-25, 21-25),
UKS Victoria I - MTS Lider II  1-1 (19-25, 25-22),
MTS Lider II - ZSP nr 1  1-1 (25-24, 21-25),

Grupa C: Prima Sort Bilcza, LZS Pińczów, MKS Gala Skarżysko.
Prima Sort -  LZS Pińczów 1-1 (25-16, 23-25),
LZS Pińczów – MKS Gala  0-2 (10-25, 19-25),
Prima Sort – MKS Gala  0-2 (19-25, 14-25).

Po rozgrywkach grupowych, przyszła pora na mecze o miej-
sca. I tak utworzono kolejne grupy D, E i F w których zespoły 
z pierwszych miejsc spotkały się o miejsca I-III, z drugich miejsc 
o IV-VI i z trzecich miejsc o VII-IX.  

A oto wyniki tych spotkań:

Grupa D: o miejsca I – III
Power Girls - UKS Victoria I  0-2 (19-25, 24-25),
Power Girls – MKS Gala 0-2 (11-25, 15-25),
UKS Victoria I  - MKS Gala  0-2 (24-25, 16-25),
Grupa E: o miejsca IV-VI
MTS Lider I - UKS Victoria II  1-1 (25-15, 23-25),
MTS Lider I - Prima Sort  0-2 (22-25, 20-25),
UKS Victoria II - Prima Sort  0-2 (17-25, 14-25),
Grupa F:  miejsca VII-IX
UKS Victoria II -  ZSP nr 1  0-2 (15-25, 8-25),
UKS Victoria II - LZS Pińczów  0-2 (13-25, 17-25),
ZSP nr 1 - LZS Pińczów  1-1 (25-20, 15-25).
Zwycięzcą turnieju została drużyna MKS Gala Skarżysko, a ko-
lejne miejsca zajęły drużyny: UKS Victoria I Solec n/Wisłą, Po-
wer Girls Bilcza, Prima Sort Bilcza, MTS Lider I Radom, MTS 
Lider II Radom, LZS Pińczów,  ZSP nr 1 Skarżysko,  UKS Victoria 
II Solec n/Wisłą. 

Zdjęcia z turnieju pod linkiem: http://www.skarzysko24.pl/
wiadomosci/sport/18422-gala-skarzysko-najlepsza-w-tur-
nieju-siatkowki-z-okazji-dnia-kobiet.html

XXVIII turniej z okazji Dnia Kobiet, Fałków 5 marzec 2017 
rok
 Tradycyjnie co roku ekipa Efektu Wola Morawicka wyjeżdża 
na turniej z okazji dnia kobiet do Fałkowa. W tym sezonie ze-
spól Agnieszki Szczerby zajął wysokie trzecie miejsce.

Wyniki:

GLKS FAŁKÓW GKS KLUCZEWSKO 2:0

REJ JĘDRZEJÓW LO KOŃSKIE 2:0

GLKS FAŁKÓW REJ JĘDRZEJÓW 2:0

EFEKT WOLA MORAWICKA GKS KLUCZEWSKO 2:0

LO KOŃSKIE EFEKT WOLA MORAWICKA 1:1

GKS KLUCZEWSKO REJ JĘDRZEJÓW 1:1

GLKS FAŁKÓW EFEKT WOLA MORAWICKA 2:0

LO KOŃSKIE GKS KLUCZEWSKO 0:2

GLKS FAŁKÓW LO KOŃSKIE 2:0

REJ JĘDRZEJÓW EFEKT WOLA MORAWICKA 2:0

Tabela końcowa:

zespoły zwycięstwa punkty sety

1. GLKS FAŁKÓW 4 8 8:0

2. REJ JĘDRZEJÓW 2 5 5:3

3. EFEKT WOLA MORAWICKA 1 3 3:5

4. GKS KLUCZEWSKO 1 3 3:5

5. LO KOŃSKIE 0 1 1:7

Jacek Kubicki

Panie udowodniły, że w siatkę grają znakomicie



20
Wiadomości Morawickie – Czerwiec 2017   nr 6/2017 (296)

R
E

K
L

A
M

A

R
E

K
L

A
M

A

 Do Centrum Kultury w Morawicy przyjechali najbardziej 
wytrawni gracze szachowi, jak się okazuje nie tylko z woje-
wództwa świętokrzyskiego, ale i spoza jego granic. - Pochodzę 
z Wejcherowa koło Gdyni. Przyjechałem na kilka dni do rodziny 
i jak tylko dowiedziałem się, że w Morawicy jest organizowany 
turniej szachowy postanowiłem wystartować – mówi Mistrz 

Ponad siedemdziesięciu zawodników z całej Polski zjechało w ostatnią niedzielę kwietnia do Morawicy, aby 
zmierzyć się ze sobą w turnieju szachowym o Puchar Burmistrz Miasta i Gminy Morawica. Rozgrywki szachowe 
odbyły się w murach Centrum Kultury w Morawicy.

I Turniej Szachowy o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Morawica

Wybrzeża w szachach, Jerzy Kot, który zalicza się do czołówki 
szachowej w kraju. Jak przekonywał w szachy warto grać. - 
Szachy to dobry sport niemal dla każdego. Szachy rozwijają 
koncentrację i horyzonty myślowe. Są niemal sentencją wiedzy 
niekończącej się. Grać można ciągle, bo ciągle są wynajdywa-
ne nowe idee. Bezsprzecznie warto grać w szachy. W szachy 
można grać w każdym wieku – mówili zgodnie zawodnicy, któ-
rzy faktycznie mieli rację, bo do Morawicy zjechali nie tylko 
kilkuletni zawodnicy, ale również i ci starsi. - W szachy gram 
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od 65 lat. Zacząłem w wojsku, jako mło-
dy chłopak – wspominał 90-letni Józef 
Karlikowski. - Szachy poprawiają kon-
centrację, logiczne myślenie i spostrze-
ganie danych sytuacji z innego punktu 
widzenia. Uczą skupienia i dając wiele 
przyjemności ciągle trenują umysł – mó-
wił Pan Józef, z którym do stołu sza-
chowego rekreacyjnie zasiadł Burmistrz 
Miasta i Gminy Morawica, Marian Bu-
ras. - Będziemy wspierać rozwój sportu 
szachowego na terenie Miasta i Gminy 
Morawica. Myślę, że ten turniej zapisze 
się na stałe w kalendarz wydarzeń na-
szej gminy – zaznaczył Burmistrz, Ma-
rian Buras podczas otwarcia I Turnieju 
Szachowego o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Morawica. Kciuki za zawod-
ników trzymał mocno także Michał Go-
dowski, Starosta Powiatu Kieleckiego, 
który również nie odmówił sobie par-
tyjki z  zawodnikami. - Życzę doskona-
łej zabawy i niezapomnianych wrażeń 
– życzył podczas otwarcia szachowego 
turnieju w Morawicy. 
 Celem wydarzenia była populary-
zacja szachów wśród młodzieży i do-
rosłych, a także integracja lokalnego 
środowiska szachowego. - Gra w sza-
chy jest specyficznym rodzajem sportu, 
ponieważ może bawić się w nią właści-
wie każdy. Tak też było i u nas, bowiem 
uczestnikami tych rozgrywek były za-
równo dzieci, jak i młodzież oraz osoby 
dorosłe – podkreślał główny organizator 
turnieju, pochodzący z Zaborza, Tomasz 
Wójcik, który zdradził, że już w najbliż-
szych tygodniach w gminie Morawica 
powstanie klub szachowy. - Pierwsze 
kroki w tym kierunku już postawiliśmy. 
Wierzymy, że w gminie Morawica, z po-
mocą władz samorządowych, uda nam 
się stworzyć zagłębie szachowe. Mamy 
wielu zdolnych, młodych szachistów. 
Chcemy, aby rozwijali swoje zdolności 
pod okiem fachowców – powiedział To-
masz Wójcik, dziękując za wsparcie or-
ganizacji turnieju wszystkim sponsorom 
i samorządowcom.
 Po otwarciu turnieju, ponad siedem-
dziesięciu zawodników podzielonych na 
różne grupy wiekowe zasiadło przy kil-
kudziesięciu szachownicach, udostęp-
nionych dzięki LZS Kordian Bliżyn, jed-
nego z najstarszych klubów szachowych 
w województwie. Zawody rozegrane 
zostały w systemie ChessArbiter, czyli 
w 9 rundach, po 15 minut dla każdego 
z graczy.
 Kilkugodzinne zmagania zakończyły 
się oczywiście wręczeniem pucharów 
dla najlepszych zawodników. Zwycięz-
ców uhonorowano nie tylko puchara-
mi, ale także dyplomami, nagrodami 
pieniężnymi i rzeczowymi, wśród któ-
rych były bilety na mecz Vive Tauron 
Kielce, bilety wstępu do zoo i na Krytą 
Pływalnię “Koral” w Morawicy. Uczest-

nicy mogli także skorzystać ze słodkiego 
poczęstunku, dzięki uprzejmości Piekar-
ni Białogon. - Wspiera nas wiele firm 
i wiele znanych osób, jak chociażby Sła-
womir Szmal. Wszystkim im serdecznie 
dziękujemy. Bez nich popularyzacja sza-
chów nie byłaby możliwa – podkreślał 
organizator turnieju, Tomasz Wójcik. 
 Jak się okazało, szachowe zmaga-
nia były idealną okazją do sprawdzenia 
swoich umiejętności. Już od nowego 
roku szkolnego szachy wejdą w zakres 
programu nauczania, co stało się im-
pulsem do rozpoczęcia propagowania 
tego sportu już teraz. - Szachy pozwa-
lają na rozwijanie myślenia logicznego 
i przestrzennego, a także umiejętności 
podejmowania decyzji i rozwiązywania 
problemów. Dyscyplina ta rozwija rów-
nież wyobraźnię, koncentrację i pamięć 
- mówi Tomasz Wójcik, jeden z organiza-
torów mistrzostw. Tego samego zdania 

jest także Łukasz Łukomski, prezes LKS 
Kordian Bliżyn, który był sędzią głów-
nym turnieju. - Szachy to gra sportowa 
rozwijająca intelekt, wyobraźnię i  re-
fleks. W szachy może grać każdy, co wi-
dać podczas dzisiejszego turnieju – pod-
kreślał sędzie Łukasz Łukomski.
 Na zakończenie najlepsi szachiści 
otrzymali puchary i nagrody rzeczowe 
z  rąk Burmistrza Miasta i Gminy Mora-
wica, Mariana Burasa oraz jednego z or-
ganizatorów, Tomasza Wójcika. Specjal-
ny puchary otrzymał także najmłodszy 
zawodnik turnieju – siedmioletni Kacper 
Chmielewski oraz najstarszy zawodnik 
dziewięćdziesięcioletni Józef Karlikow-
ski. Najlepszą zawodniczką turnieju 
okrzyknięto Sandrę Papierz z Ostrowca 
Świętokrzyskiego. 

Agnieszka Olech
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 Prawdziwe tłumy przyszły na premierę spektaklu “Mały Książę” na 
podstawie książki autorstwa A. de Saint Exupere’go w reżyserii Moniki Pa-
bian, która do współpracy zaprosiła tancerzy z Piramidy wraz z opiekunką 
Anną Kurandą oraz muzyków ze Szkolno-Gminnej Orkiestry Dętej wraz 
z opiekunem Pawłem Czekajem, a także Pawła Strójwąsa, pod kierunkiem 
którego gimnazjaliści przygotowali niesamowitą scenografię. - W Zespole 
Placówek Oświatowych w Morawicy mamy bardzo wielu utalentowanych 
uczniów. Uznaliśmy, że powinniśmy dać im szansę w przygotowaniu ta-
kiego nieco innego niż zazwyczaj projektu. Postanowiliśmy połączyć róż-
ne formy działalności, jakie w naszej szkole występują. Zaangażowaliśmy 
uczniów uzdolnionych nie tylko pod względem recytatorskim i aktorskim, 
ale też tanecznym, bo w spektaklu wystąpili również tancerze ze znanej 
i cenionej formacji tanecznej “Piramida”. Do współpracy zaprosiliśmy tak-
że muzyków ze Szkolno Gminnej Orkiestry Dętej, która przygotowała do 
przedstawienia muzykę na żywo. Te wszystkie talenty musieliśmy połączyć 
w jedną całość i tak powstał spektakl “Mały Książę” – mówi Monika Pa-
bian, główny reżyser przedstawienia. 
 Widzów zachwyciła nie tylko gra aktorów i niezwykłe talenty tan-
cerzy, ale i muzyków. - Muzykę do spektaklu wybraliśmy już z gotowych 
utworów. Starałem się jednak dobrać ją ilustracyjnie, aby odzwiercie-
dlała to, co się działo na scenie. Zmieniłem rytm jednego z utworów, 
aby słychać było, że jedzie pociąg. Inny w całości przepisałem, aby 
pokazał muzycznie żmiję – powiedział dyrygent Szkolno Gminnej Or-
kiestry Dętej z Morawicy, Paweł Czekaj.  
 Niezwykłe widowisko dopełniła fantastyczna scenografia przygo-
towana przez gimnazjalistów pod kierunkiem Pawła Strójwąsa. - Sce-
nografia składała się z dwóch części. Pierwsza z nich to była prezen-
tacja multimedialna przygotowana przez uczniów do każdej ze scen 
z tematycznie dobranymi zdjęciami lub filmami, które obrazowały 
dodatkowo to, co aktorzy przedstawiali na scenie. Drugą częścią sce-
nografii były planety, które własnoręcznie wykonali uczniowie gimna-
zjum z Morawicy – poinformował Paweł Strójwąs. Trzeba przyznać, że 
całość doskonale współgrała ze sobą wzajemnie się uzupełniając. 
 I chociaż teatralna inscenizacja tego wybitnego dzieła nie była 

łatwym zadaniem, to 
młodzi aktorzy pora-
dzili sobie perfekcyj-
nie. - Przygotowywa-
liśmy się od września 
ubiegłego roku. Samo 

„Mały Książę” 
na deskach morawickiej sceny

Mimo upływu lat historia „Małego Księcia” wciąż zachwyca, skłania do refleksji i trafia do odbiorców – zarów-
no tych najmłodszych, jak i znacznie starszych. Tak też było w minioną niedzielę, kiedy to na deskach mora-
wickiej sceny Grupa Teatralna z Zespołu Placówek Oświatowych z Morawicy wspólnie z tancerzami z Piramidy 
i muzykami z Gminno Szkolnej Orkiestry Dętej wystawiła spektakl pt. „Mały Książę”. 

nauczenie się roli nie było takie trudne. Najtrudniejsze było wspólne 
zgranie aktorów z tancerzami i muzykami – mówił Paweł Bożek, który 
wcielił się w rolę Małego Księcia. Różę zagrała Aleksandra Strąk. W rolę 
Pilota wcielił się Michał Żołądek, Lisa zagrała Wiktoria Tworek, Próżną – 
Julia Makowska, Króla – Żaneta Śnioch, Latarnika – Agnieszka Felis, Pi-
jaka – Mateusz Orliński, Geografa – Julia Godowska, Bankiera – Natalia 
Baron, Żmiję – Wiktoria Dudek, a Zwrotniczego zagrała Emilia Gubała. 
Wszyscy zaprezentowali się znakomicie.
 Jak podkreślano, “Mały Książę” to sztuka dla wszystkich. - “Mały 
Książę” to powiastka filozoficzna o wymowie uniwersalnej, którą ina-
czej odbierają dzieci, a inaczej dorośli. Uznaliśmy, że jest to dzieło, 
które warto przypomnieć – zaznaczyła Monika Pabian, główny reżyser 
spektaklu. - To sztuka dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, dla du-
żych i małych. Zawiera w sobie mądre i bardzo motywujące w życiu 
przesłania – dodała Anna Kuranda, choreograf i opiekun “Piramidy”. 
 Podczas przedstawienia widzowie razem z artystami poszukiwali od-
powiedzi na pytanie, co pomaga nam pokonywać przeszkody w życiu oraz 
co tak naprawdę jest w życiu ważne. Fenomenalne połączenie talentów 
aktorskich, muzycznych, tanecznych i plastycznych dało niezapomniane 
przeżycia. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spektakle w tak doboro-
wej obsadzie i wspaniałej reżyserii.

Agnieszka Olech

Fo
t. 

A.
 R

ad
om

sk
i

Fo
t. 

A.
 R

ad
om

sk
i

23
Wiadomości Morawickie – Czerwiec 2017   nr 6/2017 (296)

Fo
t. 

A.
 R

ad
om

sk
i

Tancerki Piramidy dały niezapomniany popis taneczny

Gminno Szkolna Orkiestra Dęta zajęła się stroną muzyczną spektaklu
Aktorzy udowodnili podczas spektaklu,

że mają niesamowite talenty




