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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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 Oceny nadesłanych na organizowany od 2008 roku przez 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 
konkurs “Pracodawca Przyjazny Pracownikom” dokonała Ko-
misja Certyfikacyjna. Pod uwagę brała przede wszystkim prze-
strzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, 
zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowie-
nie oraz funkcjonowanie rady pracowników. Wyróżnione firmy 
szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog 
społeczny. 
 W tym roku wyłoniono zaledwie 22 laureatów tej, jak 
podkreślał prezydent Andrzej Duda podczas wręczenia certy-

Kopalnia Wapienia “Morawica” została laureatem IX edycji konkursu “Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, 
organizowanego przez NSZZ “Solidarność” i znalazła się tym samym w zaszczytnym gronie zaledwie 22 laure-
atów tegorocznej edycji konkursu. Certyfikat z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał w Pałacu Prezydenc-
kim prezes Kopalni, Józef Dąbek. Zaszczytne wyróżnienie do Kopalni Wapienia “Morawica” trafiło już po raz 
trzeci.

Prezydent Andrzej Duda nagrodził 
Kopalnię Wapienia “Morawica”

fikatów, niezwykle ważnej i wyjątkowej nagrody. - Nagroda ta 
jest wyjątkowa przede wszystkim ze względu na to, że to pra-
cownicy zgłaszają swoich pracodawców do konkursu. To jest 
właśnie najlepsze świadectwo, jak nagrodzone zakłady pracy, 
firmy i instytucje, funkcjonują - mówił podczas uroczystości 
wręczenia certyfikatów w Pałacu Prezydenckim, prezydent An-
drzej Duda, dodając, że wyróżnienia te stanowią świadectwo 
jakości i konkurencyjności.
 Prestiżowe wyróżnienie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy 
odebrał prezes Kopalni Wapienia “Morawica”, Józef Dąbek. 
- Jest to dla nas jedno z najważniejszych wyróżnień – zazna-
cza prezes Kopalni, Józef Dąbek, podkreślając jednocześnie, że 
człowiek dla pracodawcy powinien być zawsze na pierwszym 
miejscu. - Od samego początku działamy tak, aby pracownicy 
czuli się u nas bezpiecznie. Oprócz stałego rozwoju spółki sta-
nowi to dla nas priorytet – mówi prezes Kopalni, Józef Dąbek.
 Warto zaznaczyć, że laureatem konkursu “Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”, organizowanego przez NSZZ “So-
lidarność”, Kopalnia Wapienia “Morawica” nie została od-
znaczona po raz pierwszy. W organizowanym od 2008 roku 
konkursie prestiżowy certyfikat Kopalnia odebrała już po raz 
trzeci. - Pierwszy raz nasze działania dostrzeżono w 2009 roku. 
Drugi raz certyfikat otrzymaliśmy w roku 2013. W tym roku 
certyfikat trafił do nas po raz trzeci – poinformował dumny 
prezes Kopalni Wapienia “Morawica”, Józef Dąbek. Przyzna-
nym certyfikatem Kopalnia może się posługiwać przez okres 
trzech lat. 

Agnieszka Olech
Prezes Kopalni Wapienia Morawica Józef Dąbek odbiera zaszczytne wyróżnienie z rąk 
Prezydenta RP, Andrzeja Dudy

Wspólne zdjęcie Prezydenta Andrzeja Dudy z laureatami nagrody 
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 W tegorocznym europejskim 
Kongresie Samorządów udział 
wzięło blisko 2000 osób – liderów 
samorządowych oraz elit regional-
nych, przedstawicieli administracji 
państwowej, świata biznesu, kul-
tury oraz NGO z ponad 40 krajów. 
Obrady relacjonowało ponad 150 
dziennikarzy z krajów UE i Europy 
Wschodniej. Dwudniowy program 
Kongresu objął ponad 80 wyda-
rzeń, w tym bloki programowe, 
raporty, panele, warsztaty, wykła-
dy i prezentacje, które dotyczyły 
tematyki siedmiu zagadnień: fi-
nansów, środowiska, gospodarki, 
społeczeństwa, innowacji, biznesu 
i miasta.

 Dyskusja na temat “Zamie-
nić słabość w siłę. Potencjał sła-
biej rozwiniętych regionów” odbyła się drugiego dnia jednej 
z największych konferencji międzynarodowych w Europie. Jak 
podkreślano, polityka spójności nie miałaby sensu, gdyby nie 
zakładała obudzenia potencjału drzemiącego w tzw. „słabiej 
rozwiniętych regionach”. Pomoc, która jest kierowana do nich, 
ma uzasadnienie w tym, że za jakiś czas zostanie zrekompenso-
wana przez rozwój tych regionów przekładający się na rozwój 
krajów członkowskich i Unii Europejskiej. Międzyregionalna 
Grupa Regionów Słabiej Rozwiniętych Europejskiego Komite-
tu Regionów jest jednym z przykładów zinstytucjonalizowania 
problemu na poziomie struktur ogólnie europejskich. Podczas 
debaty dyskutowano o potencjale poszczególnych „słabiej roz-
winiętych regionów” i o kierunkach ich uaktywnienia. Mihail 
Popa – Przewodniczący Rady Województwa Straseni w Mołda-
wii przedstawił także prezentację swojego regionu. 

 Moderatorem panelu dyskusyjnego “Zamienić słabość 
w siłę. Potencjał słabiej rozwiniętych regionów” był poseł na 
Sejm RP Jerzy Meysztowicz, Przewodniczący Komisji Gospo-
darki i Rozwoju. Wśród prelegentów panelu znaleźli się: Gui-
do Beltrani – Dyrektor Biura Szwajcarsko–Polskiego Programu 
Współpracy, Marian Buras – Burmistrz Miasta i Gminy Morawi-
ca, Ugo Fratesi – Profesor z Politechniki Mediolańskiej, Sławo-
mir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Ta-
deusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku. Udział w dyskusji 
wzięła także Johanna Asiala – Kierownik Projektu z Regionalnej 
Rady Laponii.

 Jak podkreślał podczas swojego wystąpienia Burmistrz Mia-
sta i Gminy Morawica, region Polski wschodniej, w tym także 
województwo świętokrzyskie, osiągnął bardzo duży postęp 

W Krakowie odbył się
III Europejski Kongres Samorządów 

O potencjale słabiej rozwiniętych regionów i możliwościach zamiany słabości w siłę rozmawiano podczas jed-
nego z paneli dyskusyjnych, który odbył się podczas III Europejskiego Kongresu Regionów. Prelegentem tego 
panelu był między innymi Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. Tegoroczny temat przewodni 
jednej z największych konferencji międzynarodowych w Europie brzmiał „Samorządy w obliczu wyzwań XXI 
wieku”.

cywilizacyjny. - Region ten rozwija się, ale pamiętajmy, że rów-
nolegle inne regiony także się rozwijają bardzo szybko. Jeżeli 
nie ma się naturalnych warunków do rozwoju, jak chociażby 
dostępność komunikacyjna czy lotnisko, to trzeba nadrabiać 
aktywnością i pomysłami tak, aby dystans pomiędzy regionami 
słabiej rozwiniętymi nie zwiększał się w stosunku do regionów 
rozwiniętych lepiej, a wręcz przeciwnie, aby się zmniejszał – 
podkreślał Burmistrz Marian Buras, który podczas swojego 
wystąpienia zwrócił także uwagę na sprawy związane z depo-
pulacją regionów. - Generalnie liczba ludności w Polsce ma-
leje, ale szczególnie jest to widoczne w tych regionach, które 
wolniej się rozwijają. Aby temu zapobiec należałoby zatrzymać 
w regionie młodych ludzi po studiach, a nawet ściągnąć ich tu-
taj z innych regionów. Można to zrobić dzięki zapewnieniu im 
dobrze płatnej i pozwalającej rozwijać się pracy – mówił Bur-
mistrz Marian Buras, sugerując, że ciągle brak jest w naszym 
regionie firm o wysokich technologiach. - Region świętokrzyski 
to w niektórych częściach dobre gleby, w innych uzdrowiska, 
a w jeszcze innych turystyka. Trudno przypisać nam konkret-
ną specjalizację i chyba należałoby się rozwijać pod każdym 
względem. Wyrównaniu regionów powinny służyć fundusze 
spójności, które trzeba dobrze wykorzystać i stworzyć tym sa-
mym fundament pod dalszy rozwój – podkreślał gospodarz 
Miasta i Gminy Morawica. 

 Organizatorem III Europejskiego Kongresu Samorządów 
była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Fo-
rum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój, a partnerem i miastem 
gospodarzem już po raz trzeci był Kraków.

Agnieszka Olech

Jednym z prelegentów podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów był burmistrz Marian Buras
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 Morawicka „Karta Mieszkańca“ miałaby być jednym 
z pierwszych w kraju kawałkiem plastiku sygnowanym przez 
samorząd. 30 marca, uchwałą Rady Miejskiej w Morawicy 
przyjęty został do realizacji program Miasta i Gminy Morawica 
pod nazwą „Karta Mieszkańca“. 11 kwietnia, w Centrum Sa-
morządowym w Morawicy odbyło się spotkanie władz Miasta 
i Gminy Morawica z przedsiębiorcami. - To przede wszystkim 
od nich zależy powodzenie przedsięwzięcia. Ogromnie się cie-
szę, że właściwie wszyscy, którzy przybyli na nasze spotkanie 
wyrazili chęć przystąpienia do programu. W kolejnym etapie 
będziemy podpisywać porozumienia, w których przedsiębiorcy 
określą konkretny rabat na dane usługi. Następnie przystąpimy 
do wydawania „Kart Mieszkańca“ - poinformował Burmistrz, 
Marian Buras, który podczas spotkania zapoznał zebranych ze 
szczegółami Samorządowego Programu Miasta i Gminy Mora-
wica „Karta Mieszkańca“.

Karty Mieszkańca będą wydawane na miejscu
 „Karty Mieszkańca“ będą wydawane w siedzibie Centrum 
Samorządowego w Morawicy. Gmina planuje zakupić urządze-
nie do ich drukowania. - O „Kartę Mieszkańca“ będzie mógł 
ubiegać się każdy, kto jest zameldowany na terenie Miasta 
i Gminy Morawica lub rozlicza się na terenie naszej gminy. Kar-
ty będą ze zdjęciem i za pierwszym razem mieszkańcy otrzy-
mają je za darmo. W przypadku zgubienia karty za wydanie 
kolejnej będą już musieli zapłacić – poinformował Burmistrz, 
Marian Buras. - Największe koszty, jeśli chodzi o realizację pro-
gramu „Karty Mieszkańca“ właściwie poniesie gmina. Chcemy 
jednak wdrożyć ten program, aby zachęcić mieszkańców do 
korzystania z usług na terenie naszej gminy, a przedsiębiorcom 
zapewnić stałą liczbę klientów. Bez wątpienia pobudzi to pa-
triotyzm lokalny i pozwoli na zatrzymanie pieniądza w gminie, 
a z tego mogą być tylko same korzyści dla wszystkich – prze-
widuje Burmistrz, Marian Buras. Każda karta będzie posiadała 
kod QR, dzięki któremu informacje o zaplanowanych promo-
cjach będzie można szybko odczytać w swoim telefonie. 

Mieszkańcy będą mieli taniej
 Jak się okazuje, lojalnościowa morawicka „Karta Mieszkań-
ca“ przyniesie mieszkańcom sporo korzyści. Za jej okazaniem 
taniej zapłacą nie tylko u fryzjera, czy kosmetyczki, ale też na 
basenie, czy nawet za codzienne zakupy. - Rabaty będą określać 
sami przedsiębiorcy. Nie musi to być koniecznie kilkuprocento-
wa zniżka. Może to też być jakiś gratis dodawany do zaku-
pów czy usług. Wszystko będzie zależało od przedsiębiorców 
– tłumaczy Monika Malicka, kierownik referatu kultury, sportu 
i promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy. 

Lojalni klienci to większe zyski dla przedsiębiorców
 Korzyści z morawickich „Kart Mieszkańca“ będą mieli nie 
tylko sami mieszkańcy, ale też przedsiębiorcy. - Lojalnościowa 
„Karta Mieszkańca“ spowoduje, że mieszkańcy naszej gmi-
ny będą częściej korzystać z usług na naszym terenie. Myślę, 
że częściej też będą robić tu zakupy. Jestem przekonany, że 
spowoduje to wzrost stałych klientów u naszych lokalnych 
przedsiębiorców, którzy przecież w większości też są naszymi 
mieszkańcami – tłumaczy gospodarz gminy. - Im więcej firm 
z bardziej atrakcyjnymi rabatami, tym więcej klientów – dodaje. 

W Morawicy będzie „Karta Mieszkańca” 
Pomysł wprowadzenia przez władze Miasta i Gminy Morawica “Karty Mieszkańca” to dobra wiadomość nie 
tylko dla samych mieszkańców. Informacja już ucieszyła część przedsiębiorców, którzy 11 kwietnia, w Centrum 
Samorządowym w Morawicy złożyli deklaracje o chęci przystąpienia do samorządowego programu. Dzięki 
niemu, mieszkańcy będą mieli tańsze usługi, a przedsiębiorcy zyskają lojalnych klientów. 

Wizerunek firmy nowoczesnej i aktywnej
na rynku lokalnym

 Na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica 
już niebawem powstanie specjalna zakładka, w której znajdą 
się informacje o wszystkich firmach i instytucjach z terenu gmi-
ny, które przystąpiły do programu „Karta Mieszkańca“. - Tutaj 
też będziemy zamieszczać szczegóły rabatów i promocji prze-
widzianych przez poszczególne firmy dla mieszkańców. Poza 
tym, takie informacje będzie też można odszukać w naszej 
lokalnej gazecie samorządowej „Wiadomości Morawickie“, 
w której planujemy stworzyć specjalną, stałą kolumnę „Karta 
Mieszkańca“. Informacje będziemy także przesyłać za pomocą 
newslettera i powiadomień SMS. Z całą pewnością wszystkie 
te działania będą też kolejną formą reklamy dla tych przedsię-
biorców, którzy zdecydują się przystąpić do naszego programu 
– podkreśla Monika Malicka, kierownik referatu kultury, sportu 
i promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy, do-
dając, że każdy, kto przystąpi do programu otrzyma też spe-
cjalną naklejkę informującą mieszkańców o możliwości korzy-
stania w danym miejscu z „Karty Mieszkańca“. 
 Jak zapowiedziały władze Miasta i Gminy Morawica, pierw-
sze „Karty Mieszkańca“ zostaną wydane jeszcze w tym roku. - Już 
na pierwszym spotkaniu nasz program uzyskał aprobatę przed-
siębiorców. Myślę, że z czasem do programu będzie chciało przy-
stąpić ich coraz więcej. Jak tylko zakupimy urządzenie do druko-
wania kart i dopniemy wszystkie formalności, rozpoczniemy ich 
wydawanie – zapowiada Burmistrz, Marian Buras.

Agnieszka Olech

Zapraszamy przedsiębiorców
i mieszkańców do współpracy

w ramach programu Karta Mieszkańca

 Zapraszamy przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy 
Morawica do podjęcia współpracy w ramach programu 
Karta Mieszkańca. Dokument ten będzie uprawniał do 
korzystania przez mieszkańców z  rabatów udzielanych 
przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do projektu.

 Wszyscy partnerzy projektu (instytucje, firmy, przedsię-
biorstwa) w  zamian za świadczone usługi, zniżki, rabaty 
uzyskają możliwość szczególnej promocji na stronie interne-
towej Miasta i Gminy Morawica www.morawica.pl, na ofi-
cjalnym profilu społecznościowym Facebook Miasta i Gmi-
ny Morawica oraz na łamach „Wiadomości Morawickich”. 
Przekazane zostaną także naklejki zawierającej informację 
o honorowaniu w tym miejscu Karty Mieszkańca.

Co trzeba zrobić ?
 Aby przystąpić do akcji należy zgłosić się do Referatu 
Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Morawica, 
pokój nr 15 i potwierdzić chęć udziału w projekcie wypeł-
niając stosowną deklarację współpracy. Zapraszamy przed-
siębiorców oraz mieszkańców do składania deklaracji. 

Serdecznie zapraszamy!
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 Sesja Plenarna Komitetu Regionów odbyła się w dniach 22 
i 23 marca w budynku im. Paula Henriego Spaaka w sali ob-
rad Parlamentu Europejskiego. Udział w niej wzięło ponad 350 
członków Komitetu Regionów, który został powołany trakta-
tem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny Unii w celu za-
angażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast 
i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Członko-
wie Komitetu Regionów reprezentują interesy i punkt widzenia 
władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi 
na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii 
Europejskiej. Warto przypomnieć, że do Grupy AE należą człon-
kowie Komitetu Regionów z Polski, Estonii, Słowacji, Litwy, UK, 
Belgii, Irlandii, Rumunii. 
 Jedną z podjętych podczas Sesji Plenarnej Komitetu Regio-
nów rezolucji była ta dotycząca priorytetów programu prac Ko-
misji Europejskiej na 2018 rok. - Projekt rezolucji stwarza oka-

Burmistrz Marian Buras uczestnikiem
Sesji Plenarnej Europejskiego Komitetu
Regionów w Brukseli

Ograniczenie ryzyka klęsk żywiołowych, strategia inteligentnej specjalizacji, ramy polityki UE dotyczącej zrów-
noważonej żywności, regionalne systemy opieki zdrowotnej oraz monitorowanie emisji gazów cieplarnianych 
– to główne tematy, jakie zostały omówione podczas dwudniowej Sesji Plenarnej Komitetu Regionów w Bruk-
seli. Jednym z uczestników posiedzenia był Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. 

STOWARZYSZENIE GMIN
„GEOLAND ŚWIĘTOKRZYSKI” POWOŁANE!

W dniu 29 marca odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski”. W/w sto-
warzyszenie zostało ustanowione w celu wspólnego działania gmin na rzecz rozwoju geoturystyki oraz powo-
łania i utrzymania geoparku funkcjonującego w sieci europejskich i globalnych geoparków UNESCO.  Członka-
mi stowarzyszenia jest 5 gmin: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny i Piekoszów.

 Głównym celem spotkania było podjęcie stosownych uchwał, 
niezbędnych do zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Re-
jestrze Sądowym. Niemniej ważnym aspektem zebrania było rów-
nież omówienie spraw związanych z dalszym funkcjonowaniem 
stowarzyszenia, które ma przede wszystkim wspierać wszelkiego 
rodzaju działania na rzecz rozwoju geoturystyki, promować dzie-

zję, by jasno określić stanowisko i oczekiwania Europejskiego 
Komitetu Regionów podczas przygotowywania programu prac 
Komisji Europejskiej na przyszły rok – mówi Burmistrz Miasta 
i Gminy Morawica, Marian Buras. Podczas sesji zaplanowano  
także przyjęcie i omówienie pięciu opinii na temat kierunku 
ram polityki UE dotyczącej zrównoważonej żywności, regio-
nalnych systemów opieki zdrowotnej, strategii inteligentnej 
specjalizacji, planów działania w sprawie ograniczenia ryzyka 
klęsk żywiołowych w latach 2015-2030, a także mechanizmu 
monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających zna-
czenie dla zmiany klimatu. Na zakończenie posiedzenia człon-
kowie Komitetu Regionów wybiorą nowych członków Prezy-
dium i ich zastępców. Kolejne posiedzenie ustalono na maj 
bieżącego roku.  

Agnieszka Olech

dzictwo geologiczne i kulturowe gmin wchodzących jego skład 
a także mobilizować i angażować społeczności lokalne do aktyw-
nego udziału w procesie funkcjonowania obszarowego produktu 
geoturystycznego „Geoland Świętokrzyski”
 W spotkaniu, którym przewodniczyła Dyrektor Geoparku 
Kielce – Elżbieta Czajkowska, udział wzięli włodarze w/w gmin: 
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Wojciech Lubawski  (Prezydent Miasta Kielce), Robert Jaworski 
(Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny), Marian Buras (Burmistrz 
Miasta i Gminy Morawica), Zbigniew Piątek (Wójt Gminy Pie-
koszów) oraz Łukasz Barwinek (Zastępca Wójta Gminy Sitków-
ka-Nowiny). Na zebraniu obecni również byli pracownicy gmin, 
wchodzących w skład  „Geolandu Świętokrzyskiego”.  W trak-
cie  spotkania podjęte zostały uchwały powołujące m.in. Komi-
tet Założycielski, Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.
Komitet Założycielski Stowarzyszenia Gmin „Geoland Święto-
krzyski” tworzą:
• Elżbieta Czajkowska, reprezentująca  Gminę Kielce,
• Robert Jaworski, reprezentujący Gminę Chęciny,
• Marian Buras, reprezentujący Gminę Morawica,
• Zbigniew Piątek, reprezentujący Gminę Piekoszów,
• Łukasz Barwinek, reprezentujący Gminę Sitkówka-Nowiny.

 Eliminacje miejsko-gminne tegorocznego turnieju odbyły 
się w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy. W rozgryw-

Miejsko - Gminny Turniej
Wiedzy Pożarniczej w Morawicy

24 marca, na terenie Miasta i Gminy Morawica odbył się XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, pod 
hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”. Kolejną edycję Miejsko-Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowano, aby popularyzować wśród dzieci i młodzieży 
znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz historii i tradycji 
ruchu strażackiego. 

kach finałowych wzięło udział 18 uczestników reprezentują-
cych 6 szkół z terenu Miasta i Gminy Morawica. Eliminacje 
zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: grupa 
I-uczniowie szkół podstawowych klasy od IV do VI oraz grupa 
II-uczniowie gimnazjów.
 Rywalizacja była zacięta, a młodzież wykazała się duża 
wiedzą. Zwycięzcami eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zostali Mikołaj Grabiński 
ze Szkoły Podstawowej w Morawicy oraz Oskar Piecyk z Gim-
nazjum w Morawicy. Kolejne miejsca na podium zajęli nastę-
pująco: II miejsce Igor Sikorski ze Szkoły Podstawowej w Bilczy 
i Natalia Wieczorek z Gimnazjum w Bilczy. Miejsce III zdobyli 
Bartosz Dewerenda ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach i Kac-
per Dziewięcki z Gimnazjum w Obicach. Laureaci konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 Zwycięzcy Konkursu wezmą także udział w powiatowym 
turnieju wiedzy pożarniczej, który odbędzie się 6 kwietnia 
w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Zwycięz-
com gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zarząd Stowarzyszenia reprezentować będą następujące oso-
by:
• Przewodniczący: Michał Poros
• Zastępca: Joanna Łysak
• Skarbnik: Witold Wesołowski
• Członek: Teresa Badowska
• Członek:  Witold Mroczek
Natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrani  zostali :
• Elżbieta Czajkowska – Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej,
• Zbigniew Krakowiak – Członek Komisji Rewizyjnej,
• Martyna Sutowicz – Członek Komisji Rewizyjnej.

www.geopark-kielce.pl

Członkami Stowarzyszenia gmin “Geoland Świętokrzyski” zostało pięć gmin: Morawica, 
Chęciny, Kielce, Sitkówka-Nowiny i Piekoszów.

Dla najlepszych na zakończenie wręczono nagrody
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 W mistrzostwach wojewódzkich udział wzięło blisko pięć-
dziesięciu zawodników. Do Bilczy zjechali najlepsi zawodnicy. 
Zanim jednak stanęli ze sobą w szranki uroczystego otwarcia 
rozgrywek dokonała Wojewoda Świętokrzyski, Agata Wojty-
szek wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Morawica, Marianem 
Burasem. - Ogromnie się cieszę, że tak dużo młodych ludzi 
wybrało tenis stołowy i przyjechało na dzisiejsze rozgrywki – 
mówiła wojewoda Agata Wojtyszek, a Burmistrz Marian Buras, 
podkreślał jak wszechstronnie rozwijający jest to sport. - Hartu-
je ducha i wyrabia refleks. To doskonała dziedzina sportu, któ-
rą można uprawiać w każdym wieku – zaznaczył sam grający 
w tenisa burmistrz Marian Buras. 
 Podczas uroczystego otwarcia nie obyło się bez miłych 
akcentów. Srebrną Odznakę za Zasługi dla Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego przyznaną przez Prezesa Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego z rąk Prezesa Świętokrzyskiego Okręgowego 
Związku Tenisa Stołowego, Roberta Janusa odebrał Burmistrz 
Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. - W imieniu Zarządu 
Świętokrzyskiego Związku Tenisa Stołowego składam serdecz-
ne podziękowania za współpracę w sezonie 2016/2017. Jestem 
przekonany, że osobiste Pana zaangażowanie oraz włożony 
wkład pracy przyczynił się do rozwoju tenisa stołowego w na-

Burmistrz Marian Buras uhonorowany Srebrną 
Odznaką za Zasługi dla Tenisa Stołowego

9 kwietnia, w hali sportowej w Bilczy odbyły się Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Amatorów oraz 
Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w kategoriach żak, młodzik, kadet i junior. Podczas uroczysto-
ści otwarcia mistrzostw uhonorowano Srebrną Odznaką za Zasługi dla Tenisa Stołowego Burmistrza Miasta 
i Gminy Morawica, Mariana Burasa, a specjalne podziękowania za wspieranie tenisa otrzymała wojewoda 
Świętokrzyski, Agata Wojtyszek.

szym województwie. Życzę dalszych sukcesów oraz satysfakcji 
z pracy na rzecz popularyzacji naszej dyscypliny – życzył prezes 
ŚOZTS, Robert Janus wręczając także grawerton z podziękowa-
niami na ręce wojewody świętokrzyskiego, Agaty Wojtyszek. 

 Uczniowie pod czujnym okiem opiekunów Moniki Wiech-
-Piazdeckiej i Pawła Sieczki bacznie przysłuchiwali się obradom. 
Jak się później okazało, zupełnie inaczej wyobrażali sobie posie-
dzenia sesji Rady. - Myśleliśmy, że będzie nudno, ale wszystko 
odbyło się bardzo sprawnie – mówili uczniowie, podkreślając 
jednocześnie, że sporo dowiedzieli się o bieżących sprawach 
i planach gminy, a praca radnych wcale nie jest taka prosta. Naj-
bardziej spodobał się uczniom pomysł powstania w Bilczy Parku 
Bilcza, w ramach którego miałoby być między innymi mini pole 
golfowe. Z wielkim entuzjazmem gimnazjaliści przyjęli także 
pomysł powołania do życia pierwszej w kraju Akademii Golfa. 
To właśnie tu mieliby się uczyć gry w golfa wszyscy uczniowie 
z terenu gminy w ramach obowiązkowych zajęć. Gmina już zło-
żyła wniosek o unijne dofinansowanie tego wielomilionowego 
przedsięwzięcia. - Chcielibyśmy, aby powstała u nas Akademia 
Golfa. Byłoby to ciekawym uzupełnieniem zajęć z wychowania 
fizycznego – mówili zgodnie uczniowie. 
 Lekcje samorządności na żywo pozytywnie oceniła Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Morawicy, Ewa Zaczek-Kuchar-
ska. - Ogromnie się cieszę, że takie lekcje są organizowane. 
Uczniowie mogą przekonać się na własne oczy jak wygląda 
praca radnych i jak podejmuje się decyzje wpływające na roz-
wój gminy – podkreślała Ewa Zaczek-Kucharska, Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Morawicy.

Uczyli się samorządności
Po wiedzy teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Gimnazjaliści z Zespołu Szkół im. ks. Piotra Ściegiennego 
w Bilczy gościli podczas jednego z posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Morawicy. Wszystko w ramach zajęć wiedzy 
o społeczeństwie.

 Podczas posiedzenia sesji, na którym gościli gimnazjaliści 
z Bilczy poruszono wiele istotnych dla mieszkańców gminy 
spraw. Po wiedzy teoretycznej, jaką posiadają uczniowie, wie-
dza praktyczna z całą pewnością da im szerszy obraz samo-
rządności. Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, 
Marian Buras, oprowadził młodzież po Centrum Samorządo-
wym i zaprosił do swojego gabinetu. 

Agnieszka Olech

Specjalne podziękowania za wspieranie tenisa stołowego odebrali Wojewoda święto-
krzyski, Agata Wojtyszek oraz Burmistrz Marian Buras

Uczniowie z uwagą obserwowali obrady sesji Rady Miejskiej w Morawicy
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Wyjątkowa była w tym roku Niedziela Palmowa w Morawicy. Było wiele atrakcji dla najmłodszych, ale nie za-
brakło też kiermaszu ozdób świątecznych, malowania pisanek przez znane osoby, a na zakończenie koncertu 
pieśni wielkopostnych. 

Świątecznie w Morawicy

Wielkie szukanie jajek
 Poszukiwanie jajek wielkanocnych było jedną z najwięk-
szych atrakcji, jaką zorganizowano dla dzieci w trakcie Niedzie-
li Palmowej w Morawicy. Na placu przed Centrum Samorządo-
wym zgromadziła się liczna grupa najmłodszych mieszkańców 
gminy, aby udać się do morawickiego parku w poszukiwaniu 
wielkanocnych, czekoladowych jajek. - To już trzeci raz, kiedy 
postanowiliśmy zorganizować wielkie szukanie jajek. Każdego 
roku udział w zabawie bierze coraz więcej maluchów, co nas 
ogromnie cieszy – mówi dyrektor Centrum Kultury w Morawi-
cy, Teresa Badowska. Tegoroczna zabawa ściągnęła kilkadzie-
siąt dzieci. - Było bardzo ciekawie. Trzeba było szybko i sparw-
nie szukać jajek, żeby zebrać ich jak najwięcej – mówił Dominik 
Piwowarczyk ze Zbrzy, jeden z uczestników zabawy. 

 Patrząc na kunszt wykonania pięknych dzieł trzeba przyznać, 
że włożono w każde z nich bardzo dużo pracy. Stąd komisja kon-
kursowa miała nie lada trudne zadanie. - Wybór najlepszej pracy 
był bardoz trudny. Przy ocenie i nagradzaniu prac braliśmy pod 
uwagę: oryginalność, pomysłowość, samodzielność  i estetykę 
wykonania – poinformowała Renata Strójwąs, przewodnicząca 
komisji konkursowej, w skład której weszli także: Małgorzata Sko-
wera i Józef Niedźwiedź. Po długich naradach pierwsze miejsce 
przyznano dla Julii Stochmal. Miejsce drugie zajęła praca Wiktora 
Zapały, a miejsce trzecie przyznano dla Adama Charcinkowskie-
go. Przyznano także trzy wyróżnienia dla Oliwii Kamizeli, Klaudii 
Majki i Alicji Szewczyk. Specjalną nagrodę otrzymała najmłodsza, 
trzyletnia uczestniczka konkursu, Alicja Buśluk. Nagrody dla naj-
lepszych wręczono na scenie morawickiego Centrum Kultury pod-
czas Gminnego Przeglądu Pieśni Wielkopostnych.

Kiermasz rękodzieła artystycznego
 Podczas Niedzieli Palmowej w morawickim Centrum Samo-
rządowym stanęły liczne kramy z rękodziełem świątecznym lo-
kalnych artystów. Można tu było zakupić piękne pisanki, świą-
teczne zajączki i stroiki, a wszystko to wykonane różnorodną 
techniką. Nie zabrakło też tradycyjnych plecionych z wikliny 
koszyczków z wielkim kunsztem wykonanych przez znaną i ce-
nioną artystkę Cecylię Korban, jak również tych nieco bardziej 
nowoczesnych. - Koszyczki plecione są z wikliny papierowej – 
tłumaczyła Marianna Węgrzyn, autorka niezwykłych prac. Trze-
ba przyznać, że wszystkie swiąteczne cudeńka ręcznie wykona-
ne cieszyły oko kupujących.
 W trakcie kiermaszu trwało malowanie pisanek przez znane 
osoby. To właśnie one wspominały tradycje wielkanocne, o któ-
rych pamiętają ze swojego dzieciństwa. Przypomniano także 
o tym, co w trakcie Świąt Wielkiej Nocy powinno być najważniej-
sze, a Zaborzanki opowiadały o zapomnianych już tradycjach.

Koncert Wielkopostny
 Działo się wiele w holu  Samorządowego Centrum w Mo-
rawicy, ale i działo sie sporo na scenie sali widowiskowej Cen-
trum Kultury. To właśnie tu rozbrzmiały pieśni wielkopostne 
w wykonaniu zespołów folklorystycznych, chórów i solistów. 
Była też okazja do wysłuchania gawędy na temat lokalnych 
zwyczajów wielkanocnych w wykonaniu Zaborzanek.

Agnieszka Olech

 Jajeczka w parku ukryli harcerze z 75 KDH z Bilczy. - Wyzna-
czyliśmy trasę kierunku poszukiwań i wraz z zawodnikami ruszy-
liśmy w teren. Pilnowaliśmy, żeby nikt nie niszczył posadzonych 
krzewów i kwiatów. Wygrali ci, którzy zebrali najwięcej czekola-
dowych jajek – powiedziała Natalia Klata z 75 KDH z Bilczy. Naj-
lepsi zbieracze wielkanocnych jajek zostali nagrodzeni specjal-
nymi podarunkami przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, 
Mariana Burasa, który także poczęstował wszystkich uczestni-
ków zabawy słodkimi cukierkami.

Konkurs na najładniejszą pisankę
 Kolejną ciekawą atrakcją podczas Niedzieli Palmowej w Mo-
rawicy był także konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanoc-
ną. - W tym roku do konkursu na najpiękniejszą pisankę zgło-
szono siedemnaście prac. Każdy uczestnik mógł wykonać tylko 
jedną pracę w dowolnej technice plastycznej - poinformowała 
dyrektor Teresa Badowska. 

Kiermasz przyciągał wspaniałymi dziełami artystycznymi

Szukanie jajek było największą atrakcją dla dzieci 
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Potrzebne jest ponad 8,5 miliona złotych
 Wniosek o unijne dofinansowanie projektu pod nazwą 
,,Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Morawica 
dla rozwoju województwa świętokrzyskiego poprzez utworze-
nie Centrum Kulturalno – Sportowego BilczaPark w miejscowo-
ści Bilcza” złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego w ostatnich dniach marca. 
Całość projektu opiewa na kwotę ponad 8,5 miliona złotych. 
Władze Miasta i Gminy Morawica chcą pozyskać nieco ponad 
7,3 miliona złotych na realizację inwestycji. – Liczba mieszkań-
ców gminy zwiększa się z każdym rokiem. Najwięcej osób na 
swoje miejsce do życia wybiera Bilczę. Nie chcemy, aby tu była 
tylko sypialnia. Chcemy także stworzyć dla wszystkich miesz-
kańców miejsce do rekreacji i wypoczynku, a tereny w Bilczy 
nadają się do tego idealnie. Wykorzystujemy też bliskość tere-
nów przemysłowych Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Taki kom-
pleks sportowo-rekreacyjny z polem golfowym to też magnes 
dla przedsiębiorców, którzy mogą u nas inwestować – mówi 
burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras.
 Przygotowano dokumentację techniczną na zagospodaro-
wanie blisko trzynastohektarowego terenu tuż za kościołem 
w Bilczy. - Projekt opiera się na kompaktowym zagospodaro-
waniu przestrzeni – wyjaśnia burmistrz Marian Buras.

Amfiteatr na osiemset osób
 W strefie rekreacji i sportu założono budowę kompleksu 
sportowego do gry w golfa oraz tenisa ziemnego. Jednocze-
śnie wraz z budynkiem wielofunkcyjnym, będącym zapleczem 
technicznym związanym z obsługą powyższych obiektów 
sportowych zaprojektowano scenę z amfiteatrem. - Amfite-
atr ze sceną zaprojektowano z częściowym wykorzystaniem 
nachylenia terenu od strony południowej budynku wielofunk-
cyjnego, mieszczącym widownię na 800 osób. Chcemy, aby 
odbywały się tu różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, jak 
chociażby koncerty, projekcje filmowe – mówi burmistrz Ma-
rian Buras.

Akademia Golfa i korty tenisowe
 Kolejnym zaprojektowanym obiektem w strefie rekreacji 
i  sportu jest kort tenisowy z ławami dla widowni i pole gol-
fowe na 6 dołków o różnej skali trudności. Dodatkowo zapro-
jektowano pola ćwiczeń - driving range do dalekich uderzeń 
oraz strefę minigolfa składającego się z 18-tu torów gry. Pole 
golfowe zaprojektowano na bazie istniejącego ukształtowania 
terenu z niezbędną niwelacją dla zachowania odpowiednich 
warunków gry. - Taki zakres inwestycji i układ poszczególnych 
obiektów umożliwia utworzenie tu Akademii golfa, której za-
daniem będzie nauka gry i doskonalenie umiejętności w tym 
sporcie. Planujemy objęcie nauką w ramach zajęć wychowa-
nia fizycznego młodzież szkolną ze wszystkich szkół z terenu 
Miasta i Gminy Morawica, ale również z gmin ościennych – 
w pierwszej kolejności z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Wiem, że obowiązkowe zajęcia z gry w golfa na wychowaniu 
fizycznym to pierwszy taki pomysł w Polsce, ale podczas moich 
wizyt w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych zaobserwowa-
łem, że tam nie jest to absolutnie niczym dziwnym – mówi 
Burmistrz, Marian Buras, który zaznacza, że Akademia golfa 

Wniosek o dofinansowanie centrum 
rozrywki w Bilczy już złożony

Istnieją duże szanse, że podkielecka Bilcza stanie się centrum sportu i rekreacji. Akademia golfa, korty teniso-
we, amfiteatr ze sceną, kino letnie, siłownie na świeżym powietrzu oraz mnóstwo miejsca dla spacerowiczów 
i rowerzystów. Tak ma wyglądać Bilcza Park, czyli centrum rozrywki, na budowę którego władze Miasta i Gmi-
ny Morawica chcą pozyskać unijne dofinansowanie.

będzie otwarta również na osoby dorosłe. - Każdy będzie mógł 
tu przyjść i pograć w golfa. Obiekt będzie ogólnodostępny – 
wyjaśnia gospodarz gminy.

Siłownie zewnętrzne i mnóstwo terenów zielonych
 Poza tym, powstanie tu także miejsce do spacerów 
i ścieżki do jazdy na rowerze czy rolkach. Wzdłuż alejek będą 
ustawione urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 
W planach jest także coś w rodzaju krakowskich Błoni, gdzie 
na blisko dwóch hektarach pielęgnowanej trawy można bę-
dzie po prostu odpoczywać. - To teren, który ze względu na 
ukształtowanie podczas dużych opadów deszczu jest częścio-
wo zalewany. Doskonale sprawdzi się jako ogromny trawnik, 
idealny do rodzinnych pikników i odpoczynku – mówi bur-
mistrz.

Będzie gdzie zjeść i napić się kawy
 Odpocząć będzie także można w kawiarni, która swą siedzi-
bę znajdzie w wielofunkcyjnym budynku o jednej kondygnacji 
nadziemnej i częściowym podpiwniczeniu. To właśnie tu, poza 
kawiarnią, zaplanowano również pomieszczenia klubu golfo-
wego oraz zespoły sanitarne, będące zapleczem dla pola golfo-
wego i kortów tenisowych. Integralną częścią budynku będzie 
także amfiteatr wraz ze sceną i zapleczem dla artystów. Dodat-
kowo w częściowym podpiwniczeniu zlokalizowany zostanie 
zespół sanitarny z oddzielnym wejściem dla widzów. W wie-
lofunkcyjnym budynku swoje miejsce znajdą też organizacje 
pozarządowe, jak na przykład różnego rodzaju stowarzyszenia 
i klub seniora. Powstanie też świetlica. - To ma być uniwersalne 
miejsce, w którym coś dla siebie będą mogli znaleźć wszyscy 
mieszkańcy – podkreśla burmistrz, Marian Buras.
 Czy te wszystkie plany zostaną zrealizowane zależy od tego, 
czy gminie uda się pozyskać unijne dofinansowanie. - Wniosek 
już został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego. W chwili obecnej czeka-
my na rozstrzygnięcie konkursu. Jeżeli uda nam się dofinanso-
wanie otrzymać, to nie jest wykluczone, że pierwsze prace przy 
utworzeniu Centrum Kulturalno – Sportowego BilczaPark ruszą 
jeszcze w tym roku – zapowiada gospodarz gminy.

Agnieszka Olech

Projekt centrum rozrywki Bilcza Park robi prawdziwe wrażenie
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 Ta wiadomość z całą pewnością ucieszy mieszkańców 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 pu-
blicznego. 14 kwietnia dokonano otwarcia złożonych ofert. Po 
ich przebadaniu i ocenie okazało się, że ulicę Jagodową wybu-
duje Zakład Robót Drogowych “DUKT” Sp. z o.o. z Woli Muro-
wanej. Inwestycja kosztować będzie blisko 134 tysiące złotych 
i zostanie 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 ruszą lada dzień. Zgodnie z umową inwestycja 
musi być zakończona do 30 sierpnia. Wszystko wskazuje na 
to, że mieszkańcy nową drogą pojadą już niebawem. Po za-
kończeniu inwestycji będzie tu nie tylko zdecydowanie bardziej 
bezpiecznie, ale też komfortowo.      

Agnieszka Olech

 Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach 
użyteczności publicznej i niższe zużycie energii, m.in.: w za-
kresie ogrzewania, chłodzenia, czy wentylacji – to główne cele 
realizacji rozpoczętego projektu termomodernizacji budynku 
szkoły w Brzezinach. –  Receptą na zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na ciepło i co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania 
budynku przy jednoczesnej poprawie komfortu jego użytko-
wania jest termomodernizacja. Dlatego rozpoczęty przez nas 
projekt jest niezwykle istotny w gminnym planie inwestycyj-
nym – poinformował Marian Buras, Burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica. 
 Wykonawcą robót termomodernizacji budynku szkoły 
w Brzezinach jest wyłonione w drodze przetargu Przedsiębior-
stwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. z siedzibą w Jędrze-
jowie. Umowa na wykonanie prac została podpisana 19 kwiet-
nia i opiewa na kwotę ponad 6,5 miliona złotych. Wartość 
dofinansowania przyznanego w ramach RPO WŚ ZIT wynosi 
nieco ponad 3 miliony złotych. 
 Plac budowy przekazano wykonawcy 24 kwietnia. Zakres 
robót budowlanych obejmie między innymi: wymianę stolarki 
okiennej i drzwi zewnętrznych, częściową wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania i kotłów gazowych, docieplenie ścian 
zewnętrznych budynku oraz wymianę dachu na stropodach. 

Będzie ciepło i energooszczędnie – to główne założenie ogromnej inwestycji, jaką jest termomodernizacja 
budynku szkoły w Brzezinach. Jest ona realizowana i dofinansowana w ramach Działania 6.1 „Efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonal-
nego”.

Ruszają prace przy termomodernizacji 
budynku Zespołu Szkół w Brzezinach

W tym przypadku wykonanie ocieplenia istniejącego dachu jest 
niemożliwe ze względu na konieczność zachowania wymaga-
nych wysokości pomieszczeń dla tego typu obiektów. Zakoń-
czenie inwestycji przewidziano na koniec lipca przyszłego roku.

Agnieszka Olech

Rusza budowa kolejnej drogi na terenie Miasta i Gminy Morawica. Tym razem nowego dywaniku asfaltowego 
doczeka się ulica Jagodowa w Brzezinach. Już wyłoniono wykonawcę inwestycji, której zakończenie przewi-
dziano do końca sierpnia. .

Budowa ulicy Jagodowej w Brzezinach 

Szkoła w Bilczy niebawem zyska nowe oblicze

Ulica Jagodowa powstanie jeszcze w tym roku



12
Wiadomości Morawickie – Maj 2017   nr 5/2017 (295)

 Grupa teatralna z Zespołu Szkół w Bilczy udział w Świę-
tokrzyskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Języku Angiel-
skim wzięła już po raz drugi. W mocny skład aktorski we-
szli uczniowie klas III, IV i VI bilczańskiej szkoły. Na deskach 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach zaprezentowa-
li, zgodnie z  wymogami regulaminu, piętnastominutowe 
przedstawienie zatytułowane „Alice in Wonderland”. W rolę 
tytułowej bohaterki wcieliła się Julia Świerk. Rolę kapeluszni-
ka zagrała Emilia Nartowska, królika – Julia Jarząbek, królo-
wej kier – Wiktoria Sobieraj, kota – Patrycja Mazur, gąsienicy 
- Olimpia Kołomańska, papugi – Amelia Trela, marcowego 
zająca – Aleksandra Malarczyk, króla – Karol Patrzałek, w rolę 
myszy wcieliła się Katarzyna Pióro, a kartami byli:  Krzysztof 
Cebula, Ewelina Kiełbus, Julia Kowalik,  Antonina Krężołek, 
Natalia Lis, Julia Szlufik oraz Oliwia Zabrzuch. Niezwykłym 
tańcem do muzyki zespołu Pink „Just like Fire” zachwyciła 
wszystkich Zuzanna Pyszniak, uczennica klasy III. - Młodzi ak-
torzy mocno zaangażowali się w przedstawienie i doskonale 

Anglojęzyczna grupa teatralna
z Bilczy najlepsza w województwie 

20 marca, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się XI Świętokrzyski Przegląd Teatrów Szkolnych 
w Języku Angielskim. Miejsce pierwsze zajęła grupa teatralna z Zespołu Szkół w Bilczy wystawiając spektakl 
pt. „Alice in Wonderland” pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego, Agnieszki Wiry. 

 Rywalizacja toczyła się przy kilkuna-
stu stołach do gry w tenisa stołowego 
i przeprowadzona została w trzech ka-
tegoriach, w podziale na kobiety i męż-
czyzn. Na zwycięzców czekały puchary 
i  medale. - Do rozgrywek zgłosiło się 
114 zawodników. To absolutny rekord – 
poinformowała prezes UKS ORLĘTA Bil-
cza, Małgorzata Dąbek, kierownik hali 

Turniej o Puchar Burmistrza
Morawicy w tenisie stołowym

Rekordowa liczna zawodników wzięła udział w Turnieju o Puchar Burmistrza Morawicy w tenisie stołowym. 
Rozgrywki odbyły się w hali sportowej w Bilczy.

sportowej w Bilczy. Zawodom bacznie 
przyglądał się prezes Świętokrzyskiego 
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, 
Robert Janus, Jacek Kubicki z ramienia 
gminy ds. sportu oraz zastępca Burmi-
strza Miasta i Gminy Morawica,  Marcin 
Dziewięcki. - Każdego roku w  turnie-
ju udział bierze coraz więcej młodych 
osób. Cieszy nas to ogromnie, bo po-

przez sport chcemy integrować mło-
dych ludzi i uczyć ich sportowych nawy-
ków – podkreślał zastępca burmistrza, 
Marcin Dziewięcki.
 Przy stołach tenisowych spotkali się 
zawodnicy o bardzo wysokich umiejęt-
nościach. - Rywalizacja była na wyso-
kim poziomie. Trzeba było ogromnie się 
skupić – zgodnie mówili zawodnicy po 

wcielili w swoje role – ocenia Agnieszka Wira, nauczyciel języ-
ka angielskiego. - Zapracowali sobie na zaszczytne pierwsze 
miejsce – mówi opiekunka grupy i przyznaje, że konkurencja 
tegorocznego przeglądu była na bardzo wysokim poziomie. 
- Staraliśmy się dopracować wszystko w najmniejszych szcze-
gółach. Z pomocą przyszli nam też rodzice, głównie w przy-
gotowaniu dekoracji, za co z tego miejsca chciałabym złożyć 
serdeczne podziękowania dla  Mileny Posłowskiej, Anny Bia-
łas Trela, Joanny i Piotra Pyszniak oraz nauczycielki Ewy Wach 
– dziękuje Agnieszka Wira. 
 Warto podkreślić, że XI Przegląd, transmitowany był online 
i tradycyjnie już odbywał się w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Kielcach pod patronem gospodarza imprezy - Świętokrzy-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz wydawnictwa 
MM-Publication. 

Redakcja 

Nasi uczniowie zachwycili podczas prezentacji
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 Klub sportowy Moravia Morawica zaprasza na zajęcia do Akademii 
Młodej Piłkarki Moravia. To projekt sportowy przeznaczony tylko dla 
chętnych dziewczynek w wieku 4-13 lat. Akademia Młodej Piłkarki 
jest integralną częścią zespołu kobiet Moravii Morawica, występują-

cej z  powodzeniem 
w II lidze kobiet. Zaję-
cia będą prowadzone 
przez wykwalifikowa-
ną kadrę trenerską 
złożoną tylko i  wy-
łącznie z trenerów 
płci pięknej, jedno-
cześnie zawodniczek 
drużyny seniorskiej. 
Nasza ogromna pasja 
do futbolu zaowo-
cowały powstaniem 
Akademii. Chcemy zarażać miłością do piłki nożnej i budować trwałe fundamenty 
sportowej przyszłości naszych piłkarek. Zależy nam na popularyzacji piłki nożnej 
kobiet. Naszym celem jest nauka podstawowych umiejętności piłkarskich, kształ-
towanie charakteru a także wpajania szacunku dla rywala oraz gry fair play. Moc-
no wierzymy, że nasza praca i oddanie sprawią, że młode piłkarki z uśmiechem 
będą uczestniczyć w naszych zajęciach, podnosić swoje umiejętności a także czer-
pać radość z uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu, jaką niewątpliwie jest piłka 
nożna kobiet. Zapraszamy! 

 Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 516452104 Marlena 
Kasprzyk, 886641558 Magdalena Pawlik. Można również kontaktować się za po-
mocą skrzynki mailowej: akademiamlodejpilkarkimoravia@gmail.com

 Jesteśmy także na facebooku: Akademia Młodej Piłkarki Moravia.

rozegranych meczach. Zachęcali też do 
gry w tenisa stołowego. -   Tenis stoło-
wy rozwija sprawność fizyczną, popra-
wia koncentrację i trenuje refleks. Warto 
grać w tenisa stołowego – zachęcali. 
 Pod wrażeniem przygotowania za-
wodników byli także sędziowie. - Trze-
ba przyznać, że rozgrywki odbyły się na 
najwyższym poziomie. Tenisiści są coraz 
lepiej przygotowani. Widać, że wkładają 
w ten sport wiele pracy – mówiła sędzie 
główny turnieju Małgorzata Wróblew-
ska, członek Zarządu Świętokrzyskiego 
Okręgowego Związku Tenisa Stołowe-
go. 
 Po blisko całodniowych rozgryw-
kach w końcu wyłoniono mistrzów 
w  poszczególnych kategoriach. I tak, 
w kategorii Szkół Podstawowych wśród 
dziewcząt miejsce pierwsze zajęła 
Magdalena Ciosek. Na miejscu drugim 
uplasowała się Sylwia Stala, a miejsce 
trzecie na podium przypadło dla Klau-
dii Znojek. Wśród chłopców na podium 
jako pierwszy stanął Oskar Sojka. Tuż 
za nim na miejscu drugim znalazł się 
Bartosz Pacholec, a na miejscu trzecim 
Kamil Majchrowski. W kategorii szkół 
gimnazjalnych miejsce pierwsze wśród 

dziewcząt zajęła Wiktoria Bakalarska. 
Miejsce drugie przypadło dla Natalii Cie-
sielskiej, a miejsce trzecie dla Aleksandry 
Orzeł. Wśród chłopców najlepszy okazał 
się Szymon Ciosek.  Na miejscu drugim 
uplasował się Rafał Klata, a na miejscu 
trzecim Sebastian Sobczyk. W kategorii 
OPEN wśród kobiet prym wiodła Alek-
sandra Pałyga odbierając złoto. Miejsce 
drugie zajęła Ewa Czekaj, a miejsce trze-
cie Marzena Młyńczak. Wśród chłop-
ców mistrzem okazał się Michał Bracha. 
Miejsce drugie wywalczył Paweł Gola, 
a na miejscu trzecim uplasował się Ro-
bert Płusa. Puchary, dyplomy i upomin-

ki dla najlepszych wręczali: Małgorzata 
Dąbek, prezes UKS ORLĘTA Bilcza wraz 
z członkami Świętokrzyskiego Okręgo-
wego Związku Tenisa Stołowego – Mał-
gorzatą Wróblewską oraz Stanisławem 
Cioskiem.
 Warto dodać, że celem wydarze-
nia była masowa popularyzacja tenisa 
stołowego oraz krzewienie idei sportu. 
Organizatorem turnieju był UKS ORLĘ-
TA Bilcza oraz  Świętokrzyski Okręgowy 
Związek Tenisa Stołowego.

Agnieszka Olech

Akademia
Młodej Piłkarki zaprasza!

Górny rząd od lewej: Magdalena Pawlik, Adrianna Majecka, Patrycja Szumska, 
Klaudia Maciejewska, Patrycja Kowalczyk, Mariola Wałek, Nikola Szyszka.
Dolny rząd od lewej: Paula Gotowiecka, Paulina Dziewięcka, Monika Kamela, 
Magdalena Kałuża, Paulina Kowalska, Marlena Kasprzyk, Natalia Pytel, Patrycja 
Szyszkowska.

Na zakończenie najlepsi zawodnicy z dumą prezentowali zdobyte puchary



14
Wiadomości Morawickie – Maj 2017   nr 5/2017 (295)

 Z roku na rok turniej w Kobierzycach 
bije rekordy uczestników, a Organizato-
rzy z powodzeniem pokonują kolejne 
stopnie trudności. Turniej zgromadził 
580 zawodników z 6 krajów: Ukrainy, 
Rosji, Niemiec, Czech, Litwy i Polski 
z 66 klubów. Nasz KKM reprezentowali: 
Patrycja Gałecka, Kinga Rabiej, Ewa Ja-
rząb, Oliwia Skiba, Sylwia Kazimierska, 
Oliwia Sidło, Laura Sitek, Karol Sitek, 
Narek Avdalyan, Adam Cieślikiewicz, 
Piotr Węgliński. - Zawody w Kobierzy-
cach słyną z najtrudniejszej formuły 
Full Kontact Kumite, a mimo to nasi za-
wodnicy z  przyjemnością biorą w nich 
udział, a i tym razem z powodzeniem – 
mówi dumny ze swoich podopiecznych 
trener Andrzej Horna.
 Fantastyczna podstawa Kingi Rabiej, 
która z turnieju na turniej prezentuje 
świetną dyspozycję i dojrzałość w wal-
ce, pozwoliła na zdobycie pucharu za 
1 miejsce. Dodatkowego uroku dodaje 
Kindze skromność, pokora oraz szacu-
nek – wymienia trener, Andrzej Horna, 
podkreślając, że to wspaniałe cechy, 
które powinny charakteryzować każde-
go Karatekę. - Bardzo ładnie walczyła 
również Patrycja Gałecka oraz Karol Si-
tek. Dobre walki stoczyła również Syl-
wia Kazimierska, która w walce o trzecie 
miejsce pokonała Laurę Sitek. Świetną 
kontrolą walki oraz wyjątkową skutecz-
nością wykazał się Piotr Węgliński, który 
ostatecznie zajął trzecie miejsce. Po raz 

VII Międzynarodowy
Turniej Karate Kobierzyce CUP

1 kwietnia okazał się być szczęśliwym dniem dla zawodników Klubu Karate Morawica. Z VII Międzynarodowe-
go Turnieju Karate Kobierzyce CUP młodzi karatecy znowu wrócili z medalami.

pierwszy do rywalizacji na tatami stanął najmłodszy zawodnik KKM Narek Avdalyan 
z Piekoszowa wykazując wyjątkowego Ducha Walki – poinformował trener KKM, gra-
tulując zawodnikom i dziekując rodzicom za pomoc podczas turnieju i w transporcie. 
Pierwsze miejsce w turnieju zajeła Kinga Rabiej (Morawica). Na miejscach trzecich 
w swoich kategoriach uplasowali się: Patrycja Gałecka (Piekoszów), Sylwia Kazimier-
ska (Piekoszów) oraz Piotr Węgliński (Piekoszów).
 Zarząd KKM kieruje szczególne podziękowania za pomoc w organizacji wyjazdu 
do Kobierzyc firmie Skoda POL-MOT Auto S.A. w Kielcach na ręce Pana Piotra Ja-
worskiego oraz Pana Tomasza Gila (Opel Kielce). Dziękujemy również Panu Markowi 
Adamczakowi z firmy AUTO-ADAMCZAK (blacharstwo i lakiernictwo pojazdowe), da-
jecie wiele radości najmłodszym i ich rodzicom. OSU! 

Redakcja

Bocianie Gniazdo rozsławia Morawicę.
Poezja członków Grupy Literackiej TPZM znana i lubiana

nie tylko w Morawicy. 
Na promocję nowowydanych pozycji książkowych pod redakcją mgr Danieli Kowalskiej w najbliższym terminie zapraszają:
– 24 maja 2017, godz.17.00 – PAB w Białogonie, ul. Górników Staszicowskich 126  – przedstawienie czterech książek au-
torstwa Marii Ireny Piotrowicz: Kicia Mrusia, Przygody Myszki Kiki  – wierszobajki dla najmłodszych, recenzowane przez dra 
hab. Marka Kątnego, profesora nadzwyczajnego UJK– literaturoznawcę, Czy patrząc widzisz, Gdzie jest mój świat – zbiorki 
wierszy pełne refleksji nad życiem.
– 3 czerwca 2017, godz. 10.00 – Muzeum Historii Kielc –„ Klub nad Silnicą”  ul. Świętego Leonarda 4 w Kielcach – na poezję 
przygotowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – wiersze autorstwa Grupy Literackiej TPZM „Bocianie Gniazdo”
- 6 czerwca 2017, godz. 17,00  – Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana  ul. Okrzei 18 w Kielcach – zapoznanie z poezją  
Elżbiety Beaty Janoty zawartej  w promowanym zbiorku wierszy 4 Pory Roku. 
– 2 września 2017, godz. 10.00  –  Muzeum Historii Kielc– „Klub nad Silnicą” ul. Świętego Leonarda 4 w Kielcach – spotka-
nie z autorką zbiorku wierszy 4 Pory Roku Elżbietą Beatą Janotą pt. „Świat widziany nie tylko oczyma, ale i czysta duszą”.

Wstęp na powyższe uroczystości wolny. Zapraszamy. 

Młodzi karatecy z każdego turnieju przywożą po kilka pucharów



15
Wiadomości Morawickie – Maj 2017   nr 5/2017 (295)

OSP Morawica  zwycięzcą
turnieju firm i instytucji

Ochotnicza Straż Pożarna z Morawicy zwyciężyła w V edycji Turnieju Firm i Instytucji o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Morawica Mariana Burasa w Piłce Nożnej Halowej. Zawody rozegrano w hali Sportowej Bilcza. 
Szczegóły poniżej.

 W V edycji Turnieju Firm i Instytucji o Puchar Burmistrza 
Mariana Burasa uczestniczyli, w grupie A: broniący tytułu Mar-
dex, Jumar, Stowarzyszenie Świętokrzyscy Sędziowie Piłkarscy 
Pomagają i Szkoła Podstawowa z Chmielowic. Grupę B two-
rzyły: Ochotnicza Straż Pożarna z Morawicy, Ceramik Murexin, 
Netbik i Laser. W dotychczasowej edycji turnieju tylko jedna 
ekipa Dawkar obroniła trofeum, w tej edycji nie udało się to 
Mardexowi. Poniżej zwycięzcy turnieju:

 Rywalizację w grupie A pomimo początkowych kłopotów 
w turnieju wygrał zespół Mardexu zwyciężając we wszystkich 
spotkaniach. Drugie miejsce i awans dla Jumaru pierwszego 
triumfatora tych rozgrywek. W grupie B bezkonkurencyjny 
okazał się zespół OSP Morawica Tomka Klimczaka. Awans do 
półfinału zapewnił sobie także Netbik, który minimalnie wy-
przedził debiutujący w rozgrywkach Laser. W półfinałach fa-
woryci zwyciężyli zgodnie z planem i decydującym spotkaniu 
spotkali się w finale. Spotkanie było bardzo wyrównane, decy-
dujący cios w końcówce spotkania zadali strażacy z Morawicy 
za sprawą Ernesta Supierza i Łukasza Piotrowskiego zwyciężyła 
w V edycji firm i instytucji. Trzecie miejsce dla Jumaru ekipy 
Pawła Słomy. Poniżej statystyki z turnieju.

Wyniki:
Grupa A:
Mardex – Jumar 2:1
Dla Mardexu Maciej Sławeta i Mateusz Sołtys oraz Piotr Ślęzak 
dla Jumaru.
SP Chmielowice – SŚSPP 1:4
Konrad Orliński dla SP Chmielowice oraz Mateusz Wiklina, sa-
mobójcza, Michał Prokop i Krzysztof Piekarski dla SŚSPP.
SP Chmielowice – Mardex 2:4
Dla Szkoły Podstawowej Dawid Pierzak i Kacper Kuta oraz Bar-
tek Młynarczyk, Kamil Kubicki x 2 i Kamil Dziewięcki dla Mar-
dexu.
SŚSPP – Jumar 0:1
Po golu Damiana Wojdy.
Mardex – SŚSPP 2:1
Artur Szewczyk x 2 dla Mardexu oraz Michał Prokop dla SŚSPP.
Jumar – SP Chmielowice 4:2

Zwycięzcy turnieju Firm i Instytucji

Rok Zwycięzca

2013 Jumar Betoniarnia Morawica

2014 Dawkar

2015 Dawkar

2016 Mardex

2017 OSP Morawica
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Dla Jumaru bramki zdobywał Wiktor Wojciechowski x 4 oraz 
Dawid Pierzak i Adam Kaczor dla zespołu z Chmielowic.

Grupa B:
Ceramik Murexin – Laser 1:3
Rafał Kowalski dla Ceramika oraz Tomasz Sieroń, Norbert No-
wak i Bartosz Siudak dla Lasera.
OSP Morawica – Netbik 2:1
Tomasz Klimczak i samobójcza dla OSP oraz Tomasz Kojacz dla 
Netbiku.
OSP Morawica – Ceramik Murexin 4:0
Po golach Łukasza Piotrowskiego x 3 i Marcina Supierza.
Netbik – Laser 2:0
Po golach Arkadiusza Satro i Piotra Pietrzyka.
Ceramik Murexin – Netbik 5:5
Dla Ceramika Kornel Kurzątkowski x 2, Daniel Detka x 2 i Krzysz-
tof Wiśniewski oraz Marcin Wieczorek x 4 i Marcin Stępień dla 
Netbika.
Laser – OSP Morawica 1:5
Bartosz Siudak dla Lasera oraz Bartłomiej Janicki, Łukasz Pio-
trowski x 2, Ernest Supierz I Marcin Supierz dla OSP Morawica. 

Półfinały:
Mardex – Netbik 3:0
Po golach Karola Gilewskiego, Artura Szewczyka i Arkadiusza 
Terecha.
OSP Morawica – Jumar 2:0
Po golach Łukasza Piotrowskiego.

O III miejsce:
Netbik – Jumar 0:0 k.2-3
Karne:
Netbik: Arkadiusz Satro (+), Tomasz Kojacz (+) i Marcin Stę-
pień (-).
Jumar: Damian Wojda (+), Wojciech Szymański (+) i Wiktor 
Wojciechowski (+).

Finał:
Mardex – OSP Morawica 0:2
Po golach Ernesta Supierza i Łukasza Piotrowskiego.

Klasyfikacja końcowa:
1.OSP Morawica
2.Mardex
3.Jumar
4.Netbik
5.SŚSPP
6.Laser
7.Ceramik Murexin
8.Szkoła Podstawowa Chmielowice

 Na zakończenie nagrody i puchary ufundowane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy wręczył  wice burmistrz 
Marcin Dziewięcki, w towarzystwie kierownik Hali Sportowej 
Małgorzaty Dąbek. Wręczono także indywidualne wyróżnie-
nia dla najlepszego zawodnika Karola Kołomańskiego oraz 
najlepszego zawodnika Łukasza Piotrowskiego obaj ze zwycię-
skiego zespołu OSP Morawica. Zawody sędziowali Piotr Grzy-
wacz, Przemysław Białacki i Marek Gaweł (sędzia stolikowy). 
Opiekę medyczna sprawowała Katarzyna Pasek.

Składy uczestników:
OSP Morawica: Karol Kołomański – Tomasz Klimczak, Ernest Su-
pierz, Marcin Supierz, Bartek Janicki, Tomasz Januchta, Łukasz 
Piotrowski, Jacek Zieliński, Marcin Ołubek i Wojciech Redlica.
Mardex: Łukasz Misiara – Mateusz Sołtys, Kamil Kubicki, Kamil 
Dziewięcki, Arkadiusz Terech, Maciej Sławeta, Bartłomiej Mły-
narczyk, Artur Szewczyk i Karol Gilewski.
Jumar: Sergiusz Syncerz – Mateusz Wojtyś, Damian Wojda, 
Grzegorz Wojtyś, Piotr Ślęzak, Wiktor Wojciechowski, Wojciech 
Szymański, Szymon Rutkowski i Paweł Słoma.
Netbik: Wojciech Gubała, Marcin Wieczorek, Arkadiusz Satro, 
Mateusz Tarka, Bartek Wysocki, Marcin Stępień, Tomasz Kojacz 
i Piotr Pietrzyk.
Stowarzyszenie Świętokrzyscy Sędziowie Piłkarscy Pomagają: 
Piotr Pytlos – Grzegorz Olejarczyk, Jacek Kubicki, Krzysztof Pie-
karski, Michał Prokop i Mateusz Wiklina.
Laser: Daniel Boszczyk, Maciej Tolak, Piotr Kowal, Tomasz Sie-
roń, Norbert Nowak, Dominik Wawrzycki i Bartosz Siudak. 
Ceramik Murexin: Mateusz Machnicki – Kornel Kurzątkowski, 
Daniel Detka, Rafał Kowalski i Krzysztof Wiśniewski.
Szkoła Podstawowa Chmielowice: Przemysław Wojciechowski 
– Sebastian Krzemiński, Adam Kaczor, Dawid Pierzak, Konrad 
Orliński, Kacper Kuta i Dariusz Wojciechowski.

Jacek Kubicki

Tabela grupy A:

Zespół (miejsce) punkty bramki +/- Awans

1.Mardex 9 8:4 +4 TAK

2.Jumar 6 6:4 +2 TAK

3.SŚSPP 3 5:4 +1

4.SP Chmielowice 0 5:12 -7

Tabela grupy B:

Zespół (miejsce) punkty bramki +/- Awans

1.OSP Morawica 9 11:2 +9 TAK

2.Netbik 4 8:7 +1 TAK

3.Laser 3 4:8 -4

4.Ceramik Murexin 1 6:12 -6
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 Bumper Ball jest nowością na rynku rozrywki aktywnej. To 
oryginalne zastosowanie, popularnych już od jakiegoś czasu, 
kul sferycznych zwanych zorbami. W tym przypadku jednak 
człowiek nie wchodzi w całości do kuli i nie czeka biernie na 
to, co tocząca się zorba z nim zrobi. Kule bumper ball zostały 
tak skonstruowane, żeby uwolnić nogi i dać możliwość samo-
dzielnego poruszania się. To rozwiązanie techniczne otworzyło 
zupełnie nowe perspektywy. Tak powstała najpopularniejsza 
i prawdopodobnie najzabawniejsza wersja wykorzystania kul 
sferycznych – piłka nożna w zorbach.
 Prima Aprilisowy Turniej BumperBall w bilczańskiej hali od-
był się już po raz drugi. - W tym roku udział w turnieju wzięło 
dziewięć drużyn – poinformowała Małgorzata Dąbek, kierow-
nik hali sportowej w Bilczy, która była pomysłodawczynią nie-
zwykłej zabawy. A ta była niezapomniana. - Chyba nie żałował 
ten, kto wziął udział w naszej zabawie. Były sportowe emocje, 
rywalizacja na najwyższym poziomie i sporo śmiechu – mówi 
Małgorzata Dąbek. Trzeba przyznać, że zabawnie faktycznie 
było, bo ten, kto przewrócił się podczas gonitwy za piłką po 

Niesamowite rozgrywki
w gigantycznych kulach

1 kwietnia, w hali sportowej w Bilczy odbył się II Prima Aprilisowy Turniej w BumperBall w Bilczy. Mecze w ska-
czących kulach rozegrało między sobą dziewięć drużyn. Najlepsza okazała się być drużyna DAP KIELCE.

prostu nie mógł wstać. - Zawodnicy obijali się o siebie przewra-
cając wzajemnie. Całkowicie jak w rugby czy hokeju na lodzie, 
ale tutaj było zupełnie bezpiecznie dzięki specjalnej konstrukcji 
kul – zaznacza pomysłodawczyni turnieju.
 Po rozegranych meczach przyszedł czas na ogłoszenie wy-
ników. I tak, na miejscu pierwszym uplasowała się drużyna DAP 
KIELCE. Miejsce drugie na podium zajęła drużyna PRIMA APRI-
LIS z Woli Morawickiej, a miejsce trzecie drużyna GRUBE LOLO 
z Mechanika w Kielcach. Najlepsi otrzymali puchary i dyplomy. 
 Trzeba przyznać, że Prima Aprilisowy Turniej BumperBall po 
raz kolejny okazał się niesamowitą zabawą nie tylko dla sa-
mych uczestników, ale również i dla publiczności. - Bieganie 
w kuli wcale nie było takie proste. Podobnie jak podniesienie 
się po upadku. Śmialiśmy się przy tym do łez. To była fanta-
styczna zabawa – mówili uczestnicy turnieju. 

Agnieszka Olech
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 W turnieju uczestniczyli zwycięzcy 
czterech lig Futsalu organizowanych 
w czterech gminach powiatu kieleckiego:
Morawicka Liga Futsalu: Czarni Morawica
Nowińska Liga Futsalu: Drewkom Ko-
stomłoty
Masłowska Liga Futsalu: Gas Monkey 
Team 
Zagnańska Liga Futsalu: KKN Zagnańsk

 Rywalizację rozpoczęły zmagania 
półfinałowe, w pierwszej parze Czarni 
Morawica podejmowali zwycięzcę Ma-
słowskiej Ligi Futsalu Gas Mokey Team. 
Zespół z Masłowa pomimo, że wystę-
pował w osłabionym składzie przez dłu-
gi czas stawiał czoła reprezentantowi 
naszej gminy. Ekipa gości była bardziej 
skuteczna w pierwszej połowie i wygra-
ła ją 2:0. Po przerwie Karol Gilewski 
i  spółka włączyli drugi bieg i wyszli na 
prowadzenie ostatecznie zwyciężając 
6:4. W drugim półfinale rywalizacja była 
bardzo wyrównana pomiędzy KKN Za-
gnańsk i Drewkom Kostomłoty. O koń-
cowym zwycięstwie mistrza Nowińskiej 
Ligi Futsalu zdecydowały rzuty karne. 
Pojedynek o trzecie miejsce był bardzo 
jednostronny. KKN zwycięzca Zagnań-
skiej Ligi Futsalu wysoko pokonał Gas 
Monkey. Finał stał na bardzo wysokim 
poziomie. Czarni mieli mecz w pełni pod 
kontrolą do 8 minuty. Koncertowa gra 
zespołu z Morawicy, prowadzenie 3:0 
i nagle koniec gry… Całkowicie oddali 
inicjatywę zespołowi z Kostomłotów, 
a  raczej ich liderom Krzysztofowi Treli 
i Łukaszowi Szymoniakowi. Wymieniony 
duet doprowadził do remisu, a następ-
nie w ostatnich minutach zdobył zwy-
cięska bramkę. Zdobywając pierwszy 
Puchar Czterech Gmin. Następny turniej 
już w przyszłym roku w Masłowie. 

Półfinały:
CZARNI Morawica – GAS MONKEY 
TEAM 6:4 (0:2)
Dla Czarnych Kamil Kubicki, Karol Gilew-
ski x 3, Wojciech Młynarczyk i Michał Za-
wadzki oraz Kamil Kubicki samobójcza, 
Cezary Zarzycki, jacek Zieliński i Woj-
ciech Redlica dla Gas Monkey.
KKN Zagnańsk – DREWKOM Kostomłoty 
4:4 (2:3) k.3-4

Czarni Morawica na drugim
miejscu w Turnieju Czterech Gmin

W Hali Sportowej w Bilczy odbyła się pierwsza edycja turnieju zwycięzców czterech lig futsalowych z gmin 
Morawica, Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk. Zwycięzca Morawickiej Ligi Futsalu Czarni Morawica zajął 
drugie miejsce, zwyciężył Drewkom Kostomłoty. Szczegóły poniżej.

Dla KKN-u Mariusz Piwowarczyk, Adrian 
Tomczyk, Damian Piwowarczyk i Michał 
Dąbrowski z karnego oraz Krzysztof Tre-
la, Szymon Czerwiak, Łukasz Szymoniak 
i Szymon Dudek dla Drewkomu.
Karne:
KKN: Mariusz Piwowarczyk (+), Andrzej 
Grudzień (+), Kamil Piwowarczyk (-), 
Michał Dąbrowski (+) i Damian Piwo-
warczyk (-).
Drewkom: Krzysztof Trela (+), Szymon 
Dudek (+), Szymon Czerwiak (+), Seba-
stian Wijas (-) i Łukasz Szymoniak (+).

Mecz o III miejsce:
KKN Zagnańsk- Gas Monkey 6:0 (2:0)
Po golach Adriana Tomczyka x 3, Ma-
riusza Piwowarczyka, Damiana Piwo-
warczyka i Michała Dąbrowskiego dla 
KKN-u.

Finał:
Czarni Morawica – Drewkom Ko-
stomłoty 3:4 (3:1)
Dla Czarnych strzelali Wojciech Młynar-
czyk, Kamil Kubicki i Bartłomiej Młynar-
czyk oraz Krzysztof Trela x 2, Piotr Gar-
dynik i Mariusz Trela z karnego.

 Na zakończenie pierwszej edycji 
nagrody i puchary ufundowane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy wrę-
czył burmistrz Marian Buras. Wręczo-
no także indywidualne wyróżnienia dla 
najlepszego zawodnika Łukasza Misiary 
(Czarni) oraz najlepszego zawodnika 
Krzysztofa Treli (Drewkom). Zawody 
sędziowali Piotr Grzywacz, Krzysztof 
Piekarski i Marek Gaweł (sędzia stoli-
kowy). Opiekę medyczna sprawowała 
Katarzyna Pasek. 
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 Mocne, sportowe emocje, niesa-
mowite ewolucje i niezapomniane wra-
żenia towarzyszyły pierwszej rundzie 
Mistrzostw Strefy Polski Południowej 
w Motocrossie, która odbyła się na Torze 
w Dębskiej Woli. Z całą pewnością nie 
pożałował ten, kto przyjechał tu obej-
rzeć karkołomne ewolucje uzdolnionych 
zawodników. Miłośnicy sportów moto-
rowych mogli poczuć prawdziwą magię 
motocrossu i obejrzeć rywalizację moto-
cyklową na najwyższym poziomie czoło-

Pierwsza Runda Mistrzostw Strefy
Polski Południowej motocross za nami 

W pierwszą niedzielę kwietnia na torze motocrossowym w Dębskiej Woli odbyły się eliminacje Mistrzostw 
Strefy Południowej Polski w motocrossie. Była to pierwsza w tym roku raka impreza w regionie. Organizatorem 
wydarzenia zajął się Brzeziński Klub Motocrossowy Racing.

wych zawodników. - W tym roku przy-
znano nam otwarcie sezonu. Chociaż 
tor jest bardzo dobrze przygotowany, 
to jednak kurzy się. Liczyliśmy, że będzie 
bardziej mokro – mówił Grzegorz Rybus, 
kierownik zawodów, przyznając, że wa-
runki przez to nie należą do najłatwiej-
szych. - Zakurzenie jest mocne, ale wiatr 
szybko rozwiewa ten kurz, który z całą 
pewnością jest nieco uciążliwy dla kibi-
ców, bo wszyscy chodzą zakurzenia, ale 
taki w końcu jest motocross – dodaje.

 W pierwszej rundzie zmagań moto-
crossowych w Dębskiej Woli wystarto-
wało 130 zawodników, w tym jedena-
ście kobiet i ponad dwadzieścia dzieci. 
Wśród zawodników znaleźli się także 
mistrzowie i medaliści mistrzostw Pol-
ski, jak między innymi Karol Kędzierski. 
 Do Dębskiej Woli przyjechało liczne 
grono uczestników kochających adre-
nalinę i prawdziwy tłum kibiców lubią-
cych mocne wrażenia. Na sprawdzonym 
i dobrze przygotowanym torze tego 

Składy uczestników:

Drewkom: Mariusz Trela - Sebastian Wi-
jas, Szymon Dudek, Szymon Czerwiak, 
Krzysztof Trela, Łukasz Szymoniak i Piotr 
Gardynik.

Czarni: Łukasz Misiara – Mateusz Soł-
tys, Kamil Kubicki, Bartłomiej Mły-
narczyk, Wojciech Młynarczyk, Karol 
Gilewski, Maciej Sławeta, Michał Za-
wadzki i Artur Szewczyk.

KKN Zagnańsk: Łukasz Piwowar – Mi-
chał Dąbrowski, Damian Piwowarczyk, 
Mariusz Piwowarczyk, Kamil Piwowar-
czyk, Adrian Tomczyk, Andrzej Grudzień 
i Krystian Pedryc.

Gas Monkey Team: Karol Kołomański 
– Tomasz Januchta, Bartłomiej Janicki, 
jacek Zieliński, Piotr Frańczak, Wojciech 
Redlica, Łukasz Piotrowski, Cezary Za-
rzycki i Marcin Ołubek.

Jacek Kubicki
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GRAND PRIX 
POLSKI BIERUN 
2017r.
 W dniach 7-9.04.2017  r. rozegrano Międzynarodowy 
Turniej Badmintona GRAND PRIX POLSKI BIERUN 2017 r. Na 
14 kortach badmintonowych 390 zawodników rozegrało 
383 mecze. Startowali zawodnicy z Czech, Słowacji i Pol-
ski. Zawodnicy UKS Morawica w tym doborowym gronie 
spisali się bardzo dobrze. Piotr Tomaszewski wraz z Martą 
Styczyńską z Warszawy zajęli pierwsze miejsce w grze mie-
szanej pokonując w finale parę czeską. Piotr Tomaszewski 
i  Jan Frańczak w finale ulegli parze piotrkowsko-krakow-
skiej: Danielak/Kwinta 1:2 Marta Tomaszewska/Oliwia Kocz 
zajęły miejsca 5-8 a mixt Frańczak Mateusz/Tomaszewski 
Marta zostali sklasyfikowani na miejscu 9-16.

dnia rozegrano kilkanaście wyścigów 
w dwóch seriach w klasach MX 65, MX 
85, MX 2J, MX 2C, MX 1C + MX MA-
STERS i MX OPEN 1, MX OPEN 2 i MX 
kobiet. Wśród tych ostatnich prym wio-
dła niezwykle utalentowana i zajmująca 
czołowe miejsca w mistrzostwach Polski 

Wanessa Rapacz z MTR Osielec. Podczas 
pierwszej rundy Mistrzostw Strefy Polski 
Południowej w Motocrossie w Dębskiej 
Woli zajęła pierwsze miejsce w kategorii 
MX Kobiet. - Jest ogromna satysfakcja 
i jestem bardzo zadowolona – przyznała 
zdobywczyni pierwszego miejsca, Wa-

nessa Rapacz, przyznając, że łatwo nie 
było. - Tor był dobrze przygotowany, 
chociaż bardzo zakurzony, co chwilami 
mocno ograniczało widoczność. Pomi-
mo tego, zawody uważam za bardzo 
udane – mówiła Wanessa Rapacz, za-
chęcając jednocześnie inne kobiety do 

SZANOWNE
PARY MAŁŻEŃSKIE

OBCHODZĄCE W 2017 ROKU 
JUBILEUSZ

POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Urząd Stanu Cywilnego w Morawicy

apeluje o zgłaszanie do tutejszego Urzędu
(pok. 9 tel. 41 3114-692 wew. 123, 124)

par małżeńskich, które zawierały związek małżeński 
w 1967 poza terenem gminy Morawica.

Powyższe informacje są niezbędne
celem sporządzenia wniosków o nadanie medali

„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie par

z 60-letnim stażem małżeńskim
tj., tych, które zawierały związek małżeński

w 1957 roku.
Uprzejmie prosimy o podanie powyższych danych 

do dnia 25 maja 2017 roku.
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Na sprzedaż Działka
rolno budowlana
nr. 570/2, 45 arów

w miejscowości Radomice, 
Gmina Morawica.

Media, prąd, woda,
kanalizacja,

nowa droga asfaltowa.
Pięknie położona

na wzgórzu.
W miejscowym planie prze-
znaczona pod zabudowę.

Kontakt 781642522, 
748555071.

Dorota Gołębiowska.
Cena 89000 zł.

Cena do negocjacji.

R E K L A M A

Podziękowanie
dla Pana

Pawła Machulskiego, 
 właściciela firmy

„Zielony Punkt” z Brzezin, 
za nieodpłatne przekazanie 
materiałów budowlanych 

oraz ułożenie
kostki brukowej  

przy przydrożnej kapliczce 
w miejscowości Nida. 

 
Z poważaniem  
Krzysztof  Bedla

R E K L A M A

uprawiania tej dyscypliny sportu. - Bę-
dzie ona doskonała dla wszystkich tych, 
którzy lubią mocne wrażenia i adrenali-
nę – podkreślała zdobywczyni pierwsze-
go miejsca. 
 Miłośnicy mocnych wrażeń jak za-
wsze w Dębskiej Woli mogli oglądać 
zmagania zawodników w specjalnie do 
tego celu przygotowanych, bezpiecz-
nych miejscach. Do ich dyspozycji było 
również stoisko gastronomiczne, gdzie 
po dużej dawce mocnych emocji mogli 
się pożywić. – Dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby zawody przebiegły w bez-
piecznej atmosferze – mówili organiza-
torzy, a sędziowie byli pod wrażeniem 
umiejętności zawodników. 

Agnieszka Olech
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