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MORAWICA’S INVESTMENT OFFER 
 We are pleased to present the investment offer of the  Morawi-
ca Municipality, which benefi ts from many successful years of co-
operation with investors from Poland and abroad. This offer refl ects 
experience gained from over one hundred meetings, negotiations 
and numerous specifi c investments in our community. Actions which 
are „investment friendly” have been taken by Morawica, the Natio-
nal Information and Foreign Investments Agency in Warsaw, and the 
Investor Service Centre in Kielce. As a result, the Municipality of Mora-
wica is able to present uniquely favorable investment opportunities.
 The special character of this offer is due to several unique fac-
tors. The fi rst element is an excellent location. Our community is in 
a central location. It is adjacent to the City of Kielce, part of the Kiel-
ce Metropolitan Area. Morawica is also within 200 km of the largest 
Polish urban areas, including Warsaw, Łódź, Krakow, Upper Silesia, 
and as well as the other centres such as Lublin and Rzeszow. These 
cities are all within a two to three hour driving distance. Morawica’s 
presented sites all have an easy access to the national and provin-
cial roads  including  S7, 73, and 74. Rail transport to all the major 
centres is currently available. Air connections to our area anticipate 
vast improvement by the construction of the Kielce International Air-
port, which will be built within the boundaries of our municipality. This 
latest addition to our transportation system will make business travel 
to our community even more convenient and „business friendly”.
 Second, the offered parcels of land are all properly zoned and 
regulated for business development. This is refl ected within the le-
gally binding Local Land Use Plan created by the  Morawica Mu-
nicipality, and properly approved by government authorities. The 
processes are made straightforward and simple by the fact that the 
Municipality owns the lands. The third major advantage is that 80 ha 
of Morawica’s investment land which are located within the favored 
„Special Economic Zone”. For us, this means that the national Mini-
stry of Economy acknowledges and appreciates the competent 
manner in which these investment sites have been prepared. For 
entrepreneurs, this means signifi cant exemption from income taxes - 
up to 70 percent. We are confi dent of the attractive and competent 
preparation of these investment sites. Independent institutions such 
as the State Chamber of Economy, and the National Information 
and Foreign Investment Agency have evaluated the preparation of 
these sites and the quality of our investor’s service. These evaluations 
have been done often and we are proud of the results. Many cer-
tifi cates including: „Grunt na medal (Prized Land) 2005 and 2007”, 
and the prestigious „Gmina (Municipal) Fair Play Certifi cate of Local 
Investments 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 have been awarded to Mo-
rawica. The State Chamber of Economy recognized Morawica with 
the title: „Golden Business Location” and the fi rst prize in 2009. Muni-
cipality of many years is in the prestigious rankings with top place (5th 
place in the ranking of the newspaper „Rzeczpospolita” - 2011, 6th in 
2012) and won titles in recognized competitions 
- such as the emblem „Poland Now 2011”. For 
us, the biggest recognition are the decisions 
of Polish entrepreneurs, Swedish, French and 
Germany, who have invested their capital in 
our community. We are pleased that the com-
pany continues to grow, invest and engage in 
the local community. Their opinion is always our 
best recommendation.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY MORAWICA
 Z przyjemnością przedsta-
wiamy Państwu ofertę inwestycyj-
ną Gminy Morawica. Jej obecny 
kształt jest efektem wielu lat współ-
pracy z inwestorami z Polski i zagra-
nicy, z ponad stu spotkań, rozmów 
i negocjacji. To także efekt działań, 
jakie gmina Morawica podejmo-
wała i podejmuje wspólnie z Polską 
Agencją Informacji i Inwestycji Za-
granicznych w Warszawie i Centrum 
Obsługi Inwestora w Kielcach.
 O wyjątkowości tej oferty de-
cyduje kilka czynników. Po pierwsze 
- dobra lokalizacja gruntów. Oczy-
wiście w pierwszej kolejności nale-
ży wymienić sąsiedztwo z miastem 
Kielce i przynależność do Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego, 
ale także wartym podkreślenia jest fakt, że w promieniu 200 km od 
Morawicy (2-3 godziny jazdy samochodem) znajdują się największe 
polskie metropolie - Warszawa, Łódź, Kraków, Górny Śląsk i inne duże 
miasta wojewódzkie Lublin oraz Rzeszów. Położenie prezentowanych 
gruntów bezpośrednio przy drogach krajowej lub wojewódzkiej po-
woduje, że ich dostępność komunikacyjna spełnia wymagania na-
wet dużych inwestorów. Planowane są także inwestycje drogowe, 
które sytuację tę jeszcze poprawią (przebudowa dróg krajowych S7, 
73 i 74 do standardów drogi ekspresowej) oraz budowa Międzynaro-
dowego Portu Lotniczego dla miasta Kielce i regionu świętokrzyskie-
go.
 Po drugie - tereny te posiadają uregulowany stan prawny - Miej-
scowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego opracowany jest 
na terenie całej gminy. Uregulowany jest także stan własnościowy 
- właścicielem wszystkich gruntów inwestycyjnych jest gmina. 
Ułatwia to zdecydowanie procedurę zakupu wybranej działki.
 Po trzecie - 80 ha naszych gruntów inwestycyjnych zostało ob-
jęte Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dla nas oznacza to uznanie ze 
strony Ministerstwa Gospodarki dla sposobu przygotowania grun-
tów, a dla przedsiębiorców oznacza zwolnienie z podatku docho-
dowego w wysokości do 70%.
 Przygotowanie naszych gruntów inwestycyjnych i jakość obsługi 
inwestora było w przeszłości wielokrotnie oceniane przez niezależne 
instytucje takie jak Krajowa Izba Gospodarcza czy Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Możemy się poszczycić cer-
tyfi katami Grunt na medal 2005 i 2007 oraz Gmina Fair Play - Cer-
tyfi kowana Lokalizacja Inwestycji 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Co 
w konsekwencji zaowocowało tytułem Złota Lokalizacja Biznesu, 
przyznanym przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz nagrodą główną 
w 2009 r. Gmina od wielu lat w prestiżowych rankingach zajmuje czo-
łowe miejsca (5 miejsce w rankingu gazety „Rzeczpospolita” - 2011; 
6 miejsce w 2012 r.) oraz zdobywa tytuły w uznanych konkursach – 
godło „Teraz Polska”, 2011. Największym dla nas uznaniem są jednak 
decyzje przedsiębiorców z Polski, Szwecji, Francji czy Niemiec, którzy 
swój kapitał ulokowali w naszej gminie. Cieszy nas, że ich fi rmy stale 
się rozwijają, inwestują, angażują się w życie lokalnej społeczności. 
Ich zdanie stanowi dla nas zawsze najlepszą rekomendację.

Wójt gminy Morawica
Marian Buras

Wójt gminy Morawica

Marian Buras
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Grunt inwestycyjny w Bilczy 
POWIERZCHNIA DZIAŁKI
Łącznie 5 ha, teren może być podzielony na działki o wielkości 
odpowiadającej potrzebom inwestora.

POŁOŻENIE
Grunt położony wzdłuż drogi krajowej nr 73 Kielce - Tarnów 
- Rzeszów, w pobliżu lasu, od terenów budownictwa 
mieszkaniowego oddzielony pasem zieleni. W sąsiedztwie 
znajdują się inne zakłady produkcyjne i fi rmy usługowe, które 
powstały lub właśnie powstają na działkach wydzielonych 
z tego terenu - o pierwotnej powierzchni 40 ha. Do terenów 
wybudowano także drogę dojazdową o szer. 5,5 m wraz 
z chodnikiem.

WŁAŚCICIEL
Własność komunalna gminy Morawica.

PRZEZNACZENIE
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego grunt 
jest przeznaczony pod działalność usługową, produkcyjną 
i magazynową.

UZBROJENIE
Grunt jest wyposażony w sieć wodociągową, kanalizacyjną 
i energetyczną. W odległości ok. 100 m przebiega nitka 
gazociągu średniego ciśnienia.

 KOMUNIKACJA
Grunt położony jest w odległości 20 km od projektowanych 
dróg ekspresowych S7, Kraków - Warszawa - Gdańsk i S74, Łódź 
- Kielce - Lublin. Dojazd do nich drogą krajową nr 73. W pobliżu 
- 5 km - skład celny i bocznica kolejowa - 11 km. Grunt położony 
w odległości 15 km od projektowanego Portu Lotniczego Kielce 
- Obice. 
Port rzeczny na Wiśle w Sandomierzu –  ok. 100 km
Port rzeczny na Wiśle w Krakowie –  ok. 125 km

INNE INFORMACJE
Teren w całości wchodzi w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Starachowice” i z tego tytułu przedsiębiorcy tutaj inwestujący 
mogą liczyć na zwolnienia z podatku dochodowego do 
wysokości 70%. W roku 2005 teren ten (wówczas jeszcze posiadał 
powierzchnię 35 hektarów) otrzymał od Państwowej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych prestiżowy tytuł „Grunt na 
medal”, jako jeden z 16 najlepszych terenów inwestycyjnych 
w Polsce. 

FORMA SPRZEDAŻY
Przetarg.

Bilcza Investment Site
LOT SIZE
A total of 5 ha, the land may be divided into lots (parcels) 
according to the investor’s needs. 

LOCATION
The site is located along state road number 73 Kielce - Tarnow - 
Rzeszow, in close proximity to a forest. It is separated from housing 
developments by a green area. There are other production and 
service companies nearby, built on previously developed 40 
hectares. There has also been built a new road(5.5 meters wide 
with a sidewalk) which provides access to each lot.

OWNER
Communal property of the municipality of Morawica. 

USE
The site is zoned and regulated in the adopted Local Land Use 
Plan for business, production, and service uses.

INFRASTRUCTURE
The land is equipped with public water, sewerage and power 
systems. There is a medium-pressure natural gas pipeline within 
about 100 meters.

COMMUNICATION
The land is located 20 km from the designated express roads 
S7, Krakow - Warsaw - Gdansk and S74 Lodz - Kielce - Lublin. 
Approach to these routs is via road #73.  In close proximity (5 km) 
there is a bonded warehouse and a railroad mainline and siding 
are located 11 km from the Bilcza site. The new Kielce - Obice 
Airport will be 15 km from Bilcza.
Port on the Vistula River in Sandomierz - about 100 km
Port on the Vistula river in Krakow - about 125 km

OTHER INFORMATION
The entire Bilcza site is included in the Special Economic Zone 
„Starachowice” and thus entrepreneurs investing here can 
depend on exemptions from income taxes of up to 70%. In the 
year 2005, this land was awarded the prestigious title „Grunt 
na medal” by the National Information and Foreign Investment 
Agency, as one of the 16 best investment sites in Poland.

FORM OF SALE
Tender.
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Grunt inwestycyjny w Dębskiej Woli
POWIERZCHNIA DZIAŁKI
Łącznie 40 ha, teren może być podzielony na działki o wielkości 
odpowiadającej potrzebom inwestora.

POŁOŻENIE
Grunt położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 Morawica 
- Pińczów - Kraków. Atutem położenie z dala od zabudowań 
i terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe. 
W sąsiedztwie znajdują się grunty użytkowane, rolniczo 
i przedsiębiorstwa które powstały na tym gruncie.

WŁAŚCICIEL
Własność komunalna gminy Morawica.

PRZEZNACZENIE
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego grunt 
jest przeznaczony pod zabudowę produkcyjną i magazynową 
oraz składy.

UZBROJENIE
Grunt jest wyposażony w sieć wodociągową i kanalizacyjną. 
Istnieje także możliwość podłączenia do sieci energetycznej 
i gazociągu średniego ciśnienia, na warunkach uzgodnionych 
z dostawcami tych mediów.

KOMUNIKACJA
W odległości 20 km od tego terenu znajdują się projektowane 
drogi ekspresowe S7 i S74. dojazd do nich drogą wojewódzką nr 
766 a następnie drogą krajową nr 73 lub wojewódzką nr 763. 
Grunt położony jest bezpośrednio przy linii kolejowej Kielce – 
Busko Zdrój – Staszów i w odległości 10 km od linii Warszawa – 
Kielce – Katowice. Najbliższa stacja kolejowa w Dębskiej Woli – 
2km.
Odległość od planowanego Międzynarodowego Portu 
Lotniczego Obice – Kielce – 5 km
Port rzeczny na Wiśle w Sandomierzu –  ok. 105 km
Port rzeczny na Wiśle w Krakowie –  ok. 120 km

INNE INFORMACJE
Grunt w całości wchodzi w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Starachowice” i z tego tytułu przedsiębiorcy tutaj inwestujący 
mogą liczyć na zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 
70%. W roku 2007 teren ten dostał się do fi nału prestiżowego 
konkursu „Grunt na medal” organizowanego przez Państwową 
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 

FORMA SPRZEDAŻY
Przetarg.

W Dębskiej Woli znajduje się również 22 ha gruntu, który 
w ostatnim czasie został włączony w ofertę inwestycyjna 
gminy Morawica.

Debska Wola Site
LOT SIZE
The property has a total size of 40 ha, and may be subdivided into 
smaller lots to meet the investor’s needs.

LOCATION
The land is located along voivodship road number 766 Morawica 
- Pińczów - Krakow. The Debska Wola site is located at a distance 
from existing and planned residential developments. Agricultural 
lands border the Debska Wola site, and will continue to buffer 
this location.

OWNER
The property is owned by the Morawica Municipality

USE
In the approved Local Land Use Plan, these 40 ha are intended 
and zoned for production and warehouse/depot uses.

INFRASTRUCTURE
The site is provided with water and sewer lines. Connection 
can also be made to the existing electric system and medium 
pressure gas network, on terms offered by the suppliers.

COMMUNICATION
The site is 20 km from the designated roads S7 and S74. Approach 
to these routes is via voivodship road number 766, and then 
national road number 73 or voivodship road number 763. 
The land is located directly on the railway line Kielce - Busko Zdrój 
- Staszów and within 10 km from the Warsaw - Kielce - Katowice. 
The nearest railway station in Dębska Wola - 2 km.
Distance from the proposed International Airport Obice - Kielce 
- 5 km
Port on the Vistula River in Sandomierz - about 105 km
Port on the Vistula river in Krakow - about 120 km

OTHER INFORMATION
The full site is included in the Special Economic Zone 
„Starachowice” and thus entrepreneurs investing here can 
depend on exemptions from income tax of up to 70 percent. In 
2007 this site was recognized as a fi nalist in the „Grunt na medal” 
competition organized by the National Information and Foreign 
Investment Agency. 

FORM OF SALE
Tender.

Dębska Wola has 22 ha of land, which has recently been included 
in the offer of the investment offer of Morawica Municipality.
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Wola Morawicka Investment Site
LOT SIZE
Two lots:3 ha and 3.8 ha size.

LOCATION
The lots are located near national road number 73 Kielce - 
Tarnow - Rzeszow, in close proximity to the forest, separated from 
housing developments by a green area. The neighborhood has 
existing service companies, including a gas station, a hotel, and 
a restaurant.

OWNER
The Morawica Municipality owns the property.

USE
In the Local Land Use Plan, both lots are intended and zoned 
for commercial services development (trade, catering, 
craftsmanship, etc.).

INFRASTRUCTURE
The land has a water supply and sewage systems. There is also 
the possibility to connect to the grid and medium pressure 
gas pipeline, under the terms agreed with the suppliers of 
these media.

COMMUNICATION
The land is located 20 km from the designated express roads 
Krakow - Warsaw - Gdansk and S74 Lodz - Kielce - Lublin. These 
national routes are accessed via national road number 73, and 
then by a communal one. In close proximility there is a  railroad 
line - 7km and bonded warehouse - 15 km. The land is located 8 
km from Kielce - Obice Airport.
Port on the Vistula River in Sandomierz - about 105 km
Port on the Vistula river in Krakow - about 120 km

FORM OF SALE
Tender.

Grunt inwestycyjny w Woli Morawickiej
POWIERZCHNIA DZIAŁKI
Dwie działki o powierzchni 3 ha i 3.8 ha.

POŁOŻENIE
Działki położone obok drogi krajowej nr 73 Kielce - Tarnów - 
Rzeszów, w pobliżu lasu, oddzielone pasem zieleni od terenów 
budownictwa mieszkaniowego. W sąsiedztwie znajdują się inne 
zakłady produkcyjne i fi rmy usługowe, m.in. stacja paliw, hotel, 
restauracja.

WŁAŚCICIEL
Własność komunalna gminy Morawica.

PRZEZNACZENIE
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obie 
działki są przeznaczone pod zabudowę usług komercyjnych 
(handlowych, gastronomicznych, rzemiosła itp.).

UZBROJENIE
Grunt jest wyposażony w sieć wodociągową i kanalizacyjną. 
Istnieje także możliwość podłączenia do sieci energetycznej 
i gazociągu średniego ciśnienia, na warunkach uzgodnionych 
z dostawcami tych mediów.

KOMUNIKACJA
Grunt położony w odległości 20 km od projektowanych dróg 
ekspresowych S7 Kraków - Warszawa - Gdańsk i S74 Łódź - Kielce 
- Lublin. Dojazd do nich drogą krajową nr 73, a następnie drogą 
gminną. W pobliżu bocznica kolejowa - 7 km i skład celny - 15 
km.. Grunt położony jest w odległości 8 km od Portu Lotniczego 
Kielce - Obice.
Port rzeczny na Wiśle w Sandomierzu –  ok. 105 km
Port rzeczny na Wiśle w Krakowie –  ok. 120 km 

FORMA SPRZEDAŻY
Sprzedaż w formie przetargu.
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pejskiej) i wzrostowi liczby mieszkańców, budżet gminy wzrósł 
w ostatnich czterech latach (od roku 2008 do 2012) z poziomu 
36 mln  do 57.7 mln zł. Na inwestycje rokrocznie przeznacza się 
około  50% środków budżetowych. Dzięki temu realizujemy zada-
nia nieosiągalne dla innych gmin o podobnym potencjale lud-
nościowym m.in. kryta pływalnia w Morawicy, pełnowymiarowa 
hala sportowa w Bilczy, zbiornik retencyjno - rekreacyjny na rzece 
Morawce i rewitalizacja centrum Morawicy z budową „rynku”.

 Wysoką jakość prowadzenia działalności przez miejscowy 
urząd gminy potwierdzają liczne certyfi katy i nagrody (m.in. „Li-
der zarządzania w samorządzie lokalnym, 2004”, Grunt na Me-
dal, 2005”, certyfi kat „Przejrzysta Polska, 2005”, „Gmina Fair Play 
- Certyfi kowana lokalizacja inwestycji” 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 etc.). Wspomnieć tu należy także zdobywane rok po roku 
tytuły najlepszej gminy i najlepszego wójta w świętokrzyskim oraz 
5 i 6 miejsce w kraju w Rankingu samorządów „Rzeczpospoli-
tej” (2010,2012) oraz uzyskanie przez gminę godła „Teraz Polska” 
(2011)

 Przygotowano już dokumentację na realizację całego szere-
gu inwestycji infrastrukturalnych, ale także poprawiających bez-
pieczeństwo i turystyczny wizerunek gminy. Gmina jest niemal 
w całości zwodociągowania i skanalizowana.

 Na dostępność komunikacyjną i przyszły rozwój Morawicy 
wpłynie budowa na terenie naszej Gminy Międzynarodowego 
Portu Lotniczego Kielce w Obicach i czterojezdniowej obwodni-
cy Morawicy - droga krajowa nr 73. 

GMINA MORAWICA - ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU

 Gmina Morawica leży w centrum województwa święto-
krzyskiego, zajmuje powierzchnię 140 km², od północy graniczy 
z miastem Kielce. Takie korzystne położenie gminy wobec mia-
sta wojewódzkiego, tras komunikacyjnych i dobra infrastruktura 
techniczna oraz promocja gminy przynoszą znakomite efekty 
w staraniach o pozyskanie inwestycji krajowych i zagranicz-
nych. Stworzono tutaj naprawdę dobre warunku do lokalizacji 
kapitału, poprzez kompleksowe przygotowanie gruntów inwesty-
cyjnych, system zwolnień podatkowych, wprowadzenie specjal-
nej strefy ekonomicznej (utworzenie podstrefy Morawica), stałą 
współpracę z przedsiębiorcami (Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
Gminy Morawica) i nagradzanie najlepszych (nagroda Kowale 
- najstarsza nagroda gospodarcza w regionie). 80 hektarów tere-
nów inwestycyjnych jest włączonych do Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Starachowice”.

 Firmy, które zdecydowały się na ulokowanie swojego biznesu 
w naszej gminie stale się rozwijają, zatrudniają nowych pracowników. 
To właśnie ten czynnik - dostępność do zasobów wykwalifikowanych 
i niewykwalifikowanych potencjalnych pracobiorców - częstokroć 
jest decydująca przy inwestycjach w naszej gminie. Dobra lokalizacja 
daje możliwość korzystania z zasobów ludzkich całego Kieleckiego 
Obszaru Metropolitalnego, który zamieszkuje 330 tysięcy osób.

 Priorytetem dla gminy, obok rozwoju gospodarczego, jest 
także dalszy rozwój zorganizowanego budownictwa mieszka-
niowego. Służy temu Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego, który został zatwierdzony na terenie całej gminy. 
Wprowadzono wiele nowych terenów budowlanych, co ozna-
cza, że trwający proces napływu nowych mieszkańców będzie 
kontynuowany. Od roku 1990 przybyło gminie już ponad 4300 no-
wych mieszkańców. Przyciąga ich tutaj bardzo dobra infrastruk-
tura techniczna i szeroki dostęp do usług oświatowych, sporto-
wych i kulturalnych.

 Ambitne zadania wymagają wielu środków na ich realiza-
cję. Dzięki pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz (w tym z Unii Euro-

THE MUNICIPALITY OF MORAWICA – GOLDEN BUSINESS 

LOCATION

 The Municipality of Morawica is located in the center of  Świę-
tokrzyskie Voivodship (Holy Cross Province) and it occupies an area 
140 square kilometers. To the north, municipality of Morawica bor-
ders with Kielce City. The advantageous location of Morawica, the 
convenient access to transportation routes, good technical infra-
structure, and our „business-friendly” atmosphere have all helped to 
attract national and international investments. Our most favorable 
conditions for capital investment have been created through a hi-
ghly competitive combination of proper zoning for development, 
eligibility for signifi cant tax abatements and exemptions, as well as, 
introduction of a special economic zone (the „Morwica sub-zone”), 
and consistent cooperation with entrepreneurs. Our „golden” desi-
gnation has been recognized in many ways, including the Kowale 
award, the oldest in the region. 80 hectares of investment land is 
included in the Special Economic Zone „Starachowice”. 

 Flourishing enterprises investing in Morawica continually develop, 
expand, and hire new employees. Skilled, hardworking employees are 
available in our area, and this has been a decisive advantage for new 
businesses locating here. The workforce of the Kielce urban area (po-
pulation 330,000+) provides a reliable and varied source of employees.

 Development of a well-planned housing area is another priority 
for the municipality. The evidence of  this is apparent in the abun-
dant residential subdivisions built in the past two decades in Mora-
wica. The adopted Local Land Use Plan for the full municipality of 
Morawica has guided and regulated this housing development. 
Since 1990, over 4.300 new residents have joined our municipality. 
They are drawn by an expanding job market, very good technical 
infrastructure, excellent schools, and multiple cultural/sport oppor-
tunities. Given that the approved plans are in place, and proper 
infrastructure is available, further residential development is certa-
in. This will assure varied and desirable housing for the employees 
of new and expanding enterprises. Ambitious tasks require signi-
fi cant means for their achievement. Thanks to external resources - 

including major funds from the European Union - and the growth 
of the local population base, the Morawica municipal budget has 
grown in the past four years (2008-2012) from 36 to 57.7 million PLN. 
Investment expenses annually allocates about 50% of the budget. 
We have been fortunate and completed projects that other com-
munities of our size only dream of achieving. As examples, an indo-
or swimming pool in Morawica, a full-size sports hall in Bilcza, water 
storage/recreation reservoir on the Morawka River, revitalized and 
reconstructed Morawica’s town square center.

 Morawica has received many awards, recognitions and cer-
tifi cates, which acknowledge the municipality’s quality operations 
and visionary leadership. Here are some examples:
- „Prized Land, 2005”
- „Transparent Poland, 2005”
- „Fair Play Municipality, Certifi ed Investment Location”, 2005-2009
- „Local Self-Government Management Leader, 2004”
- „Best Municipality”, and „Best Mayor of Swietokrzyskie Voivodship”, 
2005, 2006
- „Rzeczpospolita” ranked Morawica as the #5 and #6 self-govern-
ment in Poland (2010, 2012)
- title „Poland Now” - 2011

 The infrastructure investments in the Municipality have been 
well documented. Public investments in water, sewer, streets, utilities, 

and public facilities have all added to the economic success of the 
community, and to its quality of life. The municipality provides water 
and sewer to the whole community. The local street system is develo-
ped, paved and well maintained. The construction of the four-lane 
Morawica by-pass on State Route 73 will improve our transportation 
grid and out connections to other areas. The planned construction 
of the Kielce International Airport in Obice will defi nitely increase ac-
cess to our municipality as well as Morawica’s four-lane bypasses on 
State Route 73.

 In summary, Morwica has the location, incentives, housing, re-
cognition, infrastructure, and business atmosphere to make it the 
best place to invest, work and live.
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