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Szanowni Państwo 

Miasto i Gmina Morawica to wyjątkowe miejsce na mapie kraju. Miejsce, w którym dynamicznie 
rozwijają się wszystkie obszary życia publicznego. Realizowane są tu inwestycje infrastruktural-
ne poprawiające komfort życia mieszkańców oraz ulokowanych przedsiębiorstw. Funkcjonuje 
bogata oferta edukacyjna i rekreacyjno-sportowa. Istotne znaczenie ma ochrona środowiska 
naturalnego, opieka zdrowotna oraz bezpieczeństwo. Zrównoważony rozwój przyczynił się do 
podniesienia standardu życia w gminie, czego dowodem jest stale rosnąca liczba mieszkańców 
oraz inwestorów.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z walorami naszej „Małej Ojczyzny”. Do odwiedze-
nia, zamieszkania, zainwestowania.

Marian Buras
Burmistrz Miasta i Gminy Morawica
Mayor of the City and Municipality of Morawica

Ladies and Gentelmen 

The City and Municipality of Morawica is a unique place on the map of the country. It is the 
place, where all areas of public life are dynamically developing. Many infrastructure investments 
that improve the quality of life of residents and companies are implemented here. We have a 
wide range of educational, recreational and sports offers. We are also aware of the importance 
of environment protection, health care and safety. Sustainable development has contributed to 
raising the standard of living in the municipality, which is evidenced by the growing number of 
residents and investors.

I invite you become acquainted the values of our “Little Homeland”, to visit, live and invest here. 



Miasto i Gmina Morawica znajduje się w centrum wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Graniczy bezpośrednio z miastem 

Kielce oraz gminami: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Kije, 
Pierzchnica i Sitkówka-Nowiny. Wchodzi w skład powiatu kiele-
ckiego. Gmina zajmuje powierzchnię 140,45 km2 i obejmuje 24 
sołectwa: Bieleckie Młyny, Bilcza, Brudzów, Brzeziny, Chałupki, 
Chmielowice, Dębska Wola, Drochów Dolny, Drochów Górny, 
Dyminy, Kawczyn, Kuby Młyny, Lisów, Łabędziów, Morawica, 
Nida, Obice, Piaseczna Górka, Podwole, Radomice I, Rado-
mice II, Wola Morawicka, Zaborze i Zbrza. Swoim obszarem 
zajmuje część krain geograficznych Góry Świętokrzyskie i Po-

Położenie i charakterystyka geograficzna

górze Szydłowskie, które oddziela od siebie dolina Czarnej Nidy 
– największej rzeki w Gminie. Około 30% obszaru  stanowią 
lasy i grunty leśne. Znaczna część gminy objęta jest obszarem 
chronionego krajobrazu, a na jej terenie znajduje się rezerwat 
przyrody „Radomice” z kompleksem lasów cisowych. 

Po terenie Gminy przebiegają ważne trasy komunikacyjne 
– droga krajowa nr 73 Kielce – Tarnów oraz drogi wojewódzkie 
do Chęcin i Pińczowa. Ze względu na bliskie położenie dróg 
ekspresowych S7 i S74 stanowi węzeł komunikacyjny. Przez 
teren Gminy przebiegają także dwie linie kolejowe nr 8 War-
szawa – Kielce – Katowice oraz nr 73 Kielce – Busko-Zdrój.
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Location and geographical characteristics

The City and Municipality of Morawica is located in the cent-
er of the Świętokrzyskie Region. It directly borders the city 

of Kielce and the following municipalities: Chęciny, Chmielnik, 
Daleszyce, Kije, Pierzchnica and Sitkówka-Nowiny. It is a part 
of the Kielce District. The municipality covers an area of   140.45 
km² and includes 24 villages: Bieleckie Młyny, Bilcza, Brudzów, 
Brzeziny, Chałupki, Chmielowice, Dębska Wola, Drochów 
Dolny, Drochów Górny, Dyminy, Kawczyn, Młyny Kuby, Lisów, 
Łabędziów, Morawica, Nida, Obice, Piaseczna Górka, Pod-
wole, Radomice I, Radomice II, Wola Morawicka, Zaborze and 
Zbrza. The area of the municipality is a part of the geographi-
cal regions of the Góry Świętokrzyskie [Holy Cross Mountains] 

and Podgórze Szydłowskie, which are separated by the valley 
of Czarna Nida - the largest river in the municipality. About 
30% of the area is covered by forests and forest land. Much of 
the municipality is included in the protected landscape area, 
and in its territory there is a nature reserve of “Radomice” with 
a complex of yew forests. 

The territory of the municipality is crossed by important 
transport routes - the national road No. 73 Kielce - Tarnów and 
provincial roads to Chęciny and Pińczów. Due to the proximity 
of expressways S7 and S74 it is a transport junction. Also, two 
railway lines No. 8 Warsaw - Kielce - Katowice and No. 73 Kielce 
– Busko-Zdroj are in the territory of the municipality. 
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Pierwsze informacje o działalności człowieka na terenie Ziemi 
Morawickiej związane są ze znaleziskami na terenie Bie-

leckich Młynów, Bilczy i Morawicy. Pochodzą stąd narzędzia 
krzemienne wykorzystywane prawdopodobnie do polowań 
w okresie ostatniego zlodowacenia. Z epoki neolitu pochodzi 
łącznie ponad 20 stanowisk w gminie, przy czym 7 z nich wiąże 
się z przejściem człowieka od zbieractwa i myślistwa do osiad-
łego trybu życia. Z okresu wpływów rzymskich pochodzą osady 
i cmentarzyska w Dyminach, Łabędziowie, Morawicy, Nidzie, 
Woli Morawickiej i Zaborzu, a największe znalezisko (denary 
rzymskie) odnotowano w roku 1974 w Brzezinach. Najstarsze 
zapisy o gminie Morawica zawarte są w wydanym w Krakowie 
8 maja 1271 r. dokumencie księcia Bolesława Wstydliwego i do-
tyczą Radomic i Bielow (prawdopodobnie dzisiejsza Bilcza).

W 1408 roku właścicielem Morawicy i pobliskich miejsco-
wości był kasztelan sieciechowicki Klemens. Od nazwy miej-

Historia

scowości część rodziny przyjęła nazwisko Morawiccy. Z prze-
rwami byli jej właścicielami od XV do XVIII w. Północna część 
dzisiejszej gminy stanowiła własność Biskupów Krakowskich, 
podobnie jak Kielce. Natomiast część południowa pozostawała 
we władaniu kilku rodzin szlacheckich. W tym posiadłości Li-
sów i Brudzów były własnością rodziny Krasińskich – fundato-
rów kościoła barokowego w Lisowie. Warto wiedzieć, że z tego 
rodu pochodziła Franciszka Krasińska (prochy jej dziada i ojca 
spoczywają w krypcie lisowskiej świątyni), której prawnuk 
Wiktor Emanuel II zjednoczył w XIX wieku państwo włoskie. 
W XVIII wieku badania na terenie Ziemi Morawickiej prowadził 
słynny królewski geolog Jan Filip Carosi, pozostawiając szcze-
gółowy opis złóż mineralnych. Najcenniejsze z nich okazały 
się do dzisiaj eksploatowane dolomity i wapienie. Natomiast 
glinka ceramiczna występująca w okolicach Chałupek stała się 
podstawą rozwoju garncarstwa w XIX wieku.

 Zabytkowy kościół w Lisowie / Historic church in Lisow
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History

First information about human activities in the Morawica Land 
is associated with finds within the area of Bieleckie Młyny, 

Bilcza and Morawica. This is the place, from where flint tools used 
probably for hunting during the last glaciation come. Totally, more 
than 20 sites in the municipality come from the Stone Age, and 
7 of them relate to the man transition from gathering and hunting 
to sedentary lifestyle related to agriculture and herding. Settle-
ments and cemeteries in Dyminy, Łabędziów, Morawica, Nida, 
Wola Morawicka and Zaborze come from the Roman period, and 
the greatest find (Roman denarii) was recorded in 1974 in Brzez-
iny. The oldest written records of the Municipality of Morawica are 
included in the document of Prince Bolesław Wstydliwy [Bolesław 
the Chaste] issued in Krakow on May 8, 1271 and refer to Ra-
domice and Bielowy (probably today’s Bilcza). 

In 1408, the owner of Morawica and of the surrounding villages 
was Klemens, the Castellan of Sieciechowice. Part of the family 

adopted the surname of Morawiccy from the name of the village. 
They were the owners of the village with some interruptions from 
the fifteenth to the eighteenth century. The northern part of today’s 
municipality, as well as Kielce, was the property of the Bishops of 
Krakow, while the southern part remained under the rule of a few 
noble families. The estates of Lisów and Brudzów were owned by 
the Krasiński family - the founders of the baroque church in Lisów. 
It is worth knowing that Franciszka Krasińska came from that fam-
ily (the ashes of her grandfather and father rest in the temple crypt 
in Lisów); her great-grandson Victor Emmanuel II united the Italian 
country in the nineteenth century. In the eighteenth century, a fa-
mous royal geologist Jan Filip Carosi conducted research on this 
area, and gave a detailed description of the mineral deposits. Still 
exploited dolomites and limestones are the most valuable. Moreo-
ver, ceramic clay from the vicinity of Chałupki became the basis for 
the development of pottery in the nineteenth century.

 Kapliczka w Brudzowie / Chapel in Brudzowie
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Po upadku I Rzeczpospolitej i okresie Księstwa Warszaw-
skiego ziemie te zagarnęła Rosja. Z historią gminy Morawica 
związana jest bardzo mocno postać Piotra Ściegiennego. Póź-
niejszy działacz niepodległościowy, ksiądz, a nade wszystko 
społecznik wywodził się z rodziny chłopskiej z Bilczy. Wraż-
liwość na niedolę mieszkańców wsi skłoniła go ku rewolucji: 
„To my prości chłopi wywodzący się z kieleckich wiosek po-
prowadzimy naród do walki”. Wybuch powstania wyznaczył na 
27 października 1844 roku, ale przed wyznaczoną datą został 
uwięziony, pozbawiony godności kapłańskiej i zesłany na Sy-
berię. W rodzinne strony wrócił po 27 latach. Dziś ks. Piotr 
Ściegienny to patron Szkoły w Bilczy. Jego osobie poświęcane 
są spotkania i wieczornice.

W czasie polskich zrywów niepodległościowych Ziemia 
Morawicka była m.in. obszarem działań oddziałów powstań-
ców styczniowych. Z tamtego właśnie okresu pochodzi sym-

boliczna mogiła powstańcza w Zaborzu. To także tutaj w 1863 
roku oddziały Langiewicza przygotowywały się do ataku na 
Kielce.

Istotnych zmian w rozwoju wsi w XIX w. dokonała rodzi-
na Oraczewskich, będąca właścicielami majątku Morawica 
w latach 1837 – 1898. Szczególnie istotną rolę odegrał tutaj 
Edward Oraczewski. Dzięki niemu Morawica zaczęła rozwi-
jać się gospodarczo i społecznie. Przeprowadził uwłaszczenie 
chłopów, a uzyskane pieniądze przeznaczył na „cele ogólno-
rozwojowe”. Za jego życia powstał dwór wraz z parkiem w stylu 
włoskim, neogotycka kaplica, a także wielki młyn wodny ze 
spichlerzem, który był najnowocześniejszy w regionie. Za życia 
Oraczewskiego w Morawicy powstała także karczma, browar 
i gorzelnia. Do dziś zachowały się obiekty z tamtego okresu 
w postaci młyna wodnego, ruiny kaplicy, a przede wszystkim 
zrewitalizowany park wraz z oficyną z 1858r.

Historia

 Ruiny Kaplicy Oraczewskich  /  The ruins of the Oraczewscy Chapel  Stary Młyn w Morawicy  /  The Old Mill in Morawica

  Ks. P. Ściegienny  /  Rev. P. Ściegienny
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After the fall of the First Republic and the period of the Duchy 
of Warsaw, these lands were seized by Russia. The history of 
the Municipality of Morawica is strongly connected with Piotr 
Ściegienny.  An independence activist, a priest, and above all 
a community worker, came from a peasant family of Bilcza. 
The sensitivity to the misery of villagers led him to the revo-
lution: “It is us, simple peasants coming from Kielce villages 
will lead the nation to fight.” He determined the date for upris-
ing on October 27, 1844, but earlier, before that date, he was 
imprisoned, deprived of the priesthood and sent to Siberia. 
He returned to the homeland after 27 years. Today Rev. Pi-
otr Ściegienny is the patron of School in Bilcza. Meetings and 
evening events are devoted to him. 

During the Polish independence uprisings the Morawica Land 
was, among others, an area of the January Uprising operation 
troops. A symbolic insurgent grave in Zaborze comes from that 

period.  Also here, in 1863, the troops of Langiewicz were prepar-
ing to attack Kielce. 

Significant changes in rural development in the nineteenth 
century were made by the Oraczewski family who was the owner 
of Morawica between 1837 and 1898. The particularly important 
role was played by Edward Oraczewski, who contributed to eco-
nomic and social development of Morawica. He enfranchised 
peasants, and for the obtained money he used  for “general de-
velopment goals.” The following objects were built during his life: 
a mansion with a park in Italian style, a Neo-Gothic chapel, and 
also a big water mill with granary, which was the most modern 
in the region. Also an inn, a brewery and a distillery were built in 
Morawica during the life of Oraczewski. From that period many 
buildings were preserved to this day, such as the water mill, the 
ruins of the chapel, and above all, a revitalized park along with an 
annex from 1858.

History

 Oficyna w zabytkowym parku  /  Historic building in manor park  Stary Młyn w Morawicy  /  The Old Mill in Morawica
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W czasie I wojny światowej w Morawicy gościły Legiony Józe-
fa Piłsudskiego, a ziemia ta aż do odzyskania niepodległości 
znajdowała się pod administracją wojsk austro-węgierskich.

Po odzyskaniu niepodległości i przeprowadzeniu reformy, 
w wyniku której powołano gminy, m.in. gminę Morawica, ziemie 
te zaczęły się ponownie rozwijać pod względem społecznym 
i gospodarczym. Powstały wówczas na tym terenie Ochotnicze 
Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich.

W pamięci trwale zapisały się czasy II wojny światowej. 
Podczas okupacji niemieckiej struktury Polskiego Państwa 
Podziemnego tworzyli zaprzysiężeni członkowie Armii Krajo-
wej, tacy jak Jakub Szelest, który dziś jest patronem Szkoły 
Podstawowej w Dębskiej Woli. Okolice Morawicy w styczniu 
1945 r. były obszarem wielkiej bitwy pancernej, w trakcie któ-
rej Armia Czerwona i Wehrmacht zniszczyły wiele okolicznych 
wsi. Do dziś na terenie gminy znajdujemy ślady po tym wy-
darzeniu w postaci mogił wojennych oraz kilkunastu krzyży 

przydrożnych, które tutejsi mieszkańcy wykonali z elementów 
pojazdów pancernych, szczególnie armat czołgowych. Na 
cmentarzu w Radomicach w latach 90-tych XX wieku powstał 
krzyż pojednania w intencji żołnierzy i cywilnych mieszkań-
ców, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Symbolicznie 
każdego roku odbywają się tu spotkania Polaków i Niemców 
połączone z mszą i uroczystym złożeniem wieńców.

Po II wojnie światowej dopiero połowa lat 60. i plan uprze-
mysłowienia kraju przyniósł nowe zmiany. Uruchomiono kopal-
nie odkrywkowe kamienia m.in. Kopalnię Wapienia „Morawica”, 
a następnie Kopalnię Dolomitu „Radkowice” i dwie kopalnie 
marmurów pińczowskich – w Woli Morawickiej i Łabędziowie. 
Władze wojewódzkie postanowiły zlokalizować tutaj jedną 
z największych inwestycji w dziedzinie służby zdrowia w re-
gionie – szpital specjalistyczny, czyli dzisiejsze Świętokrzyskie 
Centrum Psychiatrii w Morawicy, którego organizację rozpo-
częto na bazie dawnego majątku ziemskiego w Morawicy.

Historia

 Krzyż w Dębskiej Woli  /  Cross in Dębska Wola  Krzyż w Dębskiej Woli  /  Cross in Dębska Wola
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During the World War I in Morawica there were Legions of 
Józef Piłsudski, and that land was under the administration of 
the Austro-Hungarian troops until regaining its independence. 

After regaining independence and implementing reforms, 
which resulted in establishing municipalities, including the Mu-
nicipality of Morawica, these lands began socially and eco-
nomically developing. Volunteer Fire Brigades and Farmers` 
Wives` Association were founded here at that time. 

The times of the World War II sank deep into memory. Dur-
ing the German occupation, structures of the Polish Under-
ground State were created by the sworn members of the Home 
Army, such as Jakub Szelest, who today is the patron of the 
Primary School in Dębska Wola. The area around Morawica 
in January 1945 was the territory of a great tank battle, during 
which the Red Army and the Wehrmacht destroyed many sur-
rounding villages. Today, we find traces of this event in the mu-
nicipality in the form of war graves and over a dozen roadside 

crosses, which were made by local people from the elements 
of armored vehicles, particularly tank guns. At the cemetery 
in Radomice in the 90s of the twentieth century, the cross of 
reconciliation was made in the intention of soldiers and civil-
ians who died during the World War II. Symbolically, every year 
meetings of Poles and Germans during the mass are held here 
and the wreaths are laid.

After the World War II, only the half of the 60s and an in-
dustrialization plan brought new changes.  Open-pit stone 
mines, among others, “Morawica” Limestone Mine and then 
“Radkowice” Dolomite Mine were opened, as well as and two 
Pińczów marble mines – in Wola Morawicka and Łabędziów. 
The provincial authorities decided to locate here one of the 
largest investments in the field of health care in the region – 
a specialized hospital, which is today’s Świętokrzyskie Center 
of Psychiatry in Morawica, whose organization was started on 
the basis of the former estate in Morawica. 

History

 Kopalnia Wapienia w Morawicy / Limestone Mine in Morawica
  Krzyż pojednania w Radomicach 
/  Reconciliation Cross in Radomice
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Rok 1990 otworzył nowy rozdział w historii gminy. Od mo-
mentu powstania samorządu lokalnego Morawica wsko-

czyła na zupełnie nowe tory szybkiego rozwoju społecznego 
i gospodarczego.

Miasto i Gmina Morawica to dziś jeden z najlepszych samo-
rządów w Polsce – zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich 
rankingach i jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych, 
a na arenie krajowej jest uznaną marką. Gmina Morawica to 
także doskonałe miejsce do inwestowania i zamieszkania. Od 
1990 r. liczba mieszkańców wzrosła o ponad 50%. Znajdują się 
tu kompletnie uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkanio-
we, a także grunty przeznaczone pod inwestycje gospodarcze, 

Morawica dziś

należące do specjalnej strefy ekonomicznej. W 2013 r. oddano 
do użytku nowoczesne Centrum Samorządowe, w którym swo-
ją siedzibę ma Centrum Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna oraz Urząd Miasta i Gminy. Na wysokim poziomie 
są usługi społeczne – edukacja, ochrona zdrowia, kultura oraz 
sport i rekreacja.

Historycznym momentem w życiu gminy było uzyskanie 
z dniem 1 stycznia 2017 r. przez Morawicę statusu miasta. Po 
prawie dwuletnich staraniach władz gminy o nadanie Morawicy 
praw miejskich w noc sylwestrową akt nadania wręczyła bur-
mistrzowi Marianowi Burasowi wojewoda świętokrzyski Agata 
Wojtyszek.
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Morawica today

The year 1990 opened a new chapter in the history of the 
municipality. Since the establishing of the local government, 

Morawica has jumped on a completely new rapid track of social 
and economic development.

The City and Municipality of Morawica is today one of the 
best local governments in Poland – it occupies a prominent 
place in the national rankings and is a leader in acquiring EU 
funds. It is also a recognized brand in the national arena. The 
Municipality of Morawica is also a great place to invest and live. 
Since 1990, the population has increased by more than 50%. 
There are building plots with utility infrastructure, as well as the 

land intended for economic investments belonging to the special 
economic zone. In 2013 a modern Civic Center was opened, in 
which there is the seat of the Cultural Centre,  Public Library and 
the City Hall. Social services are also at a high level - education, 
health care and culture, as well as sport and recreation. 

A historic moment in the life of the community was obtaining 
by Morawica the status of the city on  January 1, 2017. After two 
years of efforts by the municipal authorities for granting civic 
rights to Morawica, during the New Year’s Eve, the Governor of 
the Świętokrzyskie Region, Agata Wojtyszek, handed the Civic 
Rights Charter to the Mayor, Marian Buras. 
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W gminie Morawica działalność gospodarczą prowadzi 
ponad tysiąc podmiotów gospodarczych. Przeważają 

firmy jedno lub kilkuosobowe, często rodzinne. Dominującymi 
dziedzinami działalności są usługi, w tym transportowe, budow-
lane, rekreacyjne oraz przemysł spożywczy i lekki. W gminie 
znajduje się kilkanaście dużych przedsiębiorstw i w każdym 
roku inwestują nowe. Dzięki temu Morawica rozwija się bardzo 
energicznie, a istniejące firmy zdobywają z powodzeniem rynki 
zagraniczne.

Gospodarka

Dla nowych inwestorów Gmina oferuje około 65 ha gruntów 
przeznaczonych pod przemysł i usługi, z czego blisko 36 ha 
należy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. In-
westując na gruntach z SSE przedsiębiorca może ubiegać się 
o zwolnienie z podatku dochodowego w zależności od wysoko-
ści zainwestowanych środków. Warto wspomnieć, że wśród in-
westorów są znane firmy polskie i zagraniczne: LafargeHolcim, 
Alucrom, Skanska, Hydrosolar, Nordiska Ekofiber, Komandor, 
Hercu Pneumatic, Producent Styropianu Genderka, Chemtex, 
Formaster, Promatic.

 Producent kołder i poduszek „POLDAUN”  /                                                          /  ”POLDAUN” - Manufacturer of coverlets and pillows 
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Economy

In the Municipality of Morawica more than a thousand business 
activities are conducted. Most of them are one-person, multi-

person and family companies. The dominant areas of business 
are services, including transport, construction, recreation, food and 
light industry. In the municipality, there are several large compa-
nies, and each year new companies appear to invest, and therefore 
Morawica is developing very rapidly, and the existing companies 
successfully gain foreign markets. 

The municipality offers about 65 hectares of land intended for 
industry and services for new investors, from which nearly 36 
hectares belong to the Special Economic Zone in Staracho-
wice. Investing in the land of the SEZ, an entrepreneur can ap-
ply for exemption from income tax depending on the amount in-
vested funds. It is worth noting that among investors there are 
popular Polish and foreign companies, such as LafargeHolcim, 
Alucrom, Skanska, Hydrosolar, Nordiska Ekofiber, Komandor, 
Hercu Pneumatic, Genderka Styrofoam Manufacturer, Chem-
tex, Formaster, Promatic.

 Producent kołder i poduszek „POLDAUN”  /                                                          /  ”POLDAUN” - Manufacturer of coverlets and pillows 
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Gospodarka

Od 2000 roku działa na terenie gminy stowarzyszenie przedsię-
biorców. Jest ono sposobem na aktywizację ludzi biznesu do 
działań na rzecz społeczności lokalnej. Jednocześnie daje sa-
mym przedsiębiorcom korzyści tj. integracja środowiska bizne-
su, popularyzacja i promocja produktów oraz usług oferowanych 
przez lokalne firmy, popularyzacja projektów innowacyjnych.

W gminie Morawica corocznie od roku 1996 przyznawane 
są statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Kowala. Jest to 
jedna z najstarszych w regionie świętokrzyskim nagroda dla 
przedsiębiorców. Otrzymują ją właściciele firm, którzy tworzą 
nowe miejsca pracy, stale rozwijają własną działalność dążąc 

do poprawy jakości oferowanych wyrobów i usług oraz swojej 
pozycji na rynku, angażują się w życie lokalnej społeczności 
poprzez działalność charytatywną, wspieranie sportu i kultury. 
Co 5 lat przyznawana jest „Diamentowa Odznaka” dla firmy, 
która charakteryzuje się nieustającym rozwojem, tworzeniem 
nowych miejsc pracy, a przy tym wspieraniem inicjatyw po-
dejmowanych przez samorząd lokalny. W kapitule przyznają-
cej nagrody zasiadają władze miasta i gminy, stowarzyszenia 
przedsiębiorców oraz przedstawiciele społeczności. Nagrody 
są unikalne ze względu na fakt, że corocznie wykonuje je lokal-
na rzeźbiarka Dorota Mostowiec.

 Laureaci  „KOWALI”,  1997 / The  winners of „KOWALE” prize, 1997

 Hotel-Restauracja „ELIOT”  /                                                          /  Hotel-Restaurant „ELIOT” Statuetki „KOWALI”  /  The „SMITH” awards
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Economy

Since 2000, a business association has been operating. It is 
a method for activating business people to work for the local 
community. At the same time, it gives benefits to entrepreneurs, 
i.e. integration of the business environment, popularization and 
promotion of products and services offered by local businesses 
and popularization of innovative projects. 

Since 1996, in the Municipality of Morawica the statuettes 
of Gold, Silver and Bronze Smith have been awarded annu-
ally. It is one of the oldest awards for entrepreneurs in the 
Świętokrzyskie region. They are awarded to business owners 
who create new jobs, constantly develop their own business 

in order to improve the quality of their products and services 
and its position in the market, engage in the life of the local 
community through charity work, supporting sport and culture. 
Every 5 years, a „Diamond Award” is awarded for the company, 
which is characterized by constant development, creating new 
jobs and at the same time supporting the initiatives taken by 
the local government. The Chapter awarding prizes consists of 
the city and municipality authorities, associations of entrepre-
neurs and community representatives. The awards is unique 
due to the fact that they are made by local sculptor, Ms. Dorota 
Mostowiec. 

 Laureaci „Kowali”, 2016  /  Winners of „KOWALE”, 2016 Hotel-Restauracja „ELIOT”  /                                                          /  Hotel-Restaurant „ELIOT”
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W gminie Morawica funkcjonuje 10 szkół, w tym pięć pro-
wadzonych przez samorząd (Bilcza, Brzeziny, Morawica, 

Dębska Wola, Obice) i pięć prowadzonych przez stowarzysze-
nia, które utworzyli rodzice uczniów (w Nidzie, Radomicach, 
Woli Morawickiej, Chmielowcach i Lisowie).

W Morawicy ma także swoją siedzibę Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, kształcące specjalistów w za-
kresie usług medycznych i kosmetycznych.

Aby zapewnić jak najlepsze zaplecze dydaktyczne, wszyst-
kie szkoły stale są modernizowane. Większość posiada nowo-
czesne sale gimnastyczne i lekcyjne wyposażone w nowoczes-
ny sprzęt multimedialny i komputerowy. Zajęcia prowadzone 
są przez profesjonalną kadrę. O wysokim poziomie nauczania 
świadczą wyniki egzaminów oraz sukcesy uczniów w olimpia-
dach tematycznych.

Oświata
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In the Municipality of Morawica there are 10 schools, including 
five run by the local government (Bilcza, Brzeziny, Morawica, 

Dębska Wola, and Obice) and five run by associations, which 
were formed by the parents of pupils and students (in Nida, Ra-
domice, Wola Morawicka, Chmielowce and Lisów).

In Morawica, there is also the Centre of Vocational and Con-
tinuing Training, educating specialists in the field of medical and 
cosmetic services. 

To ensure the best teaching facilities, all schools are con-
stantly modernized. Most of them have modern sports halls and 
classrooms equipped with modern multimedia and computer 
equipment. Lessons are taught by professional staff. The good 
examination results and success of students in the subject Ol-
ympiads prove the high level of education. 

Education
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W gminie Morawica dostęp do edukacji przedszkolnej mają 
zapewniony wszystkie dzieci. Przy wszystkich funkcjonujących 
szkołach na terenie gminy działają przedszkola lub punkty 
przedszkolne.

Taka sieć powstała w 2008 r., dzięki pozyskanemu wspar-
ciu ze środków Unii Europejskiej. Od 2010 r. przedszkola są 
finansowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy i pro-
wadzone przez lokalne stowarzyszenia.

W 2014 r. Gmina utworzyła Samorządowy Żłobek w Bilczy, 
który funkcjonuje w nowoczesnym budynku i zapewnia wysoką 
jakość usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3.

Pozalekcyjny czas wolny dzieci i młodzież mogą spędzać 
w świetlicach, w ramach których organizowaną mają pomoc 
w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania, wyjazdy 
edukacyjne, warsztaty profilaktyczne. W gminie funkcjonuje 
10 świetlic środowiskowych. Osiem z nich prowadzonych jest 
przez organizacje pozarządowe (świetlice w: Radomicach, 
Lisowie, Woli Morawickiej, Nidzie, Dębskiej Woli, Chmielowi-
cach, Brzezinach, Morawicy), zaś dwa prowadzone są przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (świetlice w: Chałup-
kach, Drochowie Górnym).

Oświata

  Żłobek i przedszkole w Bilczy 
 /  Nursery and the kindergarten in Bilcza
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In the Municipality of Morawica all children are provided with the 
access to preschool education. All  schools in the municipality 
offer kindergarten and preschool education. 

This network was established in 2008 thanks to the funds 
obtained from the European Union. Since 2010, kindergartens 
have been financed from the budget of the Municipality and run 
by local associations.

In 2014 the Municipality built the local government nursery in 
Bilcza, which is situated in a modern building and provides high 
quality care services for children up to 3 years. 

Children and young people can spend their free time in day 
rooms, which offer support in learning and offer activities help-
ing to develop interests, educational trips and prophylaxis work-
shops. The municipality has 10 community day care centers. 
Eight of them are run by non-governmental organizations (com-
munity day care centers in Radomice, Lisów, Wola Morawicka, 
Nida, Dębska Wola, Chmielowice, Brzeziny, Morawica), and two 
are run by the Municipal Social Welfare Centre (community day 
care centers in Chałupki and Drochów Górny). 

Education
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Kultywowanie tradycji ludowych jest ważnym elemen-
tem życia społecznego. Bogata spuścizna artystyczna 

twórców pochodzących z tego regionu jest fundamentem 
dla działających w tej sferze mieszkańców. Dorobek pozo-
stawiony przez ludzi takich jak: Halina Szelestowa, Feliksa 
Gajda, Tomasz Gajda stał się inspiracją zarówno dla licznie 
działających tu zespołów folklorystycznych („Brudzowianki”, 
„Brzezinianki”, „Drochowianie”, „Łabecanki”, „Nidzianecki”, 
„Wolanecki”, „Zaborzanki”), Zespołu Pieśni i Tańca Morawica, 
zespołu folkowego „Morawianie” jak i zespołów przyszkolnych: 
wokalnego – „Małe Wolanecki” z Dębskiej Woli i wokalno- 
tanecznego „Brzezina” z Brzezin.

Chlubą miejscowej społeczności jest powstały w 2015 r. Ze-
spół Pieśni i Tańca Morawica, który skupia około 30 osób, pre-
zentujących układy taneczno-wokalne, stanowiące inscenizacje 
zwyczajów ludowych, przygotowane pod okiem profesjonalnych 
choreografów oraz trenera muzycznego. Zespół pomimo krót-
kiego istnienia już osiągnął kilka znaczących sukcesów w posta-
ci nagród podczas przeglądów na różnym szczeblu.

Kultura i tradycja
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Culture and tradition

Cultivating folk traditions is an important part of social life. 
The rich legacy of artistic creators from that region is the 

foundation for inhabitants operating in this area. The achieve-
ments left by Halina Szelestowa, Feliks Gajda, Tomasz Gajda 
have inspired both numerous folklore groups (“Brudzowianki”, 
“Brzezinianki”, “Drochowianie”, “Łabecanki”, “Nidzianecki”, 
“Wolanecki” “Zaborzanki”), such as Morawica Folk Song and 
Dance Ensemble, a “Morawianie” folk band and school bands: 
vocal band - “Małe Wolanecki” from Dębska Wola and vocal and 
dance group “Brzezina” from Brzeziny. 

The pride of the local community is Morawica Folk Song and 
Dance Ensemble established in 2015; it consists of about 30 
people, shows dance and vocal arrangements presenting folk 
customs. They are prepared under the guidance of professional 
choreographers and a musical coach. The Ensemble, despite its 
short existence, has already achieved some important success-
es, such as awards obtained during contents at various levels.
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Wśród twórców ludowych niewątpliwie wszechstronną osobą 
o szerokim wachlarzu umiejętności jest Cecylia Korban – poet-
ka ludowa, pieśniarka, wikliniarka, ale przede wszystkim artystka 
silnie zaangażowana w wierny przekaz ludowy.

Na terenie gminy działa także znana i ceniona Rodzinna 
Kapela Korbanów z Dębskiej Woli, której przewodniczy Feliks 
Korban – akordeonista akompaniujący wszystkim zespołom folk-
lorystycznym z terenu gminy Morawica i nie tylko.

Ludowe stroje, teksty i dźwięki to nie jedyne elementy kultury 
w gminie Morawica. Bardzo liczną grupę stanowią tu twórcy trud-
niący się garncarstwem, rzeźbą, wikliniarstwem a także malar-
stwem oraz poezją. Dokumentują tę działalność liczne publikacje 
– tomiki poezji czy śpiewniki.

Kultura i tradycja

  Feliks Korban   Cecylia Korban
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Among the folk artists, an undoubtedly versatile person showing 
a wide range of skills is Cecylia Korban – a folk poet, a singer, 
a wicker weaver, but, first of all, she is strongly engaged in the 
faithful folk message. 

In the municipality, there is also the known and appreciated 
Korban Family Band from Dębska Wola, headed by Feliks Korban 
– an accordionist accompanying not only all the folklore bands 
from the Municipality of Morawica.

Folk costumes, texts and sounds are not the only elements of 
culture in the Municipality of Morawica. There is a very large group 
of artists making pottery, sculpture, wickerwork, as well as artists 
engaged in painting and poetry. There is a number of publications 
documenting such activities - poetry books and songbooks. 

Culture and tradition

  Garncarz  /  potter Jan Armański  

  Garncarka  /  potter Elżbieta Klimczak

  Poetka  /  poet Daniela Kowalska
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Kultura i tradycja

Obok tradycyjnej kultury ludowej na terenie gminy rozwinęła 
się działalność kulturalna wykorzystująca współczesne formy. 
W szkole w Morawicy istnieje od ponad 15 lat zespół tańca 
nowoczesnego Piramida, który jest laureatem prestiżowych 
nagród w konkursach w kraju i za granicą. Również w szko-
łach w Bilczy, w Brzezinach, w Dębskiej Woli działają zespoły 
taneczne, które rozwijają umiejętności najmłodszych. Zajęcia 
tego rodzaju cyklicznie odbywaj się również w Samorządowym 
Centrum Kultury w Morawicy.

Utalentowana młodzież zasila szeregi Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej, która od lat oferuje młodym muzykom bezpłatną na-
ukę i występy w całej Polsce. Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta 
działa w szkole w Morawicy, a swoimi koncertami uświetnia 
najważniejsze wydarzenia z życia gminy.

  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Morawicy  /                                                               / Youth orchestra from Morawica
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Culture and tradition

Apart from traditional folk culture, some cultural activities using con-
temporary forms also developed in the municipality. For more than 
15 years a modern dance group called “The Pyramid”, which has 
won prestigious awards in competitions at home and abroad, has 
been existing in the school of Morawica. 

In schools of Bilcza, Brzeziny and Dębska Wola there are also 
dance groups, which develop the skills of children. Also dance 
groups, which develop the skills in the youngest, are active in the 
schools of Bilcza, Brzeziny, Dębska Wola. Such activities regularly 
take place in the Self Government Cultural Center in Morawica. 

Talented youth joined the Youth Brass Band, which for years 
has been offering free education to young musicians and perfor-
mances in Poland. Municipality and School Brass Band practises 
in a Morawica school, and its concerts celebrate the most impor-
tant events in the life of the community. 

  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Morawicy  /                                                               / Youth orchestra from Morawica
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Kultura i tradycja

Działalność SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY

W 2013 r. w Morawicy w budynku Centrum Samorządowe-
go rozpoczęło swoją działalność SAMORZĄDOWE CEN-

TRUM KULTURY. Instytucja ta sprawuje opiekę zarówno nad 
zespołami, twórcami ludowymi, jak i prowadzi zajęcia mające 
na celu rozwój pasji i talentów artystycznych. Centrum Kultury 
przygotowuje wiele wydarzeń artystycznych: Mikołajki, Jasełka, 
Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Niepodległości, 
Dni Otwarte i in. Zainicjowano również cykl spotkań pn. „Ludzie 
stąd” poświęcony nieżyjącym już mieszkańcom gminy, którzy 
swoją działalnością wpływali na rozwój lokalny. Pod patronatem 
centrum kultury działa także Kabaret Jeszcze Nie Starszych Pa-
nów, który bawi publiczność niezależnie od wieku.
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Culture and tradition

Activity of CULTURAL CENTER 

In 2013 in the building of the Civic Centre in Morawica, the 
CULTURAL CENTRE started its activity. This institution takes 

care of both the artistic ensembles, folk artists and runs activi-
ties to develop passion and artistic talent. The Cultural Center 
prepares many artistic events, for example St. Nicolas Day, 
Nativity Plays, St. Valentine’s Day, Women’s Day, Mother’s 
Day, Independence Day, open days, and others. Also a se-
ries of meetings called “People from here” were initiated and 
were dedicated to the late residents of the community who 
influenced the local development by their activities. Kabaret 
Jeszcze Nie Starszych Panów [Cabaret of Not Yet Elderly 
Gentlemen] acting under the auspices of the cultural center, 
entertains the audience regardless of their age.
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Stowarzyszenia

Na przykładzie Morawicy widać, jak może sprawnie funkcjo-
nować społeczeństwo obywatelskie. Na tym terenie, oprócz 

13 jednostek OSP, funkcjonuje blisko 40 innych organizacji 
pozarządowych. Prowadzą one szkoły, są animatorami życia 
kulturalnego i sportowego. Z kolei ze wsparcia centrum kultury 
korzysta od kilku lat Klub Seniora „Zawsze Młodzi”. Na działal-
ność organizacji pozarządowych Gmina corocznie przekazuje 
znaczną część swojego budżetu. Gmina corocznie organizuje 
dla stowarzyszeń szkolenia z zakresu pozyskiwania środków 
finansowych oraz spotkania podsumowujące działalność, jak 
również służące omówieniu planów na przyszłość, co ułatwia 
koordynację działań wszystkim tym, którzy angażują się w życie 
miejscowej społeczności.

  Straż Pożarna z Brudzowa podczas oficjalnych uroczystości w Warszawie 
/  Fire Brigade of Brudzów during the official ceremony in Warsaw

  Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków 
/  Appeal for renewal of historic tombstones
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Associations

On the basis of Morawica, one can see how efficiently a civil 
society can function. In this area, in addition to 13 units of 

Volunteer Fire Brigade, there are nearly 40 other non-governmental 
organizations. They run schools, and they are also animators of 
cultural and sports life. On the other hand, “Forever Young” Retired 
Peoplè s Club has been using the support of the cultural center 
for several years. Annually, the municipality gives significant part 
of its funds from the budget for the activity of non-governmental 
organizations. The municipality organizes annual training for as-
sociations in respect of obtaining funds. It also organizes meetings 
during which the activities are summarized and plans for the future 
are discussed, which makes it easier to coordinate the activities of 
all those who are involved in the life of local communities.

  Straż Pożarna z Brudzowa podczas oficjalnych uroczystości w Warszawie 
/  Fire Brigade of Brudzów during the official ceremony in Warsaw

  Lokalna Grupa Działania podczas targów 
/  Local Action Group during the fair

  Festyn organizowany przy budynku świetlicy w Brzezinach 
/  Festival organized by the building of daycare in Brzeziny

 Klub Seniora z Morawicy  /  Senior Club of Morawica
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Rekreacja i rozrywka

Wszyscy, którzy chcą odpocząć od codziennego zgiełku, 
znajdą w gminie Morawica bogatą ofertę rekreacyjną.

Odpocząć tu można nad urokliwie położonym zbiornikiem 
wodnym w Morawicy z dużą piaszczystą plażą, czystą wodą 
i dodatkowymi atrakcjami tj. wypożyczania urządzeń wodnych, 
park linowy i mała gastronomia. W sezonie letnim to jedno 
z najpopularniejszych kąpielisk w pobliżu Kielc, natomiast zimą 
miejsce spotkań amatorów lodowych kąpieli – Klubu Morsów.

  Zawody wędkarskie w Morawicy 
/  Fishing competition in Morawica
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Recreation and entertainment

All those who want to relax after the busy and noisy daily will 
find a wide range of recreational activities in the Municipal-

ity of Morawica.
Here you can relax near the charmingly located water res-

ervoir in Morawica, with a large sandy beach, clear water and 
additional attractions i.e. renting water equipment, adventure 
rope park and a small catering. In summer, it is one of the most 
popular bathing resorts near Kielce and in winter it is a meeting 
place for ice bath amateurs - Klub Morsów.

  Zimowe Kąpiele morsów  /  Winter bath of The Walruses
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Ciekawą atrakcją Miasta i Gminy Morawica jest kryta pływalnia 
„KORAL” w Morawicy.

Pływalnia powstała w 2008 roku. Znajdują się tutaj dwie 
główne niecki basenowe wykonane ze szlachetnej stali nie-
rdzewnej. Basen sportowy ma wymiary 25 x 12,5 m, głębokość 
od 1,3 m do 1,8 m, natomiast basen rekreacyjny posiada wy-
miary 12,5 x 4 m, a głębokość od 0,7 do 1,10 m. W basenie 
tym znajdują się trzy bicze wodne na różne partie ciała i dwa 
ciśnieniowe masażery. Na najmłodszych czeka brodzik o głę-
bokości 0,30 m, a w nim: minizjeżdżalnia słonik, trzy fontanny 
i wodospady tryskające ze sztucznej skały. Bardziej ekstre-
malną atrakcję stanowi zjazd 65-metrową zjeżdżalnią rurową 
z wysokości 6 metrów. Dla osób preferujących relaks w ciepłej 

wodzie z przyjemnymi bąbelkami, pływalnia oferuje kąpiel w ja-
cuzzi w głównej hali basenowej i w jacuzzi z solanką w nastro-
jowej grocie solankowej. Tam, oprócz jacuzzi czeka „słoneczna 
łączka” z leżankami. To energetyzujące słońce przez cały rok, 
które wzmacnia siły witalne organizmu. Oprócz uciech wod-
nych w kompleksie znajdują się: sucha sauna, gabinet kosme-
tyczny i fryzjerski oraz kawiarnia.

Kryta Pływalnia organizuje atrakcje dla swoich klientów 
w postaci nocnego pływania, zawodów międzyszkolnych, Mi-
kołajkowych i in. Wszyscy uczniowie klas trzecich szkoły pod-
stawowej korzystają z bezpłatnej nauki pływania, a z wodnych 
atrakcji oferowanych przez basen, dzięki dotacji Gminy, korzy-
stają dzieci i młodzież ze wszystkich szkół.

Rekreacja i rozrywka

  Strefa rozrywki dla dzieci 
/ Entertainment area for children   Basen sportowy i rekreacyjny /                             / Sports and recreation swimmingpool 
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An interesting attraction of the City and Municipality of Morawica 
is the “Koral” indoor swimming pool in Morawica. 

The swimming pool was built in 2008. There are two main 
pools made of stainless steel. The dimensions of the sports pool 
are 25 x 12.5m, and its depth is from 1.3m to 1.8m, while the 
leisure pool is 12.5 x 4m, and its depth is from 0.7 to 1.10m. 
It has three water jets for different parts of the body and two 
pressure massagers. Small children can enjoy a paddling pool 
with a depth of 0.30m, where they can use a small elephant 
water slide, three fountains and waterfalls gushing from artificial 
rocks. A more extreme attraction is a 65-meter-long slide tube 
from the height of 6 meters. For those who prefer relaxation in 
warm water with pleasant bubbles, the swimming pool offers 

a Jacuzzi bath in the main hall, and a Jacuzzi with brine water 
in the atmospheric salt cave. In the cave, apart from Jacuzzi, 
there is a “sunny meadow” with couches. It is an energizing sun 
throughout the year, which strengthens the body’s vital powers. 
In addition to the water pleasures, the complex also includes 
a dry sauna, a beauty salon, a hairdresser’s salon and a café. 

The Indoor Swimming Pool organizes activities for its cus-
tomers in the form of night swimming, inter-school competitions, 
St. Nicholas’s Day’s competitions, and others. All third-year pu-
pils from the primary school benefit from free swimming les-
sons, and children and youth from all schools, thanks to the 
municipality grant, benefit from all water attractions offered by 
the swimming pool.  

Recreation and entertainment

  Basen sportowy i rekreacyjny /                             / Sports and recreation swimmingpool   Grota solankowa z jacuzzi  /  Brine grotto with hot tub
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Rekreacja i rozrywka

Amatorzy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z prawie 
50-kilometrowej ścieżki rowerowej, spływów kajakowych po 
Czarnej Nidzie, z boisk i kortów umiejscowionych na Gminnym 
Stadionie Sportowym, ok. trzydziestu placów zabaw, zlokali-
zowanych w każdej miejscowości a także z hali widowiskowo-
-sportowej „Bilcza” i profesjonalnego toru motocrossowego 
w Dębskiej Woli.

Niewątpliwą rozrywką są liczne cykliczne imprezy plenerowe 
oraz spotkania kulturalne i wieczory poezji. Festyny i uroczysto-
ści organizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Morawicy to: Bal 
Charytatywny, Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka, Noc Świętojań-
ska, Chałupkowe Garcynki, Wybory Miss, Małej Miss i Małego 
Mistera Gminy Morawica, Dożynki Gminne.

  Bal Charytatywny w Morawicy  /  Charity Ball in Morawica
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Recreation and entertainment

Those who prefer active leisure can use almost 50-kilometer 
bike path, go kayaking on the Czarna Nida River, and use pitch-
es and tennis courts located in the Municipal Sports Stadium, 
use approximately thirty playgrounds located in every village, 
and the “Bilcza” Concert and Sports Hall, as well as a profes-
sional motocross track in Dębska Wola. 

There are numerous regular outdoor events and cultural 
meetings and poetry evenings, which are an undoubted enter-
tainment. Festivals and celebrations organized by the City Hall 
in Morawica are: Charity Ball, Spring Welcoming Celebrations, 
Children’s Day, Midsummer, Chałupkowe Garcynki, Miss, Little 
Miss and Little Mister of Morawica Municipality Contest, and 
Municipal Harvest Festival.
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Rekreacja i rozrywka
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Recreation and entertainment
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Rekreacja i rozrywka

W 2016 r. zainicjowano nowe wydarzenie w zabytkowym parku w Mora-
wicy pn. „Państwo Oraczewscy zapraszają…”, w ramach którego przy-
bliżono historię zespołu dworskiego w Morawicy oraz stroje z XIX wieku.

Historię rodu Oraczewskich można było poznać również podczas 
spektaklu pn. „O tym jeszcze szumią parkowe drzewa”, w którym aktorzy 
(przedsiębiorcy, nauczyciele, urzędnicy) odegrali role postaci historycz-
nych z Gminy Morawica.

Działające na terenie gminy stowarzyszenia także organizują różnego 
rodzaju atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu. Popularne są pikniki 
rodzinne i artystyczne, a także „Wioska Indiańska” w Zaborzu organizo-
wana przez Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza.

  Spektakl „O tym jeszcze szumią parkowe drzewa” 
/  The play „The Trees in The Park Still Wind „

  Wydarzenie w parku w Morawicy  /  The event in the old park in Morawica

  Bohaterowie spektaklu Państwo Oraczewscy 
/  Main actors of the play: Mr. And Mrs. Oraczewscy
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Recreation and entertainment

In 2016 a new event called “The Oraczewscy invite you ...” was initiated 
at the historic park in Morawica. It presents the history of the manor 
complex in Morawica and costumes from the nineteenth century. 
The history of the Oraczewski family was presented during the show 
entitled “O tym jeszcze szumią parkowe drzewa” [“The trees in the 
park still whisper about it”] in which the actors (entrepreneurs, teach-
ers, and civil servants) played the roles of historical figures from the 
Municipality of Morawica.

Associations operating in the municipality also organize various 
kinds of attractive forms of leisure. The family and artistic picnics, as 
well as the “Indian Village” in Zaborze organized by the Association for 
Echo-Development of Lisów and Zaborze are very popular. 

  Wioska Indiańska w Zaborzu Indian  /  Village in Zaborze

  Piknik w Brzezinach  /  Picnic in Brzeziny

  Wódz Janusz Daszuta  /  Headman Janusz Daszuta
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W Gminie Morawica stworzono warunki do uprawiani wielu 
dyscyplin sportu, na poziomie amatorskim i wyczynowym. 

Liczne zawody przygotowywane są z myślą o entuzjastach 
sportu, ale także po to, by lepiej zagospodarować wolny czas 
dzieciom i młodzieży.

Na Gminnym Stadionie Sportowym działa Klub Sportowy 
„Moravia”, w którym amatorzy piłki nożnej rozwijają swoje ta-
lenty. Łącznie z zajęć korzysta ponad 150 osób. Męska dru-
żyna seniorów prowadzi rozgrywki w czwartej lidze, natomiast 
kobieca drużyna piłkarska w lidze drugiej. Chętni mogą korzy-
stać z siłowni znajdującej się w budynku klubowym. Corocznie 
piłkarze amatorzy mają szanse wziąć udział w rozgrywkach 
ligowych i turniejach oraz licznych w sezonie zimowym turnie-
jach halowych.

W ciągu roku organizowane są dwa duże turnieje Morawi-
cka Liga Futsalu, która skupia 16 zespołów na dwóch szczeb-

lach rozgrywkowych oraz Wakacyjna Liga Piątek rozgrywana 
na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Najlepsi reprezentują 
gminę w rozrywkach wojewódzkich.

Głównym obiektem sportowym w Gminie Morawica jest hala 
widowiskowo-sportowa „Bilcza”. Hala to obiekt na miarę XXI 
wieku. Wybudowany według najnowszych standardów, jest jed-
nym z najnowocześniejszych tego typu w województwie. Oferuje 
pełnowymiarowe boisko do piłki halowej, ręcznej, koszykówki 
i siatkówki, trybuny na ponad 440 widzów, salę do aerobiku 
oraz saunę i siłownię, a także pełne zaplecze sanitarne. Mile 
spędzić czas można również w kawiarni. Hala jest przeznaczo-
na nie tylko dla uczniów miejscowej szkoły, ale dla wszystkich 
miłośników sportu, którzy pragną aktywnie spędzić czas. Spe-
cjalnie dostosowana akustyka umożliwia organizowanie imprez 
zarówno sportowych jak i kulturalnych o wysokim standardzie. 
Maksymalna liczba widzów to ok. 1500 osób.

Sport

  Klub Sportowy „Moravia”  /  Sports Club „Moravia”
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The Municipality of Morawica created good conditions to do 
many sports, both at the amateur and competitive level. Nu-

merous competitions are prepared for sports enthusiasts, but 
also in order to organize the free time of children and youth. 

At the Municipal Sports Stadium there is the “Moravia” 
Sports Club in which amateur football players develop their 
talents. More than 150 people in total attend the classes. Men`s 
senior team plays in the fourth league, while the women’s foot-
ball team plays in the second league. Players can use the gym 
located in the club building. Every year amateur players have 
the opportunity to take part in league games, tournaments and 
indoor tournaments numerous in winter. 

During the year two major tournaments are organized: Morawi-
ca Futsal League, which brings together 16 teams at two levels and 

Sport

Summer League of Fives played on fields with artificial turf. The 
best teams represent the municipality in province competitions. 

The main sport facility in the Municipality of Morawica is the 
“Bilcza” Concert and Sports Hall. The is the object for the twenty-
first century. It was built according to the latest standards, it is 
one of the most modern objects of that type in the region. It offers 
a full-size pitch for indoor football, handball, basketball and vol-
leyball, stands for more than 440 spectators, an aerobics room, 
a sauna and a gym, as well as full sanitary facilities. You can 
also spend nice time in the cafeteria. The hall is not only for the 
local school, but for all sports enthusiasts who want to spend 
time actively. Specially adapted acoustics allows for organizing 
both high standard sporting and cultural events. The maximum 
number of spectators is approximately 1500 people. 

  Szczypiorniści w hali w Bilczy  /  Handball players in Bilcza sports hall
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W hali rozgrywki prowadzi Morawicka Liga Piłki Siatkowej 
Kobiet i Mężczyzn. Najlepsi reprezentują Miasto i Gminę Mo-
rawica w mistrzostwach wojewódzkich. Również w ramach 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlęta Bilcza funkcjonuje 
sekcja piłki ręcznej kobiet, która z powodzeniem uczestniczy 
w młodzieżowych rozgrywkach wojewódzkich.

UKS Bilcza prowadzi treningi i turnieje tenisa stołowego. 
Dostosowany do warunków tego sportu jest obiekt Hali Spor-
towej w Bilczy, gdzie organizowane są rozgrywki w różnych ka-
tegoriach wiekowych m.in. turnieje wojewódzkie, mistrzostwa 
Polski w tym Mistrzostwa Polski Seniorów. Równie prężnie 
rozwija się Uczniowski Klub Sportowy Morawica. Zawodnicy 
sekcji badmintona i karate odnoszą międzynarodowe sukcesy.

Sport

  Zawody w tenisa stołowego w Bilczy  /                                              / Competition of table tennis in Bilcza

  Klub Karate Morawica  /                                                                                                        /  Morawica Karate Club 
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Gameplay in the hall is led by Morawica Men and Women Volley-
ball League. The best teams represent the City and Municipality of 
Morawica in the province championships. Also, under Orlęta Bil-
cza Students’ Sports Club, there is a section of women’s handball, 
which successfully participates in the province youth competitions.  

Orlęta Bilcza Students’ Sports Club conducts training and 
organizes table tennis tournaments. The Sports Hall in Bilcza 
is well adapted to the conditions of this kind of sport, where 
are organized games in different age categories, among others, 
province tournaments, championships of Poland, including Pol-
ish Senior Championship. Also Morawica Students’ Sports Club 
is developing very dynamically. Badminton and karate section 
players achieve international successes.

Sport

  Zawody w tenisa stołowego w Bilczy  /                                              / Competition of table tennis in Bilcza

  Klub Karate Morawica  /                                                                                                        /  Morawica Karate Club 
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Sport

Miłośnicy biegów długodystansowych startują podczas organi-
zowanego w Brzezinach „Biegu o Laur Brzezin” oraz zawodów 
biegowych organizowanych w ramach Cross Maraton. Od 2016 r. 
w gminie organizowane są rajdy rowerowe zarówno dla amatorów 
jak i zawodowców.

Fani sportów ekstremalnych z pewnością znajdą coś dla 
siebie na powstałym z inicjatywy Brzezińskiego Klubu Moto-
crossowego torze w Dębskiej Woli. To tu odbywają się zawody 
w Świętokrzyskim Pucharze w Motocrossie oraz turnieje w ra-
mach mistrzostw Polski. Tor jest w pełni profesjonalny, wymaga 
wysokich umiejętności – przygotowany został z myślą o spełnie-
niu oczekiwań miłośników tego sportu.

Corocznie w Gminie Morawica organizowane są także rajdy 
samochodów terenowych. Fani „czterech kółek” zjeżdżają z róż-
nych zakątków kraju aby toczyć zmagania po bezdrożach. 

  Bieg o Laur Brzezin  /  Run by Laurel of Brzeziny   Arkadiusz Strójwąs

  Rajd rowerowy  /  bike ride
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Sport

Long distance runners participate in the “Brzeziny Laurel Run” or-
ganized in Brzeziny and in running competition organized as part 
of the Cross Marathon. Since 2016 cycling tours both for ama-
teurs and professionals have been organized in the municipality. 

Fans of extreme sports will surely find something for them-
selves on the track made on the initiative of the Brzeziny Moto-
cross Club in Dębska Wola. This is where the Świętokrzyskie Mo-
tocross Cup competitions and Polish championship tournaments 
take place. The track is fully professional and it requires high skills 
– it was prepared to meet the expectations of fans of this sport.

Every year the Municipality of Morawica also organizes 
off-road vehicles rallies. “Four wheel fans” come here from all 
corners of the country to struggle in the wilderness. 

  Bieg o Laur Brzezin  /  Run by Laurel of Brzeziny   Rajdy Samochodowe w Morawicy  /  Car Racing in Morawica

  Mistrzostwa w motocrossie w Dębskiej Woli 
/  Championship in Motocross in Dębska Wola
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Ciekawą atrakcją turystyczną gminy jest Ośrodek Tradycji 
Garncarstwa w Chałupkach – niewielkie muzeum, które 

samorząd lokalny oddał do użytku w 1998 roku. Możliwe jest 
zwiedzanie ekspozycji prezentującej charakterystyczne cechy 
wyrobów garncarzy z Chałupek oraz przebieg procesu produk-
cyjnego i autentyczny warsztat garncarski z unikatowym w ska-
li kraju dwukomorowym piecem do wypału naczyń. W obiekcie 
tym znajdują się także garnki, donice, dwojaki, dzbany, kropiel-
nice i figury gliniane, które wykonywali garncarze wywodzący 
się z Chałupek, ale także z innych rejonów Polski. Obecnie 
wielowiekowe tradycje garncarskie tej miejscowości wciąż są 
kultywowane.

Wartą zainteresowania turysty jest również „Kalwaria Świę-
tokrzyska” znajdująca się w sąsiedztwie kościoła w Morawicy. 
Stanowi ją 15 stacji drogi krzyżowej oraz zachowane konserwa-
torsko ruiny XIX-wiecznej kaplicy Oraczewskich. Kalwarię wy-
budowano w 1997r., a pomysłodawcą był pierwszy i długoletni 
proboszcz parafii w Morawicy – ks. Stanisław Kornecki.

Turystyka

  Zabytkowe piece  /  antique stoves   Eksponaty w muzeum  /  Exhibits in the museum

  Kustosz  /  The museum’s curator - Józef Głuszek 
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An interesting tourist attraction of the municipality is the Pot-
tery Tradition Center in Chałupki - a small museum, which 

the local government put into use in 1998. It is possible to visit 
expositions presenting the characteristics of products made by 
potters from Chałupki, the course of the manufacturing process 
and authentic pottery workshop with a nationwide unique two-
chamber kiln for firing dishes. In this object there are also pots, 
flower pots, twin-dishes, vases, bowls and clay figures, which 
were made by potters from Chalupki, and from other regions of 
Poland. Today, centuries-old traditions of pottery of this village 
are still cultivated. 

Tourists will be also interested in the „Świętokrzyska Calva-
ry” located in the vicinity of the church in Morawica. There are 15 
Stations of the Way of the Cross and the preserved ruins of the 
nineteenth century Chapel of Oraczewski family. The Calvary 
was built in 1997, and its originator was the first and long-time 
parish priest in Morawica – Rev. Stanisław Kornecki. 

Tourism

  Kalwaria Świętokrzyska  /  Świętokrzyska Calvary 

  Ruiny Kaplicy Oraczewskich  /  The ruins of the Oraczewscy Chapel 
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Istniejące na terenie gminy inne obiekty zabytkowe to przede 
wszystkim: kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Brzezi-
nach wybudowany ok. 1646r., kościół pw. Św Mikołaja z kaplicą 
Św. Barbary w Lisowie pochodzący z XVI wieku, młyny wodne 
w Morawicy i Bieleckich Młynach, pozostałości po zespołach 
dworskich w Dębskiej Woli, Lisowie, Drochowie Dolnym. Warto 
wspomnieć o drewniano-murowanej kaplicy pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Nidzie, o ruinach młyna i karczmy 
zajezdnej w Dębskiej Woli, wreszcie o pojedynczych już dziś 
przykładach tradycyjnego budownictwa wiejskiego.

Ciekawym przykładem nowoczesnego wykorzystania dzie-
dzictwa historycznego Gminy jest zabytkowy park w Morawicy, 
stanowiący niegdyś otoczenie dawnego dworu. Dziś znajdują 

Turystyka

się w nim urocze alejki służące relaksującym spacerom w oto-
czeniu pięknej roślinności.

Nowych zwolenników zdobywa turystyka konna, do czego 
przyczyniają się dwie funkcjonujące stadniny w Bilczy i w Bru-
dzowie. Zwierzęta można też obserwować, w warunkach zbliżo-
nych do naturalnych, w Lisowie, gdzie znajduje się największy 
w województwie prywatny ogród zoologiczny.

Zakwaterowanie oraz tradycyjną regionalną kuchnię można 
znaleźć w kilku gospodarstwach agroturystycznych położonych 
w atrakcyjnych miejscach na terenie Gminy.

Od 2016 roku w Centrum Samorządowym funkcjonuje Cen-
trum Informacji Turystycznej, które organizuje wycieczki krajo-
znawcze oraz udziela wszelkich informacji o walorach gminy.

  Kaplica w Nidzie  /  Chapel in Nida

  Zabytkowy kościół w Brzezinach  /  Historic church in Brzeziny

  Młyn w Bieleckich Młynach  /  The old mill in Bieleckie Młyny
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Other objects existing in the municipality are: All Saints Parish 
Church in Brzeziny built approximately in 1646, St. Nicholas 
Church with St. Barbara Chapel in Lisów dating from the six-
teenth century, water mills in Morawica and Bieleckie Młyny, 
the remains of the manor complexes in Dębska Wola, Lisów 
and Drochów Dolny. It is worth mentioning about a wooden 
and brick chapel under the invocation of Visitation of the 
Blessed Virgin Mary in Nida, the ruins of a mill and a tavern in 
Dębska Wola, and finally about today’s individual examples of 
traditional rural architecture. 

An interesting example of the modern use of the historical 
heritage of the Municipality is a historic park in Morawica, which 

Tourism

surrounded the old mansion. Today, there are charming alleys 
for relaxing walks in the surrounding of beautiful vegetation.

Horse-riding tourism becomes more and more popular. Fans 
of horse riding can use two studs in Bilcza and Brudzów. Ani-
mals can also be observed in the similar to natural conditions 
in Lisów, where there is the biggest private zoo in the province.

Accommodation and traditional regional cuisine can be 
found in a few agro-tourist farms located in attractive spots in 
the territory of the municipality. 

Since 2006 in the Local Centre is the Tourist Information 
Center which organizes sights-eeing tours and provides any 
information about the municipality values.

  Rzeka Czarna Nida  /  The Black Nida River

  Paw ze zwierzyńca w Lisowie  /  Peacock from the mini zoo 
in Lisow

  Zawody w Ośrodku Jeździeckim w Bilczy 
/  Horsemen competition at the Equestrian Centre in Bilcza

  Spływ kajakowy po Czarnej Nidzie 
/  Canoeing on The Black Nida River
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Camas (stan Washington), Hillsboro (stan Oregon), USA 

Nawiązanie współpracy z USA miało swoją genezę w pro-
jekcie pomocowym kongresu Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej (r. 2000) dla przedstawicieli polskiego sa-
morządu terytorialnego pod nazwą LGPP, w którym uczest-
niczyła Gmina Morawica oraz 40 innych gmin z całej Polski. 
Obecnie trzy gminy polskie: Morawica, Zabierzów i Krapkowice 
na mocy umowy partnerskiej z maja 2004 roku współpracują 
z dwoma miastami amerykańskimi - Camas i Hillsboro. Mimo 
bardzo dużej odległości (miasta leżą na zachodnim wybrze-
żu USA), współpraca jest bardzo żywa. Sztandarowym jej 

Współpraca zagraniczna

efektem jest Międzynarodowy Obóz Języka Angielskiego. 
Corocznie około 60-osobowa grupa młodzieży z trzech pol-
skich gmin i zagranicznych gmin partnerskich uczy się języka 
angielskiego przez trzy tygodnie pod okiem lektorów z gmin 
amerykańskich. Dobrym duchem i animatorem tej współpracy 
jest były menadżer miasta Camas – Lloyd Halverson. Po latach 
współpraca rozszerzyła się na całe województwo - w marcu 
2007 roku podpisano umowę pomiędzy Forum Sekretarzy 
Województwa Świętokrzyskiego a amerykańskim stowarzysze-
niem The Washington City/Country Management Association. 
W 2014r. obchodzono jubileusz 10-lecia współpracy.  

Miasto i Gmina Morawica ma w kraju i za granicą wiele partnerskich samorządów. Wymiana doświadczeń samorządowych, 
kulturalnych i edukacyjnych stanowi ważny element polityki rozwoju gminy. Dzięki prowadzonej współpracy dzieci ze szkół 

z terenu gminy, druhowie z OSP oraz przedstawiciele środowiska artystycznego mieli możliwość poznania kultury i obyczajów 
zaprzyjaźnionych miast i gmin. Również przyjazdy zagranicznych delegacji pozwoliły na dostarczenie informacji o gminie Morawica 
do innych zakątków świata.

  Burmistrz Marian Buras oraz Lloyd Halverson (Camas) 
/  Mayor Marian Buras with Lloyd Halverson (Camas)
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Camas (Washington state), Hillsboro (Oregon state), USA

Establishing cooperation with the USA had its genesis in the 
helping project of the Congress of the United States of Amer-

ica (year 2000) for representatives of the Polish local government 
under the name of LGPP, in which the Municipality of Morawica 
and 40 other municipalities from Poland participated. Currently, 
three Polish municipalities: Morawica, Zabierzów and Krapkowice 
under the partnership agreement of May 2004 have been coop-
erating with two American cities - Camas and Hillsboro. Despite 
very large distances (the cities are located on the west coast of 
the USA), the cooperation is very much alive. Its flagship result 

International cooperation

is the International English Language Camp. Every year, a group 
of about 60 young people from three Polish municipalities and 
international partner municipalities learn English for three weeks 
under the supervision of teachers from American municipalities. 
A good spirit and an animator of this cooperation is the former 
manager of the Camas city - Lloyd Halverson. After years the 
cooperation has extended to the whole area of the province - in 
March 2007 an agreement was signed between the Forum of 
Secretaries of the Świętokrzyskie Province and the Washington 
City / Country Management Association. In 2014 the jubilee of 10 
years of cooperation was celebrated.

The City and Municipality of Morawica cooperates with many partner self- governments in the country and abroad. Exchange 
of local government, cultural and education experiences is an important element of the development policy of the municipality. 

Thanks to the cooperation, the school children from the community, members of Volunteer Fire Brigade and representatives of the 
artistic community have had the opportunity to know the culture and customs of friendly cities and municipalities. Also, visitations 
of foreign delegations allowed for giving information about the Municipality of Morawica to other parts of the world. 

  Burmistrz Marian Buras oraz Burmistrz Camas Scott Higgins 
/  Mayor Marian Buras and Mayor of Camas Scott Higgins 

  Uczestnicy obozu językowego w Morawicy 
/  Participants of the language camp in Morawica
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Herbolzheim - Badenia-Wirtembergia, Niemcy

Początki współpracy sięgają marca 2002 roku. Wówczas 
burmistrz Herbolzheim Ernst Schilling i wójt Morawicy Ma-

rian Buras przebywali w Kielcach, uczestnicząc w międzynaro-
dowej konferencji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. 
Po spotkaniu Ernst Schilling skorzystał z zaproszenia i gościł 
także w gminie Morawica. Tamto wydarzenie rozpoczęło okres 
współpracy tych dwóch samorządów. Początkowo koncentro-
wano się na wymianie doświadczeń w działalności na rzecz 
lokalnych społeczności oraz prezentacji dorobku kulturalnego 
i dziedzictwa historycznego. W roku 2007 w Morawicy uroczy-
ście podpisano umowę o współpracy. Obecnie współpraca ta 
objęła także Ochotnicze Straże Pożarne i stowarzyszenia. 

Niezależnie od współpracy z Herbolzheim Morawica współ-
działa także ze stowarzyszeniem byłych żołnierzy niemieckich 
z Luneburga.

Bałaniwka, rejon Winnicki, Ukraina

Pomysł, aby zaprosić do współdziałania Gminę Bałaniwka, 
wynikał z wieloletniej współpracy pomiędzy miastami Kiel-

ce i Winnica oraz rejonem winnickim i województwem święto-
krzyskim. Umowę o współpracy podpisano w Morawicy w paź-
dzierniku 2003 roku. Szczególnie w ostatnich latach nabrała 
ona dużego rozmachu. Prowadzona jest wspólna wymiana mło-
dzieży, wymiana doświadczeń samorządowych. Od kontaktów 
z Bałaniwką rozpoczęła się współpraca Morawicy z ukraińskimi 
organizacjami pozarządowymi – Stowarzyszeniem Ukraina-
-Polska-Niemcy oraz Winnicką Obwodową Organizacją Ludo-
wo-Demokratycznej Ligi Młodzieży. W latach 2007, 2008, 2011, 
2014 gmina Morawica pozyskała fundusze z programu Polska 
Pomoc wdrażanego przez MSZ, w ramach których w Bałaniw-
ce na Ukrainie wsparto powstanie ochotniczej straży pożarnej, 
zorganizowano wymianę doświadczeń samorządowych oraz 
wybudowano nowoczesne oszczędne oświetlenie uliczne. 

Współpraca zagraniczna

  Burmistrz Marian Buras oraz Burmistrz Herbolzheim Ernst Schilling 
/ Mayor Marian Buras and Mayor of Herbolzheim Ernst Schilling
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Herbolzheim - Baden-Wurttemberg, Germany

The beginnings of cooperation date back to March 2002. 
Then, the Mayor of Herbolzheim, Ernst Schilling, and the 

Mayor of Morawica, Marian Buras, took part in an international 
conference at the University of Public Administration in Kielce. 
After the meeting, Ernst Schilling accepted the invitation and 
also visited in the Municipality of Morawica. That event started 
a period of cooperation of these two governments. Initially, it 
was focused on the exchange of experience in the activity for 
the local communities and the presentation of cultural and his-
torical heritage. In 2007 a cooperation agreement was signed 
in Morawica. Currently, this cooperation included also the Vol-
untary Fire Brigades and associations. 

Regardless of cooperation with Herbolzheim, Morawica 
also cooperated with the association of former German sol-
diers from Lüneburg.  
 

Bałaniwka, Vinnytsia region, Ukraine

The idea to invite the Municipality of Bałaniwka to cooperation re-
sulted from a long-term cooperation between the cities of Kielce 

and Vinnytsia and the Vinnytsia region and the Świętokrzyskie Prov-
ince. The cooperation agreement was signed in Morawica in October 
2003. Especially in recent years it has gained much momentum. 
An exchange of youth and exchange of local government experi-
ence is jointly conducted. The cooperation between Morawica and 
the Ukrainian non-governmental organizations - the Association of 
Ukraine-Poland-Germany and Vinnytsia People and Democratic Re-
gional Organization of the Youth League started from the contacts 
with Bałaniwka. In the years 2007, 2008, 2011, 2014 the Municipal-
ity of Morawica obtained funds from the Polish Aid program imple-
mented by the Ministry of Foreign Affairs from which the creation of 
the Volunteer Fire Brigade in Bałaniwka, Ukraine was supported, 
the exchange of local government experience was organized, and 
a modern efficient street lighting was built.

International cooperation

  Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Ukraina-Polska-Niemcy 
/  Signing the agreement with the Association of Ukraine-Poland-
-Germany
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Priverno, region Lacjum, prowincja Latina, Włochy 

24 czerwca 2011 roku w Morawicy podpisany został list in-
tencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Gminą Mora-

wica a miastem Priverno we Włoszech. Współpracę rozpoczę-
to już w marcu 2011r., kiedy na zaproszenie miasta Priverno, 
delegacja z gminy Morawica uczestniczyła w uroczystościach 
związanych z obchodami święta patrona miasta św. Tomasza 
z Akwinu oraz konferencji z udziałem ambasadora Słowenii.

Umowę współpracy pomiędzy Gminą Morawica, a włoskim 
Priverno podpisano we Włoszech 12 sierpnia 2012r. W ramach 
współpracy odbywają się wizyty poznawcze, wyjazdy przedsię-
biorców oraz wzajemna promocja samorządowa. Należy podkre-
ślić, że ówczesny burmistrz Priverno Umberto Macci tworzył sieć 
miast partnerskich, które wyróżniał dynamiczny rozwój.

Współpraca zagraniczna

Raca, dzielnica Bratysławy, Słowacja

Współpraca pomiędzy samorządami Racy i Morawicy roz-
poczęła się w 2012 r. podczas wizyt poznawczych w Pri-

verno we Włoszech. Zarówno władze Morawicy jak i Racy po 
wspólnej wymianie doświadczeń wyraziły zainteresowanie 
nawiązaniem współpracy ze względu na łączące samorządy 
podobieństwa, kierunki rozwoju. Już w 2013 r. w Morawicy pod-
czas Nocy Świętojańskiej podpisano list intencyjny dotyczący 
współpracy, natomiast we wrześniu tego samego roku w Braty-
sławie umowę współpracy.  Dotychczas intensywnie rozwija się 
partnerstwo miast Racy i Morawicy. Prowadzone są wymiany 
kulturalne, wymiana młodzieży szkolnej, wzajemna promocja 
podczas największych uroczystości w Racy i w Morawicy, spot-
kania przedsiębiorców. Dodatkowym atutem jest podobieństwo 
językowe, czyli brak bariery w komunikacji międzynarodowej. 

  Burmistrz Marian Buras oraz Burmistrz Priverno Umberto Macci 
/  Mayor Marian Buras and Mayor of Priverno Umberto Macci
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Priverno, Lazio, province of Latina, Italy

On June 24, 2011 in Morawica a letter of intent for the cooperation 
between the Municipality of Morawica and the city of Priverno 

in Italy was signed. The cooperation began in March 2011, when at 
the invitation of the Priverno city, a delegation from the Municipality of 
Morawica participated in the ceremonies connected with the celebra-
tion of the city’s patron - Saint Thomas Aquinas - and the conference 
in which the Ambassador of Slovenia participated. 

The cooperation agreement between the Municipality of Mora-
wica and Italian city of Priverno was signed in Italy on August 12, 
2012. Within the cooperation, there are research visits, entrepre-
neur trips and mutual promotion of local government. It should 
be emphasized that the then Mayor of Priverno, Umberto Macci, 
created a network of partner cities, which were characterized by 
dynamic development. 

International cooperation

Raca, district of Bratislava, Slovakia

The cooperation between the local governments of Raca and 
Morawica began in 2012 during the visits in Priverno, Italy. 

The authorities of both Morawica and Raca, after the common ex-
change of experiences expressed interest in establishing coopera-
tion because of the similarities linking the local governments, as 
well as development directions. In 2013 in Morawica, during Mid-
summer Night a letter of intent for cooperation was signed, while in 
September in the same year the cooperation agreement was also 
signed in Bratislava. Until now, the partnership has been intensively 
developing between Raca and Morawica. There are cultural ex-
changes, youth exchanges, and mutual promotion during the big-
gest celebrations in Raca and in Morawica, and the entrepreneur 
meetings. Another advantage is the language similarity, or the lack 
of barriers in international communication. 

  Burmistrz Marian Buras oraz Starosta Račy Peter Pilinský 
/  Mayor Marian Buras and Mayor of Rača Peter Pilinský

  Burmistrz Marian Buras oraz Ambasador Polski na Słowacji 
/ Mayor Marian Buras and Polish Ambassador in Slovakia
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Miasto i Gmina Morawica oraz Burmistrz Marian Buras są 
laureatami wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Zajmu-

ją czołowe miejsca w rankingach i konkursach.
Do najważniejszych nagród przyznanych Gminie Morawica 

należą: tytuł Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska”, Złota 
Lokalizacja Biznesu, Lider zarządzania w samorządzie, miejsca 
w pierwszej 10-tce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, 
„Grunt na medal”, „Gmina Fair Play”, Laur Województwa Świę-
tokrzyskiego, Świętokrzyska Victoria w kategorii Samorządność 

Nagrody i wyróżnienia

oraz Europejska Nagroda Przedsiębiorczości.
Marian Buras wyróżniony został w historii swojej działal-

ności samorządowej wieloma nagrodami m.in. Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, tytułem Najlepszego 
Samorządowca 2011 roku w Polsce od Kapituły Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej”, pięciokrotnie tytułem „Samo-
rządowy Menedżer Regionu” w rankingu Pulsu Biznesu w la-
tach 2012 – 2016, nagrodą im. Grzegorza Palki – Oskarem 
Samorządowym. 

  Prezydent RR odznacza Mariana Burasa Orderem Krzyża 
Odrodzenia Polski 
/  President RR is decorated Marian Buras with The Order  
  of Rebirth Cross of Poland58



The City and Municipality of Morawica and the Mayor Marian 
Buras have won many prestigious awards. They occupy lead-

ing positions in the rankings and competitions.
The most important awards for the Municipality of Morawica 

are: the title of Polish Promotional Emblem „Teraz Polska” [Poland 
Now], the Golden Business Location, Local Government Manage-
ment Leader, places in the top 10 in the Local Government Ranking 
of „Rzeczpospolita”, „Grunt na Medal”, „Fair Play Municipality”, Lau-
rel of the Świętokrzyskie Province, the Świętokrzyska Victoria in the 

Prizes and awards

category of Self-governance and the European Enterprise Award.
Marian Buras has been honored with many prizes during 

the history of his local government activities, among others, the 
Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta, the Best Local 
Government Official of 2011 in Poland from the Local Governments 
Ranking Chapter of „Rzeczpospolita”, five times with the title of 
„Local Government Manager of the Region” in the ranking of Puls 
Biznesu [Business Pulse] in the years 2012-2016, and with a Grze-
gorz Pałka reward – the Local Government Oscar. 

  Delegacja z Morawicy podczas uroczystego wręczenia nagrody im. Grzegorza Palki dla Burmistrza Mariana Burasa 
/  A delegation from Morawica during the award ceremony of Grzegorz Palka Prize for Mayor Marian Buras




