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Teraz zaś w żłobie leży Ten,
który nazywa siebie samego chlebem danym  z nieba
– prawdziwym pokarmem, którego człowiek potrzebuje
do podtrzymania swego człowieczeństwa. W ubóstwie
narodzenia Jezusa zarysowuje się coś wielkiego,
w czym w sposób tajemny dokonuje się zbawienie ludzi.

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Morawica,
Przeżywając radość tych niezwykłych dni,

Świąt Bożego Narodzenia życzymy, 
aby nasze serca otworzyły się na cud narodzin Boga, 

który jako maleńkie dziecię Jezus
pragnie znaleźć się wśród Nas. 

W codziennym zabieganiu
potrzebujemy perspektywy tych dni, 

aby mieć czas na refleksję
nad naszym człowieczeństwem.

Niech ten magiczny czas śpiewu kolęd,
dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole, 

opromieni siłą miłości każdy dzień
Nowego 2017 Roku.

Życzą:

Wójt Gminy Morawica Marian Buras,

Przewodnicząca Rady Gminy Morawica
Ewa Zaczek-Kucharska,

oraz Radni, Sołtysi i Pracownicy Urzędu
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godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego
pozostają bez zmian tj.:

Informujemy, że z dniem 1 marca 2015 r.
uległy zmianie godziny pracy
Urzędu Gminy w Morawicy:

poniedziałek:
wtorek - piątek:

9.00 - 17.00
7.30 - 15.30

poniedziałek:
wtorek - piątek:

7.00 - 17.00
7.30 - 15.30

Bezpośrednio na komórkę
do morawickiej Straży Gminnej

605 978 337
to numer do morawickiej Straży Gminnej.

Funkcjonariusze są dostępni
w godzinach służbowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Morawicy Spółka z o.o.

informuje, że od dnia 02 marca 2015 roku
zmieniły się godziny pracy zakładu:

poniedziałek:
wtorek - piątek:

7.30 - 17.30
7.30 - 15.30

Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach zaprasza

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

garncarzy z Chałupek i zaprzyjaźnionych
miejscowości, miejsce pracy garncarza.

Bilety:  4 zł - osoba dorosła
  2 zł - uczniowie i studenci

Rezerwacji wycieczek można dokonać telefonicznie
41 311 87 02 (u przewodnika ośrodka)

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

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

Zgłoszenie awarii
wodociągów i kanalizacji

W „KORAL”-u
czas świątecznej radości dopełniamy

i cenę biletów obniżamy.
Od 23 do 31 grudnia za 60 minut

tylko 7 zł Państwo zapłacicie
 i zrelaksujecie się znakomicie.

Mamy coś jeszcze ekstra w gratisie:
zdrowia oraz spokoju

 w czas świąteczny winszujemy.
Nowy Rok niechaj

szczodrym się okaże,
i każdego dnia hojnie

przynosi w darze:
moc radości, bogactwa,
 wzajemnego szacunku,
krzepkiego ciała i ducha

 dla dorosłego oraz malucha.

Zarząd i pracownicy 
„Koral” sport i rekreacja sp. z o.o.
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Nagrodę imienia Grzegorza Palki, najbardziej prestiżową nagrodę samorządową odebrał w niedzielę, 30 paź-
dziernika w Muzeum imienia Jana Pawła II w Warszawie wójt gminy Morawica Marian Buras. „Samorządo-
wego Oscara” otrzymał w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym za wybitne 
zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Była to już XIX edycja Nagrody im Grzegorza Palki.

Wójt Gminy Morawica odebrał
„samorządowego Oscara”

 Nagroda im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju 
samorządności terytorialnej została ustanowiona przez Ligę Kra-
jową uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 roku, aby pro-
mować wszelkie działania na rzecz kontynuacji demokratycznych 
reform w naszym kraju, wspierania reformy Państwa w kierunku 
decentralizacji kompetencji i finansów publicznych, a czerpiąc 
z dorobku pokoleń społeczności lokalnej wspiera jednocześnie 
wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi 
lokalnych integrujących mieszkańców. - Fundując Nagrodę im. 
Grzegorza Palki chcemy uhonorować jednego z najwybitniej-
szych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tra-
gicznie zmarłego Grzegorza Palkę – podkreślał Przewodniczący 
Ligi Krajowej, Tadeusz Wrona, przypominając, że Grzegorz Palka, 
pierwszy prezydent Miasta Łodzi w II Rzeczypospolitej, a także 
w drugiej kadencji Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi położył 
nieocenione zasługi w organizowaniu od podstaw wspólnoty sa-
morządowej w drugim co do wielkości mieście w Polsce. - Dzięki 
prawości, pracy i uzdolnieniom Grzegorza Palki, Łódź zawdzięcza 
mu wzorowe zarządzanie oraz wiele oryginalnych rozwiązań or-
ganizacyjnych i finansowych. Twórca i wieloletni Prezes Unii Me-
tropolii Polskich, zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu 
terytorialnego i szans rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce. 
Grzegorz Palka kierował się w swoim życiu i pracy ideałami tożsa-
mymi z założeniami programowymi Ligi Krajowej – zaznaczył. 

Najbardziej prestiżowe
wyróżnienia samorządowe przyznane

 Nagroda im. Grzegorza Palki stała się najbardziej presti-
żowym wyróżnieniem samorządowym. Jest przyznawana raz 
w roku w trzech kategoriach: w dziedzinie ogólnopaństwowej, 
w  dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólno-
krajowym oraz w kategorii działań w samorządzie lokalnym 
o  znaczeniu ponadlokalnym. Przyznawana jest zaledwie trzem 
laureatom w każdej z kategorii. Otrzymują ją ci, którzy w swo-
ich dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności np. poprzez 
opracowania naukowe, ustawodawcze lub sprawne zarządzanie, 
przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorząd-
ności w Polsce. Nagrodę im. Grzegorza Palki stanowi medal ze 
srebra z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem laureata oraz 
dyplom. Kapitułę nagrody stanowią: Przewodniczący Ligi Krajo-
wej, który przewodniczy obradom Kapituły, Zarząd Ligi Krajowej, 
Jadwiga Palka – żona Grzegorza, Przedstawiciel Łódzkiego Poro-
zumienia Obywatelskiego – Ligi Łódzkiej, Przedstawiciel Fundacji 
im. Grzegorza Palki oraz osoby zaproszone przez Przewodniczą-
cego Kapituły.

Nagrody za wybitne zasługi
dla rozwoju samorządności terytorialnej

 Jednym z zaledwie trzech tegorocznych laureatów w katego-
rii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym 
został wójt gminy Morawica, Marian Buras. Niezwykle prestiżową 
ogólnopolską nagrodę przyznaną przez kapitułę za działania na 
rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy wójt Marian 
Buras odebrał osobiście z rąk Przewodniczącego Ligii Krajowej, 
Tadeusza Wrony. W swoim wystąpieniu włodarz gminy Morawica 
podkreślił ideę i znaczenie zaszczytnej nagrody. - Idea przyzna-
wania nagrody im. Grzegorza Palki, jest bardzo szczytna i szla-

chetna. Doskonale wszyscy wiemy, że przeprowadzona reforma 
samorządowa był reformą, która nie tylko stopniowo zmieniała 
Polskę pod względem fizycznym i wizerunkowym, ale też mia-
ła wielki wpływ na zmianę mentalną ludzi i pobudzenie ich ak-
tywności obywatelskiej. O samorządzie zawsze warto mówić 
pozytywnie. Upamiętniając niezwykle zasłużoną dla polskiego 
samorządu postać tragicznie zmarłego Grzegorza Palki poprzez 
nagrodę jego imienia Krajowa Liga promuje działania na rzecz 
samorządu terytorialnego, odznaczając wybitne osobowości. 
O  charakterze i jakości nagrody świadczą przede wszystkim jej 
dotychczasowi laureaci, którymi byli m.in.: śp. Prezydent RP Lech 
Kaczyński, Premier Jerzy Buzek, Ambasador USA Daniel Fried, śp. 
prof. Jerzy Regulski, czy śp. prof. Michał Kulesza, a także wielu 
wybitnych samorządowców z gmin, powiatów i województw. 
Znalezienie się wśród tak wybitnych postaci jako jeden z laure-
atów to dla mnie osobiście najważniejsze wyróżnienie – mówił 
wójt gminy Morawica, Marian Buras, tuż po odebraniu nagrody, 
dziękując jednocześnie wszystkim radnym, sołtysom, pracowni-
kom Urzędu Gminy oraz mieszkańcom. - Ta niezwykle prestiżowa 
i najważniejsza nagroda samorządowa to nasz wspólny dorobek 
i wielki sukces - podkreślał włodarz gminy. 
 W odbiorze najważniejszej nagrody samorządowej wójtowi 
gminy Morawica, Marianowi Burasowi, towarzyszyli radni oraz 
spora grupa pracowników Urzędu Gminy i Centrum Kultury.

Agnieszka Olech

Wójt Marian Buras odbiera “samorządowego Oskara”

Nagroda im. Grzegorza Pałki jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień samo-
rządowych
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 W Morawicy, jak co roku, szczególnie uczczono dzień 11 li-
stopada. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpo-
częły się od uroczystej Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Morawicy. Jak podkreśla-
no podczas mszy, wolna Polska zrodziła się dzięki wielkiemu 
patriotyzmowi naszych przodków. Radna Marianna Parlicka-
-Słowik w kilku słowach przypomniała o heroicznej walce Po-
laków o wolność w czasie II wojny światowej. – W narodowe 
święto odzyskania niepodległości wspomnijmy ten czas, gdy 
to najświętsze miejsce, któremu na imię Polska, było rozdarte 
między trzech zaborców, a potem zdeptane, spalone, zakrwa-

Narodowe Święto Niepodległości
uroczyście świętowano w Morawicy

Uroczysta Msza Święta, niepodległościowy prze-
marsz, liczne występy artystyczne i wspólne śpie-
wanie pieśni patriotycznych - tak w gminie Mora-
wica świętowano 98. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

wione przez hitlerowców i sowietów – mówiła radna Marianna 
Parlicka-Słowik.  
 Po mszy udano się w uroczystym przemarszu do Centrum 
Samorządowego w Morawicy, gdzie odbyła się akademia. Po-
dziękowania za krzewienie tradycji i żywą lekcję historii wójt 
Marian Buras złożył na ręce wszystkich obecnych na uroczy-
stościach patriotycznych. Spotkanie stało się także okazją do 
wspomnienia tych wszystkich kombatantów z terenu gminy 
Morawica, którzy już odeszli. Oprawę artystyczną uroczysto-
ści przygotowali artyści z terenu gminy Morawica. Wszyscy 
przybyli do morawickiego Centrum Kultury czynnie brali udział  
w obchodach chętnie śpiewając pieśni legionowe. Jak zgodnie 
podkreślano, 11 listopada to szczególny dzień dla każdego, kto 
czuje się Polakiem.

Agnieszka Olech
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Projekt z historią w tle

 W ramach projektu przez pokolenia do teraźniejszości zreali-
zowane zostały trzy zadania. Pierwszym było wydarzenie kultu-
ralne w zabytkowym parku w Morawicy utrzymane w XIX-wiecz-
nym klimacie. Wydano także publikację na temat historii zespołu 
dworskiego w Morawicy pod redakcją Anny Pobochy-Igniatow-
skiej oraz Jolanty Drążyk, a ostatnio w hali sportowej w Bilczy 
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Koncert pieśni patriotycznych uświetnił uroczystości

W niepodległościowym pochodzie tuż po mszy udano się do Centrum Samorządowego 
w Morawicy
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Ponad sto osób zaangażowanych w projekt otrzymało specjalne podziękowania

Ponad sto osób uczestniczyło w działaniach pro-
mujących nieco zapomnianą część historii Mora-
wicy. Podsumowanie projektu współfinansowa-
nego ze „Szwajcarskiego programu współpracy 
z  nowymi krajami Unii Europejskiej” odbyło się 
w Centrum Samorządowym w Morawicy.

Wójt składa podziękowania na ręce autorki publikacji i reżysera przedstawienia Anny 
Pobochy-Igniatowskiej 
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 Działo się podczas pierwszego dnia Dni Otwartych Centrum 
Samorządowego w Morawicy. Na scenie morawickiego Cen-
trum Kultury można było podziwiać występy przedszkolaków 
z Przedszkola Samorządowego w Morawicy przygotowanych 
pod kierunkiem Barbary Choroś. Wystąpiły także solistki: Al-
freda Nowak i Maria Żebrowska, a także mieszkanka Dębskiej 
Woli Renata Dziewięcka, Prezes Stowarzyszenia Dębskiej Woli, 
która wykonała trzy utwory: „Video, Środa, Czwartek”, „Rozmo-
wa przez ocean” oraz „O mnie się nie martw”, uczennica klasy 
IV Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy Agata Korban 
z piosenką „Modlitwa obozowa”, a uczennica klasy I Gimna-
zjum w Morawicy Daria Nowak zaśpiewała piosenkę „Idę wal-
czyć Mamo”. Z wiązanką muzyczną wystąpił Chór Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Morawickiej przy akompaniamencie Sławomi-
ra Strzeszkowskiego. Zaśpiewały także zespoły folklorystyczne: 
„Łabecanki”, „Drochowianie”, „Brudzowianki”, „Zaborzanki”, 

Dni Otwarte
Centrum Samorządowego za nami

Zwiedzanie Centrum Samorządowego, degustacje potraw, prezentacje produktów, stoiska promocyjne, wy-
stawy i występy artystów, liczne pokazy oraz konkursy z nagrodami. Pierwszy dzień Dni Otwartych Centrum 
Samorządowego w Morawicy za nami.
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a niezapomniany koncert solowy na akordeonie dał Feliks Kor-
ban. Nie zabrakło także występu zespołu wokalnego A`CAPEL-
LA.
 Były też liczne degustacje, zwiedzanie Centrum Samorzą-
dowego, stoiska z rękodziełem artystycznym, a chętni mogli 
też skorzystać z masażu rąk.
 Drugiego dnia zaprezentowali się uczniowie szkół i zespoły 
folklorystyczne, a w koncercie pt.: „Kto Ty jesteś? Polak Mały” 
wystąpił Chór Kameralny “Portamento” z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Starachowicach Chór “Bonus” z Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Piekoszowie, Chór “Unisono” ze Szkoły 
Podstawowej Nr 11 w Starachowicach oraz Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Morawicy.

Agnieszka Olech

zrealizowano spektakl O tym jeszcze szumią parkowe 
drzewa, w któym udział wzięło blisko 30 aktorów 
z terenu gminy  wylicza koordynator projektu Monika 
Malicka, kierownik referatu kultury, sportu i promocji 
gminy w Urzędzie Gminy w Morawicy. 
 Dodaje, że projekt miał za zadanie odkryć nie-
co zapomniany fragment historii Morawicy w okre-
sie jej świetności i rozkwitu, przypadającym na XIX 
wiek, kiedy to jej właścicielem był Edward Oraczew-
ski. - Chcieliśmy także poprzez podejmowane zada-
nia wypromować zabytkowy morawicki park wśród 
mieszkańców gminy, by chętnie spędzali w nim czas, 
wypoczywali tu w wolnych chwilach - wyjaśnia Mo-
nika Malicka.
 Spotkanie w Centrum Samorządowym było oka-
zją do wspomnień miłych chwil związanych z pra-
cą społeczną przy organizacji wydarzeń. W sumie 

w ich realizację zaangażowało się około stu mieszkańców gminy Morawi-
ca. Wszystkim obecnym na spotkaniu wójt Marian Buras wręczył pisemne 
podziękowania.

Agnieszka Olech
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 Komunikator SISMS – bo tak nazywa się system – to rozwią-
zanie, które pozwala na informowanie mieszkańców o zagro-
żeniach, programach zdrowotnych, imprezach  kulturalnych 
i sportowych oraz innych ważnych wydarzeniach na terenie 
gminy Morawica.
 Rejestracja odbywa się na dwa sposoby. Posiadacze tele-
fonów typu smartfon mogą pobrać odpowiednią bezpłatną 
aplikację o nazwie BLISKO komunikator SISMS  z oficjalnych 
platform dystrybucyjnych (dla smartfonów z systemem Andro-
id lub iOS). Od tej pory będziemy otrzymywać najważniejsze 
informacje z Urzędu Gminy w postaci wiadomości SMS Cloud.  
Warto dodać, że za pomocą tego rozwiązania do wiadomości 
mogą zostać dołączone zdjęcia, filmy, pliki audio.
 Drugi sposób rejestracji przeznaczony jest dla osób którzy 
będą chcieli otrzymywać powiadomienie w tradycyjny sposób 
czyli SMS. Rejestracja będzie się odbywać przez wysłanie sms 
o treści wybranego kodu rejestrującego lub przez dedykowaną 
stronę internetową.
 Więcej szczegółów już wkrótce na www.morawica.pl oraz
 www.facebook.com/gminamorawica

BEZPŁATNE POWIADOMIENIE SMS i SMS CLOUD
DLA MIESZKAŃCA JUŻ OD STYCZNIA 2017 r.

Gmina Morawica wprowadza mobilny system powiadamiania i ostrzegania. Mieszkańcy gminy, którzy wyrażą 
taką chęć, będą mogli nieodpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z informacjami między innymi o zagroże-
niach pogodowych, utrudnieniach na terenie gminy czy wydarzeniach kulturalnych.

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, iż harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 r. nie ulega zmianie. Odpady zmie-
szane i segregowane odbierane będą w tych samych dniach tygodnia. Zmianie ulega tylko termin odbioru 
odpadów segregowanych w grudniu br. z miejscowości Bilcza ul. Żeromskiego, Ściegiennego i Jana Paw-
ła II. Odpady te będą odbierane 29 grudnia 2016 r. tj. czwartek.  
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 W Brzezinach kwesty odbywają się regularnie od 2009 roku. 
W tym roku zbiórka na odnowę zabytkowych grobów zorgani-
zowana została już po raz ósmy, tym razem pod hasłem: “Kto 
znał wspomni, kto kochał nie zapomni”. - W tym roku wspie-
rali nas uczniowie, strażacy, samorządowcy, którzy kwestowali 
przed dwoma wejściami na parafialny cmentarz. Przed głów-
nym ponadto wystawiliśmy tablicę z historią cmentarza, po-
nieważ w tym roku obchodzi swoje 150-lecie - mówi Damian 
Zegadło ze Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, które 
wraz ze scholą parafialną są organizatorami kwesty. 
 Odwiedzający brzezińską nekropolie byli hojni i chętnie 
wrzucali datki do puszek. - Jestem wręcz zaskoczona tym, jak 
chętnie osoby odwiedzające cmentarz wspierają kwestę. War-
to wspierać takie akcje, bo dzięki nim możemy ocalić od zapo-
mnienia nasza historię – podkreślała jedna z wolontariuszek, 
Janina Jędrocha.  
 Wolontariusze  mówili, że wsparcie zbiórki to wyraz szacun-
ku dla tych, którzy odeszli oraz przejaw troski o nasze wspól-
ne dziedzictwo przeszłości. - Kwesta to szczytny cel i piękny 
sposób na zachowanie pamięci o historii, o ludziach, którzy 
tu spoczywają – podkreślał wójt gminy Morawica, Marian Bu-
ras, który w kwestę na brzezińskim cmentarzu zaangażowany 
jest od samego początku. - Pierwszy raz kwestowaliśmy osiem 
lat temu. Przez ten czas udało nam się odnowić i tym samym 
ocalić od zapomnienia 24 groby – poinformowała Marianna 
Węgrzyn, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. 
W tym roku zebrano 8581 złotych.

Chętnie wspierali kwesty
Na dwóch morawickich cmentarzach tradycyjnie już odbywały się kwesty na rzecz ratowania zabytkowych 
nagrobków. Tegoroczne kwesty były dłuższe niż w ubiegłych latach - rozpoczęły się już w weekend i trwały 
nawet do środy.
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 Po raz kolejny odbyła się także kwesta przy cmentarzu Pa-
rafii Świętego Mikołaja w Lisowie. W tym roku podczas kwesty 
udało się zebrać 3010 złotych. Przy tej jednej z najstarszych pa-
rafii w okolicy znajduje się wiekowy cmentarz z zabytkowymi 
nagrobkami. - Myśleliśmy, by pieniądze z kwesty przeznaczyć 
na montaż monitoringu, jednak parafianie chcieli, by wspomo-
gły one renowację któregoś z cmentarnych pomników - mówi 
ksiądz Czesław Krzyszkowski, proboszcz parafii pod wezwa-
niem Świętego Mikołaja w Lisowie.

Agnieszka Olech

Noc Świętych w Brzezinach
W Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, 31 października, w zabytkowym kościele p.w. Wszystkich Świę-
tych w Brzezinach odbyła się Noc Świętych – czuwanie przy relikwiach świętych i błogosławionych. 

 Zanim rozpoczęły się uroczystości związane z Dniem 
Wszystkich Świętych, ostatniego dnia października w brzeziń-
skiej parafii można było spotkać świętych i błogosławionych. 
To wigilia uroczystości Wszystkich Świętych była powodem do 
zorganizowania czuwania pod hasłem “Świętych obcowanie”. 
Tego dnia rozstrzygnięto także konkurs plastyczny dla najmłod-
szych. - Była to już II edycja Konkursu Plastycznego im. św. Bra-
ta Alberta pn. “Świętych malowanie”. Konkurs przeznaczony 
był dla dzieci w wieku do 10 lat bez ograniczeń ze względu 
na miejsce zamieszkania. Polegał on na namalowaniu historii 
o wybranym patronie, którego relikwie są obecne w kościele 
pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, w formie komiksu. Nie 
było to łatwe zadanie. Dzieci malując komiks musiały najpierw 
zapoznać się z historią wybranego świętego – mówi Damian 
Zegadło ze Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, które 
było organizatorem konkursu wraz z Duszpasterstwem Mło-
dzieży GÓRA, Pismem Parafialnym SANCTUS oraz Parafialnym 
Zespołem Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej. - Celem kon-
kursu było przybliżenie postaci świętych i błogosławionych naj-
młodszemu pokoleniu , a także promocja pasji plastycznych 
– dodaje Damian Zegadło. 
 Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród i wystawa po-
konkursowa odbyły się 31 października w kościele w Brzezi-
nach podczas czuwania “Świętych obcowanie”. Relikwie świę-
tych i błogosławionych w blasku świec i pięknym wystroju 

wnętrza kościoła wnosiła ubrana w białe peleryny młodzież 
przed Najświętszy Sakrament. Wszyscy zebrani zostali zapro-
szeni do wspólnego kontemplowania tajemnicy świętości i do 
osobistej rozmowy ze świętymi. Ostatnią częścią czuwania była 
procesja z relikwiami wokół kościoła połączona ze śpiewem Li-
tanii do Wszystkich Świętych. Podczas czuwania, każdy mógł 
indywidualnie oddać cześć wszystkim świętym i błogosławio-
nym, przez ucałowanie relikwii. 

Agnieszka Olech
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Dzięki kweście będzie można odrestaurować kolejne groby na Cmentarzu w Brzezinach
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Z wizytą gospodarczą w Chinach
2 tysiące egzemplarzy folderów promujących tereny inwestycyjne położone w gminie Morawica rozdano pod-
czas gospodarczo-kulturalnej wizyty w Chinach.

 Wójt gminy Morawica, Marian Bu-
ras, był jednym z członków polskiej de-
legacji, która gościła w Chinach podczas 
“Polish week”. - Wizyta miała charakter 
gospodarczo-kulturalny – poinformo-
wał wójt Marian Buras. - Międzynaro-
dowe spotkanie zostało zorganizowane 
przez władze Taizhou, miasta będącego 
partnerem Kielc od 2009 roku. Podczas 
wizyty w trakcie konferencji gospo-
darczej podpisano umowę partnerską 
o nawiązanie współpracy pomiędzy Tar-
gami Kielce S.A. i Taizhou Conference 
& Exibition Center. Prowadziliśmy tak-
że szereg rozmów biznesowych z  po-
tencjalnymi inwestorami. Specjalnie 
na wyjazd przygotowaliśmy w języku 
chińskim ponad 2 tysiące egzemplarzy 
folderów promujących tereny inwesty-
cyjne w gminie Morawica. Nasza wizyta 
gospodarcza zaowocuje rewizytą władz 
miasta Taizhou w gminie Morawica już 
na wiosnę. Być może pojawi się także 
potencjalny inwestor – mówi włodarz 
gminy Morawica, wójt Marian Buras. 
 W skład delegacji, na czele której sta-
nął prezydent Kielc Wojciech Lubawski, 
poza wójtem gminy Morawica Maria-
nem Burasem weszli także: prezes Tar-
gów Kielce dr Andrzej Mochoń, dyrek-
tor Katarzyna Prostak z Targów Kielce, 
przedstawiciel Kieleckiego Parku Tech-
nologicznego, Kieleckiego Teatru Tańca 
oraz dyrektor Wzgórza Zamkowego, 
a także dwóch przedsiębiorców, w tym 
jeden z terenu gminy Morawica – Adam 
Kluźniak właściciel firmy Poldaun z Bil-

czy, a zarazem wiceprezes Stowarzysze-
nia Przedsiębiorców Gminy Morawica.  
Zdjęcie morawickiego fotografa na wy-
stawie w Chinach
 Jedną z atrakcji „Polish week” były 
dwie wystawy fotograficzne, podczas 
których zaprezentowano zdjęcia promu-
jące organizowane przez Kieleckie Cen-
trum Kultury konkursy: „OFF FASHION” 
i „Życie jest piękne”. Przypomnijmy, że 
ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 
pn. „Życie jest piękne” organizowany 
jest przez Kieleckie Centrum Kultury od 
2006 roku. Jego pomysłodawcą jest Pre-
zydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, 
a patronat artystyczny sprawuje Zwią-
zek Polskich Artystów Fotografików. 
W 2013 roku zwycięzcą ogólnopolskie-
go konkursu fotograficznego pn. „Życie 
jest piękne” został fotograf Bartosz Kruk 

Masz pomysł na biznes?
My mamy dla Ciebie dofinansowanie!

z Morawicy. Zwycięskie zdjęcie nie tylko 
znalazło się w specjalnym, limitowanym 
wydaniu kalendarza na 2014 rok, ale 
też zostało zamieszczone na frontonie 
budynku Kieleckiego Centrum Kultury, 
gdzie podświetlone można było podzi-
wiać przez cały 2014 rok. - Teraz to zdję-
cie można było podziwiać podczas jed-
nej z wystaw kulturalnych, jaka odbyła 
się w Chinach podczas “Polish week”. 
Jak widać mieszkańcy gminy Morawica 
doceniani są na całym świecie – podkre-
śla wójt gminy Morawica, Marian Buras. 
 Warto dodać, że na zakończenie 
wizyty polska delegacja wzięła udział 
w  zorganizowanym przez Beijing Insti-
tut of Fashion Technology „International 
Youth Design Competition 2016”.

Agnieszka Olech

Członkowie polskiej delegacji wzięli udział w “Polish Week”, który odbył się w Chinach

 Ludzie młodzi to największy kapi-
tał każdego kraju. Nie bez przyczyny w 
osobach młodych pokłada się nadzieję 
na lepszą przyszłość społeczeństwa. 
Podobne podejście podziela ekono-
mia i gospodarka – to właśnie młodzi, 
często tuż po zakończeniu edukacji 
lub nawet w jej trakcie szukają sposo-
bów na wdrożenie swoich pomysłów, 
spełnienie marzeń o własnym biznesie, 
realizują - często zdawać by się mogło 
– szalone i nierealne pomysły, które 

okazują się wielkimi sukcesami, rów-
nież kasowymi. Coraz więcej inicjatyw 
realizowanych jest w celu aktywizowa-
nia młodzieży, pokazania kierunków 
w jakich mogą się rozwijać, prowadzo-
ne jest doradztwo zawodowe niezwy-
kle istotne podczas określania predys-
pozycji itp. 
 Również Lokalna Grupa Działania 
„Perły Czarnej Nidy” działająca na te-
renie Gminy Chęciny, Morawica i Sit-
kówka-Nowiny zrealizowała projekt 

pn. „Jestem aktywny – będę przedsię-
biorcą”, który  poprzez współdziałanie 
przedsiębiorców z uczniami szkół gim-
nazjalnych, zakładał promocję postaw 
przedsiębiorczych oraz innowacyjnego 
podejścia do rozwiązywania proble-
mów powstających w procesie prowa-
dzenia firmy. Spotkania prowadzone 
były przez ekspertów i  trenerów TRIZ 
(Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych 
Zadań) i przedsiębiorczości oraz ani-
matorów i miały charakter gier, zabaw, 
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 W październiku zakończyła się ko-
lejna edycja programu edukacji ekolo-
gicznej mieszkańców gminy Morawica. 
W  2016 r. w ramach umowy dotacji 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach na realizację tego zadania otrzy-
mano kwotę 22.984,74 zł. Łączny 
koszt organizacji tego przedsięwzięcia 
wyniósł 33.211,23 zł. W ramach pro-
gramu przeprowadzono konkursy eko-
logiczne skierowane do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
gminy Morawica. W trzech konkursach 
„Edukacja się opłaca, szkoła w sprzęty 
się wzbogaca”, „Na straży czystego po-
wietrza” oraz „Śmieciowe inspiracje” 
udział wzięło ponad 500 uczniów. Dzie-
ci z każdą edycją tych konkursów coraz 
bardziej zaskakują jury swoimi nowa-
torskimi pomysłami. Pokazały tyle cie-
kawych i przepięknie wykonanych prac, 
że komisja jury w każdej kategorii przy-
znawała o  wiele więcej wyróżnień niż 
przewidywał regulamin. Dzieci udział 
wzięły także w przedstawieniu i warsz-
tatach ekologicznych „O czym szumią 
drzewa”. Dużą popularnością cieszyła 
się również czerwcowa akcja zbiórki od-
padów „Sadzonki za odpady”. Wzięło 
w niej udział ponad 620 osób, którym 

Konkursy ekologiczne

łącznie rozdano ponad 1780 talonów na drzewka. Zebrano łącznie 1,6 Mg makulatu-
ry, szkła i opakowań pet oraz 300 kg baterii i zużytego sprzętu elektronicznego. 
 Realizacja tego programu ma pokazać dzieciom i młodzieży oraz dorosłym miesz-
kańcom, że troska o środowisko naturalne winna być nieodłącznym składnikiem na-
szego życia wyrażanym w praktycznych codziennych czynnościach, np. segregowanie 
śmieci, wyrzucanie ich do kosza a nie na ziemię, używanie toreb na zakupy wielo-
krotnego użytku, itp. Zakładany efekt  został osiągnięty - coraz więcej oddawanych 
segregowanych odpadów przez naszych mieszkańców.  

Redakcja

warsztatów uczących twórczego, nie-
szablonowego sposobu rozwiązywa-
nia realnych problemów przedsiębior-
ców przy zastosowaniu metody TRIZ.  
 Mamy nadzieję, że kolejne przed-
sięwzięcie skierowane do osób aktyw-
nych cieszyć się będzie równie dużym 
zainteresowaniem, ponieważ LGD re-
alizując Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, połowę 
swojego budżetu przeznaczyła wła-
śnie na wspieranie przedsiębiorczości. 
W  2016 r. o środki unijne za jej po-
średnictwem mogli ubiegać się przed-
siębiorcy prowadzący firmy na terenie 
LGD, zaś już na początku roku 2017 
planuje się przeprowadzenie naboru 
wniosków o przyznanie pomocy na 
zakładanie nowych  działalności go-
spodarczych.  W tym konkursie do-
datkowo premiowane będą operacje 
planowane do realizacji właśnie przez 
osoby młode, tj. do 35-go roku życia 
oraz te złożone przez osoby pozosta-
jące bez pracy, określone w Lokalnej 
Strategii Rozwoju jako należące do 
grup defaworyzowanych.
 Na otworzenie firmy można uzyskać 
dofinansowanie o wartości 50  tys.  zł. 
Działalność utworzona przy wspar-
ciu środków unijnych z PROW musi 

być prowadzona na terenie ww. gmin 
przez okres minimum 2-ch lat od dnia 
płatności ostatecznej.
 Jednymi z podstawowych warun-
ków jakie musi spełnić beneficjent to 
być osobą pełnoletnią i  mieć miejsce 
zameldowania na terenie LGD oraz nie 
podlegać ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy i w pełnym 
zakresie, a także w okresie 2 lat po-
przedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy nie wykonywać 
działalności gospodarczej i nie być 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej.
 Przed rozpoczęciem biegu terminu 
naboru w każdej z gmin wchodzących 
w skład LGD zorganizowane zostanie 
spotkanie informacyjne z potencjal-
nymi wnioskodawcami – o terminach 
poinformujemy Państwa za pośrednic-
twem strony internetowej LGD www.
perlycn.pl oraz stron internetowych 
gmin. Dodatkowo, również przed na-
borem zorganizujemy dla osób chcą-
cych aplikować o środki na założenie 
własnej działalności gospodarczej 
szkolenie z zakresu poprawnego na-
pisania wniosku o przyznanie pomocy, 
opracowania biznesplanu oraz części 
dotyczącej zagadnień z dziedziny księ-

gowości i rozliczeń skarbowych. Warto 
wziąć udział w tym szkoleniu, ponie-
waż za uczestnictwo również będzie 
można otrzymać dodatkowe punkty 
na  etapie weryfikacji projektu pod 
względem zgodności z kryteriami wy-
boru.
 Formularz karty zgłoszeniowej do 
udziału w szkoleniu, wstępnie zapla-
nowanym na dzień 27.01.2017 r. do-
stępny będzie na stronie internetowej 
pod adresem www.perlycn.pl. Wypeł-
niony formularz należy podpisać, ze-
skanować i przesłać emailem na adres 
biuro@perlycn.pl lub oryginał złożyć 
w biurze  Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy” mieszczącym się 
przy ul. Spacerowej 7 w Morawicy (bu-
dynek SCK). Z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc o  zakwalifikowaniu się 
do udziału w szkoleniu decydować bę-
dzie kolejność zgłoszeń. 
 Zachęcamy Państwa do śledzenia 
naszej strony internetowej, na któ-
rej na bieżąco zamieszczać będziemy 
wszelkie informacje dot. powyższego 
konkursu, a także pozostałej działalno-
ści LGD.

Agnieszka Szewczyk 
Biuro LGD

Z każdą edycją konkursu dzieci coraz bardziej zaskakują swoimi fantastycznymi pomysłami
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Pary z gminy Morawica
obchodziły Diamentowe Gody

W tym roku, na terenie gminy Morawica jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło osiem par. Były 
kwiaty, upominki oraz serdeczne życzenia od władz gminy Morawica.

 Jedna z dostojnych par małżeńskich 
osobiście przyjechała odebrać gratulacje 
do Centrum Samorządowego w Morawicy. 
Pozostałe odwiedził wójt Gminy Morawica 
Marian Buras wraz z kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego w Morawicy, Edytą Chłąd. 
Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne z oka-
zji 60-lecia pożycia małżeńskiego, a także 
kwiaty i prezenty w postaci kompletów 
kołder. Władze gminy gratulowały wszyst-
kim jubilatom, że wytrwali tak długie lata 
w miłości, wierności, wzajemnym szacunku 
i życzliwości wobec siebie. - Gorąco gratulu-
ję i życzę kolejnych lat wspólnego pożycia małżeńskiego, w zdrowiu szczęściu i radości. Dziękuję Wam za to, co zrobiliście dla sie-
bie nawzajem, dla swoich rodzin, ale również dla naszej gminy. Jesteście Państwo wspaniałym przykładem dla młodszych – mówił 
wójt Marian Buras, składając jubilatom życzenia.
 Złote gody stały się okazją do wspomnień. Małżonkowie chętnie opowiadali o swoim szczęściu, radościach i smutkach, a także 
o sukcesach oraz porażkach, jakie przeżyli w czasie wielu lat związku małżeńskiego.

LISTY GRATULACYJNE Z OKAZJI 60-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃ-
SKIEGO w 2016 roku OTRZYMALI: 
Genowefa i Feliks Janaszek z Bilczy, Genowefa i Jan Kubicki z Bilczy, 
Feliksa i Stanisław Osman z Lisowa, Krystyna i Jan Pabian z Bie-
leckich Młynów, Teresa i Józef Pytlewscy z Lisowa, Zofia i Henryk 
Ruchała z Morawicy, Stefania i Bolesław Śnioch z Woli Morawickiej 
oraz Marianna i Mieczysław Wojsa z Drochowa Solnego.
 Z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego dostojnym ju-
bilatom składamy najserdeczniejsze życzenia miłości, wierności 
cierpliwości i kolejnych pięknych rocznic wspólnego życia.

Agnieszka Olech

Fot. Andrzej Radomski
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 Ulica Żeromskiego w Bilczy jest drogą 
powiatową. Droga miała być finansowana 
z budżetu państwa z pieniędzy przeznaczo-
nych na odbudowę infrastruktury komunal-
nej zniszczonej na skutek klęsk żywiołowych. 
Środki miał otrzymać Powiat Kielecki. - Dro-
ga ta była zakwalifikowana jako zniszczona 
i  od dawna trwały starania o pozyskanie 
środków na jej realizację. W związku z wy-
dawaniem przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji kolejnych promes, osta-
tecznie Wojewoda Świętokrzyski przyznała 
dofinansowanie dla tej drogi w wysokości 
do 80% we wrześniu bieżącego roku. Po-
zostałą kwotę, czyli przynajmniej po 10% 
wartości zadania, miały wyłożyć samorządy 
Powiatu Kieleckiego i Gminy Morawica. Po-
wiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg, do 
którego zgłosiła się tylko jedna firma – mówi 
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Zbi-
gniew Wróbel, a brak zainteresowania wy-
konawców tłumaczy zbyt dużym zakresem 
robót w stosunku do terminu zakończenia 
zadania, które musiało być wykonane do 
końca bieżącego roku. - Środki przyznane 
przez wojewodę na usuwanie klęsk żywio-
łowych należy wykorzystać w roku, w któ-
rym zostały one przyznane. Gdyby firma 
nie wyrobiła się z zakończeniem inwestycji 
środki mogłyby zostać cofnięte. Firma, która 
złożyła swoją ofertę na wykonanie ulicy Że-
romskiego w Bilczy nie dostarczyła wszyst-
kich potrzebnych dokumentów i zgodnie 
z procedurami przetarg musiał zostać unie-
ważniony. Niestety, żadna firma nie chciała 
podjąć się wykonania tej drogi w tak krót-
kim czasie. A trzeba przyznać, że zakres prac 
był dosyć spory, bo droga liczy sobie 1200 
metrów. Do tego miał zostać przebudowany 
chodnik i zjazdy na posesje – mówi dyrektor 
Zbigniew Wróbel. – Wiemy, że Powiat starał 

 Szczepienia dla seniorów odbywają się w Morawicy już po raz jedenasty. Są próbą zapobieżenia powikłaniom pogrypowym, na 
które narażeni są zwłaszcza ludzie starsi. Program szczepień przeciwko meningokokom realizowany jest od 2008 roku i od tego 
momentu nie odnotowano w gminie żadnego przypadku zachorowania na mieningokokowe zapalenie opon mózgowych. Obie 
akcje finansowane są z budżetu gminy. 
 Szczepienia już trwają i można je wykonać w Ośrodku Zdrowia w Morawicy przy ulicy Kieleckiej 36, telefon: 41-311-45-91, 
w Ośrodku Zdrowia w Dębskiej Woli 40, telefon: 41-311-86-22, a także w Ośrodku Zdrowia w Bilczy przy ulicy Ściegiennego 7A, 
telefon: 41-311-77-04. Zapisy codziennie w godzinach 8-18.

Rusza program bezpłatnych szczepień
przeciwko grypie i meningokokom

Z darmowych szczepień przeciwko grypie mogą skorzystać mieszkańcy gminy Morawicy, którzy ukończyli 60 
lat i są zameldowani na terenie gminy. Z kolei dla dzieci z rocznika 2000 gmina sfinansuje szczepienia przeciw-
ko meningokokom.

Ulica Żeromskiego w Bilczy
musi poczekać na przebudowę

Ulica Żeromskiego z Bilczy, dzięki zaangażowaniu radnych i władz gminy i powiatu, otrzymała promesę, czyli 
przyrzeczenie dofinansowania, ze środków jakimi dysponuje Wojewoda Świętokrzyski z programu usuwania 
skutków klęsk żywiołowych. Niestety, w związku z tym, że nie udało się zarządcy drogi wyłonić wykonawcy 
robót, inwestycja nie zostanie zrealizowana w tym roku.

się wykorzystać przyznane dofinansowanie, 
ale w efekcie końcowym nie znalazł się ża-
den chętny wykonawca robót. Podobna sy-
tuacja była w tym roku z ulicą Dębową w Bil-
czy. Gmina Morawica otrzymała promesę od 
wojewody, ale nie znalazła się firma, która 
podjęłaby się realizacji inwestycji w tak krót-
kim czasie – wyjaśnia zastępca wójta, Marcin 
Dziewięcki.
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach 
zgłosi przebudowę ulicy Żeromskiego w Bil-
czy do realizacji jako zadanie priorytetowe 
w 2017 roku. Będziemy składać wniosek 
o  dofinansowanie po nowym roku. Mamy 
nadzieję, że po przyznaniu promesy i szyb-
kim wyłonieniu wykonawcy prace ruszą wio-
sną – mówi dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg, Zbigniew Wróbel. – Gmina Morawica 
deklarowała współfinansowanie tej inwesty-
cji w bieżącym roku, ale także na rok przyszły 
zabezpieczymy środki w naszym budżecie na 
pokrycie połowy wkładu własnego dla tego 

projektu. Wśród władz Gminy i radnych jest 
powszechne zrozumienie, że droga ta powin-
na zostać wykonana jak najszybciej – infor-
muje zastępca wójta, Marcin Dziewięcki. 
 Warto przypomnieć, że w tym roku 
Gmina Morawica wykonała aż cztery dro-
gi ze środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, w ramach których przebudo-
wano ul. Rolniczą i ul. Bursztynową w Bil-
czy, ul. Łąkową na granicy Piasecznej Górki 
oraz Bieleckich Młynów, a także ul. Chabro-
wą w Dyminach. Poza tym z tych samych 
środków na terenie gminy Morawica końca 
już dobiega odbudowa drogi powiatowej 
Drochów Dolny – Chmielowice. Na to zada-
nie dofinansowanie otrzymał Powiat Kielec-
ki w wysokości do 80%, a pozostałą część 
po połowie z własnych budżetów płacą za 
realizację inwestycji samorządy Powiatu 
Kieleckiego i - w ramach pomocy dla po-
wiatu - Gminy Morawica.

Agnieszka Olech 

Szanowni Państwo !
W związku z uzyskaniem przez Morawicę praw miejskich od dnia 1 stycznia 
2017 r., już teraz Wójt Gminy Morawica serdecznie zaprasza do dokonywania 
pamiątkowych wpisów z tej okazji. Państwa zapiski zostaną zamknięte w „ku-
ferku czasu”, który zostanie umieszczony pod pomnikiem upamiętniającym to 
ważne wydarzenie w życiu naszej Małej Ojczyzny. Kuferek za sto lat zostanie 
otwarty przez następne pokolenia. Zachęcamy do dokonywania wpisów, skła-
dania pamiątek, zdjęć, dokumentów i innych drobiazgów, które dadzą świa-
dectwo naszego życia. 
Pamiątkowe karty są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Morawicy 
oraz w Urzędzie Gminy w Morawicy – Biuro Obsługi Klienta, ul. Spacerowa 7

Wójt Gminy Morawica
Marian Buras
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 Z dniem 1 września bieżącego roku do Przedszkola  w Ze-
spole Placówek Oświatowych  w Morawicy przyjęto o 25 dzieci 
więcej niż zazwyczaj.  Dyrektor Zespołu Placówek Oświato-
wych w Morawicy Jacek Kuzia umowę na dofinansowanie wy-
soko ocenionego projektu podpisał 8 listopada w Wojewódz-
kiej Bibliotece Publicznej w Kielcach wraz z Piotrem Żołądkiem, 
członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
 Konkursu „Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla ob-
szaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Upowszech-
nianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” został skiero-
wany do mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, 
w skład którego wchodzi miasto Kielce oraz gminy: Chęciny, 
Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Mo-
rawica, Piekoszów, Sitkówka - Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk. 
Dofinansowanie otrzymało jedynie 5 placówek o łącznej war-
tości ponad 3,1 mln zł, w tym Przedszkole Samorządowe z Mo-
rawicy. które realizuje projekt  “Wesołe przedszkolaki”.
 Patrząc na zadowolone dzieci korzystające z dobrodziejstw 
projektu faktycznie można stwierdzić, że przedszkolaki z Przed-
szkola Samorządowego w Morawicy są wesołe. Utworzyliśmy 
nowy oddział, który będzie całkowicie wyposażony w nowe 
meble i pomoce dydaktyczne. Zakupiony zostanie także laptop 
i tablica interaktywna, z której będą mogły korzystać wszystkie 
maluchy, czyli 172 przedszkolaków. Za około 15 tysięcy złotych 
planujemy doposażyć plac zabaw przed budynkiem przed-
szkola. Dodatkowo, w ramach projektu sfinansujemy zatrud-
nienie dwoje nauczycieli uczących w tym oddziale i jednego 
asystenta nauczyciela, a do tego czas pracy przedszkola zo-
stanie wydłużony, co zbiega się z oczekiwaniami pracujących 
rodziców. Ponadto w ramach projektu odbędą się wydarzenia 
artystyczno-kulturalne i wyjazdy edukacyjne – wymienia dyrek-
tor ZPO w Morawicy, Jacek Kuzia. - Warto dodać, że rodzice 
najmłodszych trzylatków nie ponoszą  odpłatności w związku 

 Grupa Termetal działa od 1989 roku. W jej skład wchodzą 
trzy zakłady produkcyjno-handlowe: w Starogardzie Gdańskim, 
Pile i Grudziądzu. W Morawicy powstanie zakład posiadający 
możliwości techniczne cynkowania elementów stalowych wiel-
kogabarytowych o długości do 13 metrów.
 - Budowę planujemy rozpocząć w kwietniu 2017 roku. In-
westycja potrwa około rok. Na początek chcemy zatrudnić bli-
sko 70 osób, docelowo pracę znajdzie tu 100 osób - informuje 
Andrzej Konwisarz, dyrektor oddziału Termetal w Grudziądzu. 
Dodaje, że firma zamierza całą kadrę oprzeć na pracownikach 

W Morawicy będą nowe miejsca pracy
Trzy hektary gruntów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, między Morawicą a Dębską Wolą kupiła firma Terme-
tal Piotr Glaner. Chce tu wybudować Ocynkownię Ogniową. Docelowo prace dostanie blisko sto osób.

z lokalnego rynku pracy, posiadających doświadczenie w bran-
ży stalowej. Jak poinformował dyrektor Andrzej Konwisarz, 
działalność zakładu nie będzie uciążliwa czy szkodliwa dla 
mieszkańców.
 Z kolejnej inwestycji dającej miejsca pracy cieszy się wójt 
gminy Morawica Marian Buras. - To następny krok w stronę 
jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego gminy - podkreśla 
włodarz gminy.

Agnieszka Olech

Unijne dofinansowanie dla Przedszkola
Samorządowego w Morawicy

25 nowych miejsc opieki przedszkolnej, darmowe zajęcia z logopedą i psychologiem, zajęcia umuzykalniająco-
-taneczne, gimnastyka korekcyjna i nauka pływania połączona z gimnastyką korekcyjną, zajęcia dydaktyczno 
- wyrównawcze a także wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego w nowoczesne pomoce dydaktycz-
ne, całkowite umeblowanie sali  zakup tablicy interaktywnej, doposażenie placu zabaw, zatrudnienie wycho-
wawców i wydłużenie godzin pracy placówki – to wszystko dzięki unijnemu dofinansowaniu, jakie pozyskało 
Przedszkole w Morawicy w ramach konkursu „Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla obszaru Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”. Zadanie będzie 
kosztowało 688 911,03 złotych, z czego 15% ogólnej wartości projektu to wkład własny.

z pobytem dzieci w przedszkolu. Maluchy mają  zapewnione 
bezpłatne wyżywienie – podkreśla dyrektor.
 Realizacja projektu, na który Przedszkole Samorządowe 
w Morawicy pozyskało grubo ponad pół miliona złotych unij-
nego dofinansowania, już się rozpoczęła i potrwa do lipca 
2017roku. Jak zapowiada dyrektor Zespołu Placówek Oświa-
towych w Morawicy, nowy oddział będzie utrzymany po za-
kończeniu projektu. - Takie jest zapotrzebowanie – tłumaczy 
dyrektor Jacek Kuzia, dodając, że realizacja projektu to wyjście 
naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców.
 Projekt skierowany do 172 dzieci zamieszkujących w gmi-
nie Morawica jest realizowany przez Zespół Placówek Oświa-
towych w Morawicy. Budżet projektu opiewa na kwotę 688 
911,03 zł. Gmina Morawica zabezpiecza na realizację projektu 
wkład własny w wysokości 15% ogólnej wartości projektu.

Agnieszka Olech

Projekt podpisują: Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Jacek Kuzia, dyrektor ZPO w Morawicy
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 Tegoroczne wydarzenie śpiewająco rozpoczęły zuchy z Ze-
społu Szkół w Bilczy pod opieką Magdaleny Ramiączek i Doroty 
Parzniewskiej. Następnie drużyny, które zgłosiły się do układania 
puzzli zasiadły do stołu, a tancerze z terenu gminy Morawica przy-
stąpili do tanecznej rywalizacji. - Celem imprezy jest popularyza-
cja wśród dzieci i młodzieży tańca, jako formy aktywnego wypo-
czynku, możliwość prezentacji nowych układów tanecznych oraz 
konfrontacji z innymi zespołami i wymiany pomysłów związanych 
z tańcem i choreografią. “Roztańczone Puzzle” to wydarzenie 
o  charakterze rodzinnym, którego celem jest przede wszystkim 
integracja lokalnego środowiska – mówi mówi Małgorzata Dąbek, 
kierownik Hali Sportowej Bilcza. 

Pięćset elementów do ułożenia
 W III Otwartym Turnieju Rodzinnym „UKŁADANIE PUZZLI NA 
CZAS” wystartowało sześć drużyn. – Układanie puzzli na czas to 
impreza o charakterze sportowo-promocyjnym. W turnieju mogła 
wziąć udział rodzina składająca się z 3 lub 4 osób. Każda druży-
na musiała w jak najszybszym czasie ułożyć okrągłe puzzle, skła-
dające się z pięciuset elementów – wyjaśnia Wojciech Ostrowski, 
prezes „KORAL” Sport i Rekreacja sp. z o.o.. Jak się okazało za-
bawa była znakomita. Najlepszą drużyną okazała się być drużyna 
“Malin” z  Bilczy, która w ubiegłym roku w tym samym turnieju 
zajęła miejsce II. Kapitanem drużyny była Aneta Malinowska, która 
nad pięciuset elementową układanką główkowała wraz z córka-
mi Aleksandrą i Julią oraz kuzynek Norbertem. - Lubimy układać 
puzzle. Kiedyś robiliśmy to dosyć często. To wspaniała rodzinna 
zabawa i tak też potraktowałyśmy ten turniej. Wygranej zupełnie 
się nie spodziewałyśmy – przyznała kapitan zwycięskiej drużyny, 
Aneta Malinowska, która pomysł turnieju oceniła bardzo wysoko. 
- Uważam, że tego typu wydarzenia integrujące rodziny i miesz-
kańców to fantastyczny pomysł – dodała. Miejsce drugie zajęła 
drużyna “Kolorowych” w Radomic, na której czele stanął kapitan 
Jacek Kamizela wraz z żoną Anetą i dwoma córkami: Wiktorią i Oli-
wią. Miejsce trzecie na podium zajęła drużyna „Zwinne Koty” z Bil-
czy. Nad puzzlami pochylili się wspólnie kapitan Justyna Kamiń-
ska wraz z zawodnikami: mężem Jackiem, synem Kacprem i córką 
Kasią. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja 
sędziowska w składzie: Przewodniczący – Wojciech Ostrowski, 
prezes „KORAL” Sport i Rekreacja sp. z o.o., a także członkowie: 
Tomasz Domagała, radny wsi Bilcza oraz druh Lucjan Pietrzczyk.  

Młodzi tancerze zachwycili swoimi talentami
 W czasie, kiedy rodziny główkowały nad ułożeniem pięciuset 
elementowych puzzli na parkiecie bilczańskiej hali trwała ostra 
rywalizacja taneczna. Młodzi tancerze z terenu gminy Morawica 
rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach: soliści, duety i zespoły 
taneczne. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy według kategorii 
wiekowych: przedszkolaki i klasy 0, klasy 1-3, klasy 4–6 oraz po-
nadpodstawowe i open. Popisy utalentowanych tancerzy oceniało 
jury w składzie: Przewodnicząca – Anna Ramiączek-Mika, Studio 
Tańca Dance Design oraz sędziowie: Bartłomiej Szymczyk, Szkoła 
Tańca GO4DANCE i Anna Piotrowska – adeptka Kieleckiego Teatru 
Tańca oraz choreograf tańca jazzowego. Jak przyznała przewod-
nicząca komisji sędziowskiej, Anna Ramiączek-Mika, wcale nie 
było łatwo wybrać tych najlepszych. - Ocenialiśmy poczucie ryt-
mu, technikę taneczną, bogactwo figur tanecznych, choreografię, 

Trzecia edycja
„Roztańczonych Puzzli” za nami

Soliści, duety i zespoły taneczne z terenu gminy Morawica rywalizowały ze sobą podczas trzeciej już edycji “Roz-
tańczonych Puzzli”, która odbyła się 23 października na terenie hali sportowo-rekreacyjnej „Bilcza”. Nie zabrakło 
pokazów tanecznych najwyższej klasy mistrzów tańca i oczywiście otwartego rodzinnego turnieju w układaniu 
puzzli na czas. Wydarzenie tradycyjnie już poprowadziła Aneta Czaban, redaktor naczelna Radia FAMA.

interpretację muzyczną oraz strój i ogólne wrażenie artystyczne 
– wymienia sędzia główny tamecznego turnieju Anna Ramiączke-
-Mika. - Muszę przyznać, że poziom taneczny morawickich tance-
rzy rośnie z każdym rokiem i jest już bardzo wysoki – dodała.  

Puchary dla najlepszych
 Po podliczeniu punktacji sędziowskiej okazało się, że wśród 
solistów I miejsce w kategorii klas 1-3 zdobyła Emilia Nartowska 
z Bilczy. W kategorii klas 4-6 I miejsce zajęła Natalia Kudelska z Bil-
czy. W tej samej kategorii miejsce II zdobyła Natalia Skucińska. 
Wśród duetów miejsce I w kategorii przedszkoli wytańczyli Lenka 
Łapacz i Oliwer Pietrzczyk z Bilczy. W kategorii klas 1-3 I miejsce 
zdobyły Julia Skowron i Hanna Chęć z Bilczy. W kategorii klas 4-6 
miejsce I wywalczył duet Kornelia Kiełbus i Kinga Sęk z Dębskiej 
Woli. Wśród zespołów tanecznych w kategorii przedszkolaków 
i  klas “0” miejsce I zajęły “Koraliki” z Morawicy. Miejsce II na 
podium przypadło dla “Roztańczonych Biedroneczek” z  Bilczy, 
a miejsce III zdobył zespół “Tęcza” z Morawicy. Wyróżnienie w tej 
kategorii otrzymały zespoły “Little Shock” z Dębskiej Woli i Aka-
demia Przedszkolaka z Brzezin. W kategorii klas 1-3 miejsce I wy-
tańczyła formacja taneczna “Takt” z Bilczy, a miejsce II przypadło 
dla zespołu “Świetliki” z Brzezin. W kategorii klas 4-6 zwyciężył 
Zespół Taneczny z Brzezin. Miejsce II zajęła formacja taneczna 
“Piramida I”. W kategorii szkół ponadpodstawowych na podium 
uplasowała się formacja taneczna “Piramida”. Dla najlepszych 
wręczono puchary, medale i dyplomy. 

Pokazy prawdziwych mistrzów tanecznych
 Wydarzenie uświetnił pokaz naszego rodzimego tanecznego 
duetu Kamili Ścigi i Julii Dobek, uczennic z klasy V Szkoły Podsta-
wowej w Bilczy. Warto przypomnieć, że obie tancerki od pięciu 
lat tańczą w Świętokrzyskim Klubie Tańca Sportowego “Jump” 
w Kielcach. Obecnie trenują tańce latin i disco pod okiem Anny 
Kęćko i Szymona Gniadkowskiego. Są uczestniczkami wielu tur-
niejów tańca, w tym Mistrzostw Polski Disco Dance. Nie zabra-
kło także pokazów karate oraz solistów i duetów ze Studia Tańca 
GO4DANCE. 
 Organizatorem niedzielnego wydarzenia był „KORAL” sport 
i rekreacja sp. z o.o. w Morawicy. 

Agnieszka Olech

Fo
t. 

Ba
rt

os
z 

Kr
uk



14
Wiadomości Morawickie – Grudzień 2016   nr 12/2016 (290)

 - Każdy człowiek pisze swoją historię 
życia. Rozdziały życia Feliksy i Tomasza 
Gajdów pisane są złotymi zgłoskami – 
podkreślała prowadząca spotkanie radna 
Marianna Parlicka-Słowik.
 Feliksa Gajda z domu Grudzień przy-
szła na świat 20 maja 1920 r. w  Dęb-
skiej Woli. Już w dzieciństwie śpiewała, 
układała melodie i piosenki. Sławna pie-
śniarka występowała na festiwalach folk-
lorystycznych regionalnych i krajowych 
w Kielcach, Busku, Nowej Słupi, Kazimie-
rzu Dolnym, Bukowinie tatrzańskiej. Jej 
piękny donośny głos rozbrzmiewał w ko-
ściele, na uroczystościach gminnych. Pie-
śniami sławiła ziemie morawicka, przy-
woływała tradycje regionu. Feliksa Gajda 
i Halina Szelestowa tworzyły sławny duet. 
Bez reszty oddane były ratowaniu kultury 
wiejskiej, obyczajów, obrzędów. Ofiaro-
wały naszej małej ojczyźnie teksty pisa-
ne gwarą. Działalność artystyczna Feliksy 

Spotkanie z cyklu „Ludzie stąd”
poświęcone pamięci Feliksy i Tomasza
Gajdów z Dębskiej Woli

6 listopada, w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie 
stąd” poświęcone tym razem pamięci Feliksy i Tomasza Gajdów z Dębskiej Woli. 

Gajdy  wzbudzała zainteresowanie i po-
dziw etnografów. Zygmunt Pyzik tak pi-
sał o niej: „..Feliksa Gaida odznaczała się 
nie tylko talentem muzycznym i poetyc-
kim lecz pięknym charakterem.  Była oso-
bą bez skazy…”   Pani Feliksa   odeszła do 
wieczności 28 czerwca 1997 roku. 
 Tomasz Gajda urodził się 26 grud-
nia 1912 r. w Łukowej. Nasz bohater to 
tytan pracy, artysta obdarzony wieloma 
talentami: poeta, rzeźbiarz, malarz, mistrz 
wycinanek, regionalista, recytator wier-
szy, rolnik, założyciel Związku Młodzie-
ży „Wici”, obrońca Warszawy w 1939 r., 
żołnierz Armii Krajowej pseudonim „Ryś”, 
absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno –
Pedagogicznej, księgowy GS w Morawicy, 
sekretarz Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Dębskiej Woli, kierownik Wydziału Or-
ganizacyjnego w Powiatowej Radzie Na-
rodowej w Kielcach. Tomasz Gajda nawet 
został wysłany do Paryża, by nad Sekwa-

ną pokazać jak się robi wycinanki, tworzy 
papierowe firanki, słomiane pająki. Języ-
kiem poetyckim sławił piękno przyrody, 
trud pracy rolnika, opisywał tragiczne kar-
ty wojennych wydarzeń w  Chałupkach, 
w łabędziowskim  dworku. Tomasz Gajda 
zmarł 29 czerwca 2000 r.
 Tak pięknie poukładało się  Feliksie 
i  Tomaszowi, że będąc artystami tworzyli 
szczęśliwe małżeństwo, razem ratowali, 
utrwalali, ocalali od zapomnienia kulturę 
ludową – żyli dla innych i służyli sztuce. 
Podczas spotkania wspomnieniami o ro-
dzicach dzieliła się córka – Teresa Obarza-
nek wraz ze swymi dziećmi: córką Ewą i sy-
nem Michałem.
 Należy podkreślić, że talent pięknego 
głosu Feliksa Gajda przekazała córce Teresie, 
a ojciec Tomasz Gajda namawiał ją i moty-
wował do kultywowania twórczości ludo-
wej w szczególności poprzez utworzenie 
zespołu. - Tak narodziła się „Mała Brzezina” 
zespół działający przy Szkole w Brzezinach, 
który śpiewał, tańczył w ślicznych strojach 
na festiwalach harcerskich, był laureatem 
Złotej Jodły, a wszystko to zasługa Teresy 
Obarzanek. Tomasz Gajda w swojej poezji 
utrwalał historię, a jego córka nauczała dzie-
jów Polski w szkole. Pedagogami są również 
wnuki Feliksy i Tomasza Gajdów: Ewa i Mi-
chał Obarzanek – nauczyciele języka angiel-
skiego. Teresa Obarzanek swoim talentem 
śpiewaczym zachwyca do dziś – śpiewa 
z Chórem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mo-
rawickiej – podkreśla Teresa Badowska, dy-
rektor Centrum Kultury w Morawicy.
 Podczas spotkania wspomnieniom 
nie było końca. Niezwykle ciepłe słowa 
padły od rodziny i znajomych. Hołd bo-
haterom spotkania oddali także lokalni 
artyści poprzez swoje wystąpienia. I tak 
kolejno wystąpili: zanana poetka, śpie-
waczka ludowa Cecylia Korban, Maria 
Żebrowska z Dębskiej Woli, „Małe Wola-
necki”, Daniela Kowalska, Chór Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej oraz 
Rodzinna Kapela Korbanów. Spotkanie 
podsumował wójt gminy Morawica, Ma-
rian Buras, który mówił o wielkim i nie-
ocenionym wkładzie w rozwój kultury 
Państwa Feliksy i Tomasza Gajdów, wrę-
czając w ramach podziękowań kwiaty na 
ręce córki artystów, Teresy Obarzanek. 

Marianna Parlicka-Słowik
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O twórczości Feliksy i Tomasza Gajdów długo rozmawiano podczas spotkania

Wieczór poświęcony pamięci Feliksy i Tomasza Gajdów ściągnął wielu miłośników folkloru 
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 Dzięki staraniom dyrektora Zespołu Szkół w Morawicy, Pana 
Jacka Kuzi, w dniach 07 - 09 października członkowie Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej z Morawicy wyjechali na zgrupowanie do 
Niedzicy w województwie małopolskim.

„Piknik rodzinny
z pieczonym ziemniakiem”

1 października, w miejscowości Zbrza odbył się po raz pierwszy „PIKNIK RODZINNY Z PIECZONYM ZIEMNIA-
KIEM” zorganizowany przez: „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Dębska Wola”, Sołtysa i Radę 
sołecką miejscowości Zbrza oraz Radnych Łukasza Wojdę i Michała Jędrzejczyka.

 Jak na prawdziwy piknik przystało było barwnie i weso-
ło. Przyjazna atmosfera i dobry humor dopisywał wszystkim 
uczestnikom, a atrakcjom, które przygotowali organizatorzy 
nie było końca. Począwszy od dmuchanych zjeżdżalni, malo-
wania buziek oraz zaplatania kolorowych warkoczyków dla 
najmłodszych, poprzez konkursy z nagrodami dla starszych 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszyscy bardzo chętnie brali 
udział w konkurencjach takich jak: wyścigi w workach, ubija-
nie piany na czas, toczenie opony czy bieg z jajkiem na łyż-
ce do mety. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przeciąganie 
liny, w którym rywalizowali mężczyźni z różnych miejscowości, 
i który ostatecznie zakończył się remisem. Prowadzący piknik 
Mariusz Szewczyk oraz Renata Dziewięcka skutecznie zachęcali 
gości do brania udziału w konkursach. Emocjom nie było koń-
ca. Spektakularnym widowiskiem, który przyciągnął wszyst-
kich uczestników zabawy był pokaz ratownictwa technicznego 
poszkodowanego w wypadku samochodowym, przygotowa-
ny przez Druhów z OSP Brudzów. Ogromne zainteresowanie 
wzbudziło również oglądanie wozu strażackiego od wewnątrz 
oraz testowanie sprzętu strażackiego (lanie wody).
 Na wszystkich uczestników pikniku czekała grillowana 
kiełbaska oraz napoje, które pomagały zregenerować siły na 
dalsze harce. Natomiast o oprawę muzyczną podczas pikniku 

Orkiestra Dęta szlifowała
swoje umiejętności na zgrupowaniu

zadbał DJ Piotr, który bawił się z nami do późnych godzin noc-
nych i zagrzewał dorosłych uczestników pikniku do tańca.
 Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Morawica - Ma-
riana Burasa oraz dla Zastępcy Wójta - Marcina Dziewięckiego 
za obecność podczas pikniku. Dziękujemy także druhom z OSP 
Brudzów za widowiskowy pokaz ratowniczy oraz Druhom 
z OSP Zbrza, członkom Stowarzyszenia z Dębskiej Woli, firmie 
FORMASTER S.A. za ufundowanie nagród oraz wszystkim, któ-
rzy chętnie przyłączyli się do pomocy przy organizacji pikniku.

Redakcja

taty muzyczne dla najmłodszych trębaczy, które poprowadził 
świetny instrumentalista Pan Wojciech Wojciechowski. Okazja 
do zaprezentowania nowonabytych umiejętności nadarzyła się 
już w niedzielę, gdy Orkiestra Dęta swoją obecnością uświetni-
ła Mszę Świętą w pięknym XV- wiecznym kościele pod wezw. 
Św. Bartłomieja. Z okazji 110-lecia istnienia OSP w Niedzicy, po 
mszy zagrała krótki koncert dla zgromadzonej publiczności, za 
co otrzymała gromkie brawa i wiele słów uznania.
 Obóz wiązał się nie tylko z pracą i próbami. Dzięki dosko-
nałej organizacji przewodnika Pana Kazimierza Micorka mu-
zycy mięli szansę poznać historię Szczawnicy, wjechać kolejką 
linową na Palenicę czy zwiedzić elektrownię wodną i tamę na 
jeziorze Czorsztyn.
 Dzięki wyjazdowi integracyjnemu członkowie orkiestry 
udowodnili, że tworzą kolektyw, który jest podstawą dobrze 
funkcjonującej orkiestry dętej.
 Kapelmistrz MOD bardzo serdecznie dziękuje Panu Dyrek-
torowi, i zarządowi orkiestry, którzy zawsze prężnie realizują 
stawiane przed nimi cele oraz wszystkim członkom orkiestry 
za trud i zaangażowanie w ciągłe podnoszenie poziomu arty-
stycznego. Dziękuje za rodzinną, ciepłą i miłą atmosferę pod-
czas wyjazdu. 

Redakcja

 Na obozie orkiestra pracowała w grupach sekcyjnych, do-
skonaliła intonację, dynamikę i artykulację. Dzięki staraniom 
Kapelmistrza Pana Pawła Czekaja oraz instruktora muzyczne-
go Pana Adama Szymkiewicza, zostały zorganizowane warsz-

Młodzi muzycy szlifują swoje umiejętności

Piknik w Dębskiej Woli stał się doskonałą okazją do integracji mieszkańców
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W gminie Morawica gościł mistrz w nordic wal-
king Krzysztof Człapski. Prowadził szkolenie i za-
wody sportowe dla całych rodzin.

 Oddział Daleszyce-Morawica Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych zakończył sezon lotów. Spotkanie 
podsumowujące oddziału, a także jego poszczególnych sekcji 
stało się doskonałą okazją do wręczenia dyplomów i pucharów 
dla najlepszych. 
 Puchary dla najlepszych członków sekcji Morawica wręcza-
li: wójt gminy Morawica, Marian Buras, Prezes Zarządu Od-
działu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Dale-
szyce-Morawica - Sylwester Kuc oraz prezes firmy Jumar Jerzy 
Tworek. Wyróżnienia wręczono w kilku kategoriach nagradza-
jąc zarówno gołębie dorosłe, jak i młode w lotach na różnych 
dystansach. I tak, Mistrzem Oddziału został Krzysztof Dudajek, 
a Super Mistrzostwo Oddziału zdobył Sylwester Kuc.
 Warto przypomnieć, że sekcja w Morawicy powstała 
w 2010 roku i skupia 48 członków mieszkających na terenie ca-
łej gminy. Łącznie Oddział Daleszyca-Morawice liczy sobie 144 
członków. Wśród zrzeszonych nie brakuje zdobywców licznych 
tytułów, pucharów i odznaczeń. Dbanie o dobry stan zdrowia 
ptaków, codzienne czyszczenie gołębników i regularne treningi 
to ich chleb powszedni. Na swoim wyposażeniu sekcja posia-
da specjalistyczny samochód z przyczepą do przewozu nawet 
8 tysięcy gołębi. 
 Jak zgodnie podkreślali członkowie sekcji podczas podsu-
mowania sezonu lotowego oddziału Daleszyce-Morawica łą-
czy ich wspólna pasja, a sportowa rywalizacja nadaje sens ich 
życiu. - Wyhodowanie dobrego gołębia, takiego, który poko-
na dystans wielu kilometrów w możliwie najkrótszym czasie 
i powróci do właściciela wcale nie jest łatwe. Wymaga wiele 
zamiłowania i pracy, ale przychodzące sukcesy rekompensują 
to wszystko wystarczająco i dają wiele satysfakcji – podkreśla 
Sylwester Kuc, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Związku Ho-
dowców Gołębi Pocztowych Daleszyce-Morawica. - Gołębie to 
piękne i bardzo inteligentne ptaki, zachwycające szybkością   – 
dodaje prezes Sylwester Kuc.

Hodowcy charytatywnie
 Jak się okazuje, hodowla gołębi pocztowych to nie tylko 
treningi i zawody, ale też pomoc potrzebującym. Zarząd Okrę-
gu PZHGP Kielce już od pięciu lat organizuje Lot Charytatywny 
„Paryż”, w którym biorą udział hodowcy z całej Polski. Zebrane 
środki przekazywane są na pomoc dzieciom leczonym w Świę-
tokrzyskim Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego 

Oddział Daleszyce-Morawica
podsumował sezon lotów gołębi pocztowych

Hodowcy gołębi pocztowych z Oddziału Daleszyce – Morawica zakończyli tegoroczny sezon lotowy. Zima to 
dla nich jednak nie czas na urlop, a okres wzmożonych przygotowań do kolejnych lotów.

w Kielcach. – To wspaniała inicjatywa, która z roku na rok cie-
szy się coraz większą popularnością. W ubiegłorocznej edycji 
wzięło udział 1065 hodowców i prawie 4,5 tysiąca gołębi, któ-
re miały do pokonania dystans o długości 1300 kilometrów – 
powiedział Marek Zys, wiceprezes ds. gospodarczych i skarbnik 
sekcji Morawica. – Dzięki lotom i licytacji przekazanych chary-
tatywnie gołębi, dzieci ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii 
mogą otrzymać niezbędną pomoc – zaznaczył wiceprezes ds. 
lotowych i prezes sekcji Morawica Arkadiusz Kołek.

Agnieszka Olech

PODZIĘKOWANIA
Oddział Daleszyce-Morawica Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych dziękuje władzom gminy Morawica z wój-
tem Marianem Burasem na czele oraz władzom Miasta i Gminy 
Daleszyce z burmistrzem Dariuszem Meresińskim za wspieranie 
ich działalności. Podziękowania składamy także na ręce preze-
sa firmy JUMAR Jerzego Tworka, Jacka Iwańskiego – właścicie-
la Piekarni Białogon, Juliana Zychowicza – Zakładu Przetwór-
stwa Mięsnego oraz dla Dominika Wieczorka – MDM Usługi 
Transportowe. 

Oddział Daleszyce-Morawica
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
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Na sportowo z mistrzem w Bilczy

 Niesprzyjająca aura nie odstraszyła miłośników sportu, któ-
rzy w Bilczy mieli niepowtarzalną okazję poćwiczyć pod okiem 
wielokrotnego mistrza Polski i brązowego medalisty Mistrzostw 
Świata i Europy w nordic walking Krzysztofa Człapskiego. 

Sport, ale bez rywalizacji
 - To budujące, że sporo osób przyszło, by się poruszać, wziąć 
udział w zawodach, spędzić czas aktywnie. Celem spotkania nie 
była rywalizacja, ale promowanie zdrowego stylu życia i to się 
udało - podkreślał zastępca wójta Morawicy, Marcin Dziewięcki. 
- Chcieliśmy, aby ludzie wyszli z domów i spędzili dzień aktyw-
nie. Stąd pomysł na zorganizowanie biegowego i marszowego 
wydarzenia – mówiła Beata Chmiel, pomysłodawczyni i główny 
organizator imprezy z ramienia Nordic Team Scyzoryki.

Podczas uroczystości wręczono wiele pucharów dla najlepszych
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 W zawodach biegano na 250, 400 metrów i 3 kilometry, 
a także maszerowano z kijkami. Na zwyciężców w poszczegól-
nych kategoriach czekały medale, puchary i nagrody.
Chodzić każdy może
 Dobrym duchem imprezy był Krzysztof Człapski, który 
chętnie udzielał wskazówek dotyczących techniki chodu, od-
powiedniego sposobu ułożenia kijków i ciała. Chętnych do 
poznania tajników nordic walking nie brakowało! - To typo-
wo towarzyska forma aktywności, która dodatkowo pozwala 
utrzymać formę i schudnąć. Ja od czerwca zrzuciłam już 7 nad-
programowych kilogramów. Zapraszam więc wszystkich chęt-
nych do chodzenia z nami - mówi Beata Chmiel, niestrudzona 
propagatorka nordic walking w Bilczy i okolicy. Informuje, że 
zajęcia odbywają się w Bilczy o godzinie 19 w każdy poniedzia-
łek, środę i piątek. - Są bezpłatne, a na zajęciach ćwiczymy, 
szybkim tempem maszerujemy z kijami i szkolimy prawidłową 
technikę marszu.
Można schudnąć i nabyć kondycji
 Organizatorami wydarzenia był Nordic Team Scyzoryki – 
amatorska grupa pod przewodnictwem Beaty Chmiel z Bilczy, 

75 KDH z Bilczy pod wodzą druha Lucjana Pietrzczyka zaan-
gażowana w ramach projektu “Świetlice podwórkowe”, OSP 
w Bilczy oraz Kreatywni Bilczanie. Partnerami wydarzenia była 
Hala Sportowa Bilcza oraz pływalnia “Koral”. Dla najlepszych 
zawodników przewidziano pamiątkowe medale i statuetki, 
a  każdy z uczestników otrzymał kupon rabatowy na pływal-
nię “Koral” w Bilczy. - Składamy serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy zaangażowali się w organizację tego wy-
darzenia. Cieszymy się, że jak na pierwszy raz zainteresowa-
nie było tak duże. Ta impreza będzie organizowana dwa razy 
w roku. Kolejna odbędzie się w czerwcu i już dzisiaj serdecz-
nie wszystkich zapraszamy – zapowiedział druh Lucjan Pietrz-
czyk, któremu towarzyszyli podczas wydarzenia harcerze z 75 
KDH z  Bilczy w ramach projektu “Świetlice podwórkowe”. - 
Zapraszamy też na wspólne trenowanie w grupie wszystkich 
tych, którzy chcą schudnąć, złapać kondycję i wyjść po prostu 
z domu – zachęca Beata Chmiel. Pierwsza w historii “Sobota 
z Ruchem i Druhem” została zorganizowana pod patronatem 
wójta gminy Morawica, Mariana Burasa. 

Agnieszka Olech

Dla najlepszych wręczono puchary i medale

Mistrz w nordic walking Krzysztof Człapski poprowadził rozgrzewkę

Morawicka Liga Futsalu 
Tradycyjnie w druga sobotę listopada rozpoczęła rozgrywki III edycja Morawickiej Ligi Futsalu. Do rywalizacji 
przystąpiło 16 zespołów reprezentujących firmy i mieszkańców z naszej Gminy. Rywalizacja toczyć się będzie 
na dwóch szczeblach. Tytułu bronią zawodnicy Young Boys Obice. Poniżej wyniki 1 kolejki i terminarz na gru-
dzień.

1 kolejka- 12 listopad 2016r. (sobota)
 W pierwszym meczu debiutujący w rozgrywkach zespół 
z Woli Morawickiej rozgromił Jumar, dwoma trafieniami dla 
WM Teamu w tym spotkaniu mogli się pochwalić Wojciech 
Surdyk, Mateusz Kaniowski i Mateusz Czernek. Dobry start 
zanotował innym beniaminek z Woli Morawickiej, po bardzo 
wyrównanym meczu ekipa Artura Chlebowskiego pokonała 
Orlęta Chmielowice. Po wysokiej wygranej w pierwszym meczu 
WM Team, tym razem został rozgromiony przez Futsal Dęb-
ska Wola, pomimo prowadzenia nawet 3:1 w pierwszej poło-
wie. Futsal pomimo braków kadrowych (bez zmienników) już 
w pierwszej połowie wyszedł na dwu bramkowe prowadzenie, 
a w drugiej dołożyli kolejne dwa trafienia. Hat-trikiem w tym 
spotkaniu popisał się Kamil Makocki z Futsalu. W ostatnim 
spotkani II ligi, Orkan po początkowych kłopotach 0:2, zdo-
łał odwrócić losy spotkania strzelając kolejno cztery gole, przy 
braku skuteczności PG Teamu. Dwie bramki dla Orkana zdobył 
Adam Tetelewski. Dużo więcej emocji sportowych było w roz-

grywkach I  ligi. W pierwszym spotkaniu Albatrosi pomimo 
wysokiego prowadzenia 3:0, 4:1 nie zdołali wygrać spotkania. 
Walcząca do końca ekipa Grunwaldu zdołała doprowadzić do 
remisu, a w serii rzutów karnych zapewnić sobie dodatkowy 
punkt dzięki Emilowi Barchanowi (przyp. zmiana od tego se-
zonu w regulaminie, dodatkowy punkt za zwycięstwo po remi-
sie w serii rzutów karnych). Dwie bramki w tym meczu zdobyli 
Arkadiusz Terech (Albatrosi) i Rafał Woliński (Grunwald), ak-
tualni liderzy klasyfikacji strzelców. Zmiana nazwy skutecznie 
podziałała na zespół z Brzezin, Netbik przez cały mecz kontro-
lował wynik i pewnie zwyciężył Eko Wat zostając pierwszym 
liderem. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu wice-
mistrz poprzedniego sezonu Semabud pokonał trzeci zespół 
Ceramik Murexin. Spotkanie było bardzo wyrównane, o zwy-
cięstwie ekipy Mariusza Zięby zdecydował strzał Kamila Mill-
nera na cztery minuty przed końcem. Wcześniej swoje sytuacje 
miała drużyna Filipa Robaka, m.in. na przeszkodzie stanęła 
poprzeczka bramki Semabudu. 
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 W pierwszej kolejce sędziowie podyktowali jeden rzut karny 
wykorzystane przez Pawła Motyczyńskiego i jeden rzut karny 
przedłużony także wykorzystany przez zawodnika Grunwaldu Ra-
fała Wolińskiego. Zawodnicy otrzymali 3 żółte kartki, obyło się bez 
wykluczenia. MVP kolejki został Mateusz Kaniowski z WM Team. 

Terminarz na grudzień:

4 kolejka - 3 grudzień 2016r., od godziny 16.00
Meditrans- PG Team
White Media – WM Team

Orkan – Futsal
Jumar – Orlęta
Meditrans – Futsal
Czarni – Semabud
Young Boys- Ceramik Murexin
Albatrosi – Eko Wat
Grunwald - Netbik

5 kolejka - 10 grudzień 2016r., od godziny 15.00
PG Team – White Media
WM Team- Meditrans

Futsal – Jumar
Orlęta – Orkan

5 kolejka - 11 grudzień 2016r., od godziny 
16.30
Ceramik Murexin – Czarni
Semabud – Young Boys
Netbik – Albatrosi
Eko Wat - Grunwald

6 kolejka – 17 grudzień 2016r., od godziny 
16.00
Orlęta – PG Team
WM Team- Futsal
Jumar – Meditrans
White Media – Orkan
Czarni- Eko Wat
Young Boys – Netbik
Albatrosi – Semabud
Grunwald – Ceramik Murexin

7 kolejka – 23 grudzień 2016r. (piątek), od 
godziny 20.00

R E K L A M A R E K L A M A
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Netbik – Czarni
Eko Wat – Young Boys
Ceramik  Murexin – Albatrosi
Semabud - Grunwald

7 kolejka – 30 grudzień 2016r. (piątek), 
od godziny 20.00
WM Team – Orkan
PG Team – Jumar
Futsal- White Media
Orlęta - Meditrans

Jacek Kubicki

OGŁOSZENIE
Urząd Stanu Cywilnego 
w Morawicy informu-
je, że w związku z otrzy-
maniem praw miejskich 
od 1 stycznia 2017 roku 
w  pierwszych dniach No-
wego Roku mogą nastąpić 
utrudnienia w obsłudze 
mieszkańców w zakresie 
rejestracji stanu cywilne-
go, ewidencji ludności 
i wydawania dowodów 
osobistych.
Utrudnienia wynikają ze 
zmian w  Rejestrach Urzę-
dowych Podziału Teryto-
rialnego Polski (TERYT) 
oraz w Systemie Rejestrów 
Państwowych. Za ewentu-
alne utrudnienia przepra-
szamy.

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
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Wielka Orkiestra 
Świątecznej

Pomocy zagra
w Morawicy

Miło nam poinformować, iż 
w Morawicy przed Centrum 
Samorządowym zagra Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
15 stycznia 2017 roku po raz 
pierwszy w Morawicy rozbły-
śnie czerwone serduszko i świa-
tełko do nieba.  To jubileuszowy 
25 Finał WOŚP i dlatego  Mora-
wica już jako miasto  przygo-
towuje się do tego wydarzenia 
niezwykle pieczołowicie. Szyku-
jemy moc atrakcji dla wszyst-
kich zainteresowanych finało-
wym graniem. Sztab Główny 
Wielkiej  Orkiestry Świątecznej 
Pomocy został zarejestrowany 
w siedzibie Samorządowego 
Centrum Kultury w Morawicy, 
ul. Spacerowa 7. 
Wszystkich zainteresowanych 
włączeniem się w pracę Szta-
bu WOŚP w Morawicy prosimy 
o kontakt:
tel. 41 3114 691, 41 3114 692 
w. 300,301,303; e-mail: sckmo-
rawica@onet.pl   
Szczegółowy program wyda-
rzeń kulturalnych organizowa-
nych w tym dniu będzie za-
mieszczony na stronie Gminy 
Morawica;  www.morawica.pl
Orkiestra zagra
„Dla ratowania życia i zdro-

wia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz 

dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom”.

Kochani !!!
Otwórzcie serca  dla WOŚP 

15 stycznia 2017 roku.
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 Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest polskim cy-
wilnym odznaczeniem państwowym, nadawanym przez Prezy-
denta RP. Medal stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły ze 
sobą więcej niż 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 
lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obec-
nego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 paździer-
nika 1992 o orderach i odznaczeniach.
 14 par małżeńskich z Gminy Morawica hucznie obchodziło 
okrągły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Życzenia po-
myślności i szczęścia na jeszcze wiele długich wspólnych lat 
złożyli jubilatom Wójt Gminy Morawica Marian Buras, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Morawica Ewa Zaczek-Kucharska, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damian Woźniak, radna Ma-
rianna Parlicka-Słowik oraz Edyta Chłąd kierownik USC w Mora-
wicy. - Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego w dzisiejszych 
czasach nabiera wyjątkowego znaczenia – mówił wójt gminy 
Morawica, Marian Buras. - Te medale to symbol miłości, wza-
jemnego zrozumienia, poszanowania i jedności. Stanowicie dla 
młodego pokolenia wzór wytrwałości i wierności małżeńskiej. 
Życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia na kolejne lata ży-
cia i szczęścia. Niech otacza was krąg samych życzliwych ludzi, 
obyście zawsze czuli się potrzebni – dodał włodarz gminy, a do 
życzeń przyłączyła się również przewodnicząca Rady Gminy 
Morawica Ewa Zaczek-Kucharska wraz z radnymi.

W Morawicy świętowano jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego 

Były medale, dyplomy, morze kwiatów i moc życzeń – tak właśnie czternaście par z terenu gminy Morawica 
świętowało w tym roku złote gody. Uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia po-
życia małżeńskiego odbyło się 22 października w Centrum Samorządowym w Morawicy.

 Jubilaci otrzymali medale nadane przez Prezydenta RP „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie” oraz listy gratulacyjne, legity-
macje, kwiaty i upominki. Nie obyło się bez łez wzruszenia, kie-
dy Rodzinna Kapela Koranów odegrała marsza weselnego. Po 
odśpiewaniu tradycyjnego „Sto lat” podniosłą chwilę uczczono 
wznosząc toast symboliczną lampką szampana.
 Po oficjalnych uroczystościach, przy słodkim poczęstunku 
nadszedł czas na rozmowę. Tradycyjnie już za namową znanej 
poetki, Cecylii Korban z Nidy, która w uroczystościach jubile-
uszowych pożycia małżeńskiego w Morawicy uczestniczy nie-
przerwanie od 1995 roku, małżonkowie chętnie dzielili się swo-
imi przemyśleniami na temat udanego małżeństwa. Opowiadali 
o swoim szczęściu, radościach i smutkach, a także o sukcesach 
oraz porażkach, jakie przeżyli w czasie 50 lat związku małżeń-
skiego. Jednak pytani o „złoty środek” na utrzymanie zgodnego 
związku, wszyscy rozkładali ręce zgodnie twierdząc, że nie ma 
takiego. Podkreślali natomiast, że ich małżeństwa zawsze opie-
rały się na szacunku dla wartości rodzinnych, miłości do drugiej 
osoby oraz wzajemnej tolerancji i wyrozumiałości. 

 Warto dodać, że uroczystość uświetniła swoją znakomitą 
twórczością poetka ludowa Cecylia Korban oraz Rodzinna Ka-
pela Korbanów.
 W tym roku złote gody świętowali: Bogusława i Włady-
sław Adamczyk z Piasecznej Górki, Rozalia i Czesław Błaszczyk 
z Radomic, Janina i Stanisław Czwartos z Podwola, Maria i Ry-
szard Gruszczyńscy z Morawicy, Aleksandra i Jerzy Januszek 
z Lisowa, Krystyna i Stanisław Jaszczyk z Nidy, Wiesława i Mie-

czysław Kumór z Brzezin, 
Regina i Władysław Ole-
jarczyk z Drochowa Dolne-
go, Marianna i Jan Piecyk 
z Woli Morawickiej, Emilia 
i Józef Pierzak ze Zbrzy, 
Weronika i Stefan Rabiej 
z Piasecznej Górki, Stani-
sława i Zdzisław Wojcie-
szyńscy z Brzezin, Maria 
i Franciszek Wojsa z Obic 
oraz Krystyna i Stanisław 
Wójcik z Radomic. 

Wszystkim jubilatom ży-
czymy dużo zdrowia, miło-
ści cierpliwości i kolejnych 
pięknych rocznic wspólne-
go życia.

Fot. Andrzej Radomski




