
Gazeta bezpłatna

Miesięcznik Samorządowy
KWIECIEŃ 2016   Nr 4 (282)
ISSN  1509-0884

Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Państwa drzwi,
a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i pogodę ducha.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
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smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
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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

Drzewa rozkwitają, 
A w „Koralu” ceny spadają,
Od 30 kwietnia do 3 maja,

 7 zł za 60 minut pobytu w wodzie,
I poczujesz się radośnie  

Jak pszczółka w majowym ogrodzie.
Nie wahaj się ani chwili,

Bo tylko słonko z żalu kwili,
Że nie może dla ochłody

W „Koralu” skorzystać z wody.
Zapraszamy!!!!

MAJOWA
PROMOCJA
W KORALU !!!!
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Śmierć i Zmartwychwstanie

Gdzieś przy brzegu Genezaret
puste łodzie
drży na piasku porzucona
mokra sieć
jakieś cienie na wzburzonej
ciemnej wodzie
czy dla świata nastał dzisiaj
sądny dzień

Ogród spędził ze swych oczu
sen oliwny
chciałby pojąć i zrozumieć 
cóż to jest
samotności opuszczenia
obraz dziwny
to Bóg Człowiek tu gotuje
się na śmierć

Już miłości zdradnej czuły
pocałunek
już wierności głośne echo
małych słów
człowiek Boga w swą obronę
wziąć nie umie
zbyt wysoki wybudował
w sercu mur

Nałożono mu na barki
znak sromoty
idzie z trudem biczowany
pośród kpin
Krwią niewinną znaczy drogę
na Golgotę
upadając pod ciężarem ludzkich win

Drzewo krzyża dźwiga Ciało
Krwią zbroczone
jak modlitwę do Najświętszych
Boskich Ran
zgroza śmierci ogarnęła
ziemię całą
w Ręce Ojca oddał Ducha
życia Pan

A pod krzyżem serce Matki
kona z żalu
przyjaciele topią oczy
w strugach łez
pocieszenie ich spoczywa
w Zmartwychwstaniu
w nim na zawsze Bóg pokona
grzech i śmierć

Czas wypłynąć w gotowości
stoją łodzie
martwe żagle natchnął życiem
Boży wiatr
w codzienności wieczność skrada
się jak złodziej
Wierna Miłość pragnie zbawić
cały świat.

Dorota Mostowiec  III.2016

Artyści z grupy literackiej „Bocianie Gniazdo” wierszem o Świętach Wielkanocnych

Święta Wielkiej Nocy
Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się 
wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Wielkanoc ma dla chrześci-
jan i kultury chrześcijańskiej przede wszystkim wymiar duchowy. Jest 
to bowiem czas, kiedy w kościołach i modlitwach wierni wspominają 
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. O niezwykłej magii świątecz-
nych dni możemy przeczytać w wierszach artystów z grupy literackiej 
„Bocianie Gniazdo”, pod przewodnictwem znanej i cenionej poetki 
Danieli Kowalskiej.

Przeminął czas zimowy

Przeminął czas zimowy
Słonko wznosi sie ku górze
Ożywione juz stokrotki
I pachnace pnące róże

Ten czas wszystko porzypomina
Bo w tej własnie porze roku
Jezus Chrystus nam zmartwychwstał
 Aby stanąć przy człowieku 

Niechaj Boskiej tej miłości 
Nigdy nam nie będzie brak
Pan Bóg wszystko ma w opiece 
Wszystkich nas i cały świat

Życie jest włąsnością Boga
Choćby dał nam sto lat żyć 
Kazdy jednak musi odejśc 
Tam gdzie może wiecznie być  

Cecylia Korban

Rozważania Wielkopostne

Okres Wielkiego Postu -
Czas refleksji i rozmyślań
Otwarcia się na sprawy duchowe
Odbycia podróży w głąb serca

To odpowiednia pora
Na rachunek sumienia
Wielkopostne rekolekcje
Przemyślane postanowienia
Właściwa chwila na wyciszenie
Modlitwę serca i umartwienie

W wielkanocny poranek
Rozdzwonią się dzwony
Głosząc światu wielką nowinę
Jezus Chrystus zmartwychwstał
Syn Boży żyje...

Niech nasze serca będą czyste
Pełne miłości na Jego przyjście
Alleluja...

Elżbieta Janota

Bezpieczna łódka

Z małego, ciemnego pojemnika 
napełnionego wodą
wyparł mnie ból Matki

Wydałam okrzyk!
i... wypłynęłam
na ocean pragnień

Gwałtowny sztorm
wyrzucił mnie - rozbitka
na samotną wyspę rozmyślań
 
Złożyłam dłonie 
 i spostrzegłam, że jest to 
łódka z krzyżem

Otrzymałam ratunek
- mam Przewodnika 
i mój brzeg jest coraz bliżej
bo z pragnień tysiąca 
pozostało mi tylko jedno
 - bezpiecznie dopłynąć do Ojca

DANIELA KOWALSKA

Krzyża znak

Jeszcze nie dawno
Cieszył mnie świat
Choć pod ciężarem
Upadam nieraz
Wtenczas wspominam
Na mękę Pańską
I matki płacz
I teraz z kolan
Trudno mi wstać
Jakby kamienie
Ktoś mi zapodał
Ciężko podnoszę
Swój krzyża znak
Choć droga trudna 
Z nadzieją wyruszam co dnia

Anna Lachnik
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– Ja, w Wielkim Poście nie pije trunków
– Ja nie jem słodyczy
– Ja nie jem mięsa
– Ja nie tańczę
– Ja nie oglądam telewizji
– Ja nie opuszczam pacierza

 Tak przyrzekają sobie w Wielkim Po-
ście moi znajomi, mając  z pewnością na 
względzie przede wszystkim wzmocnić 
swojej osłabioną wolę. To są bardzo po-
żyteczne hasła, ale czy one nawet wy-
pełnione po brzegi pozwolą na szczerą 
rozmowę z Panem Bogiem ? Czy dzięki 
takim poświęceniom usłyszę głos swego 
Pana?
 Kilka lat temu nie radziłam sobie ze 
słowami Jezusa: „Błogosławieni ubodzy 
w duchu, bo oni osiągną Królestwo Nie-
bios (św. Mat. 5. 3). Skierowałam więc 
do Pana Boga pytanie: „Jak to, Panie 
Boże – pytałam – to ja, nie powinnam 
rozwijać swoich umiejętności? Mam żyć 

W Wielkim Poście…
z dnia na dzień tak samo; pracować, 
jeść, spać, budzić się, zmówić pacierz 
i znów to samo, od początku, jak robot, 
jak automat, jak niewolnik? Często po-
wtarzałam pytanie, ale Pan bóg tylko 
słuchał. Miałam nadzieję, że otrzymam 
wyjaśnienie, ale minął rok, a  ja wciąż 
nie wiedziałam dlaczego „ubodzy w du-
chu” są tak wywyższeni. Aż tu, pewnej 
nocy otrzymałam odpowiedź, ale we 
śnie. Śniłam, że jestem na przyjęciu we-
selnym. Trzy wielkie sale wypełnione 
były ludźmi – śpiewem, muzyką. śmie-
chem, głośnymi rozmowami, Jedni tań-
czyli, inni wznosili toasty. Nagle  ktoś 
mnie zawołał po imieniu. – Przepraszam 
Was, Ojciec mnie woła – powiedziałam 
do moich towarzyszy zabawy. Zaśmiali 
się. – Nie żartuj, w takim gwarze usły-
szłas swojego Ojca? – Nie wygłupiaj się 
. Zostań! – mówili. Ale ja byłam pewna 
– wołał mnie mój ojciec. Dobrze znałam 

jego głos. Przebiegłam przez  dwie sale, 
aby się z Nim spotkać. Uściskał mnie 
i powiedział: „Usłyszałaś mnie, pomimo, 
że setki duchów mąciło ci słuch, zagłu-
szało relacje między nami. Bądź dalej 
uboga w duchu. Słuchaj tylko tego, któ-
rego wybrałaś sobie na przewodnika.
 Zrozumiałam ten sen. W Wielkim Po-
ście wybrałam się na „samotną wyspę”. 
Pragnęłam ciszy. Wyłączyłam komputer, 
telewizor, komórkę. Mówiłam, pytałam 
i otrzymywałam rady. Miałam jednego 
przewodnika. Zamieszkał we mnie jeden 
duch. 
 Pan Bóg dał każdemu własny, niepo-
wtarzalny głos. Rozpoznajemy bliskich, 
znajomych po ich głosie. Nie mylimy 
się. Znamy głos Boga Ojca. A wszystko 
to może się zdarzyć naprawdę - tylko 
w Wielkim Poście.

Daniela Kowalska

Od dziewiętnastu lat w okresie Wielkiego Postu rycerze Niepokalanej Diecezji Kieleckiej czuwają przy Maryi 
Matce Nieustającej Pomocy w Morawicy k. Kielc. Od wczesnych godzin rannych w morawickiej Świątyni gro-
madzili się rycerze z Kielc i okolicznych parafii.

 XIX Wielkopostna Pielgrzymka Po-
kutna Rycerstwa Niepokalanej miała 
miejsce 27 lutego 2016 roku. Na Świę-
te Wzgórze Ziemi Morawickiej przybyło 
21 delegacji rycerek i rycerzy z diecezji 
kieleckiej ze swoimi kapłanami, delega-
cja ze Starachowic, animatorki z Bełcha-
towa, siostra Judyta ze Zgromadzenia 
Sióstr Niepokalanek.
 Śpiew Godzinek o Niepokalanym Po-
częciu Najświętszej Maryi Panny rozpo-
czął modlitewne czuwanie pielgrzymów 
i parafian. Potem modlitwą różańcową 
szturmowano niebo, błagając  o pokój 
na świecie, zgodę dla Polaków, dary Du-
cha Świętego dla rządzących oraz  o mi-
łosierdzie Boże dla chorych, cierpiących, 
niepełnosprawnych, a także o wytrwa-
nie w służbie Niepokalanej. 

Pielgrzymka Pokutna Rycerstwa 
Niepokalanej na Kalwarię
Świętokrzyską w Morawicy

 Po raz pierwszy w modlitwach to-
warzyszył nam ks. biskup Jan Piotrow-
ski, ordynariusz diecezji kieleckiej. Ho-
norowych gości: księdza biskupa, ojca 
Stanisława Piętkę, narodowego prezesa 
Rycerstwa Niepokalanej serdecznie po-
witała delegacja: Krystyna Radomska - 
animatorka diecezjalna, Antoni  Garstka 
- prezes Stowarzyszenia Rycerstwa Nie-
pokalanej diecezji kieleckiej, Marianna 
Parlicka –Słowik, która przywołała po-
stać  świętego męczennika z Auschwitz 
Birkenau ojca Maksymiliana Marii Kolbe: 
On numer16670  nie załamał się, został 
patronem milionów  numerowych ist-
nień ludzkich. Wiatr poniósł jego prochy 
po polskiej ziemi, wiatr zasiał ziarna mę-
stwa, niezłomnej wiary, żarliwej miłości, 
niezachwianej nadziei. 

 W homilii ks. biskup cytował słowa 
papieża Franciszka, jego apel o miłosier-
ne spojrzenie na drugiego człowieka, 
przywołał postać świętego Jana Pawła 
II – apostoła miłosierdzia, przypomniał 
jak niezłomny rycerz Niepokalanej ojciec 
Maksymilian Kolbe zwyciężał zło i dał 
heroiczny przykład miłosierdzia. Kazno-
dzieja apelował do wiernych, by kiedyś 
nie stanąć przed Bogiem z pustym ser-
cem jak syn marnotrawny. W  obliczu 
tylu tragicznych wydarzeń na świe-
cie – dźwiganie pociechy, pomocy dla 
skrzywdzonych to zadanie dla Rycerzy 
Niepokalanej.
 Podczas Mszy świętej poszerzyły się 
zastępy rycerstwa o nowe osoby. Złoże-
nie przyrzeczenia i pasowanie na rycerzy 
przez narodowego prezesa Stanisława 
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• Wyjaśniamy jak przekazać 
1% podatku dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych.
Rozliczając się z urzędem 
skarbowym  w 2016 r. moż-
na przekazać 1 % podat-
ku na rzecz wybranej OSP 
z  terenu Gminy Morawica. 
Wystarczy, że w zeznaniu za 
rok podatkowy 2015:
• we „Wniosku o przekaza-
nie 1% podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku 
publicznego (OPP)”, który 
znajduje się na końcu każde-
go zeznania rocznego wpi-
szemy numer KRS Związku 
OSP RP: 0000 116 212,
• w części „Informacje uzu-
pełniające”, w „Celu szcze-
gółowym 1%” wpiszemy 
skróconą nazwę wybranej 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
wraz z jej dokładnym adre-
sem.
• Poniżej przedstawiamy 
wykaz OSP z terenu Gminy 

Sprostowanie do artykułu „Przekaż 1% podatku!”
opublikowanego w Wiadomościach Morawickich

- Marzec 2016 nr 3/2016 (281)

Morawica a także KRS sto-
warzyszeń, fundacji i miesz-
kańców Gminy Morawica, 
na rzecz których można 
przekazać 1% swojego po-
datku:

OSP BILCZA                                                             
ul. Kielecka 25                                                             
26-026 Morawica                                                         

OSP BRUDZÓW                                                        
ul. Floriańska 27                                                           
26-026 Morawica                                                         

OSP BRZEZINY                                                        
ul. Szkolna 3                                                                 
26-026 Morawica                                                         

OSP CHALUPKI
ul. Ceramiczna 20                                                        
26-026 Morawica                                                         

OSP DĘBSKA WOLA                                               
Dębska Wola 77                                                           
26-026 Morawica                                                                                                                    

OSP DROCHÓW DOLNY                                        
ul. Ogrodowa 11                                                          
26-026 Morawica                                                         
                                                                                    
OSP LISÓW                                                                
ul. Szkolna 4a
26-026 Morawica                                                       
                                                                                     
OSP MORAWICA                                                     
ul. Pińczowska 20                                                       
26-026 Morawica                                                        
                                                                                     
OSP NIDA
Nida 38
26-026 Morawica

OSP OBICE
ul. Wesoła 18
26-026 Morawica

OSP RADOMICE  
Radomice 45A
26-026 Morawica

OSP WOLA MORAWICKA
ul. Podemłynie 3
26-026 Morawica                                                         

OSP ZBRZA
Zbrza 47
26-026 Morawica

FUNDACJA „MOŻESZ WIĘCEJ”
KRS: 0000424798
cel: Świetlica Ziomuś w 
Morawicy
                                                            
AGATKA BARTKIEWICZ
KRS: 0000198987
z dopiskiem – Pomoc dla 
AGATKI
BARTKIEWICZ
cel: leczenie i rehabilitacja 
chorej Agatki

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ ORKIESTRY 
DĘTEJ W MORAWICY
KRS: 0000037651
cel: pomoc chorym
dzieciom i rodzinom 
w trudnej sytuacji,
a także wsparcie
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Morawicy

Piętkę nastąpiło  w obecności ks. bisku-
pa. W czasie Eucharystii rozbrzmiewał 
śpiew pieśni wielkopostnych, pod kie-
runkiem organisty Karola Wieczorka, 
Hanna Pacyga wyśpiewała psalm, a Hele-
na Szczukiewicz modlitwę wiernych. Po 
nabożeństwie nowy asystent diecezjalny 
Rycerstwa - ks. dr Marcin Rokita skiero-
wał serdeczne słowa wdzięczności pod 
adresem ks. Pawła Kolanowskiego za 
20 lat ofiarnej służby dla Rycerstwa, za 
organizowanie kolonii dla dzieci i mło-
dzieży, gdzie zdarzało się, że kapelan 
gotował zupę, za poświęcenie dla osób 
niepełnosprawnych. Ks. Marcin przypo-
mniał zebranym, że w tym roku obcho-
dzimy 75. rocznicę męczeńskiej śmierci 
pierwszego Rycerza Niepokalanej świę-
tego Maksymiliana Kolbe. Dostojny gość 
z Niepokalanowa, ojciec Stanisław rów-
nież podziękował ks.  Pawłowi, przypo-
mniał jego zasługi i odczytał list gratula-
cyjny. Kiedy wręczano dyplom i kwiaty, 
rozległy się burzliwe, długie oklaski. 
Ks. Paweł Kolanowski to dzielny rycerz, 
gorliwy kapłan, jednocześnie bardzo 
skromny człowiek.
 Droga Krzyżowa rozpoczęła się 
od grobu ks. Stanisława Korneckiego, 
twórcy Rycerstwa w morawickiej parafii. 
Wierni odmówili modlitwę, złożyli kwia-
ty, zapalili znicz i pod przewodnictwem 

ojca Stanisława wyruszyła procesja na 
Kalwarię Świętokrzyską. Poczty sztan-
darowe, ks. biskup, kapłani oraz rzesza 
pielgrzymów i parafian podążała ślada-
mi męki Pana Jezusa i jego Matki. Wiel-
kim darem dla pielgrzymów była wyjąt-
kowo słoneczna pogoda.
 Jak zawsze gospodarz parafii ks. Jan 
Ciszek z pomocą Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich zadbał o poczęstunek dla 
pielgrzymów. Ks. Marcin Rokita podczas 

nabożeństwa do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy odczytał setki próśb i po-
dziękowań. Na zakończenie uroczystości 
kapłani zaprosili na rekolekcje do Sko-
rzeszyc i na wiosenny zjazd prezesów 
i animatorów do Niepokalanowa. Ostat-
nim akordem pokutnej pielgrzymki było 
odśpiewanie hymnu Rycerstwa Niepo-
kalanej. 

Marianna Parlicka - Słowik

Wierni tłumnie zgromadzili się w morawickim kościele

fo
t. 

Ba
rt
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z 

Kr
uk
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 Podczas gali Lekarz Roku 2015, jaka odbyła się w Kielcach, 
nagrodzono najlepszych medyków w regionie świętokrzyskim. 
Od lat w czołówce ulubieńców pacjentów w powiecie kielec-
kim znajduje się doktor Teresa Pędzior-Ząbczyńska, prowadzą-
ca przychodnię w Morawicy. Laureatce podczas uroczystej gali 
osobiście pogratulował wójt gminy Morawica, Marian Buras, 
dziękując jednocześnie za 16-letnią pracę w gminie.
 Jak podkreślano podczas gali, wszyscy nagrodzeni stano-
wią wzór profesjonalizmu, wiedzy medycznej, a także empatii 
i humanizu.  
 Warto przypomnieć, że dr Teresa Pędzior-Ząbczyńska jest 
lekarzem specjalistą drugiego stopnia z pediatrii i medycyny 
rodzinnej. Ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie. Od 
2000 roku kieruje Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
„Morawica” w Morawicy. 

Agnieszka Olech

W sobotę, 20 lutego na uroczystej gali w kieleckim Best Western Grand Hotelu poznaliśmy Lekarza Roku 2015 
i Najlepszą Przychodnię w regionie. Jak się okazało, miejsce II w powiecie kieleckim zajęła dr Teresa Pędzior-
-Ząbczyńska - pediatra, a zarazem prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Morawica”.

Doktor Teresa Pędzior-Ząbczyńska 
wśród najlepszych lekarzy 

Dominika Putko
z Klubu Karate Morawica okrzyknięta
świętokrzyskim talenten sportowym

Miło nam poinformować, że podczas 64. Plebiscytu Sportowego 2015 Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu pierw-
sze miejsce wśród talentów powiatu kieleckiego zdobyła dziewięcioletnia Dominika Putko z Klubu Karate 
Morawica. 

 Świętokrzyskich sportowców i trenerów uhonorowano 
podczas wielkiej gali, która się odbyła w Targach Kielce. Był to 
już 64. Plebiscyt Sportowy 2015 Świętokrzyskie Gwiazdy Spor-
tu. Kapituła konkursu wyróżniła także największe młode talen-
ty 2015 roku. Wśród nich na miejscu pierwszym uplasowała się 
niezwykle utalentowana zawodniczka Klubu Karate Morawica, 
Dominika Plutko.
 To właśnie dziewięcioletnia Dominika Putko zajęła pierwsze 
miejsce wśród talentów powiatu kieleckiego. Warto przypo-
mnieć, że ta utalentowana zawodniczka w tym roku zdobyła 
8 medali, z czego 4 złote w turniejach krajowych i międzyna-
rodowych. Swoim zwycięstwem była ogromnie zaskoczona. - 
Trenuję od szóstego roku życia, trzy razy w tygodniu. Nie mam 
zbyt wiele czasu na zabawę z koleżankami, ale sport daje mi 
wiele radości. Jestem szczęśliwa, że mogę trenować karate, do 
czego serdecznie wszystkich namawiam - mówi Dominika Plut-
ko, zdobywczyni tytułu talentu powiatu kieleckiego.

Agnieszka Olech
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Dr. Teresa Pędzior-Ząbczyńska wraz z innymi nagordzonymi
z dumą prezentuje zdobyty tytuł

Dziewięcioletnia Dominika Putko zajęła pierwsze miejsce wśród talentów powiatu 
kieleckiego
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 Kandydaturę Anety Bieleckiej na stanowisko skarbnika gmi-
ny Morawica przedstawił wójt Marian Buras. - Pani Aneta Bie-
lecka od dziesięciu już lat pracuje w Urzędzie Gminy Morawica 
w referacie księgowości. Przez te lata pracy ze swoich obo-
wiązków zawsze wywiązywała się bardzo dobrze - stwierdza 
wójt gminy Morawica, Marian Buras. - Pani Aneta prowadziła 
bardzo trudne sprawy, między innymi odzyskiwania podatku 
VAT. Inne gminy zatrudniały do tego firmy zewnętrzne, które 
brały określony procent od takich usług. Zważywszy na fakt, że 
w naszej gminie odzyskano blisko 10 milionów złotych z po-
datku VAT, to dla nas ogromne oszczędności - mówi wójt Ma-
rian Buras.
 Jak podkreśla włodarz Morawicy, finanse gminy odgrywają 
bardzo ważną rolę w możliwościach rozwoju gminy. - Zależało 
mi na tym, aby nowy skarbnik miał doświadczenie samorzą-
dowe i znał gminę. Chciałem, żeby na to stanowisko awanso-
wal pracownik, który już pracował w gminie. To pokazuje też 
pozostałym, że u nas jest możliwy awans nawet na najwyższe 
funkcje - podkreśla wójt Buras, który kandydaturę Pani Anety 
Bieleckiej na stanowisko skarbnika gminy Morawica przedsta-
wił Radzie Gminy Morawica.
 Aneta Bielecka swoją pracę zawodową rozpoczęła w 2006 
roku. Od 10 lat pracuje w referacie finansowym tutejszego 
Urzędu. W szczególności zajmowała się zagadnieniami podat-
ku VAT oraz jego odzyskiwaniem, a także dochodami gminy, 
księgowaniem uchwał i zarządzeń dotyczących budżetu, czy 
zwrotem akcyzy dla rolników. Zajmowała się również księgo-
wością związaną z użytkowaniem wieczystym oraz czynszem, 
a także zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Posiada 
wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła Liceum Ekono-
miczne przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego 
w Kielcach, studia licencjackie na Politechnice Świętokrzyskiej, 
studia uzupełniające magisterskie na kierunku ekonomia w Po-
litechnice Radomskiej im. Kazimierza Puławskiego oraz studia 
podyplomowe na wydziale politologii i europeistyki w zakresie 
administracji publicznej w Wyższej Szkole Ekonomii i Admini-
stracji w Kielcach. Poza tym stale podnosi swoje kwalifikacje 
poprzez różnego rodzaju szkolenia i kursy. Szczególnie intere-
suje się zagadnieniami związanymi z finansami publicznymi, 
public relations czy obsługą  kadrowo płacową firmy.
 Rada Gminy Morawica po zapoznaniu się z kandydaturą 
Pani Anety Bieleckiej na stanowisko skarbnika gminy nie miała 
żadnych wątpliwości co do słuszności wyboru. Podczas luto-
wego posiedzenia sesji Rady Gminy Morawica radni uchwałą 
Rady jednomyślnie powołali Panią Anetę Bielecką do pełnienia 
funkcji skarbnika gminy Morawica. - W mojejj opinii zarówno 
wykształcenie, jak i doświadczenie zawodowe pozwolą Pani 
Bieleckiej właściwie zarządzać finansami gminy - mówi wójt 
Marian Buras.
 Aneta Bielecka na stanowisko skarbnika gminy Morawica 
będącego jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy 
została powołana 24 lutego. Teraz przed nowym skarbnikiem 
gminy duże wyzwanie. - Funkcję skarbnika traktuję jako pew-

Aneta Bielecka nowym
skarbnikiem gminy Morawica

Gmina Morawica ma nowego skarbnika. Została nim Aneta Bielecka, która na tym stanowisku zastąpiła wielo-
letniego skarbnika gminy Marię Adach w związku z jej przejściem na emeryturę.

nego rodzaju misję, starając się ją kontynuować po swojej po-
przedniczce, która bardzo dobrze sobie z nią radziła. Będę sta-
rała się wypełniać swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem. 
Zdaję sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności i trudu, jaki 
będę musiała wykonać, ale wierze że przy sprawnej komuni-
kacji z władzami gminy wszystko się uda - mówi Aneta Bie-
lecka, skarbnik gminy Morawica. - Powierzone stanowisko jest 
dla mnie zaszczytem i jednocześnie zmusza mnie do większej 
dociekliwości i jeszcze większego zaangażowania w nowe obo-
wiązki. Stale trzeba czuwać nad ciągłymi zmianami przepisów 
prawnych, ustawy samorządowej, ustawy o finansach publicz-
nych i innych - wymienia skarbnik Aneta Bielecka i dodaje, że 
skarbnik nie działa sam. - W całym procesie tworzenia budżetu 
uczestniczą mieszkańcy poprzez radnych, sołtysów, stowarzy-
szenia, organizacje pozarządowe i wójta gminy, który po takich 
konsultacjach przedstawia projekt budżetu Radzie Gminy. Jest 
to ciągły proces stałej współpracy. Wszyscy pracujemy na to, 
aby w naszej gminie żyło się lepiej i na jak najlepszym poziomie 
- zaznacza nowa skarbnik, która podkreśla, że podjęcie decy-
zji o przyjęciu tej odpowiedzialnej funkcji wcale nie było pro-
stą sprawą. - Przy pierwszej rozmowie dotyczącej oferty bycia 
skarbnikiem nie byłam przekonana. Podczas kolejnych rozmów 
i argumentów Pana Wójta oraz bardzo intensywnych rozważań 
nad propozycją zgodziłam się. Była to jedna z najtrudniejszych 
decyzji. Podjęłam to swoje życiowe wyzwanie i chcę się z nim 
zmierzyć. Dzięki słowom otuchy, które otrzymuję od współpra-
cowników, najbliższych i rodziny mam więcej siły do działa-
nia. Za co już teraz jestem im wdzięczna. Mam nadzieję, że 
nie zawiodę zaufania, którym zostałam obdarzona przez Radę 
Gminy, Pana Wójta i swoich współpracowników, a tym samym 
również mieszkańców - dodaje nowa skarbnik gminy Morawi-
ca, Aneta Bielecka.

Agnieszka Olech
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Nową skarbnik gminy Anetę Bielecką powitano oficjalnie podczas posiedzenia sesji
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Morawicy informuje, że od 1 kwiet-
nia 2016 r. wchodzi w życie ustawa 
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci. 
 Zgodnie z ustawą świadczenie wy-
chowawcze w wysokości 500 zł przy-
sługuje rodzicom, opiekunom prawnym 
i faktycznym dzieci w wieku do 18 r.ż., 
na drugie i każde kolejne dziecko nieza-
leżnie od dochodu. 
 Rodziny o niskich dochodach mogą 
ubiegać się o świadczenie wychowaw-
cze na pierwsze dziecko  - przy speł-
nieniu kryterium dochodowego 800 zł 
netto lub 1200 zł w przypadku wycho-
wywania dziecka niepełnosprawnego.
 Pierwszy okres na jaki będzie przy-
znane prawo do świadczenia wycho-
wawczego rozpocznie się 1 kwietnia 
2016 r. i będzie trwać do 30 września 
2017 r. W przypadku ustalania prawa 
do świadczenia wychowawczego na 
pierwszy okres rokiem kalendarzowym, 
z którego dochody będą stanowiły pod-
stawę do ustalenia prawa do świad-
czenia wychowawczego jest rok 2014 
(z  uwzględnieniem dochodu uzyskane-
go i utraconego). 
 Jeśli wniosek zostanie złożony do 
dnia 1 lipca 2016 r. rodziny uprawnione 
do świadczenia wychowawczego otrzy-
mają wyrównanie od dnia 1 kwietnia 
2016 r. W kolejnych miesiącach, tj. od 
2  lipca 2016 r. świadczenie będzie wy-
płacane od dnia złożenia wniosku, za-
tem rodzice lub opiekunowie nie otrzy-
mają wyrównania od kwietnia br. 

   Rodzina 500 plus
 Powyższe świadczenie nie będzie 
wliczane do dochodu przy ustalaniu 
prawa do innych świadczeń, m.in. z po-
mocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 
z funduszu alimentacyjnego, stypen-
diów dla uczniów i studentów.
 Świadczenie wychowawcze będzie 
wypłacane przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Morawicy, nato-
miast w przypadku rodzin zastępczych, 
rodzinnych domów dziecka oraz placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego będzie wypłacane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kielcach.

 Informujemy, że wnioski o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego 
będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 
2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kie-
lecka 38, 26 – 026 Morawica:
Poniedziałek 7.30 - 18.00 
Wtorek  7.30 - 15.30 
Środa  7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 18.00
Piątek  7.30 – 10.00 

 W dniach od 1 kwietnia 2016 r. do 
dnia 29 kwietnia 2016 r., w każdy wto-
rek i czwartek, od godz. 8.00 do godz. 
12.00 wnioski złożyć można także w 
wyznaczonych punktach przyjmowania 
wniosków:
Zespół Szkół w Bilczy, ul. Szkolna 2 - Bi-
blioteka
Zespół Szkół w Obicach, ul. Szkolna 18 
Zespół Szkół w Brzezinach, ul. Szkolna 1 

 Wniosek i załączniki do wniosku 
będzie można złożyć także drogą elek-
troniczną za pomocą systemu telein-
formatycznego dostępnego na stronie 
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/
index.eup po ich uwierzytelnieniu bez-
piecznym podpisem elektronicznym we-
ryfikowanym za pomocą ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.
 Jednocześnie informujemy, że zło-
żenie wniosków w pierwszych dniach 
kwietnia nie przyspieszy ich rozpatry-
wania, gdyż wydawanie decyzji będzie 
następowało w miarę możliwości or-
ganizacyjnych. Zgodnie z ustawą o po-
mocy państwa w wychowywaniu dzieci 
ośrodek pomocy będzie miał do trzech 
miesięcy, licząc od dnia złożenia wnio-
sku z prawidłowo wypełnionymi doku-
mentami, na wydanie decyzji i wypłace-
nie świadczenia wychowawczego.
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 41  301 40 41 
a także na uruchomionej w Świętokrzy-
skim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach 
infolinii dla adresatów świadczenia 
czynną w godz. 7.30 – 15.30 (oprócz 
dni wolnych i świąt) pod numerami te-
lefonów 41 342 16 35 lub 41 342 12 05 
oraz droga mailową pod adresem: 
wps39@kielce.uw.gov.pl i wps40@kiel-
ce.uw.gov.pl. 

Kierownik GOPS 
Kazimiera Szałas

Sesja Rady Gminy Morawica
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, przyjęcie zasad dotacji celowej na wymianę 
źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Morawica, a także powołanie nowe-
go skarbnika gminy Morawica - te i wiele innych uchwał podjęto podczas ostatniego posiedzenia sesji.

 Dofinansowaniu podlega realizacja przedsięwzięć zwią-
zanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, 
w tym również instalacja nowego źródła ciepła w budynkach 
mieszkalnych nowo budowanych, położonych na terenie 
gminy Morawica. Dotacja może być przeznaczona na: zakup 
i montaż pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem lub 
olejem opałowym, budowę instalacji wewnętrznej w przypad-
ku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem 
stałym na piec zasilany gazem lub olejem. Warto zaznaczyć, że 
dotacją objete są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie 
nowe, zamontowane po raz pierwszy i posiadające co najmniej 

Będą dopłaty do wymiany pieców 
 Gmina Morawica wprowadziła przyjęcie zasad dotacji celo-
wej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczysz-
czeń powietrza na terenie gminy Morawica. Przyjęta uchwała 
wraz z regulaminem określa szczegółowe zasady i tryb udziela-
nia dotacji celowej, którą mogą uzyskać osoby fizyczne zamiesz-
kałe i zameldowane na terenie gminy Morawica i posiadające 
tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana 
inwestycja. Wnioskodawca może uzyskac dotację po zrealizo-
waniu inwestycji w wysokości do 3 tysięcy złotych brutto, jednak 
nie więcej niż 50% kosztów całego przedsięwzięcia. 



9
Wiadomości Morawickie – Kwiecień 2016   nr 4/2016 (282)

 Wzięli w nim udział: Marian Buras - Wójt Gminy Morawica, 
Damian Zegadło - Diecezjalne Centrum ŚDM oraz księża z De-
kanatu Morawickiego: Ks. Jan Ciszek (Morawica), Ks. Marcin 
Polak - Dekanalny Duszpasterz Młodzieży, ks. Marek Mrugała 
(Bilcza), ks. Józef Knap (Brzeziny), ks. Henryk Terpiński (Dębska 
Wola), ks. Henryk Gawroński (Radomice) i ks. Stanisław Durek 

Światowe Dni Młodzieży
Wspólnie można więcej. Zgodnie z tą zasadą, w dniu 9 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy Morawica odbyło 
się spotkanie organizacyjne dotyczące Światowych Dni Młodzieży. 

(Obice).Monika Malicka - Kierownik Referatu Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy, 
 Celem spotkania było zapoznanie się z planem etapu die-
cezjalnego Światowych Dni Młodzieży, w czasie którego w na-
szym dekanacie będziemy gościć ok. 250 młodych z zagranicy. 
Wójt Marian Buras wykazał chęć współpracy w ramach orga-

dwuletnią gwarancję. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane 
na danej nieruchomości może być udzielona tylko raz.    
 
Gmina nadal będzie dopłacać do wody i ścieków
 Podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy w Mora-
wicy radni zatwierdzili taryfy za pobór wody i odprowadzanie 
ścieków. Stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2016 roku 
do 31 marca 2017 roku. 
 Jak poinformowano, przychody osiągane z działalności 
wodociągowej i kanalizacyjnej ZGK w Morawicy Sp. z o.o. 
w  okresie obowiązywania obecnych taryf pokrywają koszty 
tej działalności. Przedłużenie okresu obowiązywania taryf do 
końca marca 2017 roku jest uzasadnione ekonomicznie, ponie-
waż biorąc pod uwagę porównywalne warunki prowadzenia 
działalności w stosunku do roku 2015, obowiązujące obecnie 
ceny i stawki za dostawę wody i odbiór ścieków pozwolą na 
uzyskanie przychodów na pokrycie niezbędnych kosztów.  
 Przedstawione przez ZGK rzeczywiste koszty dostarczania 
wody i ścieków wynoszą odpowiednio 4.10 zł - woda i 6.19 
- ścieki. Aby obniżyć te ceny dla mieszkańców gmina dopła-
ci z budżetu kwotę około 1 miliona złotych. Dzięki dopłacie 
ostatecznie ceny wody i ścieków dla mieszkańców wzrosną 
umiarkowanie w porównaniu do roku ubiegłego. I tak, od 
1 kwietnia mieszkańcy zużywający wodę tylko do celów go-
spodarczych będą płacić 3,27 zł brutto za metr sześcienny 
pobieranej wody, a gmina dopłaci 0,08 zł brutto za metr sze-
ścienny oraz 3,44 zł brutto za metr sześcienny odprowadza-
nych do kanalizacji ścieków, a gmina dopłaci 2,75 zł brutto 
do metra sześciennego. Natomiast ceny wody i ścieków dla 
przedsiębiorców pozostaną na takim samym poziomie, co 
w roku ubiegłym. Przedsiębiorcy będą płacić 4,10 zł brutto 
za metr sześcienny pobieranej wody i 6,19 zł brutto za metr 
sześcienny odprowadzanych ścieków. Opłaty abonamentowe 
pozostaną na poziomie roku ubiegłego. 

Powołano nowego skarbnika
 Podczas lutowego posiedzenie sesji Rady Gminy Morawi-
ca uroczyście pożegnano wieloletniego skarbnika gminy Mo-
rawica, Marię Adach. Uchwałą Rady odwołano Panią Marię 
Adach ze stanowiska Skarbnika Gminy - głównego księgowe-
go budżetu Gminy Morawica z powodu przejścia na emerytu-
rę. W imieniu mieszkańców gminy, pracowników samorządo-
wych, radnych i sołtysów wójt gminy Morawica, Marian Buras, 
na ręce odchodzącej na emeryturę dotychczasowej skarbniczki 
złożył bukiet kwiatów i podziękowania za lata wytężonej pracy 
na rzecz gminy Morawica. Warto przypomnieć, że Pani Maria 
Adach powołana została 26 lutego 2004 roku podczas sesji 
Rady Gminy, a od 1 marca 2004 roku pełniła funkcję Skarbnika 
Gminy Morawica. 

 Po pożegnaniu dotychczasowej skarbnik powołano na to 
stanowisko Panią Anetę Bielecką - pracownika Urzędu Gminy 
w  Morawicy referatu księgowości z dziesięcioletnim stażem. 
Nowego skarbnika podczas sesji ciepło powitano i życzono 
wielu sukcesów. 

 Sesja tradycyjnie zakończyła się interpelacjami i wolnymi 
wnioskami, podczas których poruszono wiele ważnych dla 
mieszkańców spraw.

Agnieszka Olech
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Podczas sesji podziękowano za lata pracy wieloletniemu skarbnikowi gminy Morawica, 
Marii Adach
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nizacji tego wydarzenia. Podczas spotkania ustalono przykła-
dowe atrakcje, działania, wydarzenia, które parafie z dekanatu 
wspólnie z Urzędem Gminy Morawica będą mogły zapropono-
wać młodym pielgrzymom.
 Etap “Dni w diecezji” w ramach Światowych Dni Młodzieży 
odbędzie się w dniach 19-25 lipca. W tych dniach chętne ro-
dziny w naszych parafiach ugoszczą w swych domach młodych 
z różnych krajów świata. Obowiązkiem gospodarzy będzie za-
pewnienie noclegu, dostępu do łazienki oraz śniadania w ciągu 
tych 6 dni. Minimalna liczba przyjmowanych pielgrzymów to 
2 osoby. Codziennie rano o godz. 8.30 młodych będzie trzeba 
dostarczyć do kościoła parafialnego. Przez resztę dnia zosta-
ną pod opieką wolontariuszy z naszego dekanatu. Wspólny 
czas każdego dnia rozpoczynać będzie spotkanie modlitewne. 
W parafiach zorganizowane zostaną także obiady i kolacje dla 
gości z zagranicy i naszych wolontariuszy.

 Dotacja udzielana jest na podstawie 
uchwały Rady Gminy Morawica z dnia 22 lu-
tego w sprawie przyjęcia zasad udzielania do-
tacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu 
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na 
terenie gminy Morawica. Wartość jednora-
zowej dotacji wynosi maksymalnie 3 tysiące 
złotych, jednak nie więcej niż 50 procent 
wartości całego zadania. 
 Dofinansowaniu podlega realizacja przed-
sięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych, w tym również 
instalacja nowego źródła ciepła w budynkach 
mieszkalnych nowo budowanych, położonych 
na terenie gminy Morawica.
 Dotacja może być przeznaczona na: za-
kup i montaż pieca centralnego ogrzewania 
zasilanego gazem lub olejem opałowym, 
budowę instalacji wewnętrznej w przypad-

Można składać wnioski
o dotację na wymianę pieca

Od 15 marca w gminie Morawica ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany pieca węglowego na 
ogrzewanie gazowe lub olejowe.

ku wymiany pieca centralnego ogrzewania 
zasilanego paliwem stałym na piec zasilany 
gazem lub olejem. Warto zaznaczyć, że do-
tacją objete są wyłącznie urządzenia i mate-
riały fabrycznie nowe, zamontowane po raz 
pierwszy i posiadające co najmniej dwuletnią 
gwarancję. Dotacja na przedsięwzięcie reali-
zowane na danej nieruchomości może być 
udzielona tylko raz. 
 Aby otrzymać dofinansowanie należy: 
oszacować koszty zakupu pieca i jego wymia-
ny, określić termin realizacji wymiany (nie póź-
niej niż do końca października), złożyć wniosek, 
zawrzeć umowę z gminą Morawica, dokonać 
trwałej likwidacji dotychczasowego źródła cie-
pła, zakupić i zamontować piec/kocioł kwalifi-
kujący się do dofinansowania, przedłożyć do 
rozliczenia dokumenty potwierdzające likwi-
dację pieców/kotłów węglowych oraz zakup 

i montaż urządzeń grzewczych kwalifikujących 
się do dofinansowania zgodnie z warunkami 
określonymi w regulaminie, zapewnić Urzędo-
wi Gminy wgląd w realizację zadania w każdej 
jego fazie oraz udostępnić wszelką dokumen-
tację związaną z tym zadaniem. Prawidłowo 
wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz 
z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 
Urzędu Gminy po wykonaniu zadania, jednak 
nie później niż do dnia 15 listopada 2016 roku. 
 Regulamin przyznawania dotacji, wnio-
sek, projekt umowy oraz wniosek o rozliczenie 
zadania dostępne są na stronie internetowej 
www.morawica.pl. Zadanie realizowane jest 
przez Referat Rolnictwa Gospodarki Grunta-
mi i Geodezji. Informacje pod numerem tele-
fonu: 41-311- 691 wewnętrzny 116.

Redakcja

Wstępny program pobytu
19.07.2016 (wtorek) - Dzień przyjazdu: przyjęcie w parafiach, 
zakwaterowanie, zapoznanie
20.07.2016 (środa) - Dzień integracji: wycieczki krajoznawcze, 
na terenie gminy, rozgrywki sportowe, wieczorne spotkanie in-
tegracyjne w parafiach
21.07.2016 (czwartek) - Dzień pokuty: Eucharystia w parafii, 
wyjazd do Wiślicy, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i na-
bożeństwo różańcowe
22.07.2016 (piątek) - Dzień miłosierdzia: podjęcie praktycz-
nych dzieł miłosierdzia w parafii, zwiedzanie skansenu w To-
karni, Droga Krzyżowa na wzgórzu Kalwarii Świętokrzyskiej
23.07.2016 (sobota) - Dzień Emmanuela: wyjazd do Kielc, gra 
miejska, parada grup narodowościowych, Eucharystia i uwiel-
bienie na Kolporter Arena
24.07.2016 (niedziela) - Dzień wspólnoty: uroczysty obiad 
u rodzin, Eucharystia w parafii, popołudnie z rodzinami, festyn 
w Brzezinach
25.07.2016 (poniedziałek) - Dzień pielgrzymki: Eucharystia 
w Morawicy na zakończenie, pożegnanie
 Wszystkie osoby młody chętne zaangażować się w pomoc przy 
organizacji Światowych Dni Młodzieży prosimy o kontakt ze swo-
imi duszpasterzami bądź mailowo: wolontariat.kielce@caritas.pl.

Młodzież już przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży
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 - Projekt chcielibyśmy realizować w ramach działań przezna-
czonych dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z wykorzysta-
niem dofinansowania unijnego. Jeśli strategia dla tego obszaru 
zostanie zatwierdzona, być może jeszcze w tym roku ogłosimy 
przetarg na rozbudowę zbiornika i zagospodarowanie terenów 
wokół niego - mówi wójt gminy Morawica, Marian Buras.

Z myślą o najmłodszych plażowiczach
 Zbiornik retencyjno-rekreacyjny na rzece Morawce oddano do 
użytku w 2010 roku. Od tamtego momentu jest jednym z najchęt-
niej odwiedzanych kąpielisk w powiecie kieleckim. Co roku świetnie 
przygotowany do sezonu, z opieką ratowników, atrakcjami w po-
staci sprzętu wodnego czy kina letniego, w sezonie przyciąga ty-
siące plażowiczów. - Cieszy nas popularność tego miejsca i z uwagi 
na nią chcielibyśmy poszerzyć ofertę skierowaną do mieszkańców 
i turystów - zapowiada wójt Marian Buras. 
 W planach jest powiększenie powierzchni lustra wody. - Chce-
my nieznacznie powiększyć zbiornik i utworzyć bezpieczne kąpie-
lisko dla dzieci. W tej części poziom wody sięgałby nie wyżej niż 
1 metr 20 centymetrów. Planowane jest też wykonanie kolejnego 
fragmentu plaży, co będzie o tyle łatwiejsze, że w tym miejscu ro-
dzimy grunt, po zdjęciu wierzchniej warstwy gleby, stanowi czysty 
piasek. Robiliśmy już wstępne badania struktury geologicznej, aby 
potwierdzić ten fakt - wyjaśnia włodarz Morawicy.
 Dookoła zbiornika powstać mają ciągi pieszo-jezdne o szero-
kości około 4 metrów. - Zalew będzie można objechać na rowerze, 
a także spacerować wokół niego. Będzie to wymagało wykona-
nia kładki dla pieszych i rowerzystów na Morawce. Tę sprawę już 
od dawna zgłaszali nam mieszkańcy, którzy teren wokół zalewu 
upodobali sobie jako miejsce spacerów. Planujemy też rozmieścić 
wzdłuż tras pieszych specjalne urządzenia do ćwiczeń na powie-
trzu. Zagospodarujemy również teren przy plaży, gdzie powstanie 
budynek socjalny z toaletami, natryskami i przebieralniami - tłuma-
czy wójt Buras. Jest także pomysł na budowę niewielkiego skate-

Powstanie tu jeszcze więcej atrakcji

Zalew w Morawicy będzie rozbudowany
Baza dla karawaningu, nowe kąpielisko i część plaży wydzielona specjalnie dla najmłodszych, ciągi piesze, 
ścieżki rowerowe, kładka na rzece Morawka i pełne zaplecze sanitarne - takie inwestycje w okolicach zbiornika 
wodnego ma w planach gmina Morawica. Budowa może ruszyć na początku przyszłego roku.

parku, z którego mogłaby korzystać młodzież i dorośli z terenu ca-
łej Gminy. Idee jakie przyświecają realizacji tych wszystkich planów 
to poszerzyć ofertę sportową i uaktywnić ruchowo mieszkańców, 
tak aby rekreacja nad zalewem nie wiązała się tylko z leżeniem na 
plaży. 

Zatrzymają turystów na dłużej
 Gmina pozyskała też ponad trzy hektary zalesionych gruntów 
od Lasów Państwowych. W bezpośrednim sąsiedztwie zalewu ma 
tam powstać baza dla karawaningu. - Planujemy utworzenie około 
20 stanowisk na polu dla karawaningu. Ten sposób podróżowania 
zyskuje coraz więcej zwolenników. U nas mogliby oni zatrzymać 
się na dłużej, skorzystać z zaplecza sanitarnego i gastronomicz-
nego, naładować baterię czy akumulator, plażować. Nasza gmina 
może być dla turystów dobrą bazą wypadową do zwiedzania re-
gionu świętokrzyskiego - zauważa wójt Marian Buras.

Agnieszka Olech

 – To kontynuacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, zwanego popularnie „schetynówkami”, w ramach któ-
rego na terenie gminy Morawica powstały do tej pory już cztery 
drogi – tłumaczy wójt gminy Morawica, Marian Buras. Teraz udało 
się zakwalifikować do dofinansowania z budżetu państwa kolejną 
inwestycję drogową w Bilczy.  
 Budowa drogi Bilcza Zastawie – Podsukowie - Etap III doty-
czy budowy ulicy Zacisze w Bilczy z nawierzchnią asfaltową jezdni 
oraz chodnikiem z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania 
planuje się także budowę ul. Agrestowej, Borówkowej, Jeżyno-

Będzie dofinansowanie  na budowę dróg 
gminnych w Bilczy – Podsukowiu 

Gmina Morawica złożyła wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa do budowy dróg gminnych w ramach 
zadania: Bilcza Zastawie – Podsukowie - Etap III. Inwestycja zakwalifikowała się na listę tych, które otrzymają 
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019. Gmina jest w trakcie wyłaniania najlepszej oferty wykonawczej.  

wej, Źródlanej i Żurawinowej w Bilczy. Budowana będzie jezdnia 
o nawierzchni asfaltowej i asfaltowe pobocze służące pieszym. 
Jak wstępnie oszacowano zadanie to ma kosztować w sumie 
2.562.422,68 zł, z czego połowa kosztów będzie pokryta z bu-
dżetu państwa. Ile dokładnie pochłonie budowa tej drogi będzie 
wiadomo po wyłonieniu wykonawcy. Zakończenie zadania przewi-
dziano na październik 2016 roku.

Agnieszka Olech
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 - Szkołę i żłobek w Bilczy trzeba rozbudować - mówi wójt gmi-
ny Morawica, Marian Buras. - Planujemy rozbudować nie tylko sam 
żłobek, ale też szkołę, gdzie chcemy, aby powstały nowe sale lek-
cyjne dla klas I-III szkoły podstawowej - poinformował wójt Buras.  

 Właśnie wyłoniono wykonawcę projektu, za który gmina za-
płaci nieco ponad 98 tysięcy złotych z własnego budżetu. Projekt 
wykona firma Neo Invest, która to złożyła najtańszą ofertę. W przy-
szłości władze gminy będą chciały starać się o dofinansowanie 

 Będzie to drugi etap budowy kanalizacji w miejscowości Dy-
miny Granice. Kanalizacja sanitarna powstanie w ramach zadania 
inwestycyjnego: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Morawica - część IV. W ramach inwestycji tym razem 
powstanie kolejne pięć i pół kilometra sieci kanalizacyjnej i jedna 
pompownia ścieków wraz z zasilaniem. - Dzięki realizacji tego za-
dania planujemy, że do sieci kanalizacyjnej podłączymy conajmniej 
30 gospodarstw to jest około stu osób - poinformował Marcin 
Dziewięcki, wicewójt gminy Morawica.  
 Budowy sieci kanalizacyjnej w Dyminach Granicach chce się 
podjąć aż 24 firmy. W chwili obecnej trwa weryfikacja ofert. Nie-

 „Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji 
Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospo-
darowaniem terenu wokół budynku” - to 
tytuł wniosku, jaki gmina Morawica złożyła 
do Regionalnego Programu Operacyjnego w 
ramach działania 4.4 - zachowanie dziedzic-
twa kulturowego i naturalnego. Wniosek 
jest na etapie oceny formalnej. - Wierzymy, 
że uda nam się pozyskać dofinansowanie 
na ten cel, bo Ośrodek Tradycji Garncarstwa 
w Chałupkach jest unikatowy w skali kraju 
i zasługuje na rozbudowę - podkreśla wójt 
gminy Morawica, Marian Buras. 
 Warto przypomnieć, że w 1996 roku – 
z inicjatywy mieszkańców wsi, Urzędu Gmi-
ny w Morawicy oraz Muzeum Narodowego 
i Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 

Gmina Morawica
stara się o unijne dofinansowanie 

Gmina Morawica złożyła wniosek o dofinansowanie rozbudowy Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach 
ze środków zewnętrznych.

– rozpoczęto budowę nowego obiektu 
o  charakterze muzealnym Ośrodka Tradycji 
Garncarstwa w Chałupkach, udostępnione-
go dla zwiedzających 4 października 1998 
roku. Wystawa w muzeum obrazuje dzieje 
garncarstwa ludowego w Chałupkach, jed-
nego z ciekawszych ośrodków garncarskich 
w Polsce. Wystawa składa się z dwóch części: 
ekspozycyjnej i warsztatowej.
 To miejsce jest wyjątkowe w skali kraju, 
a każdego roku muzeum odwiedza tysiące tu-
rystów nie tylko z kraju, ale i ze świata. Ciągle 
działają tu czynni garncarze, którzy uprawiają 
swoje rzemiosło, przeprowadzają także szko-
lenia nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale rów-
nież dla dorosłych. Kustosz tego muzeum, 
Józef Głuszek, który jest synem znanej rodzi-

Kanalizacja w miejscowości
Dyminy Granice zostanie dokończona

Gmina Morawica ogłosiła przetarg na dokończenie kanalizacji w miejscowości Dyminy Granice. Chęć do wyko-
nania zadania złożyły aż 24 firmy. W chwili obecnej trwa weryfikacja ofert. 

Będzie projekt
na rozbudowę szkoły i żłobka w Bilczy

Gmina Morawica planuje rozbudowę szkoły i żłobka w Bilczy. Już wyłoniono wykonawcę projetu. Na realizację 
inwestycji władze gminy będą starały sie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

inwestycji ze środków zewnętrznych. - Do wniosku o dofinanso-
wanie potrzebna będzie pełna dokumentacja wraz z projektem 
technicznym planowanego zadania. Stąd ogłoszenie zapytania na 
wykonanie projektu. Chcemy być przygotowani z całą dokumen-
tacją, aby w momencie pojawienia sie możliwości skorzystania 
z dofinansowania złożyć wniosek jak najszybciej - podkreśla wójt 
Marian Buras.

Agnieszka Olech

bawem zostanie wyłoniony wykonawca zadania, które zaplano-
wano, że ma się zakończyć w czerwcu 2017 roku.
 W związku z tym, że jest małe prawdopodopieństwo po-
zyskania środków z zewnątrz na realizację tej inwestycji w naj-
bliższym czasie, Rada Gminy podjęła decyzję o budowie kana-
lizacji ze środków własnych gminy. Poza tym, Gmina Morawica 
na realizację inwestycji zwróciła się o umarzalną do 20% po-
życzkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Agnieszka Olech

ny garncarskiej, od lat znakomicie opowiada 
o tym, jak dawniej wyglądała praca garncarzy 
i doskonale promuje ten obiekt. 
 - Tworząc ten Ośrodek zależało nam, 
aby to historyczne miejsce, utrwalić w pa-
mięci mieszkańców nie tylko Chałupek, czy 
gminy Morawica, ale także regionu - mówi 
wójt gminy Morawica, Marian Buras. - Za-
leży nam na tym, aby ośrodek rozwijał się. 
Stąd napisany przez nas projekt rozbudowy 
muzeum, na który będziemy chcieli pozyskać 
dofinansowanie - dodaje wójt Buras.
 W ramach inwestycji zaplanowano wy-
budowanie toalet, doprowadzenie wody 
i kanalizacji, w związku z czym ulegnie zmia-
nie także zagospodarowanie terenu. 

Agnieszka Olech
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 Organizatorem konkursu był Wojewódzki Dom Kultury 
w Kielcach. Celem przeglądu była popularyzacja polskich kolęd 
i pastorałek, kontynuowanie tradycji Bożego Narodzenia zwią-
zanych ze wspólnym śpiewem oraz zachęcanie wykonawców 
do poszukiwań dawnych, staropolskich, zapomnianych kolęd 
czy pastorałek. 

 Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy z nich to 
eliminacje rejonowe, które odbyły się 17 stycznia 2016 roku 
w Centrum Kultury w Jędrzejowie. O nominację do finału ubie-
gało się aż 45 zespołów (soliści, grupy wokalne, wokalno- in-
strumentalne, chóry, zespoły śpiewacze), jednak Jury zakwalifi-
kowało jedynie 10 grup, w tym dwie solistki.

 - Byliśmy bardzo zaskoczeni awansem do finału – mówi 
Maria Sęk, członek ZPiT „Morawica”. - Konkurs stał na wyso-
kim poziomie, przyjechało bardzo wiele zespołów, wszystkie 
były świetnie przygotowane, natomiast my, w konkursie kolęd 
braliśmy udział po raz pierwszy, więc myśleliśmy, że nie mamy 
zbyt dużych szans, a tu taka miła niespodzianka! - dodaje.

 Drugi etap XXIII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pa-
storałek to gala finałowa we Włoszczowie, która odbyła się 
31  stycznia 2016 roku. Do finału przystąpiło 19 zespołów. 
Każdy z uczestników wykonywał po dwa utwory, jedną kolędę 
i jedną pastorałkę. Rada artystyczna, powołana przez organi-
zatorów, oceniała dobór repertuaru, poziom warsztatu wyko-
nawczego oraz ogólny wyraz artystyczny. Zespół Pieśni i Tańca 
„Morawica” wystąpił jako czwarty z kolei i zaprezentował dwa 
utwory: „Przylecieli tak śliczni anieli” oraz „Narodził się Jezus 
Chrystus”. Zespołowi akompaniowała kapela w składzie: Feliks 
Korban, Grzegorz Jamioł, Agata Korban, Marta Brzyszcz, Mag-
dalena Kwas. Dzielnie na widowni trzymały kciuki pani Barbara 
Kardynalska – choreograf oraz pani Hanna Kuta.

 - Wszyscy byliśmy ogromnie zdenerwowani i przejęci, po-
nieważ wiedzieliśmy, że występują tu najlepsze zespoły całego 
województwa świętokrzyskiego. Poziom finału był naprawdę 
wysoki, grupy zaprezentowały się znakomicie z troską o naj-
mniejsze szczegóły - mówili stremowani członkowie ZPiT „Mo-
rawica” tuż po występie.

 Po zakończeniu części konkursowej odbył się koncert Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kultury we 
Włoszczowie oraz Zespołu Ludowego „Kunowianie” , który ob-
chodził  50-lecie twórczości artystycznej. 

 Czekając na ogłoszenie wyników przeżywaliśmy istne chwi-
le grozy: Wreszcie nastąpiło ogłoszenie werdyktu Rady Arty-
stycznej i tu ogromna radość – III miejsce! Radosnym okrzykom 
nie było końca, jeszcze tylko odbiór nagrody, gratulacje i oczy-
wiście  pamiątkowe zdjęcie.

Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” zdobył
III miejsce na XXIII Świętokrzyskim Konkursie 
Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2016

Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” działa zaledwie od roku, a już osiąga pierwsze sukcesy artystyczne. 31 stycz-
nia 2016 roku wziął udział w finale Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie, na którym 
zdobył III miejsce. 

fo
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Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” szturmem zdobywa scenę folklorystyczną
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Z działalności Chóru Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Morawickiej

Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej powstał w kwietniu 2001 roku z inicjatywy Zofii Soboń - pre-
zes stowarzyszenia. Muzyczną pieczę nad Chórem sprawuje Sławomir Strzeszkowski. Bogaty repertuar Chóru 
i pełen profesjonalizm artystów sprawiają, że swoimi występami ubogaca on wiele wydarzeń artystycznych nie 
tylko na terenie gminy Morawica, ale też poza jej granicami. 

 15 stycznia, na zaproszenie dyrektor Katarzyny Sorn z Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie Chór 
koncertował na imprezie: „Kulturalne spotkania z historią”, or-
ganizowanej w okresie rocznicy wyzwolenia miasta spod oku-
pacji hitlerowskiej. Chórzyści przed koncertem mieli możliwość 
uczestniczyć w pokazie odbicia zakładnika przez wojskowe jed-
nostki strzeleckie oraz słuchać salw z niemieckiej armaty z 1942 
roku, wypożyczonej z Muzeum Orła Białego, a także podziwiać 
wystawę zdjęć z czasów wojny. W uroczystości uczestniczyli 
kombatanci, żołnierze Armii Krajowej, burmistrz Dorota Łu-
komska, delegacje Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego z pocztami sztandarowymi, ludzie kultury i nauki, de-
legacje ze szkół. - W części artystycznej występ naszego Chóru 
był głównym punktem programu - poinformowała Zofia So-
boń, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Słowo 
wstępne wygłosiła Marianna Parlicka-Słowik. - Piękna i pełna 
chwały jest Ziemia Świętokrzyska. Tak o niej kiedyś pisał Ste-
fan Karski, który w dzieciństwie recytował wiersz przed Mar-
szałkiem Józefem Piłsudskim: „Tu najdłużej trwały powstania, 
to żołnierze 4 Pułku Legionów bronili Westerplatte, tu rodziła 
się partyzantka. Na tej ziemi walczył major Henryk Dobrzański  
- Hubal, a 6  sierpnia 1914 roku do Kielc wkroczyła Pierwsza 
Kadrowa kompania strzelecka”. Tu pośród nas żył żołnierz We-
sterplatte Ignacy Skowron i żołnierz Armii Andersa, zdobywca 
Monte Cassino Jan Tkacz - przypomniała Marianna Parlicka-Sło-
wik, która swoje wystąpienie zakończyła apelem - Gdy obok 
na Ukrainie giną ludzie, gdy Europa nie może temu zapobiec: 
O pokój, Panie nasz, błagamy Cię. Spraw, niech nigdy już ści-
śnięta pięść nad naszą Ziemią nie wznosi się - zakończyła. 
 Następnie ze sceny popłynęły pieśni „Rota”, „O Panie, któ-
ry jesteś na niebie”, wiązanka żołnierskich melodii oraz „Bło-
gosław Matko”, „Jest takie miejsce”, a także pieśń autorstwa 
naszej Cecylii Korban „Wszędzie jest Bóg”. Z widowni rozległy 
się burzliwe brawa i okrzyki bis, a chórzyści podeszli z biało-
-czerwonymi różami do kombatantów. Pani burmistrz gorąco 
dziękowała za wzruszający koncert i zapraszała na przyszłe 
występy. Nasz chór został też zaproszony na przyjęcie. Na roz-

stanie chórzyści, trzymając się za ręce z wszystkimi gośćmi, od-
śpiewali pożegnalną piosenkę: „O jak przyjemnie było”. 
 Przez wiele lat Chór Towarzystwa Ziemi Morawickiej uświet-
niał święto niepodległości. Często śpiewał podczas Mszy świę-
tej pieśń „O Panie, który jesteś na niebie”, potem w Przedszko-
lu koncertował dla honorowych gości, którzy razem z chórem 
śpiewali pieśni legionowe. Przed laty, gdy kombatanci byli jesz-
cze w sile wieku, to nawet niektórzy tańcowali z chórzystkami. 
Między tymi świadkami trudnej historii Polski a Chórem zawią-
zała się przyjaźń. Wielu z nich było zapraszanych na uroczy-
stości narodowego święta do Kielc, a przybywali do Morawicy. 
Patriotyczne uroczystości upamiętniające wojenne wydarzenia 
w naszej gminie odbywały się także w Zbrzy, w Dębskiej Woli 
oraz w Morawicy. Wtedy również występował Chór z pieśniami 
o tematyce historycznej. Kombatanci odeszli na wieczną war-
tę. Spośród nich żyje tylko Stanisław Śmietana. Teraz obchody 
Narodowego Święta Niepodległości przybrały inną formę, ak-
tualną do współczesnej sytuacji w Gminie Morawica. 
 Od lat Chór Towarzystwa spieszy także z życzeniami świą-
tecznymi i wiązanką kolęd do osób chorych niepełnospraw-
nych z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Bilczy. Szczególnie 
te osoby są spragnione, aby skierować do nich życzliwe słowa 
pociechy, otuchy. Gdy rozbrzmiewają słowa: „Pan nieba i ziemi 
we żłóbeczku, w stajni leży ubożuchno na pachnącym sianie”, 
dostrzegamy wzruszenie słuchaczy, które przy dźwiękach z na-
rodzenia Pana dziś dzień wesoły przechodzi w radosne uniesie-
nie. Zawsze Zofia Soboń stara się, by pensjonariuszom wręczyć 
świąteczny stroik. Wielokrotnie śpiew kolęd uświetnia spotka-
nie opłatkowe dla osób samotnych z naszej gminy. W tym roku 
chórzyści śpiewali dla nich 21 grudnia we Zbrzy.
 W kolędowej wędrówce chór od lat spieszy na zaproszenie 
do Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy. W tym roku 
koncert odbył się w dniu 22 grudnia 2015 r. podczas wigilijnej 
wieczerzy, na którą przybył burmistrz - Stanisław Strąk i  ka-
płani. Najpierw do pensjonariuszy zostały skierowane życzenia, 
by Boża Dziecina obficie im błogosławiła, Gwiazda Betlejem-
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Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej od lat uświetnia wiele wydarzeń
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ska świeciła nad Domem Seniora, przyprowadzała krewnych, 
przyjaciół, by także święty Mikołaj często odwiedzał i przy-
nosił w prezencie zdrowie, empatię, nadzieję i pomyślny los. 
Chórzyści zostali obdarowani stroikami świątecznymi i obficie 
nakarmieni potrawami wigilijnymi. Występ Chóru tak się po-
dobał, że ks. proboszcz Marian Gabinek zaprosił na koncert 
do kościoła. W dniu 17 stycznia w pierzchnickiej świątyni na 
chwałę Boga i ku radości ludziom rozlegały się kolędy: „Gdy się 
Chrystus rodzi”, „Kolęda dziadunia, Syna swego”. Słuchacze 
nagrodzili śpiewających gromkimi brawami, a duszpasterz za-
prosił chórzystów na poczęstunek. 

 W przeszłości Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mora-
wickiej występował także dla mieszkańców kieleckich domów 
opieki. Gdy odbywały się spotkania z człowiekiem i inne kultu-
ralne imprezy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, Chór 
pomagał w organizacji i uświetniał je śpiewem okolicznościo-
wych utworów. Imprezy kulturalne, patriotyczne z udziałem 
Chóru zawsze cieszyły się powodzeniem, organizatorzy z uzna-
niem, w serdecznych słowach dziękowali za pomoc, za śpiew 
i tworzenie artystycznej aury.

Marianna Parlicka- Słowik

 Pomysłodawczynią spotkania była nauczycielka z Bilczy, Anna 
Pobocha-Igniatowska oraz dyrektor Centrum Kultury z Morawicy, 
Teresa Badowska wraz z Hanną Kutą.  
 Podczas spotkania odbyła się prelekcja połączona z prezentacją 
multimedialną na temat rysu historycznego Morawicy. Przekazano 
także szeroką wiedzę o rodzie Oraczewskich, a w szczególności 
o Edwardzie Oraczewskim herbu Leliwa (1776 – 1867), dziedzicu 
Morawicy w latach 1837-1867, który był kawalerem orderu Virtuti 
Militari. Prelekcję historyczną poprowadził znany i ceniony kielecki 
historyk, Dariusz Kalina.
 Spotkanie uświetnił występ Krzegorza Kusztala oraz Karola 
Wieczorka, a także zespołu wokalnego “Acapella” z Brzezin. Barw-
ną scenerię uświetniły postaci Oraczewskich, w rolę których wcielili 
się Dorota i Przemysław Szczykutowicz.  

O losach Morawicy
 Na temat XIX. wiecznych losów Morawicy i znajdującego się tu 
dworu wiadomo nam niewiele. Pierwszy, który poświęcił mu nie-
co uwagi był Michał Rawita-Witanowski, który zawarł kilka kart 
poświęconych jego dziejom w swoim obszernym opracowaniu no-
szącym tytuł „Dawny powiat chęciński. Z ilustracjami prof. Jana Ol-
szewskiego”, napisanej w latach 1893-1903, a wydanej w 2001 r. 
 Kolejnym przybliżeniem niezwykle interesującej historii Mora-
wicy i jej okolicy był wydawnictwo noszące tytuł „Morawica. Szkic 
do portretu gminy” wydanej pod troskliwym okiem redaktor Da-
nieli Kowalskiej w roku 2003. 
 Wydawnictwa te nie wyczerpały bogatej tematyki związanej 
z dziedzictwem historii z tego terenu. Dzięki rozpoczętej wnikli-
wej kwerendzie w archiwach, badaniom archeologicznym i publi-
kacjom naukowym wiadomo, że nasza wiedza wykracza bardzo 
poza znane nam już fakty historyczne. – Spośród nich najbardziej 
zachwyca wątek związany z Franciszką z Krasińskich Wettyn, pra-
babką dynastii królów włoskich, czy Jana Ferdynanda Nax’a, któ-
remu powierzono regulacje rzeki Nidy. Niezwykle zaskakuje nas 
informacja o planowanej w 1270 r. lokacji na prawie niemieckim 
miasta Radomice, czy dane dotyczące o istnieniu zachowanego po 
dziś dzień dworu renesansowego z początków Xvi wieku – dzisiej-
szej oficyny dworskiej w Morawicy. 
 Równie zaskakujące są doniesienia na temat właścicieli dóbr 
Morawickich – od czasów wczesnego średniowiecza, po wiek XIX 
w. Wśród pocztu zasłużonych dla rozwoju naszej miejscowości – 
od rycerskiej rodziny Jelitków, Morawickich, po Krasińskich, Jawor-
nickich, Wodzickich, znajdujemy żyjących w pierwszej połowie XIX 
w. Oraczewskich. – Pierwszym z nich był Edward Oraczewski.

Spotkanie z cyklu „Ludzie stąd”
28 lutego, w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyło się spotkanie z cyklu „Ludzie stąd” poświę-
cone rodzinie Oraczewskich. O życiu zasłużonej dla ziemi morawickiej rodziny opowiedział znany i ceniony 
kielecki historyk, Dariusz Kalina. 

 Majątek Morawica w początkach XIX w. był zniszczony wielolet-
nimi dzierżawami dokonywanymi przez dziedziców, mieszkających 
w Krakowie. W złej sytuacji ekonomicznej i materialnej w roku 1837 
zakupił Edward Oraczewski herbu Leliwa. Pochodził z rodziny już od 
2 połowy XVII w. skoligaconej z rodziną Morawickich, dziedziczącej 
tu od XVI w. Urodził się w 1776 r. w Krakowie jako syn Józefa i Kry-
styny z Rusockich. Był on oficerem kościuszkowskim w 1794 r., sędzią 
pokoju a wreszcie radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Żo-
naty był z Hortensją hrabianką Wielopolską, z którą miał dość liczne 
potomstwo. Morawica zawdzięcza mu nie tylko odbudowe ekono-
miczną, fundację najbardziej znanych kiedyś i dziś budowli, ale tak-
że przeobrażenie gospodarcze i kulturalne. Dzięki niemu dokonano 
zasadniczej zmiany w życiu mieszkańców okolicznym wsi jakim było 
uwłaszczenie, ale także prowadzenie doskonałego gospodarstwa 
rolnego i zbudowanie przemysłu. Stworzyło to podstawę dalszych 
działań takich jak rozwój szkolnictwa, podniesienie poziomu mate-
rialnego i duchowego jej mieszkańców. 
 Zapomnieniu uległ niestety fakt, iż ten szacowny człowiek, 
który przez wiele dziesiątków lat zwiany był z Morawicą, bohater 
narodowy, kawaler orderu Virtuti Militari otrzymanego za udział 
w powstaniu listopadowy (1830-1831) – jest pochowany niedale-
ko, w pobliskim kościele parafialnym w Lisowie. 
 Wypada zatem okazać wdzięczność władzom Gminy Mora-
wica za okazaną troskę o przypomnienie tej niezwykle ważnej 
postaci w dziejach naszej małej Ojczyzny. 

Dariusz Kalina 2016 r.
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Barwną scenerię uświetniły postaci Oraczewskich, w rolę których wcielili się Dorota 
i Przemysław Szczykutowicz.
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M-Team zwycięzca turnieju
o Puchar Wójta

Zespół M-Team wygrał po raz kolejny Turniej o Puchar Wójta Mariana Burasa w Siatkówce Mężczyzn. Zespół 
Macieja Ścigi wygrał rywalizację 11 zespołów, która w minioną niedzielę odbyła się na Hali Sportowej w Bilczy. 
Szczegóły poniżej.

 M-Team jest niekwestionowany liderem rozgrywek siatkar-
skich na terenie Gminy Morawica, w tym roku po zwycięstwie 
w Morawickiej Lidze Siatkówki, zaliczył kolejną wygraną tym 
razem w corocznym Turnieju o Puchar Wójta Mariana Burasa. 
Ekipa M-Teamu czyli 6 panów, z których 5 imion zaczyna się 
na literę „M”, pozostawiła rywali daleko z tyłu nie tracąc na-
wet jednego seta. Drugie miejsce dla Szwadronu Bilcza Mate-
usza Wikliny, trzecie dla Orkana Bilcza po pokonaniu w meczu 
o trzecie miejsce Czarnych Morawica. Poniżej wyniki turnieju.

grupa mecz wyniki

wynik set 1 set 2 set 3

A M Team- Lisovia 
Lisów

2:0 21-11 21-17

A Transfer Bilcza
- Starzy Morawica

2:0 21-10 21-12

B MMTS Bilcza
- Team Bilcza

0:2 11-21 18-21

B Szwadron Bilcza
- Bad Boys Morawica

2:1 17-21 21-11 10-5

C Czarni Morawica- 
Drynk Tim Brzeziny

2:1 20-22 21-13 10-3

A Starzy Morawica- 
M Team

0:2 11-21 7-21

A Lisovia Lisów- 
Transfer Bilcza

0:2 20-22 11-21

B Bad Boys Morawi-
ca- MMTS Bilcza

1:2 18-21 21-14 10-12

B Team Bilcza
-Szwadron Bilcza

0:2 12-21 13-21

C Drynk Tim Brzezi-
ny- Orkan Bilcza

0:2 12-21 13-21

A Lisovia Lisów
- Starzy Morawica

2:1 19-21 21-19 10-7

A M Team- Transfer 
Bilcza

2:0 21-16 21-16

B Team Bilcza- Bad 
Boys Morawica

2:0 21-18 21-18

B MMTS Bilcza- 
Szwadron Bilcza

0:2 15-21 11-21

C Orkan Bilcza
- Czarni Morawica

2:1 16-21 21-17 10-8

Półfinał Orkan Bilcza
- Szwadron Bilcza

0:2 16-21 20-22

Półfinał M-Team – Czarni 
Morawica

2:0 21-11 21-15

III miejsce Orkan Bilcza-Czarni 
Morawica

2:1 17-21 21-16 10-5

Finał M-Team- Szwadron 
Bilcza

2:0 21-15 21-10

Tabela końcowa grupy A:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe punkty +/-

1.M-Team 9 6-0 126-78 +48

2.Transfer Bilcza 6 4-2 117-95 +22

3.Lisovia Lisów 2 2-5 109-132 -23

4.Starzy Morawica 1 1-6 87-134 -47

Awans: M-Team.

Tabela końcowa grupy B:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe punkty +/-

1.Szwadron Bilcza 8 6-1 132-88 +44

2.Team Bilcza 6 4-2 109-107 +2

3.MMTS Bilcza 2 2-5 102-133 -31

4.Bad Boys Morawica 2 2-6 122-137 -15

Awans: Szwadron Bilcza.

Tabela końcowa grupy C:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe punkty +/-

1.Orkan Bilcza 5 4-1 89-71 +18

2.Czarni Morawica 3 3-3 97-85 +12

3.Drynk Tim Brzeziny 1 1-4 63-93 -30

Awans: Orkan Bilcza i Czarni Morawica.

Tabela zespołów z 2 miejsc:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe punkty +/-

1.Czarni Morawica 3 3-3 97-85 +12

2.Transfer Bilcza 3 2-2 75-73 +2

3.Team Bilcza 3 2-2 67-71 -4

Awans: Czarni Morawica.
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§Na zakończenie wójt Marian Buras wraz z kierownikiem hali 
sportowej w Bilczy Małgorzatą Dąbek wręczył nagrody ufun-
dowane przez Urząd Gminy w Morawicy. Wyróżniono także 
najlepszego zawodnika – został nim Michał Kroć ze zwycię-
skiego M-Teamu.  Spotkania prowadzone były przez sędziów 
ze Świętokrzyskiego związku Piłki Siatkowej.
Klasyfikacja końcowa:
1.M-Team
2.Szwadron Bilcza
3.Orkan Bilcza
4.Czarni Morawica
5.Transfer Bilcza
6.Team Bilcza
7.Lisovia Lisów
8.MMTS Bilcza

9.Bad Boys Morawica
10.Drynk Tim Brzeziny
11.Starzy Morawica
Składy najlepszych zespołów:
M-Team: Maciej Ściga, Łukasz Kasperek, Michał Kroć, Mirosław 
Matuszewski, Mateusz Dutkiewicz i Marcin Kubicki.
Szwadron Bilcza: Mateusz Wiklina, Dominik Januszek, Bartosz 
Ramiączek, Adrian Januszek, Filip Sztobryn i Jakub Żak.
Orkan Bilcza: Tomasz Armański, Jacek Kubicki, Kamil Jargot, 
Mateusz Bielecki, Paweł Majkowski i Paweł Stępień.
Czarni Morawica: Daniel Koncewicz, Karol Bielecki, Jakub Te-
rech, Maciej Ozimirski, Mateusz Kozak i Mateusz Sołtys.

Jacek Kubicki

 Na ostatniej prostej znajdują się seniorzy Moravii w przy-
gotowaniach do rundy rewanżowej. Wyniki trzech ostatnich 
sparingów nie napawają optymizmem, ale jak zapewnia trener 
Marek Bęben to tylko wyniki meczów kontrolnych, które nie od-
zwierciedlają prawdziwej formy jego zespołu. Trener narzekał 
na skuteczność, ale ten element będzie szlifowany w ostatnich 
tygodniach przed startem rundy wiosennej, a tą przyp gracze 
Moravii zainaugurują 20 marca na własnym stadionie meczem 
z Orliczem Suchedniów. Poniżej przedstawiony zostanie termi-
narz najbliższych kolejek. 
 Alit Ożarów – Moravia 3:3 Mateusz Zawadzki 20, Piotr Pie-
rzak 25, Bartłomiej Bęben 70 dla Moravii. W meczu rozegranym 
na sztucznej nawierzchni w Ożarowie to goście objęli prowadze-
nie i cały czas prowadzili, Alit zaś cierpliwie gonił, ostatecznie 
doprowadzając do remisu. Moravia rozegrała dobre zawody, 
a gola wyrównującego straciła w końcowych minutach, gdy na 
boisku pojawiło się sporo zmienników w tym tych juniorów co-
raz mocniej pukających do drzwi pierwszej drużyny. Ważne by 
im również dawać szanse bo właśnie dzięki takim meczom na-
bierają jakże potrzebnego doświadczenia.
 Moravia: P. Kubicki (75 Wojcieczyński) - Kozak (46 W. Mły-
narczyk), Detka, Radomski (46 K. Kubicki), M. Zawadzki - B. Mły-
narczyk, Jasiński, Kraj (65 Bęben), Bęben (46 Szewczyk), Ł. Za-
wadzki (30 Maciejski) - Pierzak (60 Pietrzyk).
 Zdrój Busko Zdrój – Moravia 3:0. Drużyna z Buska znajduje 
się w strefie spadkowej IV ligi po rundzie jesiennej, jej działacze 
nie dali jednak za wygraną i podjęli zdecydowane działania by 
ratować się przed spadkiem. Trenerem Buszczan został Ireneusz 
Pietrzykowski do niedawna prowadzący jeszcze trzecioligowy 
Granat Skarżysko, a wraz z nim pojawiła się spora ilość nowych 
zawodników. W meczu z Moravią zasłużenie wygrali, ale rów-
nież nasza drużyna miała swoje szanse i wynik nie oddaje w peł-
ni tego co działo się na boisku. 
 Zdrój Busko Zdrój – Moravia 5:1. W tym terminie Moravia 
miała zaplanowany sparing z Neptunem Końskie, ale tamtejsi 
działacze się rozmyślili, bo mieli okazję zagrać ze Spartakusem 
Daleszyce i wybrali trzecioligowca. Ponieważ zespół z Buska miał 
wolny  termin doszło do kolejnej konfrontacji z tą drużyną. I tym 
razem Moravia wyraźnie przegrała, honorowego gola zdobył 
Piotr Pierzak. Trener Marek Bęben nie mógł skorzystać z usług 

Przygotowania w Moravii
na ostatniej prostej

trzech podstawowych obrońców. Nie mogli zagrać Damian De-
tka, Bartek Młynarczyk, Daniel Jasiński oraz Łukasz Zawadzki, 
który narzeka na uraz kolana. Eksperymentalnie złożona obrona 
na tle dobrego przeciwnika popełniła sporo błędów, co odzwier-
ciedla wynik spotkania, choć gracze z Morawicy swoje okazje 
też wypracowali. Trener Marek Bęben powiedział: „Wyniki na 
pewno nie cieszą, bo w każdym meczu dążymy do zwycięstwa 
niemniej jednak mam pogląd na kogo mogę w pełni liczyć, na 
kogo jeszcze nie, na kogo tylko w małym stopniu. Liga zbliża 
się wielkimi krokami został nam jeszcze jeden sparing z Wierną 
Małogoszcz, która walczy o awans do III ligi zobaczymy jak wy-
padniemy na tle tak solidnego przeciwnika. Mecz ten planowali-
śmy rozegrać na własnym boisku, bo pierwszy spotkanie ligowe 
mamy u siebie jednak murawa po zimie nie jest w najlepszym 
stanie i zagramy na sztucznej nawierzchni w Końskich. Mam 
nadzieję, że będziemy mogli zagrać w optymalnym składzie do 
tej pory zawsze kogoś brakowało. Pierwszą jedenastkę na mecz 
ligowy mam już w 85 procentach, pozostają też niepewne po-
zycje co do których decyzja zapadnie po meczu z Wierną. Mam 
nadzieję, że nie będzie żadnych kontuzji i do inauguracji uraz 
zaleczy Łukasz Zawadzki”.
 W kadrze Moravii nie ma zmian w porównaniu z tym o czym 
pisaliśmy w poprzednim wydaniu. Odeszli Karol Gilewski, Karol 
Stelmasiński i Bartosz Kuzincow, do zespołu dołączyli obrońca Ra-
fał Skrzypek i pomocnik Łukasz Kraj. Na pełnych obrotach trenuje 
również Damian Detka, który przypomnijmy miał ponad rok prze-
rwy spowodowanej kontuzją kolana, której nabawił się w ostatnim 
meczu rozegranym  jesienią 2014 roku. 
Terminarz:
20 marca (niedziela), godz. 15:00 Moravia – Orlicz Suchedniów
26 marca (sobota), godz. 15:00 Zieleń Żelisławice – Moravia
3 kwietnia (niedziela), godz. 16:00 Moravia - Orlęta Kielce
10 kwietnia (niedziela), godz. 16:00 Moravia – Koprzywianka 
Koprzywnica
16 kwietnia (sobota), godz. 16:00 Piast Stopnica – Moravia
24 kwietnia (niedziela), godz. 16:00 Moravia – Sparta Dwikozy
30 kwietnia (sobota), godz. 17:00 Wicher Miedziana Góra - Mo-
ravia
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Półfinały
Czarni Morawica- Wola Morawicka 4:1
Dla Czarnych Karol Gilewski x 3 i Bartłomiej Młynarczyk i Jacek 
Zagniński dla Wola Morawicka.
Young Boys Obice- Grunwald Chmielowice 3:0
Po golach Szymona Czekaja, Artura Szewczyka i Roberta Sita-
rza.

O III miejsce
Wola Morawicka- Grunwald Chmielowice 1:6
Artur Chlebowski dla Woli Morawickiej oraz Jacek Zagniński 
samobójcza, Hubert Moskwa samobójcza, Dawid Pierzak x 3 
i Rafał Woliński dla Grunwaldu.

Finał
Czarni Morawica- Young Boys Obice 0:0 k.3:4
Karne:
Czarni: Karol Gilewski (obronił Szewczyk), Bartłomiej Młynar-
czyk (+), Kamil Kubicki (+), Piotr Kubicki (+) i Mateusz Sołtys 
(obronił Szewczyk).
Young Boys: Mateusz Zawadzki (+), Artur Szewczyk (obronił 
Kubicki), Robert Sitarz (+), Michał Zawadzki (+) i Szymon Cze-
kaj (+).

Klasyfikacja końcowa:
1.Young Boys Obice
2.Czarni Morawica
3.Grunwald Chmielowice
4.Wola Morawicka
5.OSP Morawica
6.Orkan Bilcza
7.Eko Wat Lisów

Young Boys Obice po rocznej przerwie odzyskali  Puchar Wójta w Piłce Nożnej Halowej. Rywalizacja 15 zespo-
łów odbywała się na Hali Sportowej w Bilczy. Najlepszych zawodnikiem został Artur Szewczyk, a bramkarzem 
Piotr Kubicki. Szczegóły poniżej.

Young Boys Obice z Pucharem Wójta

Rywalizacja rozpoczęła się 7 lutego, kiedy to rozegrano elimi-
nacje z udziałem 15 drużyn z terenu naszej gminy. Do finałów 
awansowała najlepsza ósemka. Po losowaniu okazało się że 
z dużym prawdopodobieństwem w finale spotkają się Young 
Boys z Czarnymi powtarzając ubiegłoroczny finał. Wystarczyło 
tylko osiem meczy eliminacji finałowych aby wyłonić półfina-
listów. Następne mecze toczyły się o rozstawienie i honorowe 
pożegnanie z turniejem.  Najwięcej emocji było w ostatnim 
meczu grupowym gdzie Wola Morawicka prowadziła już 2:0 
z zawodnikami z Obic i chciała powtórzyć niespodziankę  z eli-
minacji. Ale po stracie drugiego gola zespół z Obic „włączył 
wyższy bieg” i bardzo szybko doprowadził do remisu. Decy-
dującego gola o awansie z pierwszego miejsca na kilka sekund 
przed końcem zdobył Michał Zawadzki. Półfinały bez żadnych 
niespodzianek - zgodne zwycięstwa faworytów. W meczu 
o trzecie miejsce zaskoczyło nie samo zwycięstwo Grunwaldu, 
który był faworytem - ale jego rozmiar. I bramki jakie sobie 
strzelali zawodnicy z Woli Morawickiej, pierwsze dwa trafienia 
dla Grunwaldu to samobójcze trafienia Jacka Zagnińskiego 
i Huberta Moskwy z Woli Morawickiej. W finale nie było za 
dużo emocji- „typowe piłkarskie szachy”, żadna z drużyn nie 
chciała się odkryć by nie stracić bramki. W końcówce „przyci-
snął” zespól z Obic, ale wspaniałe interwencje Piotra Kubic-
kiego utrzymały remis do końca meczu. I podobnie jak przed 
rokiem o zwycięstwie decydowała seria rzutów karnych. Poke-
rowym zagraniem popisał się kapitan Young Boys, nie grający 
w turnieju z powodu kontuzji Łukasz Zawadzki. Za do tej pory 
dobrze grającego na bramce Macieja Czekaja wprowadził na 
bramkę Artura Szewczyka, który był bohaterem rzutów kar-
nych broniąc dwa z nich i doprowadzając swój zespół do kolej-
nego triumfu w rozgrywkach gminnych.

Wyniki:
Grupa A
OSP Morawica- Grunwald Chmielowice 1:3
Marcin Supierz dla OSP oraz Sebastian Krzemiński x 2 i Dawid 
Pierzak dla Grunwaldu.
Czarni Morawica- Eko Wat Lisów 2:0
Po golach Kamila Kubickiego i Wojciecha Młynarczyka.
Eko Wat- Grunwald 1:2
Wiktor Wojciechowski dla Eko Watu oraz Dawid Pierzak i Seba-
stian Krzemiński dla Grunwaldu.
Czarni- OSP Morawica 5:1
Dla Czarnych Karol Gilewski x 3, Kamil Kubicki i Mateusz Sołtys 
oraz Tomasz Klimczak dla OSP.
OSP Morawica- Eko Wat 4:0
Po golach Marcina Supierza.
Grunwald- Czarni 0:3
Po golach Karola Gilewskiego.

Tabela grupy A:

Zespół (miejsce) punkty bramki +/-

1.Czarni Morawica 9 10:1 +9

2.Grunwald Chmielowice 6 5:5 -

3.OSP Morawica 3 6:8 -2

4.Eko Wat Lisów 0 1:8 -7

Grupa B
Orkan Bilcza- Wola Morawicka 0:3
Po golach Artura Chlebowskiego, Macieja Piecyka i Huberta 
Moskwy.
Young Boys Obice- Jumar Kawczyn/Drochów 3:0
Po golach Roberta Sitarza, Mateusza Zawadzkiego i Michała 
Zawadzkiego.
Jumar-Wola Morawicka 0:3
Po golach Jacka Zagnińskiego, Macieja Piecyka i Daniela Bedli.
Young Boys-Orkan 1:0
Po golu Mateusza Zawadzkiego.
Orkan-Jumar 2:0
Po golach Mateusza Chłopka i Mariusza Sałkiwiecza.
Wola Morawicka- Young Boys 2:3
Jacek Zagniński i Artur Chlebowski dla Woli Morawickiej oraz 
Robert Sitarz  i Michał Zawadzki x 2 dla Young Boys. 

Tabela grupy B:

Zespół (miejsce) punkty bramki +/-

1.Young Boys Obice 9 7:2 +5

2.Wola Morawicka 6 8:3 +5

3.Orkan Bilcza 3 2:4 -2

4.Jumar Kawczyn/Drochów 0 0:8 -8
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8.Jumar Kawczyn/Drochów
9.Orlęta Chmielowice
10.Futsal Brzeziny
11.Chałupki
12.Futsal Dębska Wola
13.ADS Bilcza
-.Dyminy Granice
15.WM Team
 Na zakończenie kolejnej edycji Turnieju o Puchar Wójta 
w Piłce Nożnej Halowej nagrody dla najlepszych zawodników 
wręczył zastępca wójta Marcin Dziewięcki w towarzystwie 
radnego Tomasza Domagały. Sprzęt sportowy i puchary ufun-
dował Urząd Gminy w Morawicy. Wyróżniono także najlepsze-
go zawodnika, którym został Artur Szewczyk ze zwycięskiej 
drużyny, z kolei najlepszym bramkarzem wybrano Piotra Ku-
bickiego z Czarnych Morawica. Spotkanie w roli sprawiedli-
wych prowadzili Paweł Wysocki i Jacek Wójcik. 

Składy najlepszych zespołów:
Young Boys Obice: Mateusz Zawadzki, Michał Zawadzki, Ar-
tur Szewczyk, Maciej Czekaj, Szymon Czekaj, Paweł Latosiński, 
Krzysztof Klimczak i Robert Sitarz.
Czarni Morawica: Kamil Kubicki, Piotr Kubicki, Mateusz Sołtys, 
Daniel Koncewicz, Karol Gilewski, Jakub Terech, Bartłomiej Mły-
narczyk i Wojciech Młynarczyk.
Grunwald Chmielowice: Adam Kaczor, Karol kaczor, Dawid 
Pierzak, Dariusz Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski,  Seba-
stian Krzemiński i Rafał Woliński.
Wola Morawicka: Artur Chlebowski, Kamil Boroń, Kamil Pie-
cyk, Maciej Piecyk, Bartek Kaluska, Sebastian Szot, Hubert Mo-
skwa, Wojciech Gubała, Jacek Zagniński, Daniel Bedla i Bartosz 
Kowalski.

Jacek Kubicki

KOMUNIKAT
W Busku- Zdroju 18.02.2016r. rozegrano Wojewódzki Turniej 
Badmintona Żaków ( klasy IV i młodsze) Zawodnicy UKS Mo-
rawica wywalczyli w kategorii chłopców następujące miejsca: 
1. Jan Frańczak, 2. Dominik Piwowarczyk, 3. Mikołaj Kosałka. 
W kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła Hanna Olszewska.
Gratulujemy! 

KOMUNIKAT
Dnia 20-21.02.2016r. w Szczecinie rozegrano Międzynarodo-
wy Turniej Seniorów w Badmintonie „Netto Cup 2016”. Była to 
18 edycja tego turnieju. Trener naszych badmintonistów Pan 
Andrzej Kowalski zajął 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej.
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 Gmina Morawica rozstrzygnęła zapyta-
nie ofertowe na opracowanie dokumenta-
cji projektowo - kosztorysowej dla zadania: 
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
w Brzezinach. Wykonanie projektu, który 
będzie kosztował gminę Morawica 86 tysię-
cy złotych, jest konieczne do przygotowania 
dokumentacji niezbędnej do złożenia wnio-
sku o dofinansowanie inwestycji w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego prze-
znaczonych dla Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego.

Agnieszka Olech

Termomodernizacja
Zespołu Szkół w Brzezinach

Ta wiadomość z całą pewnością 
ucieszy wszystkich uczniów, na-
uczycieli, a także rodziców - brze-
zińska szkoła przejdzie budowę 
i termomodernizację.
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 Jak wstępnie oszacowano koszt obu 
inwestycji oscyluje w granicach 800 ty-
sięcy złotych. Gmina Morawica chce po-
zyskać na ten cel 33% dofinansowania 
ze środków Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. W pierwszym etapie ubiegania się 
o ministerialne dofinansowanie należa-
ło składać zgłoszenia do Marszałka Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Następnie 
ze wszystkich złożonych aplikacji zarząd 
województwa wybierze te, które zgło-
si do ministerstwa. - Lista zgłoszonych 
projektów jeszcze nie została opubliko-
wana. Czekamy na ocenę naszego zgło-
szenia - poinformował Marcin Dziewięc-
ki, zastępca wójta gminy Morawica.
  W Brzezinach sztuczna nawierzch-
nia będzie położona na obecnym bo-
isku asfaltowym przy zespole szkół. 
Zamontowane będą nowe piłkochwyty, 
a boisko umożliwi grę w siatkówkę, ko-
szykówkę i mini piłkę nożną. Do boiska 
zostanie zbudowane dojście, a całość 
będzie ogrodzona. Dodatkowo staną tu 
urządzenia lekkoatletyczne do skoków 
w dal i rzutu kulą.  
 W Woli Morawickiej boisko zlokali-
zowane będzie na części obecnego bo-
iska o nawierzchni trawiastej położone-
go obok szkoły podstawowej i świetlicy 
wiejskiej. Powstanie tu także fragment 
drogi dojazdowej i chodnika. Zamonto-
wane będą też ławeczki, a całość wie-
lofunkcyjnego boiska będzie ogrodzo-
na. 
 W przypadku pozyskania dofinanso-
wania obie inwestycje mogą być wyko-
nane jeszcze w tym roku. Jeżeli nie, to 
Gmina będzie szukać środków z innych 
źródeł i termin wykonania boisk może 
się przesunąć. 

Agnieszka Olech

Gmina
chce wybudować
wielofunkcyjne boiska
w Brzezinach
i w Woli Morawickiej

Sztuczna nawierzchnia 
umożliwiająca grę w siatków-
kę, koszykówkę i mini piłkę 
nożną, piłkochwyty, ławki, 
czy urządzenia lekkoatle-
tyczne, a  to wszystko oczy-
wiście ogrodzone - tak będą 
wyglądały dwa nowe boiska 
wielofunkcyjne w Brzezinach 
i w Woli Morawickiej, które 
Gminie Morawica być może 
uda się wybudować jeszcze 
w tym roku. 



 Uroczystość z okazji Dnia Kobiet zorganizowało Stowarzy-
szenie Przyjaciół Chmielowic. Licznie przybyłe Panie zostały za-
brane w wędrówkę przez pokolenia. Wspaniałe stroje dzieci 
i  ich talenty aktorskie zachwyciły zebranych. Maluchy za wy-
stęp nagrodzono gromkimi brawami. Podobnie jak Kabaret 
„Jeszcze nie starszych Panów”, którego występ przygotowa-
ny specjalnie dla Pań rozbawił zebranych do łez. Każda z Pań 
oprócz życzeń otrzymała także symbolicznego tulipana.

Redakcja

 8 marca, sala Samorządowego Centrum Kultury w Mora-
wicy tętniła życiem,   wypełniona licznie zgromadzonymi arty-
stami z terenu gminy Morawica, którzy uroczyście świętowali 
Dzień Kobiet.

Dzień Kobiet dla
lokalnych artystów w Morawicy

Moc życzeń, wspólne odśpiewanie „Sto lat”, symboliczny kwiatek dla Pań oraz występy artystyczne w wyko-
naniu Panów - tak Dzień Kobiet świętowały artystki z terenu gminy Morawica.

 Uroczystość rozpoczął gospodarz gminy Moarwica, wójt 
Marian Buras, który złożył życzenia wszystkim Paniom. Po czę-
ści oficjalnej Panowie – artyści dali prawdziwy pokaz swoich 
talentów. Na scenie zaprezentował się „Kabaret jeszcze nie 
starszych Panów” z repertuarem muzycznym i skeczem kaba-
retowym, na akordeonie przygrywał Andrzej Wieczorek, a pro-
wadzący Jerzy Węgrzyn rozbawiał Pnie do łez. Artystki były 
szczególnie zachwycone urodziwym kawalerem, który wje-
chała na scenę na rowerze i wyśpiewał ludową przyśpiewkę 
„Ładny jo kawaler”. Wystąpiła również grupa Panów z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Morawica”, którym przygrywał na pianinie Je-
rzy Gumuła, a na gitarze Wiesław Strąk oraz solista Sławomir 
Strzeszkowski.   
 Dodatkowo miłym akcentem zaznaczyli się Panowie poda-
jąc Paniom do stołu. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej 
i serdecznej atmosferze.  

 - Pokaz artystyczny był na najwyższym poziomie. Jesteśmy 
bardzo wdzięczne za pamięć - zgodnie przyznały Panie z Cen-
trum Samorządowego w Morawicy, które zostały zaproszone 
przez przedszkolaki na niezwykły występ z okazji Dnia Kobiet. 
Nie zabrakło wspaniałych strojów i prawdziwych talentów, ja-
kie zaprezentowały zdolne przedszkolaki śpiewając, tańcząc 
i recytując. Na deskach morawickiej sceny artystycznej zagości-
ło prawdziwe show. 
 Na koniec dzieci obdarowały panie symbolicznymi, własno-
ręcznie zrobionymi kwiatami, natomiast panie nagrodziły dzie-
ci gromkimi brawami i słodkimi batonikami. 

Agnieszka Olech

Przedszkolaki z Morawicy na Dzień Kobiet
Ogromną niespodziankę z okazji Dnia Kobiet sprawiły maluchy z Przedszkola Samorządowego w Morawicy 
wszystkim Paniom pracującym w tutejszym Centrum Samorządowym. Były wspaniłe występy i własnoręcznie 
zrobione tulipany.

Święto Kobiet na przestrzeni wieków
Pod takim hasłem odbył się Dzień Kobie w Chmielowicach. Były występy dzieci i Kabaret „Jeszcze nie starszych 
Panów”. Były też tradycyjne kwiaty i wspaniała zabawa.



Suszarki do włosów, zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, masaże, zestawy gadżetów, relaks wodny w krytej 
pływalni „Koral” w Morawicy, bony do restauracji, czy zaproszenia na słodki poczęstunek - te i wiele innych 
wartościowych nagród można było zdobyć podczas niezwykłego Dnia Kobiet, jaki tradycyjnie już odbył się 
w morawickim Centrum Kultury. 

Wyjątkowo uczcili
Dzień Kobiet w Morawicy

 Naprawdę wyjątkowo mogły poczuć się Panie przyby-
łe na Dzień Kobiet do Samorządowego Centrum Kultury 
w Morawicy. Już w progu każda z Pań powitana została 
przez wójta gminy Morawica, Mariana Burasa, który wrę-
czał piękne tulipany i osobiście przekazał życzenia. Wszyst-
kie przybyłe Panie losowały ponumerowane kupony kon-
kursowe, które wzięły udział w wielkie loterii z okazji Dnia 
Kobiet. - Do rozlosowania mieliśmy dwadzieścia osiem pre-
zentów niespodzianek, wśród których znalazły się różnego 
rodzaju zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, masaże, gadżety, 
suszarki do włosów, zestaw herbat smakowych, bony do 
restauracji i cukierni, a nawet piękny długopis - wymienia 
Teresa Badowska, dyrektor Centrum Kultury w Morawicy. 
- Dzięki sponsorom, którym chcemy serdecznie podzięko-
wać mogliśmy w tym roku dodatkowo przeprowadzić lote-
rię fantową.
 Prosto ze sceny morawickiego Centrum Kultury w imieniu 
wszystkich Panów życzenia z okazji święta Pań złożył włodarz gmi-
ny Morawica, wójt Marian Buras. Po gorących życzeniach sceną 
zawładnęli wspaniali artyści, którzy dali niezapomniane występy. 
Tłumnie przybyłe Panie w dniu swojego święta mogły podziwiać 
między innymi „Kabaret jeszcze nie starszych panów”, który do-
kładnie trzy lata temu debiutował na scenie morawickiego Cen-

trum Kultury właśnie podczas Dnia Kobiet. Kabaret, składający się 
faktycznie z młodych i elokwentnych mężczyzn, dał niezapomnia-
ny występ, a publiczność rozbawił dosłownie do łez. Występy 
przeplatane były losowaniem cennych niespodzianek przez dzieci 
z koła plastycznego działającego przy Samorządowym  Centrum 
Kultury - Natalię i Michała Kudełka oraz Michała Kaczmarskiego. 
Na deskach Centrum Kultury wystąpili także Panowie z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Morawica” ze specjalnie na tę okazję przygoto-

wanym repertuarem, odmiennym od tego, który 
wykonują w zespole. Dostojnie prezentującym się 
Panom na pianinie przygrywał Jerzy Gumuła - in-
struktor muzyki, a na gitarze, Wiesław Sęk, który 
specjalnie kupił ją na tę okazję. Dla przybyłych Pań 
zaśpiewał także Damian Frąk z Bilczy. 
 W morawickim Centrum Kultury Panie bawiły 
się znakomicie. Nam zdradziły, że najważniejsze 
dla nich w życiu to zdrowie i kochająca rodzina. 
Tego też najczęściej życzyli Panowie wszystkim Pa-
niom przybyłym do Centrum Kultury w Morawi-
cy, aby świętować Dzień Kobiet. Na zakończenie 
wszystkich zaproszono na słodki poczęstunek.   

Agnieszka Olech
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Święto Kobiet w Morawicy tradycyjnie już uczczono wyjątkowo   


