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„O TYM JESZCZE SZUMIĄ
PARKOWE DRZEWA”
- w hali w Bilczy
wystawiono niezwykły spektakl
„O tym jeszcze szumią parkowe drzewa” - pod takim tytułem w sobotnie 
popołudnie 24 września mogliśmy obejrzeć niezwykły spektakl na pod-
stawie książki Anny Pobochy-Igniatowskiej oraz Jolanty Drążyk pod tym 
samym tytułem. Spektakl oraz publikacja zostały zrealizowane w ramach 
projektu pt. „Przez pokolenia do teraźniejszości” współfinansowanego 
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z no-
wymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
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Wielkie wyróżnienie dla Zespołu Pla-
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Europejskim Forum Nowych Technolo-
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15 lat Chóru Towarzystwa Przyjaciół 
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Klub Seniora “Zawsze Młodzi” z Mora-
wicy świętował dwa lata istnienia
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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

Najlepsze zawody pływackie sezonu!!!

Kryta pływalnia „KORAL” Morawicy zaprasza
na Mikołajkowe Zawody Pływackie.

3 grudnia 2016 roku od godziny 9.00 do 12.00
 zapraszamy wszystkich spragnionych sportowych,

wodnych emocji.

W zawodach może wziąć udział każdy kto chce zasmakować spor-
towej rywalizacji, a umiejętności pływackie nie są mu obce.
Zapewniamy obsługę sędziowską, wspaniałe nagrody, każdy  z za-
wodników otrzyma dyplom uczestnictwa. Wstęp na trybuny pły-
walni bezpłatny, opłata startowa 5,00 zł.
Dla kibiców konkursy z nagrodami i upominki niespodzianki od 
samego Mikołaja.
Zgłoszenia zawodników przyjmujemy w terminie od 21 listopada 
do 1 grudnia 2016 r. osobiście w pływalni „KORAL” lub telefonicz-
nie pod nr tel. 41 311-47-02.
Regulamin zawodów i karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie 

www.koralmorawica.pl

ZAPRASZAMY!!!
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Zapowiadane zmiany w edukacji, projekt ustawy Prawo Wodne, projekt rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, a także 
projekt ustawy o zmianie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych – 7 października, w Centrum Sa-
morządowym w Morawicy zebrali sie przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Związku 
Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, a także burmistrzowie i wójtowie z terenu województwa, aby wspól-
nie rozmawiać o kluczowych problemach związanych z bieżącymi pracami legislacyjnymi Parlamentu i Rządu.

 Spotkanie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z woje-
wództwa świętokrzyskiego, które odbyło się w sali Centrum 
Kultury w Morawicy, zorganizowane zostało przez Stowa-
rzyszenie Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 
i Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Udział 
w nim wzięli burmistrzowie i wójtowie z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego, ale nie tylko. Gościem spotkania była 
wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek. Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego reprezentował sekretarz woje-
wództwa Bernard Antos. Celem spotkania było wzmocnienie 
reprezentacji interesów samorządów lokalnych i działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
 Jak podkreślano podczas obrad, samorządy gminne stoją 
ciągle przed nowymi wyzwaniami, z których część jest skut-
kiem niestabilności otoczenia prawnego. Obecnie trwają pra-
ce nad szeregiem inicjatyw legislacyjnych, które będą miały 
istotny wpływ na ustrój gmin, zadania i ich finansowanie. 
- Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za jak najlepsze funk-
cjonowanie gmin i realizację zadań. Niezbędne jest podej-
mowanie działań samorządowych, aby wpływać na jakość 
stanowionego prawa. Inicjatywy te będą bardziej skuteczne, 
gdy całe środowisko solidarnie będzie mówić zdecydowa-
nym, jednolitym głosem – zaznaczyli podczas spotkania Mi-
chał Markiewicz, Prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świę-
tokrzyskiego oraz Marek Olszewski, Przewodniczący ZGWRP.
 Spotkanie stało się doskonałą okazją do zapoznania ze-
branych z działaniami samorządowymi na rzecz gmin wiej-
skich i rozwoju obszarów wiejskich. Mówiono o realizo-
wanych przedsięwzięciach i wyzwaniach, między innymi o 
udziale w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialne-
go, a także w komitetach, instytucjach rządowych, komisjach 
sejmowych i senackich. Rozmawiano też o pracach na rzecz 
„Paktu dla obszarów wiejskich” będących elementem „Stra-

W Morawicy obradował
Związek Gmin Wiejskich

tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Przedstawiono 
także informacje i stanowiska ZGWRP między innymi w spra-
wie projektu ustawy Prawo Wodne, projekt rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komu-
nalnych, projektu ustawy o zmianie ustawy o Regionalnych 
Izbach Obrachunkowych. Przedstawiono też działania samo-
rządowe w sprawie koncepcji zmian w realizacji i finansowa-
niu zadań oświatowych projektowanych przez Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Omówiono projekty Prawo Oświatowe, 
przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe, jak rów-
nież propozycje dalszych działań. 
 Na zakończenie odbyła się dyskusja. Określono też możli-
we obszary współpracy w planowanych aktywnościach ZMi-
GWŚ i ZGWRP. 

Agnieszka Olech

Fo
t. 

A
rc

h.

Fo
t. 

A
rc

h.

Fo
t. 

A
rc

h.

Gościem posiedzenia była wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek

Burmistrzowie i wójtowie z terenu województwa świętokrzyskiego dyskutowali w Morawicy o kluczowych problemach związanych z bieżącymi pracami legislacyjnymi Parlamentu i 
Rządu.
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 Nowoczesna hala produkcyjna wraz z pomieszczeniami 
magazynowymi i biurowcem zostanie wybudowana w Bilczy 
na terenach należących do podstrefy Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Starachowice”. - Inwestycja podyktowana jest dyna-
micznym rozwojem spółki. Zamówienia na nasze produkty sta-
le rosną i powoli przekraczają możliwości produkcyjne naszej 
fabryki. Mamy zamówienia z rynku amerykańskiego i azjatyc-
kiego. Z tego względu podjęliśmy decyzję o budowie nowego 
zakładu – mówił Maciej Bursztein, członek Rady Nadzorczej 
Formaster S.A. - Początkowo szukaliśmy terenu pod budowę 
w Kielcach, ale ostatecznie wybór padł na gminę Morawica, 
gdzie zostaliśmy ciepło przyjęci przez wójta Mariana Burasa 
oraz pracowników Specjalnej Strefy Ekonomicznej – dodał.
 Zadowolenia z budowy kolejnej firmy na terenie gminy 
Morawica nie krył jej włodarz, wójt Marian Buras. - Ogromnie 
cieszy fakt, że firma pochodząca z województwa świętokrzy-
skiego o potencjale międzynarodowym postanowiła ulokować 
swoją siedzibę w Bilczy. Jest to największa inwestycja na tere-
nie naszej gminy. To szczęśliwy dzień dla gminy i jej mieszkań-
ców – przyznał wójt Marian Buras, dziękując inwestorom za 
wybranie Bilczy na siedzibę firmy. - Deklaruję, że nadal będzie-

W Bilczy wmurowano kamień węgielny 
pod budowę firmy DAFI Pro

7 października, w Bilczy odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowoczesną inwestycję 
kieleckiej firmy DAFI Pro. Inteligentna hala produkcyjna obejmie około 10 tysięcy metrów kwadratowych. 
Zatrudnienie znajdzie tu 120 osób. Inwestycja zostanie oddana do użytku w 2017 roku. Będzie to pierwsza 
fabryka w Polsce produkująca filtry do wody w tak zaawansowanej technologii. 

my współpracować na partnerskich zasadach i życzę spełnienia 
wszelkich planów i zamierzeń – życzył wójt podczas uroczyste-
go wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję. 
 W uroczystości symbolicznego otwarcia inwestycji zapo-
czątkowanej oficjalnie wmurowaniem kamienia węgielnego 
udział wzięły władze firmy DAFI oraz pracownicy, przedstawi-
ciele władz państwowych i samorządowych. Rozpoczynającą 
się budowę poświęcił ojciec Zygfryd Wiecha, superior Klaszto-
ru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. 
 Warto podkreślić, że Dafi to pierwsza i jedyna polska fir-
ma produkująca filtry do wody. Jest rodzinnym przedsiębior-
stwem, będącym częścią grupy kapitałowej Formaster S.A. 
Obecnie zatrudnia około 240 specjalistów, posiada własne 
centrum badawczo-rozwojowe, laboratorium, linie produkcyj-
ne, wysoko wyspecjalizowany park maszynowy oraz zaplecze 
techniczno-produkcyjne. Dzięki inwestycji, która zostanie od-
dana do użytku w 2017 roku, powstanie aż 120 nowych miejsc 
pracy. Budowla wykonywana w oparciu o najwyższe standardy 
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, będzie uwzględ-
niała rozwiązania proekologiczne. Generalnym wykonawcą in-
westycji jest firma Anna-Bud z Bilczy. 

Agnieszka Olech
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Dafi będzie pierwszą fabryką w Polsce produkującą filtry do wody w tak zaawansowanej 
technologii

Zaproszeni goście, wśród których znalazł się wójt gminy Morawica, Marian Buras, dokonali podpisania aktu erekcyjnego, a następnie jego symbolicznego zamurowania
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 Bezradni jesteśmy wobec tajemnicy ludzkiego losu, który 
zsyła nieszczęścia i choroby. Nie rozumiemy, dlaczego chorują 
dzieci; jaką misję mają do wypełnienia rodzice dzieci niepełno-
sprawnych. Każde wychowanie dziecka wymaga poświęcenia. 
W sytuacji rodziców dzieci niepełnosprawnych ta troska jest 
zwielokrotniona, rozciąga się na cołodobowy dyżur, wymaga 
dużych środków finansowych na leczenie i rehabilitację.
 Aby pomóc tym rodzinom, 2 października, odbyło się w Sa-
morządowym Centrum Kultury spotkanie integracyjne rodzin 
dzieci niepełnosprawnych. Gospodarz Gminy Marian Buras 
serdecznie powitał gości i poinformował, że spotkanie zostało 
przygotowane przez dyrektora Centrum Kultury Teresę Badow-
ską oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Kazimierę Szałas z inicjatywy radnych Marianny Parlickiej – Sło-
wik oraz Bartosza Kruka.
 Następnie wystąpił znany zespół Małe Wolanecki pod prze-
wodnictwem Aleksandry Jasiorowskiej. Piękny śpiew, wdzięk, 
ludowe, barwne stroje dziewcząt wprowadziły pogodny na-
strój. Kolejny punkt programu to zabawny krótki spektakl: „On 
i ona” uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Brudzowie. Publiczność świetnie się bawiła, nagrodziła akto-
rów gromkimi brawami, doceniając wygłaszanie długich tek-
stów z wyeksponowaniem komizmu sytuacyjnego i słownego.
 Kazimiera Szałas podała najświeższe informacje na temat 
form wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, omó-
wiła też projekt: „Płyniemy po sprawność”, w tym potrzebę 
zatrudnienia na pływalni Koral instruktora. Bartosz Kruk, au-
tor przedsięwzięcia, uzupełnił wypowiedź o sposób wykonania 
imiennej karty wstępu dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna.
 Wolontariuszka, Krystyna Radomska, organizator kolonii 
dla dzieci, od wielu lat pełniąca funkcję kierownika turnusów 
dla osób niepełnosprawnych w Piekoszowie zachęcała zgro-
madzonych skorzystania z takiej formy rehabilitacji duchowej 
i fizycznej, zapoznała zgromadzonych z procedurą wyjazdu i 
zadeklarowała pomoc wypełnianiu formalności. Marianna Par-
licka - Słowik wskazała na istniejące w gminie stowarzyszenia, 
które mogą poprawić sytuację finansową poprzez zebranie 1% 
od podatku dochodowego.

Rodziny dzieci niepełnosprawnych
spotkały się w Centrum Samorządowym 
w Morawicy

2 października, w Centrum Samorządowym w Morawicy spotkały się rodziny dzieci niepełnosprawnych, aby 
rozmawiać o formach wsparcia, przysługujących możliwościach rehabilitacji i zatrudnienia na pływali „Koral” 
instruktora pływania dla osób niepełnosprawnych. Inicjatorem przedsięwzięcia była radna, Marianna Parlic-
ka-Słowik. 

 W dyskusji wypłynęła sprawa przepływu informacji świad-
czących usługi dla rodzin. Okazało się, że wiele osób nie 
wiedziało o przysługujących im możliwościach rehabilitacji, 
bezpłatnych środkach do higieny, pielęgnacji dziecka. Jak 
stwierdzono, niektóre informacje powinny być przekazane już 
w szpitalu, tym bardziej iż rodzina przeżywa wstrząs na wiado-
mość o wychowaniu chorego dziecka. Podzielono się też cenną 
uwagą o artystycznej działalności zespołu, prowadzonego w 
WDK-u przez Alicję Grażynę Piłat dla dzieci z zespołem Downa, 
wskazał nie niektóre formy pomocy oferowane przez PCPR.
 Teresa Badowska zapewniła gości o gotowości przygoto-
wania dla rodzin kolejnych spotkań w Centrum Kultury i plene-
rze takich jak ogniska, mikołajki, czy zabawy karnawałowe, wy-
słania zaproszeń. Wójt gminy Morawica, Marian Buras, nazwał 
rodziców dzieci niepełnosprawnych bohaterami. – Podziwiamy 
Was za wytrwałość, determinację w wychowywaniu, leczeniu 
Waszych dzieci. Zawsze możecie liczyć na naszą pomoc, rów-
nież tą dotyczącą przygotowania dokumentacji na realizację 
różnego rodzaju projektów – zapewniał wójt Marian Buras. 

Marianna Parlicka- Słowik
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 Pod takim hasłem 17 września 2016 r w sobotę odbył się 
festyn dla mieszkańców. Impreza została zorganizowana pod 
przewodnictwem Sołtysa wsi oraz Towarzystwa Przyjaciół 
Chmielowic. Skupiła ona na szkolnym boisku grono mieszkań-
ców.  Warto podkreślić, że festyn odbył się w nowo wybudowa-
nej altanie, która dzięki solidnej pracy mieszkańców prezentuje 
się na pagórku przy szkole znakomicie. Jest to miejsce zbudo-
wane z myślą o wspólnym spędzaniu czasu, przeznaczone dla 
wszystkich.  

Pożegnanie lata w Chmielowicach 
 W programie przewidziane były gry i zabawy dla najmłod-
szych oraz dla odważnych mieszkańców. Na każdego czekał 
słodki upominek. Pomimo, że pogoda próbowała płatać figle, 
to i tak impreza trwała do późna. 
  Festyn zakończył się wspólnym grillowaniem,  śpiewem i 
tańcami. A więc żegnamy lato. Do przyszłego roku……. 

Redakcja

O formach wsparcia rodzin dzieci niepełnosprawnych dyskutowano podczas spotkania 
w Morawicy
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 I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edu-
kacji, którego współorganizatorem było Europejskie Stowarzy-
szenie Dialogu Edukacyjnego odbyło się w dniach od 5 do 7 
października  w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Kongres 
poświęcony był najnowszym trendom i kierunkom rozwoju 
edukacji oraz modernizacji infrastruktury przedszkoli, szkół i 
uczelni, w tym również innowacyjnym metodom kształcenia.  
W ramach forum EFNTIE wystąpili wybitni specjaliści z dziedzi-

Wielkie wyróżnienie dla Zespołu Placówek
Oświatowych w Morawicy na Europejskim Forum
Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji

Podczas I Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji dyrektor Zespołu Placówek Oświa-
towych w Morawicy, Jacek Kuzia, odebrał z rąk Prezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edu-
kacyjnego oraz Prezesa Zarządu Targi Kielce dyplom uznania za innowacyjną działalność szkoły. Podczas ogól-
nopolskiego forum zaszczytnym wyróżnieniem nagrodzono jedynie po dwie szkoły z każdego województwa.  

 Trzeba przyznać, że w sobotę, 8 października, w remizie 
strażackiej Drochowa Dolnego zapanowała radosna atmos-
fera zabawy. Tego dnia odbył się drugi już Festyn Rodzinny. 

Drochowianie uświetnili
Festyn Rodzinny w Drochowie Dolnym

Wspaniałe smakołyki, niezapomniana atmosfera i występ zespołu folklorystycznego Drochowianie – tak ba-
wiono się podczas Festynu Rodzinnego w Drochowie Dolnym, który odbył się 8 października w remizie stra-
żackiej. 

Biesiadna muzyka oraz zapachy przygotowanych smakołyków 
przyciągnęły mieszkańców miejscowości. Swoją obecnością 
podczas festynu zaszczycili: wójt gminy Morawica Marian Bu-
ras, starosta kielecki Michał Godowski, radny Gminy Morawicy 
Paweł Pajączkowski, sołtysi pobliskich wsi: Bronisław Pającz-
kowski, Daniel Strzeszkowski, Joanna Ryk oraz Alicja Jamor-
ska-Kurek. Doskonałą zabawę uwieńczył swoimi występami 
lokalny zespół folklorystyczny Drochowianie, który wystąpił 
przy akompaniamencie znanego i cenionego muzyka Feliksa 
Korbana. Zespół tradycyjnie już porwał gości do tańca.
 Sołtys Drochowa Dolnego Artur Skuciński serdecznie dzię-
kuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji festynu. - Dziękuję również mieszkańcom za liczne 
przybycie i już dzisiaj zapraszam na następny rok – dziękował 
sołtys Artur Skuciński.

Redakcja

ny technologii, naukowcy i eksperci, którzy na co dzień zajmują 
się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w edukacji. Uczest-
nikami Forum byli przedstawiciele kuratoriów, szkół, ośrodków 
akademickich, administracji samorządowej i instytucji eduka-
cyjnych z kraju i zagranicy.
 Podczas drugiego dnia kongresu (6 października) poświę-
conego technologicznej rewolucji i innowacji w edukacji odby-
ło się m. in. Ogólnopolskie Forum Kuratorów Oświaty i Dyrek-
torów dotyczące innowacji pedagogicznych. W trakcie tej sesji 
dyrektor ZPO w Morawicy Jacek Kuzia odebrał z rąk Prezesa 
Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego 
oraz Prezesa Zarządu Targi Kielce dyplom uznania za innowa-
cyjną działalność szkoły. Takimi dyplomami zostały uhonorowa-
ne po dwie szkoły z każdego województwa. Szkoły wyróżnione 
za innowacyjną działalność wytypowali Kuratorzy Oświaty. Ze-
spół Placówek Oświatowych w Morawicy został jedną z dwóch 
szkół wyróżnionych w województwie świętokrzyskim. W dal-
szej części spotkania uhonorowane szkoły prezentowały swo-
ją działalność na polu innowacyjności kształcenia. Działalność 
innowacyjną ZPO w Morawicy omówiła wicedyrektor Mariola 
Kosztołowicz. W swojej prezentacji zwróciła ona uwagę na 
wdrażane w szkole od wielu lat działania innowacyjne, których 
głównymi pomysłodawcami i realizatorami są nauczyciele.

Za innowacyjną działalność szkoły. dyrektor ZPO w Morawicy Jacek Kuzia odebrał wyróż-
nienie z rąk Prezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego oraz 
Prezesa Zarządu Targi Kielce

Drochowianie znakomicie bawili przybyłych gości
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Opiekun medyczny
od lutego 2017 

w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego

w Morawicy
/dawna Policealna
Szkoła Medyczna

im. Hanny Chrzanowskiej
w Morawicy/

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że 
od lutego 2017 uruchamiamy kolejną edycję 
opiekuna medycznego w ramach szkoły dla 
dorosłych. Nauka trwa 1 rok /2 semestry /i koń-
czy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. Nauka w szkole jest 
bezpłatna, szkoła dysponuje profesjonalnymi 
pracowniami, gdzie odbywa się również egza-
min zawodowy. Zajęcia  odbywają  się w syste-
mie sobotnio-niedzielnym.

Do zapisu wymagane:
-świadectwo szkoły średniej/oryginał/,
-dowód osobisty,
-2 zdjęcia/do indeksu i legitymacji szkolnej/,
-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy /na 
podstawie skierowania wydanego przez szko-
łę/,

Więcej o szkole i warunkach rekrutacji na stro-
nie internetowej:
www.szkola-medyczna.com.pl  lub pod nr te-
lefonów  41-311-46-80, 41-311-40-48

Renata Antos

Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego 
w Morawicy, ul. Kielecka 7
26-026 Morawica

Morawica 
dn.10.10.2016r.

Zapraszamy na 
Dni Otwarte Centrum Samorządowego w Morawicy

12 i 13 listopada 2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

Występy artystyczne, degustacja potraw regionalnych, liczne konkursy z cennymi nagrodami, wystawa prac pla-
stycznych i rękodzieła artystów lokalnych oraz  mnóstwo stoisk promocyjnych – te i wiele innych atrakcji czeka  na 
wszystkich, którzy w  sobotę i niedzielę 12 i 13 listopada  przyjdą na Dni otwarte Centrum Samorządowego w Mo-
rawicy. 
W sobotę i niedzielę odbędą się Dni Otwarte Centrum Samorządowego w Morawicy.  
W godzinach od 16:00 do 19:00 na odwiedzających będzie czekało wiele atrakcji kul-
turalnych, będą także konkursy z nagrodami oraz  degustacja potraw regionalnych.
W sobotę na wszystkich przybyłych  czeka mnóstwo atrakcji - występy rodzimych 
artystów: zespoły śpiewacze, wokalne, instrumentalne oraz soliści 
Niedzielę rozpoczniemy koncertem patriotycznym pt. „KTO TY JESTEŚ? POLAK 
MAŁY!”, a następnie na scenie Centrum Kultury zaprezentują się uczniowie szkół 
z terenu gminy Morawica.

Serdecznie zapraszamy!!!
Wstęp Wolny !!!

Mikołajki w Gminie Morawica
Wójt Gminy Morawica oraz Samorządowe

Centrum Kultury zapraszają dzieci z  Gminy Morawica 
w wieku przedszkolnym na MAGICZNE MIKOŁAJKI

 
które odbędą się 4 grudnia 2016 r. (niedziela)

w Samorządowym Centrum Kultury
w Morawicy, ul. Spacerowa 7.

Spektakl będzie wystawiony dwa razy:
o godz. 14,00 i o godz. 16,00
(godzina spektaklu do wyboru)

Na koniec zabawy Mikołaj wręczy dzieciom drobne upominki.
Prosimy o zapisy dzieci ( z podaniem wybranej godziny spektaklu) 
w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy,
telefoniczne lub e-mailem
tel. : 41 3114 692  wew. 300 - Biblioteka 
e-mail: sckmorawica@onet.pl
gbp_morawica@poczta.onet.pl

*Decydować będzie kolejność zgłoszeń
(zgłoszenia będą przyjmowane  aż do wyczerpania  miejsc)  

Wójt Gminy Morawica zaprasza na uroczystość
upamiętniającą rocznicę odzyskania

przez Polskę Niepodległości, która odbędzie się  
11 listopada 2016 r. (Piątek)

* godz. 12,00 - Msza Święta
w Kościele Parafialnym 
 w Morawicy  
* godz. 13,00  - część arty-
styczna i wspólny śpiew
 pieśni patriotycznych
w  Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy,  ul. Spacerowa 7
* Poczęstunek

ZAPRASZAMY!!!
WSTĘP WOLNY !!!
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 Do tej pory na terenie gminy Morawica powstało już pięć 
dróg wybudowanych w ramach ówczesnego Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dziś przekształconego 
w „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019”. Jest to rządowy program, który w 
poprzednich latach potocznie nazywano “schetynówkami”.
 Właśnie zakończono budowę trzeciego etapu inwestycji. 
Dzięki realizacji tego projektu nowego blasku nabrały ulice: 
Agrestowa, Żurawinowa, Jeżynowa, Borówkowa, Źródlana i 
Zacisze. Oprócz jezdni asfaltowych wybudowane zostało tak-
że odwodnienie dróg oraz specjalnie wydzielone pobocze bi-
tumiczne przeznaczone dla ruchu pieszych. Na ulicy Zacisze 
powstał też chodnik jako kontynuacja zadania realizowanego 
w poprzednich latach. Całość inwestycji dofinansowanej w 
połowie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

Zakończono budowę dróg w Bilczy
Mieszkańcy Bilczy już mogą cieszyć się kolejnymi nowymi drogami. Końca właśnie dobiegła budowa ulic Agre-
stowej, Żurawinowej, Jeżynowej, Borówkowej, Źródlanej i Zacisze w połowie dofinansowanych z pieniędzy 
rządowych. Był to już trzeci etap dużego zadania pn. “Budowa drogi gminnej Bilcza-Zastawie-Podsukowie”. 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, kosztowała nieco 
ponad 872 tysiące złotych a w ramach tego wykonano ponad 
2 km nowych dróg. Wyłonionym w drodze przetargu general-
nym wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjnych FART Sp. z o.o..
 Dzięki zakończeniu trzeciego etapu dużej inwestycji infra-
strukturalnej w miejscowości Bilcza-Zastawie-Podsukowie bę-
dzie bezpieczniej na drogach, ale też znacząco zwiększy się 
komfort życia mieszkańców. – Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom za cierpliwość w czasie tych kilku miesięcy, kiedy były 
wykonywane roboty drogowe, jak również za życzliwe uwagi i 
wszelką okazaną pomoc. Proszę o ostrożną jazdę i przestrzega-
nie przepisów ruchu drogowego dla bezpieczeństwa własnego 
i innych osób. – podsumowuje wójt Marian Buras.

Agnieszka Olech

Nowoczesne boiska wielofunkcyjne
powstają w Brzezinach i w Woli Morawickiej

Trwa budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Brzezinach i w Woli Morawickiej. Na obydwa 
zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. No-
woczesne boiska powinny zostać oddane do użytku już w listopadzie. Władze gminy Morawica planują budo-
wę kolejnych boisk w Nidzie i w Lisowie, na które będą starały się o dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 Uczniowie szkół w Brzezinach i w Woli Morawickiej 
już niebawem będą mogli korzystać z nowoczesnych boisk 
wielofunkcyjnych. Będą one otwarte również dla wszystkich 
mieszkańców. - W godzinach lekcyjnych będą służyć uczniom, 
natomiast później czy w weekendy zapewne będą grać na 
nich bezpłatnie osoby dorosłe czy też absolwenci szkół. Nowe 
boiska mają być gotowe w listopadzie. Chcemy, by wszyscy 
mieszkańcy, choć głównie ci najmłodsi, mogli rozwijać swoje 
sportowe pasje i umiejętności – mówi wójt gminy Morawica, 
Marian Buras. 
 Jedno z budowanych właśnie boisk znajduje się w Woli Mo-
rawickiej przy szkole podstawowej. Powstaje ono na terenie 

obecnego boiska trawiastego. Inwestycja kosztować będzie 
nieco ponad 537 tysięcy złotych. Generalnym wykonawcą in-
westycji wyłonionym w drodze przetargu jest firma Dro-Mar. 
Powstanie tu także fragment drogi dojazdowej i chodnika. W 
Brzezinach sztuczna nawierzchnia  również będzie  położona  
na  istniejącym już  boisku  asfaltowym  przy  zespole  szkół. 
Wykonawcą tego zadania jest firma Tarakol, wyłoniona w dro-
dze przetargu. Nowe boisko w Brzezinach będzie kosztowało 
nieco ponad 419 tysięcy złotych. - Boiska nadawać się będą do 
gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, bad-
mintona czy tenisa. Ponadto w Brzezinach zostaną zamonto-
wane urządzenia lekkoatletyczne, między innymi skocznia do 

Prace nad budową boiska w Brzezinach Prace nad budowią boiska w Woli Murowanej
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 Spotkanie otworzył Bronisław Pajączkowski, sołtys tej miej-
scowości, który był pomysłodawcą i inicjatorem imprezy. Jak 
przystało na gospdoarza w pierwszej kolejności powitał zapro-

Integracja mieszkańców
Drochowa Górnego na medal

24 września, w Drochowie Górnym odbyło się pierwsze wspólne biesiadowanie mieszkańców tej wsi, którzy 
bawili się do białego rana.

szonych gości, między innymi wójta gminy Morawica, Maria-
na Burasa, dyrektora ZS w Obicach Jerzego Węgrzyna, sołtysa 
Drochowa Dolnego wraz z małżonką państwa Artura i Annę 
Skucińskich oraz licznie przybyłych mieszkańców w każdym 
wieku, od juniora do seniora, a także lokalny zespół muzyczny. 
 W niezwykle radosnej i życzliwej atmosferze głos zabrała 
panie Bożena Śnioch i Zofia Gwóźdź, które złożyły podzięko-
wania na ręce włodarza gminy za wszelkie wsparcie na rzecz 
Drochowa Górnego. Przy suto zastawionych stołach i pięknej 
muzyce tanecznej granej na żywo przez zespół Grzegorza i Mo-
niki Kaczor, zabawa trwała do białego rana ku zadowoleniu 
zarówno mieszkańców, jak i organizatorów. 
 Jak zgodnie podkreślali mieszkańcy, spotkanie z drugim 
człowiekiem to wspaniały sposób na spędzanie czasu. - Mamy 
nadzieję, że ta impreza wpisze się na stałe w kalendarz wyda-
rzeń mieszkańców Drochowa Górnego – mówili obecni pod-
czas spotkania mieszkańcy.

RedakcjaIntegracyjne spotkanie nie mogło obejść się bez wspólnych tańców

Szanowni Państwo !
 W związku z uzyskaniem przez Morawicę praw miejskich 
od dnia 1 stycznia 2017 r., już teraz Wójt Gminy Morawica ser-
decznie zaprasza do dokonywania pamiątkowych wpisów z tej 
okazji. Państwa zapiski zostaną zamknięte w „kuferku czasu”, 
który zostanie umieszczony pod pomnikiem upamiętniającym 
to ważne wydarzenie w życiu naszej Małej Ojczyzny. Kuferek 
za sto lat zostanie otwarty przez następne pokolenia. Zachę-

„Kuferek czasu” i pamiątkowa księga będą
wystawione w Centrum Samorządowym
w Morawicy – wszystko dla potomnych!

W związku z nadaniem praw miejskich gminie Morawica w Centrum Samorządowym w Morawicy zostanie wy-
stawiona pamiątkowa księga, do której wpisy będą mogli składać mieszkańcy. Zostanie ona zamieszczona w 
specjalnym „kuferku czasu”, który zostanie zakopany pod pomnikiem upamiętniającym nadanie praw miejskich .

camy do dokonywania wpisów, składania pamiątek, zdjęć, 
dokumentów i innych drobiazgów, które dadzą świadectwo 
naszego życia. 
 Pamiątkowe karty są dostępne w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Morawicy oraz w Urzędzie Gminy w Morawicy – Biu-
ro Obsługi Klienta, ul. Spacerowa 7

Wójt Gminy Morawica
Marian Buras

skoku w dal czy rzutnia do pchnięcia kulą, a także elementy 
małej architektury, jak ławeczki, czy kosze na śmieci - wylicza 
zastępca wójta gminy Morawica, Marcin Dziewięcki.  
 - Boiska wielofunkcyjne będą w całości ogrodzone tzw. 
piłkochwytami o wysokości 4m i 6m. Wykorzystywane mogą 
być przez okrągły rok, za wyjątkiem śnieżnych zim. Przy tym 
będą łatwiejsze w utrzymaniu, niż boiska trawiaste - podkreśla 
wójt Marian Buras i dodaje, że na obie inwestycje gmina po-
zyskała łączne dofinansowanie w kwocie 200 tysięcy złotych 
z Ministerstwa Sportu i Turystki. - Niestety nie udało nam się 
pozyskać ministerialnego dofinansowania na budowę nowych 
boisk przy szkołach i oddziałach przedszkolnych w Nidzie i Li-
sowie. Mamy jednak gotowe pełne dokumentacje inwestycji i 
już w listopadzie będziemy składać wnioski o dofinansowanie 

budowy tych boisk w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego – zapowiedział wło-
darz gminy.- Zależy nam na tym, aby dzieci, młodzież w gminie 
mogła spędzać wolny czas aktywnie, na powietrzu, rozwijając 
swoje zainteresowania. Stąd konsekwentna budowa boisk wie-
lofunkcyjnych. Obiekty takie służą już mieszkańcom Morawicy, 
Bilczy i Obic. Chcemy jednak, by było ich jak najwięcej, także 
w mniejszych miejscowościach, przy niedużych szkołach. Takie 
boiska mogą być nie tylko miejscem przeznaczonym na szkolne 
zajęcia sportowe, ale też na turnieje pozalekcyjne aktywizują-
ce lokalną społeczność – mówi wójt Marian Buras i podkreśla, 
że zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji 
będzie szukać do skutku.

Agnieszka Olech 
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 Był tort, kwiaty, gratulacje i głośno odśpiewane sto lat – tak 
klub seniora w Morawicy „Zawsze Młodzi” świętował drugi rok 
swojego istnienia. - Mamy wiele okazji do radości i uśmiechów 
– mówili zgodnie morawiccy seniorzy świętując swój piękny ju-
bileusz. - Działamy od nie tak dawna, ale zdążyliśmy już tyle 
rzeczy zrobić – mówiła przewodnicząca Klubu Seniora “Zawsze 
Młodzi” Zofia Godzisz. - Dwa lata temu, przy wsparciu władz 
gminy Morawica oraz Centrum Kultury w Morawicy udało nam 
się założyć Klub Seniora, któremu nadaliśmy nazwę „Zawsze 
Młodzi”, bo młodość mierzy się duchem – tłumaczy przewod-
nicząca Zofia Godzisz i podkreśla, że do ich klubu zapisuje się 
coraz więcej chętnych. - Organizujemy różnego rodzaju wy-
cieczki, spotkania integracyjne, prelekcje, zajęcia ruchowe. U 
nas nudy nie ma – reklamuje działalność klubu, bez którego 
właściwie wszyscy członkowie już nie wyobrażają sobie życia. 
-  Nasze spotkania to przede wszystkim wymiana doświadczeń, 
wspólna rozmowa, wspólna aktywność fizyczna, wyjazdy. Za-
wsze jesteśmy w ruchu, a o to przecież chodzi jesienią życia – 
przekonywali członkowie morawickiego Klubu Seniora.
 Pod wrażeniem jego działalności jest wójt gminy Morawica, 
Marian Buras, który jako pierwszy złożył życzenia i gratulacje 
na ręce przewodniczącej klubu, Zofii Godzisz. - Życzę kolejnych 
tak owocnych lat. Muszę przyznać, że jeszcze nie spotkałem 
się, żeby któraś organizacja na terenie naszej gminy tak szyb-
ko się rozwijała. Jestem pod wielkim wrażeniem zapału, weny 
twórczej członków klubu, ich energii, pomysłów, entuzjazmu 
i chęci do działania – wyliczał włodarz gminy, przekazując na 
ręce przewodniczącej Zofii Godzisz kwiaty i słodki prezent.

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 R
ad

om
sk

i

Klub Seniora “Zawsze Młodzi”
z Morawicy świętował dwa lata istnienia

Dwulecie działalności obchodzili wczoraj członkowie morawickiego Klubu Seniora “Zawsze Młodzi”. Jak zgod-
nie podkreślają, to nie tylko nazwa klubu, ale jednocześnie jego hasło przewodnie.

 Działająca już od dwóch lat organizacja „Zawsze Młodzi”, 
zrzesza rencistów i emerytów z Gminy Morawica, organizuje 
szereg atrakcji dla swych członków, a prezes Klubu Zofia Go-
dzisz z entuzjazmem informuje o kolejnych pomysłach, bo 
„Zawsze Młodzi” to nie tylko nazwa klubu, ale jednocześnie 
jego hasło przewodnie. - Zapraszamy wszystkich seniorów, 
którzy chcą wstąpić w nasze szeregi. U nas zawsze znajdzie się 
miejsce – zaprasza przewodnicząca, Zofia Godzisz. Klub Senio-
ra „Zawsze Młodzi” spotyka się w każdy czwartek o godzinie 
17:00 w Samorządowym Centrum Kultury.

Agnieszka Olech

15 lat Chóru Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Morawickiej

Podczas wycieczki zespołów w dniu 6 września 2016 roku w Puławach miał miejsce jubileusz 15-lecia Chóru 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Uroczystość zainaugurował gospodarz Gminy –Marian Buras, który 
w laudacji wyeksponował indywidualny charakter zespołu, zasługi dla morawickiej kultury, na ręce twórczyni 
Zofii Soboń wręczył grawerton,  tort oraz  upominki  dla śpiewaków. 

 Następnie publiczność wysłuchała oryginalnego, jubile-
uszowego koncertu. Słowo wstępne wygłosiła Zofia Soboń, a 
chór zanitował pieśń: Nido kochana ma rzeko! Po czym roz-
brzmiała wiązanka tekstów napisanych przez Zofię Soboń na 
melodie znanych szlagierów, oddających klimat, ideę wystę-
pów chóru oraz refleksyjne pieśni: Czerwone róże, Gdzie moja 
młodość. Została zaprezentowana również historia zespołu.
 Splątało się, zmierzchło, przeminęło przez 15 lat tyle pieśni, 
tyle koncertów, tyle uroczystości, które uświetniał Chór Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej – umiłowane dzieło Zofii So-
boń. Przez siedem lat próby odbywały się pod kierunkiem Teresy 
Obarzanek przy akompaniamencie Krystyny Gąsiorek. Nie sposób 
zliczyć godzin, imprez, na których występował chór, począwszy 
od dnia otwarcia stadionu, gdzie zabrzmiały pieśni: W kieleckiej 

ziemi mieszkam, Wiosna, wiosna radosna, Nim las, nim kłos. I 
tak w Święto Niepodległości rozbrzmiewała wiązanka utworów 
legionowych, patriotycznych, w tym jak Rozszumiały się wierz-
by płaczące, a Szara piechota maszerowała w Deszcz jesienny 
deszcz; płynęła w niebo modlitwa Cecylii Korban: O Boże nasz, 
wciąż wspieraj nas, pobłogosławić Ojczyźnie chciej. Wzruszali 
się kombatanci, gdy słyszeli:  Panie, który jesteś na niebie, wy-
ciągnij sprawiedliwą dłoń. Patriotyczne imprezy to także spo-
tkania z kombatantami w Dębskiej Woli z montażem muzyczno 
– słownym, z poruszającą pieśnią: Jest takie miejsce u zbiegu 
dróg, gdzie się z zachodem spotyka wschód, to również oprawa 
muzyczna Mszy św. w Zbrzy, uroczystości dla uświetnienia Kon-
stytucji 3 Maja, gdzie chór tryumfalnie intonował pieśń: Witaj 
Majowa Jutrzenko, świeć polskiej krainie.

Zofia Godzisz, Prezes Klubu Seniora “Zawsze Młodzi” przyjęła w imieniu członków klubu 
podziękowania za działalność na rzecz rozwoju morawickich seniorów
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 Kolejny rozdział występów chóru to dożynki. Przez wiele 
prezentowano szeroki repertuar, w tym: Za moją białą cha-
tą, Bandoska, Laura i Filon. Wielkim przeżyciem dla chóru 
był udział w przeglądach na świętym Krzyżu, gdzie śpiewa-
no: Chrystus vincit, Chrystus regnat, Chrystus Imperat, Gaude 
Mater Polonia, Błogosław Matko naszej polskiej ziemi. Jakże 
przejmujące był czas żałoby, gdy odszedł od nas Jan Paweł II, 
chór na uroczystościach śpiewał: Panie, dalszy rejs odwołany, 
bo sternika do Siebie zabrałeś A nam brak siły, nadzieja zgasła. 
O Chryste przecież burze szaleją, Ratuj barkę, bo bez Ciebie 
zginiemy. Nie lękajcie się, a wypłyńcie na głębię Cała naprzód, 
nowy świta już dzień. Chór śpiewał także na potkaniu „Ludzie 
stąd” poświęconym świętej pamięci ks. Stanisława Korneckie-
go.
 Wielki obszar działalności chóru to śpiewanie kolęd na 
spotkaniach opłatkowych w gminie Morawica, w kościołach, 
w domach opieki społecznej w Piasecznej Górce, w Kielcach i 
Pierzchnicy. Tam podopiecznym wręczano stroiki świąteczne. 
Prezentowano nie tylko tradycyjne utwory bożonarodzeniowe, 
ale również poetyckie teksty Janusza Wróblewskiego: Jest jed-
na gwiazda, nie ma takiej drugiej wśród tysięcy gwiazd.  Gdy 
spojrzysz ku niej, ona wskaże ci te najkrótszą drogę, którą trze-
ba iść. 
 Olbrzymi rozdział występów chóru to widowiska Nocy 
Świętojańskiej, poczynając od gminy Brzeziny, Powsin Warsza-
wa, potem rzucanie wianków do Nidy aż po zabawne insceni-
zacje autorstwa Zofii Soboń nad Zalewem, zapraszanie gości 
honorowych, by ze śpiewem: „Idziemy nad zalew wielkim ko-
rowodem” rzucać wianki do wody i tańczyć na plaży.
 Wielokrotnie chór uświetniał imprezę powitania wiosny 
komicznym przedstawieniem autorstwa Zofii Soboń, zakoń-
czonym śpiewem Ruszamy gromadą wesołym pochodem, nie-
siemy Marzannę nad zieloną wodę, a w Chałupkowe Garcynki 
prezentował śpiewaną historię garncarstwa oraz wyśpiewy-
wał: Malowany dzbanku z chęcińskiego zamku. 
 Spotkania z Człowiekiem to cała epoka występów chóru, 
jego wszechstronnej aktywności od zakupów, dowożenia po-
traw, dekoracji wnętrz, podawania do stołu, oprawy muzycz-

nej, prezentowania utworów na cześć bohaterów spotkania, 
były to śpiewane laudacje autorstwa Zofii Soboń. Pewnego 
razu nawet Chór śpiewał pieśni w języku angielskim podczas 
jubileuszu kapłaństwa Janusza Korbana.
 Bywały także spontaniczne wyjazdy chóru na jubileusze, 
imieniny, wernisaże, promocje książek, na imprezy patriotycz-
ne, okolicznościowe. Oj działo się działo. Uroczystości kończyły 
się włączeniem uczestników i gości do wspólnego zaśpiewania 
pieśni Cecylii Korban: O jak przyjemnie było razem tu z wami 
być Mogły dziś nasze serca tym jednym rytmem bić.  
 Z radością wspominamy wyrazy uznania, sympatii wdzięcz-
ności od honorowych gości, wyjazdy na zaproszenia do Ars 
Christiana, do klubu Słoneczko, WDK-u, Stąporkowa, Bęczko-
wa, etc. etc. Repertuar chóru obejmował śpiewał pieśni patrio-
tyczne, religijne, romantyczne, humorystyczne.
 Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej zapisał się 
złotymi zgłoskami w kulturze Gminy Morawica. Wszystkiego 
najlepszego dla chóru pod batutą Sławomira Strzeszkowskie-
go, bo gdy chór występuje radość w słuchaczy wstępuje. Chór 
pogodny nastrój i optymizm buduje.

Marianna Parlicka - Słowik  
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Klub Seniora „Zawsze Młodzi” 
zwiedził Warszawę

Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką w Pałacu Prezydenckim i wyrażenie aprobaty pary 
prezydenckiej dla działalności morawickiego klubu Seniora „Zawsze Młodzi”, rozmowa z ministrem Grzego-
rzem Tobiszowskiego – sekretarzem stanu i pełnomocnikiem Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla ka-
miennego, zwiedzanie sejmowych korytarzy i niezapomniana lekcja historii. 28 września, morawiccy seniorzy 
z Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” ruszyli na podbój stolicy.

 W oczekiwaniu na autokar towarzyszył nam Marcin Aga-
towski prezes Fundacji „Możesz Więcej” fundator wyjazdu gru-
py seniorów do Warszawy. Dzień zaczął się dosyć pechowo, ale 
porywający entuzjazm i optymizm poseł Renaty Janik wpro-
wadził serię pomyślnych godzin. Dzięki jej zdolnościom dyplo-
matycznym uczestnicy wycieczki stąpali po sejmowych salach, 
korytarzach, napawali się aurą władzy ustawodawczej, chło-
nęli wiedzę historyczną. Dane im było poznać ministra Grze-
gorza Tobiszowskiego – sekretarza stanu od 2 grudnia 2015, 
pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla ka-
miennego. Najmilszym przeżyciem było spożywanie obiadu na 
wykwintnej porcelanie. Ego seniorów poszło wyraźnie w górę.

 W Pałacu Prezydenckim wycieczka nieoczekiwanie spotka-
ła na parterze Prezydenta Andrzeja Dudę, który przywitał się z 
mieszkańcami Gminy Morawica, a po wykonaniu zdjęcia życzył  
im miłego zwiedzania. Na pierwszym zaś piętrze wyszła do senio-
rów Pierwsza Dama – Agata Duda. Podczas krótkiej rozmowy wy-
raziła uznanie dla nazwy klubu „Zawsze Młodzi”, pytała o począt-
ki tej organizacji i stwierdziła, że od seniorów płynie pozytywna 
energia. Prezes Zofia Godzisz świetnie radziła sobie w dialogu z 
Agatą Dudą. Elokwentnie i zabawnie opowiedziała o działalności 
klubu. Zwiedzanie komnat, wystaw to była istna uczta duchowa. 
 Największe wrażenie wywołał widok okrągłego stołu ze 
spisem uczestników obrad, na wielu fotografiach widniały 

Twórczyni Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej odbiera kwiaty w ramach 
podziękowań za prężną działalność
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 W tym roku wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Mu-
zeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Nie zachował się 
tam wprawdzie dwór, w którym poeta mieszkał ze swoją ro-
dziną, ale kolejni właściciele Czarnolasu  wybudowali klasycy-
styczny dworek i to właśnie w nim ma siedzibę muzeum. Dwór 
Jabłonowskich otacza piękny 10-hektarowy park. - Próżno tu 
jednak szukać lipy, pod którą siadywał poeta, by pisywać pie-
śni, treny czy fraszki. W miejscu, gdzie rosła, w XIX w. wznie-
siono kamienny obelisk z popiersiem bratanka poety oraz 
symbolicznym sarkofagiem Urszulki – opowiadają uczestnicy 
wycieczki.
 Następnym punktem zwiedzania naszych artystów były Pu-
ławy i  Pałac Czartoryskich. W drugim dniu uczestnicy wyciecz-
ki podziwiali piękno Kazimierza Dolnego: Górę Trzech Krzyży, 
Kościół Farny, św. Jana Chrzciciela, Mały Rynek, Duży Rynek, 
Kościół Franciszkanów. Miał miejsce też godzinny rejs statkiem. 
Końcowym efektem tego jakże urokliwego zwiedzania był  Na-
łęczów i spacer po  parku uzdrowiskowym. – Tu poznaliśmy 

czarne opaski, świadczące o tym, że ci świadkowie historii ode-
szli już do wieczności. W kaplicy pałacowej uczestnicy wyciecz-
ki spotkali kapelana, który zaprosił do wspólnego odmówienia 
Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju na świecie. 
Prosił też, by zanieść błogosławieństwo do swoich rodzin i 
mieszkańców Kielecczyzny. Jak się okazało pałacowy fotograf 
pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego.  Warszawski spa-
cer zaprowadził seniorów także na Plac Piłsudskiego. Już w 
autokarze Renata Janik wręczyła pamiątki z Sejmu. W drodze 
powrotnej Zofia Godzisz zaprosiła swoich podopiecznych na 
obfitą kolację. Opiekę na grupą sprawowała Dyrektor Samo-
rządowego  Centrum Kultury Terasa Badowska, pełniąca rów-
nież rolę fotografa. Przed seniorami jeszcze jedna w tym roku 
wycieczka do Krakowa. 

Marianna Parlicka-Słowik  

Podziękowano artystom
za sezon artystyczny

Pod koniec września, liczna grupa artystów lokalnych z Gminy Morawica udała się na coroczny wyjazd organi-
zowany w ramach podziękowania za mijający sezon artystyczny.

nieco tajniki z życia pisarza ziemi świętokrzyskiej Stefana Że-
romskiego – mówią morawiccy artyści, którym pogoda dopisa-
ła, a program wypełniony został licznymi atrakcjami. 
 Należy podkreślić, że tegoroczny wyjazd zgromadził liczną 
rzeszę naszych artystów: zespoły ludowe, chóry, garncarzy i 
twórców ludowych, a także stał się wspaniałą okazją do świę-
towania jubileuszu 15-lecia działalności Chóru Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Dostojni jubilaci otrzymali z rąk 
Wójta Gminy Morawica, Mariana Burasa pamiątkowy grawer-
ton z wyrytymi m.in. słowami:  Z okazji tak pięknego jubileuszu 
15–lecia   działalności Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mo-
rawickiej pragnę złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania. 
Wielka pasja połączona z niezwykłym zaangażowaniem dopro-
wadziła do powstania Chóru, który krzewi dziedzictwo kultu-
rowe Naszej Małej Ojczyzny,  wzbogaca ofertę artystyczną i 
pozostawia w sercach słuchaczy niezapomniane przeżycia...
 Podczas tego jubileuszowego wieczoru spędzanego w Pu-
ławach był tort, życzenia,  gratulacje i głośno odśpiewane sto 
lat. Jubilaci dla wszystkich zebranych artystów wykonali  nieza-
pomniany, piękny koncert  przy akompaniamencie Sławomira 
Strzeszkowskiego.
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Podczas wycieczki morawiccy seniorzy zwiedzili między innymi parlament

Artyści z gminy Morawica każdego roku doceniani są na licznych estradach nie tylko w 
kraju, ale i poza jego granicami

Wspólny wyjazd artystów z gminy Morawica na zakończenie sezonu stał się już tradycją
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 - Zawodnicy prezentują dzisiaj umiejętności, jakie nabyli 
podczas całorocznych treningów. Jest to kolejny etap elimina-
cji do turnieju ogólnopolskiego – poinformował dyrektor re-
gionalny Olimpiady Specjalnej Polska Świętokrzyskie Grzegorz 
Kurkowski 
 Warto podkreślić, że na turniej do Bilczy przyjechali za-
wodnicy z całego regionu z warsztatów terapii zajęciowych, 
środowiskowych domów samopomocy, czy stowarzyszeń zrze-
szających osoby niepełnosprawne. Urocztego otwarcia wyda-
rzenia dokonał biskup Marian Florczyk, senator Krzysztof Słoń 
oraz zastępca wójta gminy Morawica, Marcin Dziewięcki. Jak 
zgodnie podkreślali warto promować tego typu wydarzenia i 
wspierać wszelkie akcje przeprowadzane na rzecz niepełno-
sprawnych. - Sport to także pewien rodzaj terapii. Nasi pod-
opieczni uczą się zdrowej rywalizacji, zasad fair play i zasad 
gry w badmintona, a przede wszystkim integrują się między 
sobą – mówiła Kazimiera Nowak, dyrektor Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego, przy którym działa Klub Olimpiad Specjal-
nych “Kryształki” współorganizator Świętokrzyskiego Turnieju 
Badmintona Olimpiad Specjalnych w Bilczy. - To trzecia edycja 
świętokrzyskiego turnieju Olimpiad Specjalnych, ale pierwsza 
w badmintonie. Trzeba pamiętać, że nie jest to łatwa dyscy-
plina sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
ponieważ trzeba mieć bardzo dobrą koordynację wzrokowo 
ruchową. Nasi zawodncy radza sobie doskonale, a udział w 
turnieju to dla nich wielkie przeżycie. Ogromnie dziękujemy 

Świętokrzyski Turniej Badmintona
Olimpiad Specjalnych w Bilczy za nami 

Integracja osób niepełnosprawnych i promocja badmintona to cel, jaki przyświecał Świętokrzyskiemu Turniejo-
wi Badmintona Olimpiad Specjalnych w Bilczy, który odbył się 31 października w hali sportowej Bilcza. Udział 
w turnieju wzięło 80 osób z blisko dwudziestu domów samopomocy i stowarzyszeń zrzeszających osoby nie-
pełnosprawne w całym województwie świętokrzyskim.

władzom gminy Morawica za przychylnośći udostępnienie tej 
pięknej hali sportowej – dziękowała dyrektor Kazimiera Nowak. 
 Wydarzenie zostało wsparte przez Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Najlepsi zawodnicy 
turnieju będą zgłoszeni do reprezentowania naszego woje-
wództwa na przyszłorocznej ogólnopolskiej olimpiadzie w tej 
dyscyplinie.

Agnieszka Olech
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 Bez wątpienia dla przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego 
w Dębskiej Woli to był wyjątkowy dzień. Maluchy pierwszy raz 
wystąpiły przed tak liczną publicznością. - Dzieci z pewną nutą 
nieśmiałości przełamywały tremę recytując wiersze i śpiewając 
piosenki. Wypadły znakomicie – chwali najmłodszych dyrektor 
szkoły im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli Irena Bisaga.  
 Przedszkolaki dumnie prezentując się przed kolegami ze 
starszych klas, rodzicami oraz gościem - zastępcą wójta Mo-
rawica, Marcinem Dziewięckim, czuły, że to naprawdę ich 
święto. Za odwagę nagrodzone zostały upominkiem przywie-
zionym przez przybyłego gościa oraz dyplomem przedszkolaka 
wręczanym wraz z dyrektor Ireną Bisagą. Po części artystycznej 
na wszystkich uczestników czekał poczęstunek przygotowany 
przez niezawodnych rodziców.

Przedszkolaki z Dębskiej Woli 
uczciły swoje święto

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Dębskiej Woli uroczyście świętowały Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka. Były wiersze, piosenki i upominki dla maluchów.

Maluchy zaprezentowały się fantastycznie

Prawdziwy pokaz talentów można było podziwiać na parkiecie bilczańskiej hali
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III Spartakiada Lekkoatletyczna
W dniu 24 września na Stadionie Gminny odbyła się III edycja Spartakiady Lekkoatletycznej. Na obiekcie K.S. Moravia 
wystartowało ponad 500 uczestników (uczniów i rodziców) ze szkół z terenu Naszej Gminy. Szczegóły poniżej..

 W III edycji Spartakiady Lekkoatle-
tycznej organizatorzy przygotowali dla 
uczestników aż 34 konkurencje, w tym 
razem typowo biegowe i tory przeszkód 
dla najmłodszych. Po raz pierwszy do sta-
łych uczestników (Szkół Podstawowych i 
Gimnazjum) dołączyły przedszkola z Na-
szej gminy. I to ci najmłodsi wspólnie z 
rodzinami stanowili 40% uczestników we 
wszystkich konkurencjach. Poniżej uczest-
nicy, którzy zajęli miejsca na podium – wy-
niki III Spartakiady Lekkoatletycznej.

Wyniki:

Przedszkole:
Tor przeszkód 3-4 latki 
1.Punkt przedszkolny Radomice
2.Punkt Przedszkolny Wola Morawicka
3.Akademia Przedszkolaka Brzeziny

Tor przeszkód 5-6 latki  
1.Akademia Krasnoludka Obice
2.Kolorowe Przedszkole Bilcza
3.Przedszkole Samorządowe Morawica

Bieg na 40m 3-4 latki dziewczynki 
1.Gosia Zając (A.K. Obice)
2.Sonia Walasek (P.P. Chmielowice)
3.Dagmara Paszkowska (P.P. Wola Mora-
wicka)

Bieg na 40m 3-4 latki chłopcy 
1.Karol Radomski (P.P. Wola Morawicka)
2.Kamil Mrozicki (P.P. Dębska Wola)
3.Kacper Rożniatowski (P.P. Lisów)

Bieg na 40m 5-6 latki dziewczynki 
1.Lena Kuca (K.P. Bilcza)
2.Lena Mrozicka (P.P. Dębska Wola)
3.Kalina Pietyra (K.P. Bilcza)

Bieg na 40m 5-6 latki chłopcy 
1.Antek Jonkisz (A.P. Brzeziny)
2.Aleksander Piecyk (P.P. Wola Morawicka)
3.Kacper Szałas (P.P. Wola Morawicka)

Sztafeta rodziców 
1.Przedszkole Samorządowe Morawica
2.Akademia Krasnoludka Obice
3.Punkt Przedszkolny Radomice

Szkoły podstawowe klasy 1-3:
Bieg na 60m dziewczynki 
1.Ola Malarczyk (Bilcza)
2.Amelia Kruk (Brzeziny)
3.Maja Sobczyk (Lisów)

Bieg na 60m chłopcy 
1.Dawid Zegadło (Brzeziny)
2.Mateusz Woźniak (Bilcza)
3.Kacper Klimczak (Wola Morawicka)

Bieg na 60m  rodzice kobiety 
1.Dorota Pietrzyk (Lisów)
2.Agata Skowrońska (Bilcza)
3.Anna Marcjan (Bilcza)

Bieg na 60m  rodzice mężczyźni 
1.Bartłomiej Kruk (Morawica)
2.Arek Rajczyk (Morawica)
3.Marek Skowroński (Bilcza)

Bieg na 200m dziewczynki 
1.Martyna Stokowiec (Wola Morawicka)
2.Małgorzata Kubicka (Dębska Wola)
3.Emilia Natkowska (Bilcza)

Bieg na 200m chłopcy 
1.Dawid Zegadło (Brzeziny)
2.Mikołaj Pasierbek (Morawica)
3.Adrian Czapski (Brzeziny)

Bieg na 200m  rodzice kobiety 
1.Joanna Wojda (Dębska Wola)
2.Emilia Mrozicka (Dębska Wola)
3.Justyna Frankowicz (Wola Morawicka)

Bieg na 200m  rodzice mężczyźni 
1.Artur Dąbrowski (Radomice)
2.Dominik Stęplewski (Wola Morawicka)
3.Jarosław Botkiewicz ( Morawica)

Sztafeta mieszana 
1.Wola Morawicka
2.Morawica
3.Radomice

Szkoły podstawowe klasy 4-6:
Bieg na 60m dziewczynki 
1.Kinga Sęk (Dębska Wola)
2.Oliwia Siwek (Brzeziny)
3.Dominika Putko (Morawica)

Bieg na 60m chłopcy 
1.Maksym Stepień (Brzeziny)
2.Mikołaj Grabiński (Morawica)
3.kamil Krawczyk (Morawica)

Bieg na 60m  rodzice kobiety 
1.Wioletta Kierczyńska (Brzeziny)
2.Anna Kudełka (Morawica)
3.Anna Czwartos (Morawica)

Bieg na 60m  rodzice mężczyźni 
1.Michał Skrzyniarz (Wola Morawicka)
2.Maciej Ściga (Bilcza)
3.Artur Cichoń (Bilcza)

Bieg na 200m dziewczynki 
1.Amelia Biesaga (Morawica)
2.Malwina Kumańska (Morawica)
3.izabela Matys (Bilcza)

Bieg na 200m chłopcy 
1.Mikołaj Grabiński (Morawica)
2.Paweł Odziemek (Bilcza)
3.Jakub Lubczyński (Bilcza)

Bieg na 200m  rodzice kobiety 
1.Wioletta Kierczyńska (Brzeziny)
2.Agata Kruk (Wola Morawicka)
3.Eliza Kumańska (Morawica)

Bieg na 200m  rodzice mężczyźni 
1.Rafał Sornat (Bilcza)
2.Rafał Kudełka (Morawica)
3.Paweł Żądło (Dębska Wola)

Sztafeta mieszana 
1.Wola Morawicka
2.Bilcza
3.Brzeziny

Gimnazjum:
Bieg na 100m dziewczynki 
1.Adrianna Baran (Obice)
2.Marcelina Ramiączek (Bilcza)
3.Dominika Lisowicz (Brzeziny)

Bieg na 100m chłopcy 
1.Mateusz Brzoza (Morawica)
2.Kuba Mojecki (Brzeziny)
3.Albert Kozak (Brzeziny)

Bieg na 100m  rodzice kobiety 
1.Urszula Podsiadło (Brzeziny)
2.Barbara Frankowicz (Bilcza)
3.Agata Putko (Morawica)

Bieg na 100m  rodzice mężczyźni
1.Robert Chruścicki (Bilcza)
2.Marcin Piecyk (Morawica)
3.Grzegorz Kozak (Obice)

Bieg na 400m dziewczynki 
1.Kasia Kubicka (Obice)
2.Klaudia Majka (Bilcza)

Na mecie w różnych kategoriach wiekowych stanęło blisko pięciuset zawodników. To był prawdziwy rekord.
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Lp. Nazwa turnieju/rozgrywek Kolejka/Seria Terminy

1. Morawicka Liga Futsalu I kolejka 1 i 2 ligi 2016-11-12, 
od godziny 16.00

2. Morawicka Liga Futsalu II kolejka 1 i 2 ligi 2016-11-19, 
od godziny 16.00

3. Morawicka Liga Siatkówki I turniej ligowy 2016-11-20, 
od godziny 11.00

4. Morawicka Liga Futsalu III kolejka 1 i 2 ligi 2016-11-26, 
od godziny 14.00

5. Morawicka Liga Siatkówki II turniej ligowy 2016-11-27, 
od godziny 11.00

6. Morawicka Liga Futsalu IV kolejka 1 i 2 ligi 2016-12-03, 
od godziny 16.00

7. Turniej Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Piłce Noż-
nej Halowej

Jednodniowy 2016-12-04,
od godziny 11.00

Program rozgrywek sportowych na sezon 
jesienno- zimowy 2016-2017

W okresie listopad 2016 do marzec 2017 odbywać się będą rozgrywki sportowe organizowane przez Gminę 
Morawica. Głównym punktem programu będą rozgrywki Morawickiej Ligi Futsalu (MLF) oraz Morawickiej Ligi 
Siatkówki kobiet i Mężczyzn. Oprócz cyklicznych rozgrywek odbędzie się 7 turniejów o Puchar Wójta Mariana 
Burasa. Szczegółowy program poniżej.

Morawicka Liga Siatkówki
 W listopadzie dokładnie 20, rozpocznie się drugi sezon roz-
grywek. Początek zapisów 10 października 2016 roku, pod 
numerem 604 902 125 Jacek Kubicki – organizator rozgrywek 
z ramienia gminy. Zapisy kończą się 31 października 2016 roku 
lub po wyczerpaniu liczby wolnych miejsc. Tytułów z poprzed-
niego sezonu bronią Volley Bilcza (kobiety) i M Team (mężczyź-
ni). Poniżej informacja o terminach rozgrywek. 

Morawicka Liga Futsalu
 W tym roku rozgrywki zmienia formę rozgrywek, nastąpi 
podział na dwie klasy rozgrywkowe. Początek rozgrywek 12 
listopada 2016 rok. Przyjmowanie zgłoszeń na wolne miej-
sca odbywać się będzie od 10 października 2016 roku, pod 
numerem 604 902 125 Jacek Kubicki – organizator rozgrywek 
z ramienia gminy. Zapisy kończą się 31 października 2016 roku 
lub po wyczerpaniu liczby wolnych miejsc. Tytułów z poprzed-
niego sezonu broni zespól Young Boys Obice.  Poniżej informa-
cja o terminach rozgrywek. 

Turnieje o Puchar Wójta
 Informacja o zgłoszenia będzie dostępna na około 2 ty-
godnie przed planowanym terminem turnieju. Zgłoszenie do 
wyczerpania limitu wolnych miejsc. Szczegółowy informacje o 
planowanych turniejach poniżej.

Jacek Kubick

8. Morawicka Liga Futsalu V kolejka 1 i 2 ligi 2016-12-10,
od godziny 16.00

9. Morawicka Liga Siatkówki III turniej ligowy 2016-12-11, 
od godziny 11.00

10. Morawicka Liga Futsalu VI kolejka 1 i 2 ligi 2016-12-17,
od godziny 16.00

11. Turniej Oldbojów w piłce 
nożnej halowej

Jednodniowy 2016-12-18,
od godziny 16.00

12. Morawicka Liga Futsalu VII kolejka 1 ligi 2016-12-23,
od godziny 16.00

13. Morawicka Liga Futsalu VIII kolejka 1 ligi 2016-12-30,
od godziny 16.00

14. Morawicka Liga Futsalu IX i X kolejka 1 ligi 
VII kolejka 2 ligi

2017-01-06,
od godziny 10.00

15. Morawicka Liga Siatkówki IV turniej ligowy 2017-01-08,
od godziny 11.00

16. Morawicka Liga Futsalu XI kolejka 1 ligi 
VIII kolejka 2 ligi

2017-01-14,
od godziny 16.00

17. Morawicka Liga Futsalu XII i XIII kolejka 1 
ligi 
IX kolejka 2 ligi

2017-01-15,
od godziny 10.00

18. Morawicka Liga Futsalu
Zakończenie rozgrywek o 
godzinie 20.00

XIV kolejka 1 ligi 
X kolejka 2 ligi

2017-01-21,
od godziny 15.30

19. Morawicka Liga Siatkówki
Zakończenie rozgrywek o 
godzinie 16.00

V turniej ligowy 2017-01-22,
od godziny 11.00

20. II Turniej Kobiet w piłce 
nożnej halowej

Jednodniowy 2017-01-29,
od godziny 11.00

21. Turniej o Puchar Wójta w 
piłce nożnej halowej

Eliminacje 2017-02-05,
od godziny 9.00

22. Turniej o Puchar Wójta w 
piłce nożnej halowej

Finały 2017-02-11,
od godziny 16.00

23. Turniej o Puchar Wójta w 
siatkówce mężczyzn

Jednodniowy 2017-02-12,
od godziny 10.00

24. Turniej Firm i Instytucji w 
piłce nożnej

Jednodniowy 2017-02-26,
od godziny 11.00

25. Turniej z Okazji Dnia Kobiet 
w siatkówce kobiet

Jednodniowy 2017-03-08,
od godziny 18.00

3.Paulina Podsiadło (Brzeziny)

Bieg na 400m chłopcy 
1.Oskar Piecyk (Morawica)
2.Jan Chruścicki (Bilcza)
3.Filip Bruśnicki (Morawica)

Bieg na 400m  rodzice kobiety
1.Eliza Kumańska (Morawica)
2.Kasia Lurzyńska (Bilcza)
3.Lucyna Kostka (Morawica)

Bieg na 400m  rodzice mężczyźni 
1.Zdzisław Odziemek
2.Ludwik Kumański
3.Wojciech Król

Sztafeta mieszana 
1.Bilcza
2.Morawica
3.Obice
 Dla wszystkich uczestników Urząd 
Gminy w Morawicy przygotował pamiąt-

kowe medale za uczestnictwo oraz po-
częstunek. Najlepszych w/w wójt gminy 
Marian Buras udekorował pucharami za 
zajecie trzech pierwszych miejsc w danej 
kategorii. W sumie wręczono ponad 500 
medali i 102 puchary. W organizacji tur-
nieju pomagali Iwona Koźbiał i Stanisław 
Kubicki. 

Jacek Kubicki
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 To była niezwykle widowiskowa impreza motocyklowa. 
Fani mocnych wrażeń mieli co podziwiać. Warto dodać, że tor 
motocrossowy w Dębskiej Woli na stałe wpisał się już w kalen-
darz rywalizacji motocyklowej w Polsce. Obiekt, znajdujący się 
na terenie nieczynnych wyrobisk Kopalni Wapienia „Morawi-
ca” ma dwa tysiące metrów długości, a szerokość całej trasy 
wynosi 8 metrów.Prosta startowa ma długość 90 m. Na torze 
znajduje się również maszyna startowa na 40 motocykli.Tor 
ze względu na swoje usytuowanie charakteryzuje się dużym 
zróżniowaniem terenu i jest jednym z najtrudniejszych do jazdy 
torów w Polsce. 
 Ostatnia Runda Mistrzostw Strefy Południowej w Moto-
crossie przyciągnęła na start czołowych zawodników z całej 
Polski. Po długiej i zaciętej rywalizacji poznaliśmy wreszcie 
wygranych. I tak, Mistrzynią Polski w klasie MX Kobiet została 
Joanna Miller, Wicemistrzynią Alina Łaszcz, a II Wicemistrzynią 
Wiktoria Garbowska. W wyścigach klasy MX Quad Open naj-

Mistrzostwa Strefy Południowej
w Dębskiej Woli zami

W niedzielę 2 października, na torze w Dębskiej 
Woli zawodniczki klasy MX Kobiet i zawodnicy 
klasy MX Quad walczyli o ostatnie punkty Mi-
strzostw Polski. Zawody w Dębskiej Woli to także 
rywalizacja w cyklu Mistrzostw Strefy Polski Połu-
dniowej w Motocrossie. Gospodarzem i organiza-
torem wydarzenia był Brzeziński Klub Motocros-
sowy „Racing”. 

lepszym okazał się być Witold Natkaniec (ATV Polska). Wygrał 
on oba wyścigi i zgarnął nagrodę Scott za holeshota. Osta-
tecznie cały cykl MP zwyciężył lider klasyfikacji Litwin Tomas 
Zigmantas. Wicemistrzem Polski został Łukasz Lorenc (Pro Ra-
cing Team), a II Wicemistrzem Polski Tomasz Jamroży (KM Cisy 
Nowogard). Puchary dla najlepszych wręczył gospodarz gminy 
Morawica, wójt Marian Buras. 
 Trzeba przyznać, że mocne, sportowe emocje, niesamowite 
ewolucje i niezapomniane wrażenia towarzyszyły ostatniej run-
dzie Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie, która 
odbyła się na Torze w Dębskiej Woli.

Agnieszka Olech

Klub Karate Morawica
wrócił z Końskich z medalami

Turniejem w Końskich u sen-
sei Mateusza Garbacz zawod-
nicy Klubu Karate Morawica 
i Piekoszów rozpoczęli sezon 
startowy. Nasi zawodnicy jak 
zwykle uplasowali się na naj-
wyższych miejscach.

 W turnieju wzięło udział ponad 280 
zawodników z całej Polski. KKM repre-
zentowało czternastu zawodników, z 
czego cztery osoby wystartowały po raz 
pierwszy.
Miejsca w turnieju:
I Dominika Putko (Morawica)
I Patrycja Gałecka (Piekoszów)

I Oliwia Sidło (Piekoszów)
II Piotr Węgliński (Piekoszów)
II Karol Sitek (Piekoszów)
III Kinga Rabiej (Morawica)
III Patryk Szajowski (Piekoszów)

 Tym razem bez medalu wrócili: Bar-
tosz Durlik startujący po raz pierwszy, 
Błażej Gołuch, Antonina Syska również 
po raz pierwszy na zawodach, jak i Oli-
wia Szwarc, Ewa Jarząb, Sylwia Kazi-
mierska, Laura Sitek.

 Wszystkim zawodnikom składamy 
serdeczne gratulacje, a w szczególności 
medalistom.

 Dziękujemy również rodzicom za 
pomoc w przygotowaniach naszych 
zawodników oraz za wsparcie emocjo-
nalne – dziekował trener Andrzej Horna, 
prezes Klubu Karate Morawica. 

Redakcja

Fo
t. 

Ba
rt

os
z 

Kr
uk

Karatecy z dumą prezentują zdobyte puchary i medale

Mistrzostwa motocrossowe jak zwykle zapewniły publiczności emocje na najwyższym 
poziomie
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 Za nami trzynaście kolejek IV Ligi 
Świętokrzyskiej. Beniaminek z Mora-
wicy zdążył już okrzepnąć  w gronie 
czwartoligowców choć nadal zdarzają 
się mecze, w których tracimy punkty 
mimo, że przy większym doświadcze-
niu można by tego uniknąć. Niemniej 
jednak 9 miejsce w tabeli z 17 punkta-
mi na tym etapie rozgrywek jest zado-
walające. Do zakończenia rundy jesien-
nej pozostały cztery kolejki i dobrze 
byłoby dołożyć jeszcze kilka oczek, by 
spokojnie przepracować zimę i wiosną 
zrealizować cel jakim jest utrzymanie w 
gronie czwartoligowców. O awans do 
III ligi walczą faworyci czyli Wisła San-
domierz, która zgromadziła 34 punkty 
i o sześć wyprzedza Czarnych Połaniec, 
a o osiem Koronę II Kielce, czwarte jest 
Zdrój Busko Zdrój, które ma 26 punk-
tów ale jeden mecz mniej. Czerwoną 
latarnię  dzierży Unia Sędziszów, któ-
ra po kilku dobrych sezonach w tym 
będzie miała spore kłopoty z utrzy-
maniem. Sędziszowianie zgromadzili 
dotychczas zaledwie cztery oczka, nie 
zaznając  jeszcze smaku zwycięstwa. 
Niewiele lepszą sytuację mają Nidzian-
ka Bieliny i Sparta Kazimierza Wielka, 
które mają po 6 punktów chcąc zacho-
wać statut czwartoligowców muszą 
zdecydowanie poprawić swoją grę. 
Moravia – Nida Pińczów 2:0 (0:0) 1:0 
Mateusz Zawadzki (k.) 71’ 2:0 Mateusz 
Zawadzki 76’
 Pińczowianie przyjechali pewni sie-
bie po trzy punkty jednak okazało się, 
że komplet oczek został w Morawicy. 
I co ważne został zasłużenie. Było to 
dobre spotkanie w wykonaniu naszych 
piłkarzy, a bohaterem został obrońca 
Mateusz Zawadzki, który dwukrotnie 
wpisał się na listę strzelców. 
 Unia Sędziszów – Moravia 2:2 (1:1) 
0:1  Damian Detka 8’ 1:1 Tomasz Nar-
towski 22’ 1:2  Bartłomiej Bęben 51’ 
2:2 Mateusz Rejowski 62’
 Remis z ostatnią w tabeli Unią to 
bardziej strata dwóch punktów niż 
zdobycie jednego. Tym bardziej, że 
dwukrotnie nasza ekipa wychodziła na 
prowadzenie i dwukrotnie pozwoliła 
się dogonić. Sytuacje do rozstrzygnię-
cia spotkania na własną korzyść były, 
jednak zabrakło doświadczenia i zim-
nej krwi. 
Moravia – Alit Ożarów 2:1 (2:1) 1:0 
Mateusz Zawadzki (k.)   6’ 2:0 Piotr 
Pierzak   9’  2:1  Jakub Mażysz (k.) 36’
 Alit to doświadczony czwatoligo-
wiec i mecz w Morawicy był ciekawym 

Moravia w środku tabeli
widowiskiem. Początek był imponują-
cy w wykonaniu podopiecznych Mar-
ka Bębna, bo już po 9 minutach pro-
wadzili 2:0. Po czerwonej kartce dla 
gracza gości Alberta Ziółkowskiego w 
34 minucie, gospodarze zbyt wcze-
śnie uwierzyli w zwycięstwo i chwilę 
później dali się zaskoczyć tracąc gola 
z rzutu karnego. Okazało się że była to 
ostatnia bramka tego spotkania. Od 
80 minuty liczebność zawodników na 
boisku się wyrównała, bo drugą żółta i 
w efekcie czerwoną dostał Kamil Dzie-
więcki. 
Korona II Kielce – Moravia 5:0 (3:0)

 W strefie mentalnej Moravia przegra-
ła ten mecz nim się on rozpoczął. Nie-
którzy zawodnicy zupełnie nie byli sobą, 
wyszli sparaliżowani czy to samą nazwą 
Korona czy też stadionem, na którym 
grały przecież drużyny z Ekstraklasy. Na-
stawienie takie przełożyło się na mecz, w 
którym Moravia nie miała żadnych szans 
i doznała najwyższej jak dotąd porażki w 
swojej przygodzie w IV lidze.  
Moravia – Łysica Bodzentyn 1:1 (1:0) 
1:0 Damian Detka 43’ 1:1 Szymon 
Michta 75’
 Mając na uwadze sromotną po-
rażkę w Kielcach goście przyjechali do 
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Przeprosiny

 W związku ze stanowiskiem 
Komisji Oświaty, Kultury i Spor-
tu Rady Gminy Morawica z 
dnia 25.06.2013 roku odczy-
tanym następnie publicznie w 
trakcie Rady Gminy oświad-
czamy, że przepraszamy Pana 
Dariusza Pabiana za naruszenie 
jego dobrego imienia jako dy-
rektora Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzezinach poprzez 
przypisywanie Panu Dariuszowi 
Pabianowi nieprawdziwych za-
rzutów – stosowania mobbin-
gu wobec pracowników szkoły, 
ich nierównego traktowania 
i złego zarządzania placówką 
oświaty.

Członkowie Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Gminy 

Morawica w składzie:
Marianna Parlicka-Słowik,

Paweł Zagniński, Damian Woźniak, 
Piotr Pietrzykowski. 

Morawicy po trzy punkty jak po swoje. 
Okazało się jednak, że nasi gracze za-
grali zupełnie odmienieni i z jednego 
punktu bardziej mogli się cieszyć przy-
jezdni. Gospodarze byli niezadowoleni 
z pracy sędziego, bowiem w ich prze-
konaniu arbiter powinien wyrzucić z 
boiska dwóch graczy gości z zbyt agre-
sywną grę i próbę wymuszenia rzutu 
karnego, co byłoby drugą żółtą kartką 
dla tego zawodnika.  Niemniej jednak 
remis jest sprawiedliwym wynikiem, a 
punkt jest cenny, bo przeciwnik moc-
ny, a z gry w okrojonym składzie moż-
na być zadowolonym.  
Nidzianka Bieliny – Moravia 1:2 (0:2) 
0:1  Mateusz Zawadzki (k.) 21’ 0:2  Ar-
tur Szewczyk 39’ 1:2 Sebastian Satro 
(k.) 54’
 Mecz z okupującą dolne rejony ta-
beli Nidzianką należał do kategorii tych, 
które należy wygrywać chcąc skutecznie 
walczyć o utrzymanie. I cel ten został 
osiągnięty, choć znów po dobrej pierw-
szej połowie w drugiej trzeba było drżeć 
o zwycięstwo. 2:0 i kolejne sytuacje 
mogły rozstrzygnąć mecz już do prze-
rwy jednak zabrakło doświadczenia. W 
drugiej połowie Nidzianka zdobyła kon-
taktowego gola z rzutu karnego i mecz 
nabrał rumieńców. W końcówce goście 
mieli dwie okazje na trzeciego gola, ale 
ich nie wykorzystali mimo to zainkaso-
wali cenne trzy punkty. 
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Sprostowanie

 W ostatnim numerze “Wiadomości Morawickich” wkra-
dła się literówka. Oczywiście miejsce II zdobyła Władysława 
Szproch za obraz pt. “Obraz”, który był inspirowany wierszem 
Bogumiły Izabeli Skóry za wiersz pod tytułem “Obraz”. Za za-
istniały błąd serdecznie przepraszamy.

Redakcja
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„O tym jeszcze szumią parkowe drzewa” - pod takim tytułem w sobotnie popołudnie 24 września mogliśmy 
obejrzeć niezwykły spektakl na podstawie książki Anny Pobochy-Igniatowskiej oraz Jolanty Drążyk pod tym 
samym tytułem. Spektakl oraz publikacja zostały zrealizowane w ramach projektu pt. „Przez pokolenia do 
teraźniejszości” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z no-
wymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 Trzeba przyznać, że hala w Bilczy na kilka godzin zamieniła 
się w najprawdziwszy teatr. Wspaniała scenografia, przepiękne 
stroje z epoki i ogromnie utalentowani aktorzy przy dźwiękach 
muzyki klasycznej jak za dotknięciem magicznej różdżki przenie-
śli tłumy widzów prosto w XIX wiek epoki romantyzmu. Udział 
w spektaklu wzięło 30 aktorów z gminy Morawica, a wśród 
nich pracownicy Urzędu Gminy w Morawicy, przedsiębiorcze 
panie z terenu gminy, radni, nauczyciele, strażacy, członkowie 
Zespołu Pieśni i Tańca Morawica, a także przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych.
 Zanim jednak zabrano widzów wczasy Edwarda Oraczew-
skiego, właściciela Ziem Morawickich w latach 1837-1871 oraz 
dziejów miejscowości Morawica,  głos zabrał włodarz gminy 
Morawica, wójt Marian Buras. - To niezwykłe wydarzenie kul-
turalne, jakiego dzisiaj jesteśmy świadkami jest elementem 
projektu “Przez pokolenia do teraźniejszości”, w ramach któ-
rego powstała książka pt. “ O czym szumią parkowe drzewa” 
oraz dzisiejszy spektakl. W marcu bieżącego roku wystąpiliśmy 
z wnioskiem konkursowym do Ośrodka Promowania Przed-
siębiorczości w Sandomierzu – instytucji wdrażającej fundusz 
szwajcarski. Wniosek otrzymał rekomendację oceniających i już 
w kwietniu mogliśmy podpisać umowę na dofinansowanie. W 
ramach projektu zrealizowaliśmy trzy zadania, czyli wydarze-
nie kulturalne w parku pn. “Państwo Oraczewscy zapraszają”, 
które odbyło się w czerwcu, wydanie publikacji na temat hi-
storii zespołu dworskiego w Morawicy pn. “O tym jeszcze szu-
mią parkowe drzewa” oraz przygotowanie spektaklu pod tym 
samym tytułem. Całość projektu opiewa na kwotę 48 tysięcy 
550 złotych, z czego dofinansowanie z funduszu szwajcarskie-
go wyniosło 41 tysięcy złotych. Na uwagę zasługuje fakt, że 
zaangażowani zarówno do spektaklu jak i wydarzenia, które 
miało miejsce w parku występują nieodpłatnie, a do działań 
związanych z tym przedsięwzięciem przystąpili z wielką pasją 
i poświęceniem – podkreślał wójt dziękując za pomoc wszyst-
kim zaangażowanym, a w szczególności autorkom publikacji, 
mającym wykształcenie historyczne, związanym emocjonalnie z 
ziemią morawicką jako jej mieszkanki, od dawna odczuwające 
potrzebę zajmowania się badaniami jej przeszłości, zwłaszcza 
XIX stulecia: Annie Pobosze-Igniatowskiej, nauczycielce Zespołu 
Szkół w Bilczy oraz dr Jolancie Drążyk, wykładowcy Uniwersyte-
tu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 Zaproszone tuż przed spektaklem do stolika obie Panie z 
chęcią opowiedziały o historii powstania książki. -  Publikacja 
adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców – miłośni-
ków historii, ludzi zainteresowanych przeszłością swojej ziemi i 
swoich przodków. Na podstawie zachowanych źródeł pisanych 
możemy stwierdzić, że dzieje Morawicy sięgają okresu średnio-
wiecza, ale największy rozwój gospodarczy tej miejscowości 
nastąpił w wieku XIX. Dlatego też w niniejszej publikacji naj-
więcej miejsca poświęcamy właśnie temu okresowi i rodzinie 
Oraczewskich, a przede wszystkim Edwardowi Oraczewskie-
mu – osobie, która można śmiało stwierdzić – ukształtowała 
oblicze gospodarcze i kulturalne Morawicy. To dzięki jego po-
czynaniom, kontynuowanym później przez syna Ludwika, z 

„O TYM JESZCZE SZUMIĄ PARKOWE DRZEWA”
- w hali w Bilczy wystawiono niezwykły spektakl

małej wsi przerodziła się Morawica w doskonale prosperujący 
ośrodek, przypominający „miasteczko przemysłowe” - mówiła 
Anna Pobocha-Igniatowska. - Wiedzę do naszej publikacji na 
temat dziejów gminy Morawica czerpałyśmy przede wszystkim 
z materiałów źródłowych pochodzących z kieleckich instytucji, 
jak Archiwum Diecezjalne, Archiwum Państwowe oraz archiwalia 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Bardzo cenne infor-
macje znalazłyśmy w materiałach publikowanych na łamach „Ga-
zety Kieleckiej”. Uzupełnieniem źródeł archiwalnych i doniesień 
prasowych była także literatura przedmiotu, zawierająca dane 
dotyczące interesujących nas zagadnień. W tym miejscu należy 
również podkreślić, że w części omawiającej czasy współczesne 
wiele informacji uzyskałyśmy od wójta Mariana Burasa oraz od 
pracowników Centrum Samorządowego w Morawicy w osobach 
zastępcy wójta Marcina Dziewięckiego, sekretarz gminy Anny 
Kowalskiej oraz  kierownika Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Moniki Malickiej, za co wszystkim im serdecznie dziękuje-
my – mówiła dr Jolanta Drążyk, wyrażając nadzieję, że publikacja 
będzie trwałym hołdem złożonym Edwardowi Oraczewskiemu i 
jego następcom – mieszkańcom Morawicy, którzy nie szczędzili 
wysiłku, aby miejscowość rozkwitała. Obu autorkom wójt Ma-
rian Buras w imieniu mieszkańców podziękował kwiatami za 
stworzenie historycznej publikacji.
 Po krótkim wprowadzeniu zgasły światła a na deskach bil-
czańskiego teatru kolejno zaczęli pojawiać się znakomici akto-
rzy w strojach z epoki. Wśród nich nie zabrakło głównych bo-
haterów spektaklu Magdaleny Ramiączek, grającej Hortensję z 
Wielopolskich Oraczewską, żonę Edwarda oraz Jacka Ramiącz-
ka, wcielającego się w rolę Edwarda Oraczewskiego, właścicie-
la Morawicy, Woli Morawickiej, Chałupek i Obic. W spektaklu 
wystąpili także: Anna Kowalska - Fryderyka Wielopolska, siostra 
Hortensji, Marcin Dziewięcki - Władysław Bajer, dziedzic Dęb-
skiej Woli z przyległościami, Anna Bartela - Alojza Bajer, żona 
Teodora Bajera, Agnieszka Szczerba - Kazimiera Krosnowska, 
żona Romualda Krosnowskiego, Joanna Stochmal -  Joanna 
Grabkowska, żona Władysława Grabkowskiego, Robert Kumor 
- Teodor Bajer, dziedzic Dębskiej Woli z folwarkami Chmielowi-
ce, Zbrza, Andrzej Jędrocha - Władysław Grabkowski, dziedzic 
Brudzowa i Zaborza, Krzysztof Goroń - Romuald Krosnowski, 
dziedzic Drochowa, Jerzy Węgrzyn - Anzelm Mayzel, były dzier-
żawca Morawicy, Małgorzata Bąk – matka Edwarda, Krystyna 
z Russockich Oraczewska, Agata Kluźniak - Emilia Błeszyńska, 
siostra Edwarda, Anna Zabrzuch - Olimpia Walewska, siostra 
Edwarda, Maciej Ściga - Paweł Oraczewski, syn Edwarda i Hor-
tensji, Marianna Parlicka-Słowik – guwernantka, Małgorzata 
Gajda - Maria Oraczewska, najstarsza córka Edwarda i Horten-
sji, Dorota Szczykutowicz - Łucja Oraczewska, najmłodsza córka 
Edwarda i Hortensji, Przemysław Strójwąs - Ludwik Oraczewski, 
syn Edwarda i Hortensji oraz Grzegorz Kubicki - Antoni Baran, 
ówczesny sołtys Morawicy. W sztuce zaprezentowano tak-
że autentyczne postaci chłopów z 1861 roku, których zagrali: 
Stanisław Jędrzejczyk - Stanisław Szałas (Morawica 1861 rok), 
Hubert Pawluszek - Maciej Wojsa (Obice 1861 rok), Stanisław 
Zawadzki - Jakub Śnioch (Obice 1861 rok), Wiesław Sęk - Antoni 



 

Radomski (Wola Morawicka 1861 rok), Ryszard Kumor - Michał Wylazowski (Wola 
Morawicka 1861 rok), Józef Niedźwiedź - Ignacy Sowiński (Chałupki 1861 rok) oraz 
Tadeusz Kuc - Władysław Turas (Chałupki 1861 rok). Dziewczynę zagrała Julia haba, 
a w role siedemnastoletniego Władysława Bajera, syna Teodora i Alojzy w akcie II 
oraz Chłopca w akcie VII wcielił się Kacper Dziewięcki.
 Aktorzy w swoich rolach wypadli znakomicie. Przy dźwiękach muzyki klasycznej w 
przepięknej scenografii brawurowo przenieśli widzów w czasy epoki romantyzmu, przy-
bliżając historię rodu Edwarda Oraczewskiego, właściciela Ziem Morawickich w latach 
1837-1871 oraz dziejów miejscowości Morawica. Warto podkreślić, że scenografię przy-
gotowała Hanna Kuta, a asystentem scenografa była Agata Opatowska. Opracowanie 
muzyczne stworzyli Anna Krzemińska oraz Jacek Głąb, o światło i dźwięk zadbał Em Jot 
Saund, a scenarzystką i reżyserką spektaklu była jedna z autorek książki Anna Pobocha 
Igniatowska. Podczas spektaklu wystąpił także Zespół Pieśni i Tańca ,,Morawica” pod 
kierunkiem Barbary Kardy-
nalskiej, Barbary Choroś i 
Jerzego Gumuły.  Wszyscy 
otrzymali gorące brawa od 
publiczności. Na zakończe-
nie odbyła się promocja 
książki pt „O tym jeszcze 
szumią parkowe drzewa”, 
którą cierpliwie podpisy-
wały jej autorki: Anna Po-
bocha-Igniatowska oraz dr 
Jolanta Drążyk.

Agnieszka Olech



 

Mapa dróg powiatowych
na terenie gminy Morawica
 Podczas odbywających się w sierpniu i we wrześniu zebrań wiejskich pojawiło się wiele pytań i wniosków mieszkańców dotyczą-
cych dróg powiatowych. Informujemy, że bieżącym utrzymaniem tych dróg, remontami i inwestycjami z nimi związanymi zajmuje 
się Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, który działa jako jednostka organizacyjna Powiatu Kieleckiego. W przypadku, gdy do wójta 
gminy lub pracowników Urzędu Gminy trafia sprawa związana z drogami powiatowymi wówczas jest przekazywana do Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kielcach lub do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Załatwienie tej sprawy leży właśnie w gestii tych instytucji.

 Poniżej zamieszczamy mapę dróg powiatowych, jakie znajdują się na terenie gminy Morawica.


