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W numerze:

150-lecie szkoły w Bilczy

Morawica zagrała z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy

Magdalena Chołuj zdobyła Grand 
Prix międzynarodowego festiwalu

Artyści z gminy Morawica laure-
atami konkursu!

Przegląd Kolęd i Pastorałek otwo-
rzył morawicki sezon kulturalny

Projekt „Bezpieczna +” zakoń-
czony

PRESTIŻOWE NAGRODY KOWALI
JUŻ ROZDANE
Już po raz kolejny wręczono nagrody dla najlepszych przedsiębiorców gminy 
Morawica – „Kowale 2015”. W tym roku statuetka Złotego Kowala powędro-
wała do firmy Słoneczny Góreccy. Srebrnego Kowala wręczono firmie MEGA-
BUD, a Brązowego Kowala zdobył Ośrodek Jeździecki Bilcza.
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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
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Uroczysta Msza Święta, wspomnienia z przeszłości, refleksyjne przemówienia, spotkania po latach, zwiedzanie 
szkoły, a także zaprezentowana sztuka historyczna – tak 9 stycznia uczczono okrągły jubileusz istnienia szkoły 
w Bilczy.
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 Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą od-
prawioną w Kościele Parafialnym w Bilczy. Następnie zebrani 
goście przenieśli się do hali sportowej Zespołu Szkół w Bil-
czy, gdzie kontynuowano obchody 150–lecia istnienia szkoły. 
Podczas jubileuszu nie mogło zabraknąć jej emerytowanych 
pracowników, uczniów, absolwentów, a także sympatyków 
placówki. – Szkoła w Bilczy jest jedną z najstarszych w woje-
wództwie świętokrzyskim przez co ma bardzo bogata historię 
– podkreślił Marian Buras, wójt gminy Morawica. – Obecnie 
placówka prezentuje bardzo wysoki poziom edukacyjny i nale-
ży do ścisłej czołówki w regionie. Jestem pełen szacunku, pe-
łen podziwu i pełen uznania dla grona pedagogicznego i dla 
pracowników szkoły, ponieważ wspólnymi siłami stworzyli 
tu niepowtarzalną, cudowną atmosferę dbając jednocześnie 
o tradycję szkoły. Tutejsi pedagodzy są nie tylko nauczycielami, 
ale także pasjonatami, dzięki którym podejmowanych jest tu 
mnóstwo wspaniałych inicjatyw – dodał wójt.

150 – lecie szkoły w Bilczy

 Jubileuszowe spotkanie było świetną okazją do wspomnień 
i przypomnienia historii szkoły. Posłużyła do tego przygotowa-
na specjalnie na tę okazję sztuka historyczna dotycząca losów 
szkoły na przestrzeni dziesiątek lat. Przedstawienie nietypowe, 
ponieważ aktorami byli zarówno uczniowie, jak i ich rodzice 
oraz nauczyciele i mieszkańcy Bilczy. Przybyli goście mogli rów-
nież przyjrzeć się szkole zwiedzając obiekt. 
 Obchody 150–lecia szkoły w Bilczy zbiegły się z jubileuszem 
dwudziestolecia pracy Urszuli Wróblewskiej na stanowisku dyrek-
tor placówki. Ogromną niespodziankę podczas uroczystości spra-
wili jej nauczyciele szkoły dziękując za wspólną, pełną poświęce-

nia pracę na przestrzeni dwudziestu lat. – Minione lata pracy były 
dla mnie przede wszystkim wielkim wyzwaniem w poszukiwaniu 
drogi, którą mają iść nauczyciele i uczniowie – powiedziała dy-
rektor Urszula Wróblewska. – Przed nami ciągle stają duże wy-
zwania, ponieważ nasi wychowankowie mają masę różnych za-
interesowań i chcielibyśmy wychodzić im naprzeciw i sprostać ich 
oczekiwaniom. To prawdziwa radość pracować z tak ambitnymi, 
młodymi ludźmi – podkreśliła dyrektor placówki.
 Warto przypomnieć, że szkoła zaczęła funkcjonować około 
1823 roku. W 1866 roku była już prowadzona nie w chłopskiej 
izbie, a w budynku po dawnej karczmie. Na początku lat sie-
demdziesiątych została podjęta decyzja o rozbudowie placów-
ki. W 1978 roku nadano jej imię księdza Piotra Ściegiennego 
i przekazano sztandar. 

Agnieszka Olech
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Jubileuszowy tort prezentował się niezwykle okazale

Dyrektor Urszula Wróblewska odebrała podziękowania od swoich pracowników
za jubileusz dwudziestolecia swojej pracy

Wójt Marian Buras podkreślał, że placówka ma wysoki poziom edukacyjny
i należy do ścisłej czołówki w regionie

Podziękowania i gratulacje na ręce dyrektor Urszuli Wróblewskiej złożyli zaproszeni goście.
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Poszpitalny pawilon zmieni przeznaczenie

 Jak wyjaśnia wójt gminy Morawica Marian Buras najwięcej 
pieniędzy z budżetu, bo około 20 milionów złotych przeznaczo-
ne będzie na szeroko pojętą edukację (gimnazja, szkoły pod-
stawowe, przedszkola i żłobek). Drugą bardzo ważną pozycję 
będą miały inwestycje. Gmina Morawica zamierza przeznaczyć 
na nie ponad 19  milionów złotych. W tej kwocie mieszczą się 
wydatki na drogi - ponad 6 milionów złotych oraz pieniądze na 
zagospodarowanie zbiornika w Morawicy, rozbudowę szkoły 
w Brzezinach oraz termomodernizację poszpitalnego pawilonu 
(przy Centrum Samorządowym w Morawicy).

 - Chcielibyśmy, żeby wszystkie instytucje gminne mieściły 
się w jednym miejscu, dlatego zamierzamy przenieść do pa-
wilonu poszpitalnego Wydział Gospodarki Komunalnej oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które mieszczą się w bu-
dynku dawnego Urzędu Gminy - mówi wójt. Wyjaśnia, że na 
kolejnej kondygnacji budynku poszpitalnego mieściłyby się sie-
dziby stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na 
terenie gminy Morawica,  na najwyższym piętrze planowane 
jest natomiast uruchomienie schroniska młodzieżowego dla 
dzieci, które przyjeżdżają do gminy Morawica na wymianę 
szkolną.

 Analizując budżet gminy Morawica nie można zapomnieć 
o planach budowy centrum rozrywki w Bilczy. - W tym roku 

Ambitny budżet na 2016 rok
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Morawica radni uchwalili budżet na rok 2016. Budżet Gminy po stronie   
dochodowej zamyka się kwotą 63.101.963,66 złotych, a po stronie wydatkowej 61.205.869,74 złotych. Pla-
nowana nadwyżka budżetowa to kwota 1.896.093,92 złotych.

Odśnieżanie dróg
Gdzie dzwonić w sprawie interwencji? Poniżej zamieszcza-
my numery telefonów, które są czynne przez całą dobę:
Drogi gminne - organizacją odśnieżania dróg gminnych zaj-
muje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy. Zgłosze-
nia przyjmowane są przez całą dobę pod numerem telefonu 
41 311 49 28
Na drogach gminnych, których odśnieżaniem zajmuje się Za-
kład Gospodarki Komunalnej, jak każdego roku obowiązuje 
kolejność odśnieżania. W pierwszej kolejności przejezdność 
zapewniana jest na drogach prowadzących do szkół oraz te-
renach, gdzie najbardziej zawiewa śnieg, czyli w miejscowo-
ściach takich jak: Brudzów, Radomice i Zbrza. W następnej 
kolejności pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej wyjeż-
dżają na osiedla i inne drogi gminne.

Zimowe utrzymanie
dróg i chodników

Podpowiadamy, gdzie interweniować w sprawie odśnieżania dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódz-
kich, a także przypominamy o tym, jak bardzo ważne jest odśnieżanie chodników. 

Kiedy śnieg jest już zajeżdżony, drogi są posypywane piaskiem 
i  solą. W pierwszej kolejności posypuje się wszystkie newral-
giczne punkty, takie jak: zakręty, łuki, skrzyżowania i podjazdy. 
W przypadku dużych opadów śniegu, akcja zimowa wspoma-
gana jest przez sprzęt ciężki z kopalni i innych firm usługowych.

Poniżej podajemy także numery telefonów czynnych przez całą 
dobę w przypadku zgłaszania odśnieżania dróg innej kategorii:
Drogi powiatowe – Obwód Drogowy Celiny: 41 354-90-34; 
od 7:30 do 15:30 – 41 200 17 48

Drogi wojewódzkie – Obwód Drogowy Zgórsko: 41 346-58-40 
lub 41 604 401 210
Drogi krajowe – Obwód Drogowy Brzeziny: 41 311-40-28 
lub 660 685 436

chcielibyśmy załatwić wszelkie sprawy związane ze zbiornikiem 
okresowego gromadzenia wód oraz z rowami, które będą tam 
dochodziły. Myślę, że te prace rozpoczną się już w tym roku, 
żebyśmy później mogli realizować kolejne projekty, takie jak 
akademia golfa, świetlica, czy kino letnie z tarasami widoko-
wymi - informuje włodarz Morawicy.

Gmina wspomoże osoby wymieniające piece
 Ciekawostką jest, że po raz pierwszy w budżecie gminy 
Morawica przewidziano 100 tysięcy złotych na dopłaty do 
wymiany pieców węglowych na gazowe lub olejowe.  Nabór 
wniosków rozpocznie się po sesji Rady Gminy, która ma odbyć 
się 22 lutego.

Wymienione zostanie oświetlenie uliczne
 Gmina Morawica stawia także na sport. W Lisowie, Nidzie, 
Woli Morawickiej, Bieleckich Młynach i Piasecznej Górce pro-
jektowane są wielofunkcyjne boiska. W wielu miejscowościach 
powstaną świetlice środowiskowe. Inwestycję o której nie 
można nie wspomnieć jest wymiana oświetlenia na ledowe - 
co ważne, we wszystkich miejscowościach w gminie.

 - Mamy bardzo ambitne plany, ale chciałbym zaznaczyć, 
że w dużej mierze są one uzależnione od pieniędzy unijnych. 
Wszystko zależy od tego, kiedy będzie można uzyskać pierwsze 
dotacje - wyjaśnia wójt Marian Buras.

Agnieszka Olech
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 Podczas Posiedzenia Zarządu Gminnego OSP druhowie 
strażacy z ternu gminy Morawica dokonali podsumowania 
minionego roku. Zarząd złożył podziękowania na ręce wójta 
Mariana Burasa za wsparcie i pomoc w rozwoju i doposażeniu 
jednostek OSP. Podczas spotkania długo rozmawiano na temat 

Posiedzenie
Zarządu Gminnego OSP

Podczas posiedzenia Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Morawicy uroczyście podziękowa-
no strażakom OSP z terenu naszej gminy za udział i zajęcie wysokich miejsc w zawodach pożarniczych, a także 
za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz mieszkańców.

Odśnieżanie chodników
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż właściciele nierucho-
mości przyległych do chodnika są zobowiązani do ich sprzą-
tania, zwłaszcza dotyczy to odśnieżania zimą. Obowiązek 
ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Stosowne zapisy zostały 
zamieszczone także w Regulaminie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Morawica uchwalonym przez Radę 
Gminy. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czy-
stości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomo-
ści, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. Jeśli ktoś nie wykonuje tych obo-
wiązków zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach podlega karze grzywny.

Apelujemy do mieszkańców, aby pamiętali o odśnieżaniu chod-
ników przed swoimi posesjami i nie narażali ich użytkowników 

na konieczność chodzenia ulicą. Pamiętajmy jednocześnie, iż 
usunięty śnieg nie może powodować utrudnień dla użytkowni-
ków dróg i chodników.
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przyszłości i rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Morawica.
 Bez wątpienia miłym akcentem posiedzenia było wręczenie 
dyplomów uznania oraz nagród dla druhów, którzy odnieśli naj-
większe sukcesy podczas zawodów strażackich w 2015 roku. 

Druhowie strażacy odebrali podziękowania za zaangażowanie w życie społeczne oraz wkład pracy na rzecz mieszkańców gminy Morawica
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Morawica zagrała z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy

To już 24. Finał WOŚP.  W minioną niedzielę, 10 stycznia, 120 tysięcy wolontariuszy wyszło na ulice Polski 
i Świata, aby zbierać pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapew-
nienia godnej opieki medycznej seniorów. Wśród nich byli również mieszkańcy gminy Morawica.

 Jak co roku, na kieleckim Rynku druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej Bilcza prowadzili pokazy pożarnictwa i ra-
townictwa. A wszystko w bardzo szczytnym celu, po to, aby 
wesprzeć 24. Finał WOŚP. Zmarznięci widzowie mogli liczyć 
na gorącą herbatę i kawę, pyszne ciasteczka, a także gadże-
ty bilczańskiej straży oraz gminy Morawica. Najmłodsi z chę-
cią siadali za kierownicą wozów strażackich. Druhów wsparł 
tradycyjnie wójt gminy Morawica, Marian Buras. Morawickim 
strażakom udało się zebrać blisko 10 tysięcy złotych. - To praw-
dziwy rekord - potwierdzają druhowie z OSP w Bilczy.  
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   To nie koniec morawickich akcentów na tegorocznym finale 
WOŚP. Wolontariusze reprezentujący Fundację „Możesz wię-
cej” czekali na mieszkańców gminy pod jednym z morawic-

kich sklepów. Gorąco zachęcali do 
wsparcia szczytnej akcji i wrzucenia 
choćby symbolicznej złotówki do 
puszki kwestujących.
   W 24. Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wzięło rów-
nież udział 28 uczniów Gimnazjum 
w Morawicy. Byli to: Natalia Baka-
larz, Marlena Baran, Weronika Ba-
rańska, Mikołaj Groszek, Natalia Ja-
błońska, Roksana Jaszczyk, Natalia 
Kaczor, Julia Kamińska, Aleksandra 
Korba, Julia Kruk, Wioleta Kubicka, 
Aleksandra Orlińska, Wiktoria Pa-
wełkiewicz, Oskar Piecyk, Wiktor 
Pieczaba, Kamila Pietrzyk, Gabriela 
Piwowarczyk, Milena Piwowarczyk, 
Julia Ramiączek, Szymon Sabat, Na-
talia Skowron, Paulina Sołtys, Alek-
sandra Szczerba, Karolina Szczerba, 
Aleksandra Szymkiewicz, Ilona Todo-
rowska, Filip Trepka, Patrycja Wójcik. 
Opiekę nad gimnazjalistami sprawo-
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wała pani Anna Radziszewska. Pomimo niesprzyjającej pogo-
dy uśmiech nie znikał z twarzy wolontariuszy, którzy wytrwale 
kwestowali, rozdając czerwone serduszka. Mieszkańcy Mora-
wicy i Lisowa byli hojni, chętnie wrzucali do puszek pieniądze 
i udowodnili, że warto pomagać. Podczas tegorocznego finału 
WOŚP gimnazjaliści z Morawicy pokazali, że na ich wrażliwe ser-
ca zawsze można liczyć. Zebrali 8559,96 złotych i 4 euro. 
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to coroczne, ogólno-
polskie spotkanie rozrywkowo – medialne, które ma charakter 
charytatywny. Jego celem jest  zebranie jak największej ilości 
funduszy, które zostaną przeznaczone na cele wyznaczone 
prze fundację. Są one związane z ochroną zdrowia, głównie 
dzieci i osób starszych. Warto podkreślić, że Orkiestra gra także 
poza granicami kraju i jest znana na całym świecie. 

Agnieszka Olech
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 Nie ma bardziej piękniejszego i bardziej wierniejszego 
i głębszego wydania świąt i ich atmosfery, niż te prezentowa-
ne przez dzieci, które wkładają w to nie tylko swój talent, ale 
i ogromne emocje. Te talenty i wielkie emocje pokazali podczas 
swokjego jasełkowego występu młodzi aktorzy z koła teatral-
nego „Fantastic” z Brzezin prowadzonego przez nauczycielkę 
Beatę Łabęcką. Zaproszenie do wzięcia udziału w niezwykłych 
jasełkach przyjęli rownież absolwenci brzezińskiej szkoły.
 Występy młodych aktorów podziwiano w niezwykłej at-
mosferze. W hali Zespołu Szkół w Brzezinach ustawiono stoły 

Niezwykłe jasełka w Brzezinach
Po raz pierwszy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach nowo powstałe kółko teatralne „Fantastic” 
wystawiło niezwykłe jasełka pod kierunkiem opiekunki i nauczycielki Beaty Łabęckiej. Piękna uroczystość zrze-
szyła także absolwentów szkoły. Występy młodych aktorów podziwiali przedstawiciele władz gminy Morawica 
oraz licznie przybyli mieszkańcy. 
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ze słodkim poczęstunkiem. Przybyli goście byli pod wrażeniem, 
a po zakończeniu przedstawienia jego odtwórców oklaskiwa-
no na stojąco.
 Jak zgodnie podkreślano, uczniowie z brzezińskiego kółka 
teatralnego zaprezentowali dorobek swojej pracy na najwyż-
szym poziomie. Nie zawiodła również publiczność, która na 
zakończenie jasełek wzięła udział we wspólnym odśpiewaniu 
kolędy.

Agnieszka Olech
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 „Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Woje-
wództwa, której celem jest promowanie najbardziej aktyw-
nych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób 
 społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przy-
znawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobo-
wość” i „Przedsiębiorczość”. 

 Kapituła prestiżowej nagrody pod przewodnictwem mar-
szałka województwa świętokrzyskiego, Adama Jarubasa, wy-
łoniła po pięć osób, samorządów i firm nominowanych do 
nagrody. Gmina Morawica nominację do Nagrody Marszałka 
Świętokrzyskiego w kategorii „Samorządność” otrzymała już 
po raz szósty. Znalazła się tym samym   jako jedna z niewielu 
gmin województwa świętokrzyskiego   w zacnym gronie nomi-
nowanych tuż obok gmin: Bieliny, Daleszyce, Sitkówka-Nowiny 
oraz Miasta i Gminy Połaniec.

Kapituła Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria” wybrała osoby, samo-
rządy i firmy nominowane do VIII edycji nagrody. Z tej grupy na kolejnym posiedzeniu Kapituła wyłoni laure-
atów. Kto otrzyma „Świętokrzyskie Victorie” dowiemy się podczas uroczystej gali 9 lutego w Międzynarodo-
wym Centrum Kultur w Kielcach. 

Gmina Morawica nominowana 
do „Świętokrzyskiej Victorii”
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W kategorii „Samorządność” nominacje otrzymały:
Gmina Morawica
Gmina Bieliny
Gmina Daleszyce
Gmina Sitkówka-Nowiny
Miasto i Gmina Połaniec 
 
W kategorii „Przedsiębiorczość” nominowani są:
Effector S.A.
Grupa PSB S.A. z siedzibą w Wełeczu k/Buska-Zdroju
Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko”
Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o.
 
W kategorii „Osobowość” Kapituła nominowała:
Henryka Dłużewskiego - kombatanta
Jana Oleszko - Rektora Kościoła św. Karola Boromeuszka na 
Tarczówce
Grzegorza Pańtaka - zastępcę dyrektora Kieleckiego Teatru Tań-
ca, tancerza - solistę Kieleckiego Teatru Tańca, pedagoga tańca 
jazzowego, choreografa.
Mirosława Pawlaka - Posła ziemi świętokrzyskiej przez sześć ko-
lejnych kadencji, w latach 1993-2015. Prezesa Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w świę-
tokrzyskim, członka Prezydium Zarządu Głównego Z OSP RP.
Aleksandra Staniszewskiego - Nauczyciela wychowania fi-
zycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja 
w Pińczowie

Laureatów „Świętokrzyskiej Victorii” poznamy podczas uro-
czystej gali, która odbędzie się 9 lutego w Międzynarodowym 
Centrum Kultur w Kielcach.

Agnieszka Olech

BEZPŁATNE
PORADY PRAWNE

Od dnia 5 lutego b.r. w Samorządowym 
Centrum Kultury w Morawicy będą odby-
wały się bezpłatne indywidualne porady 
prawne.
Osoby zainteresowane zapraszamy w każ-
dy piątek w godzinach 7.30 – 9.00 do Sali 
Konferencyjnej Samorządowego Centrum 
Kultury ( I piętro, sala 27).
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 W niedzielne przedpołudnie w cudownej bo-
żonarodzeniowej  scenerii Kościoła Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Morawicy z niesłychaną 
mocą zabrzmiały dźwięki tradycyjnych polskich 
kolęd oraz znanych utworów świątecznych nale-
żących do kanonu klasyki światowej. 
 Niezwykły koncert w oryginalnej aranżacji, 
tworzonej przez bogactwo i różnorodność in-
strumentów, przygotowała Szkolno-Gminna Or-
kiestra Dęta z Morawicy wraz z zaprzyjaźnioną 
grupą muzyków z Daleszyc. Zjednoczone orkiestry 
zagrały pod batutą kapelmistrza, Pawła Czekaja. 
Imponująco wyglądał niemal trzydziestoosobowy 
zespół muzyczny złożony zarówno z osób posia-
dających wieloletnie doświadczenie, jak i uczniów  
szkoły podstawowej. Na twarzach najmłodszych 
członków orkiestry malowało się wielkie skupie-
nie, ale pojawiał się też subtelny uśmiech satys-
fakcji płynącej z doniosłości wydarzenia, które 
stało się ich udziałem. Przy efektownym akompa-
niamencie instrumentów dętych kolędowały Małe Wolanecki, 
ubrane w piękne regionalne stroje, oraz Różyczki Maryi, uroczo 
prezentujące się w długich niebieskich sukniach. Dziewczynki 
z wielką radością i  dziecięcym entuzjazmem wykonywały zna-
ne kolędy, ciesząc ucho i oko publiczności, która spontanicz-
nie włączała się w śpiew bliskich sercu pieśni. Zespoły wokalne 
przygotowały się do występu pod kierunkiem Aleksandry Ja-
siorowskiej, prowadzącej  zespół z Dębskiej Woli, oraz Pawła 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki…”
- Pod takim tytułem odbył się wspaniały Świąteczny Koncert  Kolęd w wykonaniu Zjednoczonych Orkiestr 
Morawica &  Daleszyce oraz Małych Wolanecek i Różyczek Maryi

Czekaja, opiekuna scholi działającej przy Kościele w Morawicy. 
Młodsze koleżanki wspierała swym doskonałym głosem sakso-
fonistka Katarzyna Czekaj, która zachwyciła słuchaczy solowym 
wykonaniem nastrojowego utworu pt. „Dzień jeden w roku”.
 W programie koncertu obok kolęd, takich jak „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Wśród nocnej 
ciszy”, znalazły się instrumentalne wersje przebojów kojarzo-
nych z zimową aurą, m.in. „White Christmas” Franka Sinatry, 

„Christmas Carol Marsch”, „Rudolf czerwono-
nosy Renifer” i „Jingle Bells”.  Jaka jest geneza 
pieśni „Anioł pasterzom mówił”? Kiedy po raz 
pierwszy zaśpiewano „Cichą noc”? Podczas 
koncertu można było poznać odpowiedzi na te 
pytania, gdyż Paweł Czekaj wystąpił tym razem 
w podwójnej roli – nie tylko dyrygenta, ale też 
konferansjera, przekazującego publiczności cie-
kawostki dotyczące prezentowanych utworów. 
 O imponującym efekcie pracy arty-
stów świadczyły owacje na stojąco, którymi 
słuchacze wyrazili swą wdzięczność i uznanie 
dla muzyków, wokalistek i pomysłodawcy kon-
certu, Pawła Czekaja. - Jestem bardzo dum-
ny z  ogromnego zaangażowania wszystkich 
naszych młodych wykonawców oraz bardzo 
dziękuję osobom wspierającym nas w przygo-
towaniach do tego koncertu. Przed nami jesz-
cze wiele pracy. Chciałbym, aby nasze pomysły 
i projekty były coraz ciekawsze, a społeczność 
morawicka długo i mile je wspominała - powie-
dział kapelmistrz tuż po zakończeniu występu.
 Muzyczna uczta duchowa w Kościele MBNP 
w Morawicy możliwa była dzięki życzliwości 
księdza proboszcza Jana Ciszka, który zapro-
sił połączone orkiestry i zespół Małe Wola-
necki na morawickie wzgórze oraz zapewnił 
odpowiednie warunki do przygotowania tego 
ważnego wydarzenia artystycznego.

Redakcja

fo
t. 

A
nd

rz
ej

 R
ad

om
sk

i
fo

t. 
A

nd
rz

ej
 R

ad
om

sk
i

fo
t. 

A
nd

rz
ej

 R
ad

om
sk

i

Przy efektownym akompaniamencie instrumentów dętych kolędowały Małe Wolanecki oraz Różyczki Maryi

Zjednoczone orkiestry zagrały pod batutą kapelmistrza, Pawła Czekaja

O imponującym efekcie pracy artystów świadczyły owacje na stojąco, którymi słuchacze wyrazili
swą wdzięczność i uznanie dla muzyków
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R E K L A M A

Młoda i niezwykle utalentowana wokalistka z Morawicy. Magdalena Chołuj, zdobyła główną nagrodę, czyli 
Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Singer Stage”.

Magdalena Chołuj
zdobyła Grand Prix
międzynarodowego festiwalu

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Singer Stage” odbył się 
w dniach od 6 do 10 stycznia bieżącego roku w Valettcie stolicy 
Malty. Magda okazała się bezkonkurencyjna. Pokonała między 
innymi rywali z takich krajów jak: Włochy, Malta, Hiszpania, 
Turcja, Słowenia czy Rosja. Magdalena oprócz nagrody głów-
nej otrzymała również od jurorów nagrody w postaci zapro-
szeń na festiwale do Turcji, Słowenii i na Teneryfe.
 Gratulujemy i życzymy kolejnych spektakularnych sukce-
sów.
 Na zdjęciach Magda z jurorem z Polski Stanisławem Zie-
lińskim, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
i Tańca w Częstochowie oraz na gali festiwalowej w otoczeniu 
laureatów Grand Prix festiwalu z ubiegłych edycji (przyp.red.)
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 Konkurs z roku na rok cieszy się 
większą popularnością. W tegorocznej 
edycji wzięło udział  aż 1732 osoby z ca-
łej Polski, które pokazały 192 prezenta-
cji scenicznych, w tym: 86 prezentacji 
wokalnych, 10 grup tanecznych, 15 te-
atrów, 17 kabaretów, 4 osoby w  kate-
gorii Monodram, 16 recytatorów, 5 in-
strumentalistów solistów i dwa zespoły 
instrumentalne, 35 zespołów folklory-
stycznych, w  tym gawędziarze, soliści, 
instrumentaliści, grupy wokalne i obrzę-
dowe.
 W zaszczytnym gronie jurorów za-
siadali m.in. Piotr Bogusław Jędrzejczak 
- reżyser i wiceprezes ZASP - Stowarzy-
szenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, 
Radia i Telewizji oraz prof. dr hab. Piotr 
Dahlig - muzykolog, etnograf, profesor 
UW, kierownik Katedry Etnomuzykolo-
gii w Instytucie Muzykologii UW, prof. 
dr  hab. Katarzyna Sokołowska - chór-
mistrz i pedagog, nauczyciel akademicki 
na Wydziale Edukacji Muzycznej Uni-
wersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wi-
cedyrektor do spraw artystycznych Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycznych 
Nr 1 w Warszawie. 
 Przez trzy dni seniorzy z całej Pol-
ski tańczyli,  śpiewali, recytowali, pre-
zentowali swoje talenty artystyczne. 
Uroczyste ogłoszenie wyników  odbyło 
się 22 listopada  podczas Koncertu Ga-
lowego w Okęckiej Sali Widowiskowej 
w Warszawie. - Z ogromną satysfakcją 

Artyści z gminy Morawica
laureatami konkursu!

Zaszczytne I miejsca dla solistki Marii Żebrowskiej, instrumentalisty Feliksa Korbana i Zespołu Folklorystyczne-
go „Brzezinianki”, a także równie zaszczytne drugie i trzecie miejsca oraz liczne wyróżnienia dla pozostałych 
artystów z gminy Morawica – to zaskakujący bilans XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej 
Seniorów „Teraz My”, który odbył się w Domu Kultury „Włochy”  w Okęckiej Sali Widowiskowej w Warszawie.

przyjęliśmy wiadomość o zaproszeniu 
na Galę Finałową  laureatów – artystów 
z naszej gminy i występie wśród dwu-
nastu prezentacji finałowych z całej 
Polski naszych solistów: Marii Żebrow-
skiej i  instrumentalisty Faliksa Korbana 
- powiedziała Teresa Badowska, dyrek-
tor Centrum Kultury w Morawicy. - Wy-
jechaliśmy do Warszawy w mocnym 
składzie 30-osobowym i z ogromnym 
niepokojem słuchaliśmy odczytywanych  
wyników z protokołu prac komisji jury. 
Jak się okazało byliśmy jedyni z całej 
Polski, którzy zdobyli najwięcej prestiżo-
wych nagród – dodała dyrektor.
 Artyści z gminy Morawica wywal-
czyli najwyższe miejsca na podium, jak 
również szereg wyróżnień. W kategorii 
„Soliści Folklorystyczni” I miejsce zaję-

ła Maria Żebrowska. II miejsce przypa-
dło Cecylii Korban, III miejsce zdobyła 
Wanda Piekarska, a wyróżniona została 
Alfreda Nowak. W kategorii „Zespoły 
Folklorystyczne widowisko obrzędowe, 
kabaret” I miejsce zdobył Zespół Folk-
lorystyczny „Brzezinianki” za widowisko 
obrzędowe „Chałupkowe Garcynki”. 
W kategorii „Instrumentaliści Soliści” 
I miejsce wywalczył Feliks Korban. W ka-
tegorii „Zespoły Folklorystyczne piosen-
ka, taniec, gawęda” zostały wyróżnione: 
Zespół Folklorystyczny „Drochowianie” 
i  Zespół Folklorystyczny „Łabecanki”. 
 Grupie artystów podczas Gali Fi-
nałowej towarzyszył Marian Buras, 
wójt gminy Morawica, który zabierając 
głos na scenie Domu Kultury „Włochy” 
w  Okęckiej Sali Widowiskowej w War-
szawie uroczyście podziękował naszym 
artystom oraz organizatorom XIII Ogól-
nopolskiego Przeglądu Twórczości Arty-
stycznej Seniorów „Teraz My” i przekazał 
kwiaty na ręce dyrektor Domu Kultury 
„Włochy”. Wręczenie nagród odbywało 
się w dniu imienin artystki z gminy Mo-
rawica, Cecylii Korban, tak więc soleni-
zantka również otrzymała z  rąk wójta 
kwiaty, a wszyscy wspólnie odśpiewali 
uroczyste „Sto lat”. - Tak wielki  sukces 
naszych artystów, którzy z  zamiłowa-
niem i pasją krzewią folklor regionu to 
efekt ich talentu, zaangażowania oraz 
wieloletniego doświadczenia. Zespoły 
folklorystyczne od lat godnie i z sukce-
sami reprezentują naszą gminę – pod-
kreśliła Teresa Badowska, dyrektor Cen-
trum Kultury w Morawicy. 
 Patronat honorowy nad Przeglądem 
objął Minister Pracy i polityki Społecz-
nej oraz Fundacja Artystów Weteranów 
Scen Polskich. Patronami medialnymi 
wydarzenia był portal senior.pl oraz Ra-
dio Warszawa. Partnerem Przeglądu zo-
stała warszawska Fundacja Kreatywne 
Popołudnia, która prowadzi bezpłatne 
zajęcia rozwojowe dla seniorów.
 Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!

Agnieszka Olech
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Cecylia Korban odbiera nagrodę

Morawiccy artyści zaprezentowali sie znakomicie
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 Przybyłych gości oraz artystów powitała Dyrektor Centrum 
Kultury w Morawicy, Teresa Badowska. - Serdecznie Państwa 
witam na koncercie Kolęd i Pastorałek w naszym Centrum Kul-
tury. Jest mi tym bardziej miło, ponieważ dzisiejszy koncert 
oficjalnie otwiera sezon kulturalny w 2016 roku - podkreślała 
dyrektor, Teresa Badowska.
 Warto podkreślić, że był to już trzeci w historii Przegląd Ko-
lęd i Pastorałek, który w jednym miejscu zgromadził tylu wspa-
niałych artystów z terenu gminy Morawica.

Przegląd Kolęd i Pastorałek
otworzył morawicki sezon kulturalny

24 stycznia, w Centrum Kultury w Morawicy odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek w wykonaniu artystów z te-
renu Gminy Morawica. Na scenie wystąpiło blisko 170 wykonawców. Wydarzenie było jednocześnie oficjalnym 
zainaugurowaniem sezonu kulturalnego w 2016 roku.
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 Tereny inwestycyjne w Woli Morawickiej obejmują łącznie 
obszar ponad 5 ha. Gmina te tereny już uzbroiła w niezbędne 
media. Brakuje tylko komfortowego dojazdu, którego wybudo-
wanie już jest w planach. - Na to zadanie staramy się pozyskać 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Inwestorzy, którzy interesują się 
gruntami w naszej gminie zgłaszają brak drogi asfaltowej jako 
największą przeszkodę w rozwoju tam swojego biznesu. Jest 
jednak okazja na pozyskanie środków z zewnątrz. Nowe firmy 
to kolejne miejsca pracy, a uzbrojone tereny cieszą się większym 

Powstanie droga
do terenów inwestycyjnych

Tereny inwestycyjne w Woli Morawickiej, jakie posiada w swojej ofercie gmina Morawica, zyskają nowy dojazd. 
Na uzbrojenie tych terenów gmina Morawica złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

zainteresowaniem wśród potencjalnych inwestorów - zaznacza 
Marcin Dziewięcki, zastępca wójta gminy Morawica. 
 Wybudowanie drogi dojazdowej do terenów inwesty-
cyjnych o długości 1,3 km wraz z odcinkowymi chodnikami 
jednostronnymi ma kosztować 1 milion 727 tysięcy złotych. 
Gmina na to zadanie chce pozyskać 1 milion 122 tysiące dofi-
nansowania z RPO.

Agnieszka Olech 

Kolędy i pastorałki zaśpiewało blisko 170 artystów. Na scenie 
Centrum Kultury w Morawicy wystąpiły zespoły folklorystycz-
ne z terenu gminy Morawica, soliści, chór, kabaret, a nawet 
Zespół Pieśni i Tańca Morawica. Każdy z zespołów zaprezen-
tował po dwa utwory. Artyści wykonali najpiękniejsze polskie 
kolędy i pastorałki. Wystąpiły zespoły ludowe: Brudzowianki, 
Brzezinianki, Drochowianie, Nidzianecki, Łabecanki, Wolanecki 
i Zaborzanki. Wśród solistów zaprezentowały się panie: Maria 
Żebrowska, Krystyna Piłat i Feliksa Rysińska. Przed morawicką 
publicznością popis swoich artystycznych możliwości dał rów-
nież „Kabaret jeszcze nie starszych panów”, a także Chór Nico-
laus z Lisowa, Zespół Wokalny A`capella z Brzezin oraz Zespół 
Pieśni i Tańca Morawica.
 Na zakończenie wójt gminy Morawica, Marian Buras, złożył 
wszystkim artystom podziękowania, a publiczność nagrodziła 
ich gromkimi brawami. Dopełnieniem niedzielnego kolędowa-
nia były życzenia noworoczne.

Agnieszka Olech
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 Jeden ze złożonych wniosków przewiduje przebudowę ulic 
w czterech miejscowościach. I tak, będzie to ul. Rolnicza w Bil-
czy, ul. Trzcianka w Lisowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu oraz ul. 
Pod Stawami w Brudzowie. - Łączna przewidziana we wniosku 
wartość zadania wynosi 2 mln 976 tyś. zł, z czego ubiegamy się 
o dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 1 miliona 893 tysię-
cy złotych - poinformował Marcin Dziewięcki, zastępca wójta 
gminy Morawica. Warto dodać, że ramach tego zadania prze-
budowanych zostanie blisko 4 km dróg. Dokumentacje projek-
towe dla tych zadań gmina opracowała w minionych latach.
 Drugi wniosek, jak gmina Morawica złożyła do PROW opie-
wa na kwotę 1 miliona 139 tysięcy złotych, z czego dofonanso-
wanie, o jakie gmina się ubiega jest rzędu 724 tysięcy złotych. 

Gmina Morawica
złożyła wnioski do PROW
na odbudowę dróg

Gmina Morawica złożyła dwa wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę dróg na te-
renie gminy Morawica. W ramach tych zadań ma powstać blisko 5 km dróg za kwotę ponad 4 miliony złotych.j.

- W ramach tego wniosku planujemy przebudować dwie ulice 
w Brzezinach - ul. Ściegiennego i ul. Wspólną o łącznej długo-
ści 850 metrów - powiedział Marcin Dziewięcki. Przebudowa 
tych ulic będzie możliwa dzięki pozyskaniu gruntu na posze-
rzenie pasa drogowego od Parafii w Brzezinach.
 Obydwa wnioski czekają na ocenę formalną i merytorycz-
ną. Jeżeli dofinansowania zostaną przyznane, to prace mogą 
ruszyć jeszcze w tym roku. Konkurencja jednak o te środki jest 
duża, ponieważ w wielu Gminach na terenie naszego woje-
wództwa są duże potrzeby w zakresie budowy dróg. Mamy 
informacje, że w związku z tym naborem wpłynęło około 240 
wniosków.

Agnieszka Olech 

 W ramach projektu „Modernizacja sieci wodno-ściekowej 
wraz z modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Morawica” 
przewiduje się modernizację sieci kanalizacyjnej w zakresie: wy-
miany armatury hydraulicznej i osprzętu, doboru parametrów 
pomp do aktualnych przepływów w czterech pompowniach na 
terenie gminy Morawica, zlokalizowanych w miejscowościach 
Bieleckie Młyny, Bilcza i Morawica. Są to jedne z najstarszych 
pompowni w naszej gminie i ze względu na naturalne zużycie 
eksploatacyjne i upływ czasu wymagają modernizacji.
 Najważniejszym elementem projektu będzie jednak wyko-
nanie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie 
zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków (składają-
cego się z modułów takich jak system GIS, SCADA, e-serwisy 
dla mieszkańców) oraz wymiana wodomierzy. System umoż-
liwi bieżącą analizę zużycia wody i przepływów ścieków na 
poszczególnych odcinkach sieci. Zwiększy to pewność dostaw 
i  umożliwi szybsze wykrywanie awarii. Nowinką dla wielu 
mieszkańców będą zapewne nowe wodomierze wraz z opro-
gramowaniem umożliwiającym odczyt stanu licznika zdalnie 

Nowe technologie w dostawie 
wody i odbiorze ścieków

System sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Morawica ma szansę przejść technologiczny „lifting” 
za sprawą nowego projektu, który powstał w Gminie Morawica. Na realizację tego zadanie gmina Morawica 
złożyła wniosek o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

drogą radiową. Nie będzie zatem konieczności okresowych wi-
zyt pracowników ZGK w naszych domach ani podawania oso-
bistego lub telefonicznego ilości zużytej wody. 
 Jako ciekawostkę można podać także fakt, że największe 
ujęcie wody na terenie naszej Gminy – w Brzezinach – uzyska 
możliwość zasilania w energię elektryczną z OZE. W ramach 
projektu planuje się bowiem montaż minielektrowni fotowol-
taicznej na dachach budynków hydroforowni w Brzezinach. 
 Koszt inwestycji oszacowano na 7 milionów 161 tysięcy 
złotych, z czego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie in-
westycji w wysokości blisko 5 milionów złotych. Zadanie pla-
nuje się realizować w latach 2016 – 2019. Dzięki pozyskaniu 
środków z zewnątrz inwestycji nie będzie musiał finansować 
operator sieci wod-kan, co na pewno pomoże w utrzymaniu 
niskich cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków na te-
renie naszej gminy

Agnieszka Olech
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 Każde gimnazjum z terenu gminy Morawica reprezentowa-
ły trzyosobowe zespoły: Gimnazjum w Bilczy: Klaudia Musiał, 
Maja Zielińska, Marta Domagała (opiekun: mgr Anna Ślusarz). 
Gimnazjum w Morawicy: Sandra Strzelec, Gabriela Piśko, Na-
talia Kaczor (opiekun: mgr Paweł Strójwąs). Gimnazjum w Obi-
cach: Gabriela Szewczyk, Angelika Rabiej, Bartosz Gawior 
(opiekun: mgr Katarzyna Nowak). Gimnazjum w Brzezinach: 
Aleksandra Szostak, Aleksandra Krawczyk, Mateusz Domagała 
(opiekun: mgr Agata Kurdek)
 Tegoroczny akt twórczy miał miejsce w parafialnym kościele 
w Brzezinach, gdzie młodzieży pozowali Święci z ołtarzy i am-
bony. Młodzi artyści w technice suchej pasteli przedstawili wła-
sne wizje i interpretacje tematu.  
 Po skończonej pracy twórczej uczniowie udali się do stołów-
ki na smaczny obiad, a do pracy przystąpiła Komisja konkurso-

Artyści są wśród nas – maluję 
jak Degas

Pod takim hasłem odbyła się druga edycja Gminnego Konkursu Plastycznego. Uczniowie spotkali się w Brzezi-
nach, aby zmierzyć się ze sobą na talenty plastyczne.

wa, która wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. 
I tak, I miejsce zdobyła praca Marty Domagała z Gimnazjum 
w Bilczy, II miejsce przypadło również uczennicy z tego sa-
mego gimnazjum – Mai Zielińskiej, a III miejsce zajął uczeń 
Gimnazjum w Brzezinach – Mateusz Domagała. Uczniowie ci 
otrzymali ufundowane przez Dyrektora Szkoły nagrody, które 
z pewnością posłużą do doskonalenia talentów plastycznych. 
Poza tym, każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dy-
plom i upominek.
 W kategorii  szkół najlepsze okazało się gimnazjum z Bilczy, 
następnie z Brzezin, Morawicy i Obic. 
 Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy, by idąc za 
głosem natchnienia, tworzyli dzieła naprawdę wartościowe 
i piękne, które poruszą najtwardsze serca.

Agata Kurdek
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Uczniowie włożyli w wykonanie swoich dzieł wiele pracy
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 Głównym celem działań prowadzonych w szkole 
było zwiększenie świadomości społeczności szkolnej 
w szeroko pojętej sferze bezpieczeństwa oraz poka-
zanie dzieciom atrakcyjnych form zdobywania wiedzy 
poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań edu-
kacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości 
uczniów. 
 - Staraliśmy się o uwzględnienie kwestii bezpie-
czeństwa w różnych obszarach życia, ponieważ nie 
istnieje coś takiego, jak częściowe poczucie bezpie-
czeństwa – powiedziała Irena Bisaga, dyrektor szko-
ły, przedstawiając projekt zebranym gościom, wśród 
których, obok członków społeczności szkolnej, zna-
leźli się: Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Andrzej Martos oraz Pani Ewa 
Mazurek – pracownik tego Wydziału i jednocześnie opiekun 
konkursu, Marcin Dziewięcki - Zastępca Wójta Gminy Morawi-
ca, Teresa Badowska – Dyrektor Centrum Kultury w Morawicy 
oraz dyrektorzy szkół z Gminy Morawica.   
 Realizacja projektu trwała dwa miesiące, działania prowa-
dzone były w pięciu blokach tematycznych: szkolenie Rady 
Pedagogicznej – skuteczne reagowanie na agresję i przemoc, 
Bezpiecznie czyli jak? – małe projekty klasowe na temat bezpie-
czeństwa w różnych sferach życia, Sztuka i Emocje – warsztaty 
artystyczne rozwijające umiejętność bezpiecznego wyrażania 
emocji poprzez działania twórcze, Teatr bez przemocy – spek-
takl interaktywny o przemocy w sieci, Bezpiecznie w  życiu 
i w sieci – happening podsumowujący projekt. W toku reali-
zacji współpracowano ze specjalistami i artystami. W działa-
nia bardzo aktywnie włączyli się rodzice i wszyscy nauczyciele 
i uczniowie szkoły. 
 W działaniach projektowych uczestniczyli wszyscy ucznio-
wie szkoły – 147 dzieci, wielu rodziców i wszyscy nauczyciele. 
Łącznie zrealizowano 180 godzin zajęć pozalekcyjnych w róż-
nych  formach: warsztatów prowadzonych przez artystów, 
specjalistów, wycieczek edukacyjnych, wywiadów terenowych, 
ćwiczeń praktycznych, spotkań ze specjalistami, konkursów, 
pracy technikami dramowymi, metodą projektów badawczych.  
Zajęcia realizowali m.in. Olga Kałagate – reżyser filmowy, Ur-

Projekt „Bezpieczna +” zakończony
Szkoła Podstawowa im. J. Szelesta w Dębskiej Woli zakończyła i podsumowała realizację projektu w ramach 
Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.

szula Święcicka – rzeźbiarka, wykładowca ASP w Warszawie, 
Magdalena Leśniak – malarka, pracownik BWA w Kielcach, Iza-
bela Łazarczyk-Kaczmarek, krytyk i historyk sztuki, pracownik 
BWA w Kielcach, Urszula Machnik – aktorka i tancerka, absol-
wentka Krakowskich Szkół Artystycznych SPOT, Małgorzata 
Szalińska – polonistka, twórczyni wielu spektakli teatralnych 
i  wydarzeń artystycznych dla dzieci i  młodzieży, Dariusz Siu-
dak - praktyk dramy z Ośrodka Terapii Uzależnień Nasz Dom. 
W działania bardzo aktywnie  włączyli się rodzice. Pan Krzysz-
tof Dziewięcki przeprowadził spotkanie dotyczące pułapek 
uzależnienia, Pani Dagmara Wojciechowska – Buśluk podzieliła 
się z dziećmi i nauczycielami swoją wiedzą na temat zdrowego 
stylu życia.
 Każda klasa w szkole wraz ze swoim wychowawcą zreali-
zowała mały projekt badawczy. Działanie polegało na badaniu 
najbliższego otoczenia pod względem bezpieczeństwa w róż-
nych sferach życia: wzywanie pierwszej pomocy, widoczność na 
drodze, zachowanie wobec psów, zdrowe odżywianie, bezpie-
czeństwo na wsi, w gospodarstwie domowym, rośliny lecznicze 
i trujące, spotkania ze zwierzętami leśnymi, życie bez nienawiści 
i dyskryminacji. Podczas piątkowego spotkania klasy prezento-
wały rezultaty swoich badań i działań, dzięki czemu stało się 
ono swoistym festiwalem bezpieczeństwa. Pokazom dzieci to-
warzyszyła wystawa fotografii i prac plastycznych stworzonych 

przez dzieci w trakcie realizacji projektu. Szkoła 
Podstawowa w Dębskiej Woli pozyskała na ten 
cel 17005.00 zł, z tego  80% ze środków Woje-
wody Świętokrzyskiego i  20 % z Gminy Morawi-
ca. Wśród wielu słów uznania, jakie padły od go-
ści, którzy odwiedzili w piątek szkołę w Dębskiej 
Woli, były i takie, że widać, że środki finansowe 
zostały dobrze wykorzystane. - Projekt Szkoły 
w Dębskiej Woli został oceniony najwyżej spo-
śród złożonych wniosków. Od początku projekt 
nam się podobał, jednak efekty i wypracowane 
rezultaty, które dzisiaj zobaczyliśmy, przerosły 
nasze oczekiwania – powiedziała Kurator Małgo-
rzata Muzoł. Dyrektor Andrzej Martos, dodał, że 
nawet on nie spodziewał się, jak szeroko można 
rozwinąć temat bezpieczeństwa.

Redakcja
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Projekt Szkoły w Dębskiej Woli został oceniony najwyżej spośród złożonych wniosków

W działaniach projektowych uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły – 147 dzieci,
wielu rodziców i wszyscy nauczyciele.
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 Podczas tegorocznych finałów Wojewódzkich Drużynowego 
Turnieju Badmintona, uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych  
w Morawicy trzykrotnie stanęli na podium.  Tegoroczne rozgrywki 

odbyły się  na hali wi-
dowiskowo-sporto-
wej w Suchedniowie. 
Uczestnikami rozgry-
wek byli uczniowie 
ze Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjum. 
Naszą drużynę ze 
Szkoły  Podstawowej 
reprezentowali: Do-
minik Piwowarczyk, 
Michał  Kaczmarski, 
Hania Olszewska 
i  Olga Kaczmarska. 
Dziewczęta w finale 
Wojewódzkim  Drużynowym Turnieju Badmintona zajęły III miejsce.
 Znakomicie w tegorocznych rozgrywkach poradzili sobie gimnazjaliści! Obronili ubie-
głoroczny tytuł  wicemistrza turnieju i zostali podwójnymi wicemistrzami wojewódz-
twa . Reprezentanci zwycięskiej  drużyny to Zuzanna Pióro i Natalia Jabłońska - II miej-
sce oraz  Wiktor Kosałka i Wojciech Lurzyński - II miejsce.
 Gratulujemy!!

Redakcja

Brawo badmintoniści!

RACH, CIACH CIACH, OBERECZKA....
I KAPUSTY PEŁNA BECZKA....
W JAŚKU PIÓRA... W JAŚKU PUCH....
SKĄD TE PIÓRA..... Z GĄSEK DWÓCH.....
 W Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej 
11.12 2015 spotkali się na sali gimnastycznej wszyscy czyli 
przedszkolacy, uczniowie  klas I-VI oraz nauczyciele, aby przy-
pomieć sobie albo dowiedzieć się, co porabiano dawniej na 
wsiach, jak spędzano jesienno - zimowy czas, skoro nie było ani 
komputerów, ani  telewizorów plazmowych i trudno to dziś so-
bie wyobrazić, ale internet też był wtedy  nieznany. Odpowiedź 
na to dość zagadkowe pytanie szukali uczniowie klas II, którzy 
uczestniczą w warsztatach artystycznych prowadzonych w na-
szej szkole pod okiem p. J.Zając. Wspólnie przygotowaliśmy  
przedstawienie niespodziankę o zwyczaju kiszenia kapusty 
oraz o zwyczaju darcia pierza. Nasze scenki przerywały ludowe 
przyśpiewki, efektownie wyglądały dziewczynki w kwiecistych 
chustach z frędzlami, oraz dawne rekwizyty takie jak drewnia-
na beczka, szatkownica, przetaki, wiklinowe koszyki, które wy-
pożyczła nam ze swojej domowej skarbnicy pewna życzliwa 
Pani. Odtwórca Gospodarza  KACPER KLIMCZAK  oraz sąsiad 
JAKUB RYCHEL częstowali wszystkich kiszoną kapustą, która 
smakowała wyśmienicie i zdrowo. Wszystkim nam  nasuneła 
się  taka myśl, że  wspólna praca nie tylko była pożyteczna 
i przynosiła odczuwalne korzyści  w postaci miękkiej poduszki, 
czy  smacznej kiszonej kapusty, ale była okazją do towarzyskich 
spotkań, mile spędzonego czasu, wspólnych rozmów, wzajem-
nej sąsiedzkiej pomocy. I tego byśmy sobie wszyscy z nowym 
rokiem życzyli byśmy mieli czas dla drugiego człowieka.

Redakcja

Rach, ciach ciach, obereczka.... 

Podczas tegorocznych finałów Wojewódzkich Drużynowego Turnieju Badmintona, 
uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy trzykrotnie stanęli na podium

Odtwórca Gospodarza Kacper Klimczak oraz sąsiad - Jakub Rychel
częstowali wszystkich kiszoną kapustą, która smakowała wyśmienicie 

Uczniowie przypomnieli o tym, co porabiano dawniej na wsiach
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 Mikołajki, to najprawdopodobniej 
jeden z najbardziej wyczekiwanych 
przez dzieci dni. Bez wątpienia będzie 
on niezapomnianym dla przedszkola-
ków z Samorządowego Przedszkola 
w Morawicy. W tym roku na św. Miko-
łaja dzieci z Przedszkola Samorządowe-
go w Morawicy nie mogły się doczekać. 
Długo chodził po ogródku przedszkol-
nym, nawet chciał przejść przez ogro-
dzenie do sąsiadów. Po błądzącego 
Mikołaja wyszła Dyrektor Zofia Soboń. 
Głośny krzyk nawołujących dzieci  skie-
rowały Go do przedszkola.
 Czas spędzony z Mikołajem minął 
jak jedna chwila. Odchodzącego do-
brego staruszka żegnały uśmiechnięte 
buzie, które dziękowały i gorąco prosi-
ły, aby Mikołaj na pewno wrócił za rok. 
- Dziękujemy Święty Mikołaju za prezen-
ty – dziękowały maluchy.

Redakcja

Święty Mikołaj odwiedził 
przedszkolaki

Tegoroczna nietypowa aura nie zmyliła Świętego Mikołaja. Pomimo braku białego puchu, jak zwykle do Przed-
szkola Samorządowego w Morawicy przybył najprawdziwszy Święty Mikołaj z wielkim workiem prezentów ku 
radości wszystkich maluchów. 

  Zapraszamy
   do szkoły od lutego 2016r
 Szkolenie z manicure hybrydowego oraz zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie –oto przywileje, które czekają na 10 osób, 
które zapiszą się na kierunek technik usług kosmetycznych. Zajęcia zaczynają się od lutego 2016. Rekrutacja już trwa.
Zapraszamy z następującymi dokumentami:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- dowód osobisty,
- 3 zdjęcia,
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
 Gwarantujemy bezpłatną naukę przez całe 2 lata nauki, wszystkie materiały zużywalne. W naszej szkole uczysz się wyko-
nując zabiegi. Przed podjęciem decyzji zapraszamy do sprawdzenia bazy dydaktycznej/pracowni kosmetycznej i wyposaże-
nia/. Szczegóły pod nr telefonu 41/311-46-80.
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Maluchy z niecierpliwością czekały na Świetego Mikołaja, który przybył do przedszkolaków prosto z dalekiej Laponii
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 Do egzaminu przystąpiło 130 zawod-
ników z KKM, trenujących w Morawicy, Ja-
worzni i Piekoszowie. Wszyscy prezentowa-
li swoje umiejętności i sprawność ogólną 
przed wyjątkową Komisją w skład, której 
oprócz BC sensei Mariusza Mazura 4 DAN 
i Andrzeja Horny 2 DAN wszedł sensei Ma-
ciej Mazur 1 DAN - Polak, który osiągnął naj-
lepszy wynik w historii polskiego Kyokushin. 
Podczas 11-ch MŚ OPEN 2015 r. w Japonii, 
zajął 8  miejsce na świecie przegrywając 
w dogrywce jedynie z MŚ. - To dla nas wiel-
ki zaszczyt, że mogliśmy zaprezentować się 
przed wyjątkową komisją - zgodnie przyznali 
stający do egzaminów karatecy.
 Na zakończenie trudnych egzaminów po-
dziękowano komisji za przeprowadzenie eg-
zaminu. - Podziękowania należą się również 
wszystkim za wsparcie emocjonalne, w tym 

Karatecy przeszli egzaminy
15 stycznia, był dniem sprawdzianu dla klubowiczów Klubu Karate Morawica. 130 osób przystąpiło do egza-
minu na kolejne stopnie karate. Egzaminy odbyły się w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy, a jednym 
z egzaminatorów był sensei Maciej Mazur 1 DAN - Polak, który osiągnął najlepszy wynik w historii polskiego 
Kyokushin, zajmując 8 miejsce w Mistrzostwach Świata. 
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Do egzaminu przystąpiło 130 zawodników z KKM, trenujących w Morawicy, Jaworzni i Piekoszowie
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 Na pełnych obrotach do rundy re-
wanżowej przygotowują się zawodnicy 
Moravii. Trenują nie tylko seniorzy, ale 
także juniorzy, trampkarze, orlicy i ko-
biety. Zacznijmy od grupy najstarszej. 
Prowadzący w tabeli ligi okręgowej pod-
opieczni Marka Bębna zajęcia rozpoczęli 
11 stycznia i w na początku trenując trzy 
razy w tygodniu skupiali się nad  spraw-
nością ogólną, siłą i wytrzymałością. Był 
to też czas ferii, a więc zawodnicy często 
w rozjazdach i absencje były na porządku 
dziennym. Od lutego rozpoczął się okres 
sparingowy, a terminarz gier kontrolnych 
przedstawia się następująco. 
30 stycznia Hetman Włoszczowa – mecz 
na sztucznej nawierzchni w Lelowie
6 lutego – Nida Pińczów – sztuczna na-
wierzchnia w Kielcach
13 lutego – Warta Zawiercie lider ligi 
okręgowej podokręgu sosnowieckiego
20 luty Alit Ożarów - wyjazd
27 lutego - Zdrój Busko Zdrój
5 marca - Neptun Końskie
12 marca Wierna Małogoszcz

 Niektórzy mówią, że po jakości spa-
ringpartnerów można poznać cele w ja-
kie mierzy dana drużyna. Nikt w Mora-
wicy nie ukrywa, że awans do IV ligi jest 
głównym celem, a dobór przeciwników 
do gier kontrolnych tylko to potwierdza. 

Moravia przed rundą rewanżową
Przypomnijmy, że liderująca po jesie-
ni Moravia ma pięć punktów przewagi 
nad Granatem Skarżysko i dziesięć nad 
trzecim GKS Nowiny więc wydaje się, że 
walka o awans powinna rozegrać się po-
między liderem i wiceliderem.  O awans 
nie będzie jednak łatwo, szczególnie 
biorąc pod uwagę fakt, że w kadrze 
morawickiej ekipy jak na razie głośniej 
o osłabieniach niż wzmocnieniach. Już 
latem naszym podstawowym pomoc-
nikiem  Karolem Gilewskim interesował 
się Naprzód Jędrzejów, jednak wówczas 
nie doszło do finalizacji transferu. Teraz 
sprawa jego ewentualnego przejścia 
znów powraca i wydaje się, że lepsze 
finanse skuszą naszego wychowanka, 
a jeśli tak się stanie to w Morawicy wszy-
scy liczą, że będzie grał ligę wyżej tylko 
przez pół roku. Z Moravii odejść może 
także Karol Stelmasiński, podstawowy 
obrońca  w ostatnich dwóch latach i to 
jest zaskoczenie, bo latem zapowiadał 
walkę o awans z Moravią szczególnie po 
pamiętnym meczu z Piastem Stopnica, 
kiedy po jego kiksie straciliśmy punkty 
i drugie miejsce dające awans, którego 
nie udało się już odzyskać. Z niewolni-
ka nie ma jednak pracownika i polityką 
klubu nie jest utrudnianie kariery nie 
może jednak to się odbywać kosztem 
interesów Moravii.  Trzecim zawodni-

kiem, który może odejść jest Bartosz 
Kuzincow. Dostał on pozwolenie na 
treningi w Nidziance Bieliny i jeśli się 
sprawdzi z pewnością zechce zmienić 
barwy klubowe bowiem w Moravii był 
jedynie zmiennikiem. Po stronie plusów 
zapisać trzeba powrót Damiana Detki, 
który po roku przerwy spowodowanej 
zerwaniem wiązadeł krzyżowych wrócił 
do treningów. Jest to jednak na chwilę 
obecną wielka niewiadoma, bowiem tak 
poważna kontuzja z pewnością zostawi-
ła ślad w psychice. 
 Oprócz seniorów trenują jeszcze czte-
ry drużyny. Podopieczni Jarosława Podsia-
dło – rocznik 2000 i 2001 trenują w po-
niedziałki i środy na hali w Bilczy i w SP 
w Woli Morawickiej, rocznik 2002 i 2003 
prowadzony przez Mateusza Osmana 
spotyka się trzy razy w tygodniu, a 2004 
i młodsi dwa razy w tygodniu korzysta-
jąc z uprzejmości dyrekcji szkoły w Brze-
zinach. Dwa razy trenują również panie, 
które szykują się do walki w II lidze ma-
łopolsko-świętokrzyskiej. Jednocześnie 
informujemy, że wszyscy chętni do repre-
zentowania biało niebieskich barw, mogą 
spróbować swoich sił i przyjść na trening, 
do czego gorąco zachęcamy. Więcej in-
formacji uzyskać można pod nr telefonu 
41 311 46 92 wew. 305

Jacek Kubicki

wójtowi gminy Morawica, Marianowi Burasowi. Dziękujemy 
również przedstawicielom mediów za utrwalenie tego wyda-
rzenia. Specjalne podziękowania składamy dla Radia Kielce, 
TVP Kielce oraz dla mediów lokalnych z Morawicy - dziękuje 
Andrzej Horna, trener oraz prezes KKM. - Wszystkim uczestni-

kom egzaminu składamy serdeczne gratulacje, a tym którym 
się nie powiodło życzymy powodzenia w kolejnych egzami-
nach - dodaje trener Andrzej Horna.

Agnieszka Olech
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6 kolejka- 19 grudzień 2015r. (sobota)

 Szósta seria spotkań rozpoczęła się od niespodzian-
ki. Pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach odniosła młodzież 
z Chmielowic, po dwa gole w tym meczu zdobyli dla zwycięz-
ców Konrad Orliński i Mateusz Niemeczek. Na pocieszenie 
dla Meditransu pozostaje hat-trik Kamila Bala. W  drugim 
meczu Young Boys długo męczył się z Orkanem, do 20 mi-
nuty wynik cały czas blisko remisu. Po pewnie wykonanym 
rzucie karnym Obice weszły na swoje zwycięskie tory i pew-
nie pokonały Orkana- jak się później okazało zwycięstwo to 
było na wagę awansu na fotel lidera.  Kolejne trzy bramki 
dorzucił lider klasyfikacji strzelców Łukasz Zawadzki. Orlęta 
w pierwszym meczu sprawiły niespodziankę, a drugim moż-
na powiedzieć sensację pokonując Futsal z Dębskiej Woli, ze-
spół który do tej pory walczył jak równy z równym z liderami 
MLF. Prawdziwym egzekutorem okazał się Konrad Orliński 
zdobywca 4 bramek, dla pokonanych dwa trafienia zaliczył 
Michał Stawiak. Spotkanie, które miało być hitem tej serii 
spotkań okazało się jednostronnym pojedynkiem, w którym  
Semabud pewnie wypunktował słabe strony Ceramika. Ze-
spół Filipa Robaka ta porażka kosztowała spadek z pozy-
cji lidera, aż na czwarta pozycję. Prawdziwym pechowcem 
w tym spotkaniu okazała się Sebastian Pańczyk z Ceramika, 
który strzelił dwa gole - ale do swojej bramki… Ekipa Ma-
riusza Zięby dzięki temu zwycięstwu awansował na drugą 
pozycję w tabeli i ustępuje zespołowi z Obic tylko gorszym 
bilansem bramkowym. W kolejnym meczu Grunwald pewnie 
pokonał Jumar, po tej wygranej ekipa z Chmielowic awanso-
wała na 6 miejsce. Hat- trik zaliczył w tym spotkaniu Rafał 
Woliński. Nie odbyło się spotkanie Albatrosów z Czarnymi, 
młodzież z Morawicy nie stawiła się na spotkanie z powo-

Morawicka Liga Futsalu (MLF)
dów kontuzji i kartek kilku zawodników z drużyny.  Kolejne 
dobre spotkanie rozgrała ekipa Marcina Wieczorka, która 
rozgromiła zespół z Radomic. Futsal Brzeziny cały czas utrzy-
muje tempo czołowego kwartetu ligi i być może powalczy 
o coś więcej niż aktualne 5 miejsce. Trzy bramki dla zespołu 
z Brzezin zdobył Mateusz Jędrychowski, a kolejne dwie do-
łożył Mateusz Czarnecki. W ostatnim tegorocznym meczu 
MLF Czarni rozgromili Eko Wat Lisów i awansowali na trzecią 
pozycję w tabeli. Od prowadzących ekip zespół z Morawi-
cy dzieli już tylko punkt. Hat- trika w tym spotkaniu zaliczył 
Wojciech Młynarczyk, a dwa kolejne gole dołożył Karol Gi-
lewski. 
 W 6 serii spotkań zawodnicy wykonywali cztery rzuty 
karne, trzy z nich zostały wykorzystane za sprawą Łukasza 
Zawadzkiego (Young Boys), Przemysława Strójwąsa (Orion) 
i Mateusza Jędrychowskiego (Futsal Brzeziny) oraz dwa 
rzuty karne przedłużone, których strzelcy nie wykorzystali. 
Sędziowie pokazali 9 żółtych kartek oraz dwa razy wykluczali 
zawodników z meczu. MVP tej kolejki został Konrad Orliński 
z Orląt Chmielowice zdobywca 6 bramek. 

7 kolejka- 2 styczeń 2016 r. (sobota)

 Siódmą kolejkę rozpoczęło pewne zwycięstwo wicelidera 
Semabudu w derbach z Orkanem Bilcza, po dwa gole dla 
zwycięzców zdobyli Jacek Cieślik i Krzysztof Polak. W dru-
gim spotkaniu zespół Grunwaldu zrobił bardzo dużą niespo-
dziankę pokonując Czarnych Morawica. Zwycięstwo zespołu 
z Chmielowic jest tym bardziej niespodziewane, że prowa-
dząca czwórka (Young Boys, Semabud, Czarni i Ceramik) tra-
ciła do tej pory punkty tylko w spotkaniach pomiędzy sobą. 
Oba zespoły przystąpiły do meczu delikatnie osłabione. Le-

piej swoją szanse wykorzystał Grunwald, 
który mimo że przegrywał już 1:3 doprowa-
dził do remisu i ostatniej akcji meczu Rafał 
Woliński wykorzystał przedłużony rzut kar-
ny zapewniając swojemu zespołowi zwycię-
stwo - a sobie hat-trika w tym spotkaniu. 
Dla Czarnych kolejna strata punktów odda-
la wizję zdobycia tytułu MLF, dwie bramki 
dla zespołu z Morawicy zdobył Wojciech 
Młynarczyk. W kolejnym spotkaniu Orion 
pokonują Albatrosów sprawił także niespo-
dziankę, tylko mniejszego kalibru. Zespól 
z Radomic mógł osiągnąć okazalsze zwy-
cięstwo, gdyby nie fenomenalna postawa 
w bramce Albatrosów Szymona Pietrasa, 
który wybronił kilka stuprocentowych szans 
na bramkę. Kolejne dwa mecze bez większej 
historii, zgodnie z przewidywaniami Futsal 
Dębska Wola pewnie ograł Jumar, po trzy 
gole w tym spotkaniu zdobyli Jakub Mania-
ra i nominalny bramkarz zespołu z Dębskiej 
Woli Paweł Motyczyński. Także pewne i wy-
sokie zwycięstwo odniósł Ceramik gromiąc 
Orlęta różnica ośmiu goli. Czerty gole zdo-
był wicelider klasyfikacji strzelców Szymon 
Ubożak, a hat-trika dołożył Rafał Kowalski. 
Emocje sportowe wróciły w przedostatnim 
spotkaniu siódmej kolejki. Piąty w tabeli Fut-
sal Brzeziny z wielkim trudem pokonał Me-
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rem, starał się rywalizować jak równy z równym w spotkaniu 
z faworyzowanym Futsalem Brzeziny. Cztery bramki dla Orląt 
w obu spotkaniach zdobył Konrad Orliński. Ekipa Marcina 
Wieczorka w łączonej kolejce zdobyła komplet punktów, 
dzięki czemu awansowała na czwartą pozycję kosztem Czar-
nych. Zespól z Morawicy w pierwszym spotkaniu pewnie 
pokonał Oriona, siedem goli w tym spotkaniu zdobył Ka-
rol Gilewski. Bardzo dobrze w tym spotkaniu zagrał także 
Mateusz Sołtys, który miał udział przy 8 z 11 goli Czarnych 
(7 asyst i 1 bramka).Znacznie gorzej poszło Czarnym w spo-
tkaniu z Ceramikiem. Trzecia drużyna w tabeli zdeklasowała 
zespół z Morawicy, głównie za sprawą Szymona Ubożaka 
i nowego nabytku Ceramika Marcina Jarmudy. Trudniejsze 
zadanie ekipie Filipa Robaka stawiła młodzież z Morawicy. 
Albatrosi głownie dzięki świetnej postawie w bramce Szy-
mona Pietrasa i skuteczności kapitana Arkadiusza Terecha 
(hat-trik w tym spotkaniu) prowadziła już nawet 3:1 w tym 
spotkaniu. Skuteczny pościg ekipy z Bilczy zakończył się zdo-
byciem kompletu punktów. Bardzo słabo w tegorocznej edy-
cji spisuje się Orkan Bilcza, w 8 i 9 kolejce  zdobyli tylko jeden 
punkt  za remis z Orionem w i w sumie mają ich tylko 7, co 
za skutkowało spadkiem na 12 miejsce. Ekipie z Radomic ten 
punkt pozwolił awansować o dwa miejsca w tabeli.
 W 8 i 9 kolejce zawodnicy wykonywali cztery rzuty karne 
i wszystkie skutecznie, za to zerowa skuteczność przy dwóch 
przedłużonych rzutach karnych. Sędziowie pokazali 22 żółte 
kartki i 5 czerwonych. Najbardziej „kolorowe” spotkania były 
z udziałem Futsalu Brzeziny, gdzie pokazanych zostało 12 
żółtych kartek i 4 czerwone. MVP 8 i 9 kolejki zostali Łukasz 
Zawadzki  z ekipy lidera i Szymon Pietras z Albatrosów. 

10/11/12 kolejka- 16/17 stycznia 2016 r. (sobota)

 W miniony weekend odbyły się trzy kolejki MLF, a dla nie-
które zespoły nawet cztery kolejki. Sezon zakończył się dla 
Ceramika, zespól z Bilczy wygrał trzy z czterech swoich me-
czy. Ale przegrał ten najważniejszy z liderem z Obic. Zespół 
Filipa Robaka po ubiegłorocznej piątej pozycji, w tej edycji 
gra znacznie lepiej i zajmie przynajmniej trzecie miejsce. Naj-
bliżej tytułu jest ubiegłoroczny mistrz, który pozostał jedy-
nym zespołem bez porażki. Ekipa Łukasza Zawadzkiego cały 
czas miała pod kontrolą hitowy mecz weekendu. Prowadziła 

z Ceramikiem 5:1, po wprowadze-
niu zmienników gra się pogorszy-
ła, ale Ceramik stać było tylko na 
honorowego gola, na wyrównanie 
już po prostu nie mieli czasu. Swo-
ją szansę zmarnowali zawodnicy 
Semabudu, po dwóch pewnych 
zwycięstwach nad Albatrosami 
i pogromie Orląt, niespodziewanie 
choć w pełni zasłużenie przegrali 
z Futsalem Brzeziny. Z kompletem 
zwycięstw w trzy kolejki i powrót 
na czwarte miejsce przez Czar-
nych Morawica. Czarni poprawili 
swój własny rekord najwyższej wy-
granej. W sobotę 18:1 z Orlętami 
Chmielowice, przewyższyło 15:1 
z Jumarem z ubiegłego sezonu. 
Czarni zapewnili sobie czwartą po-
zycję, a Futsal Brzeziny piątą. Ekipa 
Marcina Wieczorka miała apetyt 
na więcej, ale zamiast grać w piłkę 
głównie skupiali się na dyskusjach 
z sędziami. Prawdziwą wpadkę 

ditrans Dyminy, który miał aż trzy szanse na remis marnują 
przedłużone rzuty karne. Podobny problem z karnymi w tym 
spotkaniu mieli zawodnicy z Brzezin, nie wykorzystali czte-
rech prób. Dwa gole dla zespołu z Brzezin zdobył Mateusz 
Jędrychowski a dla Meditransu Kamil Bal. Na zakończenie 
wieczoru planowe zwycięstwo lidera i aż sześć goli kapitana 
Young Boys Łukasza Zawadzkiego, który ma ich na koncie już 
22 (dla przypomnienia w całym poprzednim sezonie zdobył 
ich 21).
 W siódmej kolejce zawodnicy 10 razy wykonywali rzuty 
karne przedłużone, tylko jeden z nich został wykorzystany 
przez Rafała Wolińskiego. Sędziowie pokazali 13 żółtych 
kartek i 4 czerwone. Zawodnicy zdobyli 56 bramek. MVP 
7 kolejki został Łukasz Zawadzki z Young Boys. 

8 i 9 kolejki - 6 styczeń 2016 rok (środa)

 Grunwald łączoną serię spotkań rozpoczął  od zwycięstwa 
nad Orkanem Bilcza notując piąte zwycięstwo w tegorocznej 
edycji MLF, w kolejnym spotkaniu zawodnicy z Chmielowic 
już nie punktowali przegrywając z wiceliderem z Bilczy. Se-
mabud po wyrównanym spotkaniu pokonał szóstą ekipę 
rozgrywek MLF, dwa gole w tym spotkaniu zaliczył Marcin 
Stęplewski. Ekipa Mariusza Zięby wygrała także drugie 
swoje spotkanie pokonując Eko Wat, w tym spotkaniu hat-
-trika zaliczył Jacek Cieślik. Wzmocniona ekipa z Lisowa do 
pewnego momentu stawiał opór Semabudowi, ostatecznie 
ulegając kandydatowi do mistrzostwa MLF. W drugim spo-
tkaniu Eko Wat rozbił osłabioną ekipę Futsalu Dębska Wola, 
aż czterech zawodników Eko Watu zdobyło w tym meczu po 
dwa gole. Świąteczna środa nie była udana dla ekipy z Dęb-
skiej Woli, najpierw 12 goli straconych z ekipą z Lisowa, 
kolejne siedem z liderem z Obic. W tym spotkaniu kapitan 
i lider strzelców Łukasz Zawadzki zdobył pięć goli, a kolejne 
pięć dołożył w spotkaniu z Meditransem powiększając swoją 
przewagę do następnego w tabeli do 16 goli. Ekipa z Dymin 
Granic w drugim swoim spotkaniu zdobyła komplet punk-
tów, pewnie pokonując Jumar, dwa gole dla zwycięzców 
w tym spotkaniu zanotował Kamil Bal. Zespół z Kawczyna/
Drochowa jako jedyna drużyna MLF nie ma jeszcze zwycię-
stwa na koncie. W drugim spotkaniu została pokonana przez 
Orlęta. Beniaminek z Chmielowic po zwycięstwie nad Juma-
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Tabela Morawickiej Ligi Futsalu (MLF)
(stan na 22 stycznia 2016r.):

zespół mecze punkty bramki +/-

1.Young Boys
Obice (m)

12 34 82:17 +65

2.Ceramik Bilcza 13 33 73:33 +40

3.Semabud Bilcza 12 31 68:16 +52

4.Czarni Morawica 12 27 86:25 +61

5.Futsal Brzeziny 12 24 53:37 +16

6.Grunwald
Chmielowice

12 18 42:42 0

7.Albatrosi Morawica 12 13 26:40 -14

8.Orkan Bilcza 12 13 33:48 -15

9.Eko Wat Lisów 12 13 43:61 -18

10.Orion
Radomice (b)

13 13 27:67 -40

11.Futsal Dębska 
Wola (b)

13 12 39:54 -15

12.Orlęta
Chmielowice (b) 

13 10 27:94 -67

13.Meditrans Dyminy 
Granice

12 9 32:47 -15

14.Jumar Kawczyn/
Drochów

12 4 22:72 -50

zaliczyli w meczu z Jumarem, zespół z Kawczyna/Drochowa 
w sobotę zdeklasował Futsal i to było ich pierwsze zwycię-
stwo, prowadzili już nawet 5:0, ale ekipa z Brzezin trochę 
zmniejszyła rozmiary porażki. Podczas weekendu Futsal zali-
czył tylko jedno dobre spotkanie sportowe pokonując Sema-
bud. Wracając do Jumaru i ich pierwszego zwycięstwa w li-
dze w sobotę, w niedzielę też powalczyli, ale zabrakło trochę 
szczęścia- po minimalnej porażce z Orionem, napsuli trochę 
krwi Ceramikowi  w pewnym momencie doprowadzając 
do remisu po 4:4. Szósta pozycję zapewnił sobie Grunwald 
Chmielowice po sobotnim zwycięstwie, w niedziele obniżka 
formy i dwie porażki, w tym ta wkalkulowana z Obicami. 
O siódme miejsce walczą jeszcze trzy zespoły Albatrosi Mora-
wica (w weekend grali w kratkę zwycięstwo,remis i porażka), 
Orkan Bilcza i Eko Wat Lisów, które zaliczyły po dwa zwycię-
stwa i porażkę. Sezon zakończyły ekipy z Radomic, Dębskiej 
Woli i Orląt Chmielowice odpowiednio na 10, 11 i 12 miej-
scu. Zespół Kacpra Kuty może jeszcze zostać wyprzedzony 
przez Meditrans, ale zwycięstwo ekipy Tomasza Kojacza nad 
Semabudem wydaje się na ta chwilę poza ich zasięgiem.
 W miniony weekend zawodnicy wykonywali 4 rzuty kar-
ne, połowa została wykorzystana za sprawą Damiana Woj-
dy (Jumar) i Adriana Maciejewskiego (Eko Wat). Z kolei z 19 
rzutów karnych przedłużonych padło tylko 4 bramki autor-
stwa Łukasza Posiadło (Futsal B.), Mateusza Zawadzkiego 
(Young Boys) oraz dwie swoje próby wykorzystał Marcin Jar-
muda z Ceramika. Sędziowie pokazali  aż 69 kartek, w tym 
54 żółte i 15 czerwonych. Wybrano trzech graczy sobotnio-
niedzielnych meczy: Mateusz Zawadzki (Young Boys), Jacek 
Cieślik (Semabud) i Karol Gilewski (Czarni). W ostatniej ko-
lejce odbędzie się pięć spotkań, a najciekawiej zapowiada się 
ostatnie spotkanie tegorocznej edycji pomiędzy broniącymi 
tytułu Young Boys a Czarnymi Morawica.

Klasyfikacja strzelców (czołówka):
40 Łukasz Zawadzki (3k., Young Boys)
23  Karol Gilewski  (1 k.p., Czarni) 
20 Szymon Ubożak (Ceramik)
19 Wojciech Młynarczyk (Czarni)
18 Mateusz Zawadzki (1k.p., Young Boys)
16 Mateusz Sołtys (Czarni)
14 Jacek Cieślik (1k., Semabud) oraz Rafał Woliński (1k. +2 
k.p., Grunwald) 
13 Rafał Kowalski (Ceramik)
12 Kamil Bal (Meditrans) oraz Konrad Orliński (Orlęta) 

Jacek Kubicki

Oznaczenia: b-beniaminek, m-mistrz. O miejscu w tabeli de-
cyduje: punkty, bezpośredni pojedynek, różnica goli, większa 
liczba strzelonych.

R E K L A M A



 Wręczenie statuetek dla najlepszych firm z terenu Gminy 
Morawica miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbyła 
się w sali bankietowo-konferencyjnej „Finezja” w Brzezinach. 
Kowale powędrowały do tych, którzy nie tylko stale inwestują 
w rozwój firmy i tworzą nowe miejsca pracy, ale również do 
tych, którzy mają znaczny wkład na polu działalność społecz-
nej. – Kowale to najstarsza nagroda gospodarcza w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Statuetki przyznajemy już po raz dwu-
dziesty. Za każdym razem kapituła ma bardzo trudny wybór, bo 
bardzo dobrych firm na terenie gminy Morawica jest napraw-
dę dużo – przyznał wójt gminy Morawica, Marian Buras, który 
podkreślał podczas gali, że od lat samorząd gminy Morawica 
stara się stwarzać przedsiębiorcom jak najlepsze warunki roz-
woju. 

 Należy przypomnieć, że przyznawane od 1996 roku najstar-
sze nagrody województwa świętokrzyskiego - statuetki Kowali 
- są ręcznie rzeźbione przez miejscową artystkę – Dorotę Mo-
stowiec. Ich niepowtarzalność uświetnia zatem nagrodę, rów-
nież w ujęciu artystycznym.

Złoty Kowal dla SŁONECZNY GÓRECCY

 Zmagając się z trudnym wyborem uhonorowania mianem 
najlepszej firmy roku 2015, Kapituła Konkursowa Statuetkę 
Złotego Kowala przyznała prężnie rozwijającej się rodzinnej 
firmie, działającej na lokalnym rynku od 2001 roku. Wielolet-
ni rozwój firmy oraz jej rozbudowa, pozwala dziś zapewnić 
aż 21 miejsc pracy. Działalność firmy polega przede wszyst-
kim na handlu i wynajmie lokali. Właściciele firmy codziennie 
dokładają wszelkich starań o to, aby ich klienci otrzymywali 
produkty najwyższej jakości. Pomimo dużej konkurencji liczne 
grono klientów oraz ich zaufanie jest dowodem na to, że usłu-
gi świadczone są na bardzo wysokim poziomie. Szczególne 
uznanie członków Kapituły wzbudziła wrażliwość właścicieli na 
sprawy lokalnej społeczności oraz determinacja w dążeniu do 
realizacji swych marzeń. Statuetkę Złotego Kowala otrzymała 
firma SŁONECZNY GÓRECCY SP. J., która stanowi bezsprzeczny 
wzór oraz przykład godny naśladowania.

Srebrny Kowal dla firmy MEGABUD

 Kapituła Konkursowa postanowiła przyznać Statuetkę 
Srebrnego Kowala firmie posiadającej kilkunastoletnie do-
świadczenie zawodowe w sprzedaży detalicznej. Wykorzystu-
jąc swą wiedzę i doświadczenie, właściciele firmy kilkakrotnie 
powiększali powierzchnię składu oraz oferowany asortyment, 
dbając o zapewnienie najlepszych usług swoim klientom. Bio-
rąc pod uwagę uczciwość, skromność, konsekwentne wspiera-
nie inicjatyw społecznych oraz nieocenioną pomoc oferowaną 
podczas organizacji imprez kulturalnych i charytatywnych na 
terenie gminy Morawica statuetkę Srebrnego Kowala przyzna-
no firmie MEGABUD.

Prestiżowe nagrody Kowali
już rozdane

Już po raz kolejny wręczono nagrody dla najlepszych przedsiębiorców gminy Morawica – „Kowale 2015”. 
W tym roku statuetka Złotego Kowala powędrowała do firmy Słoneczny Góreccy. Srebrnego Kowala wręczono 
firmie MEGABUD, a Brązowego Kowala zdobył Ośrodek Jeździecki Bilcza.

Brązowy Kowal dla Ośrodka Jeździeckiego Bilcza

 Statuetka Brązowego Kowala przyznana została nowo-
powstałej na terenie gminy Morawica firmie, którą stworzo-
no z  próby realizacji swych marzeń i pasji. Biorąc pod uwa-
gę świadczone przez nią wysokiej jakości usługi, imponujący 
wygląd siedziby przedsiębiorstwa, dbałość o komfort swych 
klientów, wkład w promocję gminy Morawica na arenie ogól-
nopolskiej oraz przyczynienie się do rozwoju sportu i turystyki 
gminy Morawica statuetkę Brązowego Kowala’2015 otrzymał 
OŚRODEK JEŹDZIECKI BILCZA.

 Pod wrażeniem uroczystości byli zaproszeni goście, którzy 
zgodnie podkreślali jej ogromne znaczenie na lokalnym rynku 
przedsiębiorczości. Statuetki Kowali wraz z wójtem Marianem 
Burasem wręczali również: Andrzej Bętkowski wicewojewoda 
świętokrzyski, Michał Godowski starosta kielecki, Bernard An-
tos sekretarz województwa świętokrzyskiego, Ewa Zaczek-Ku-
charska Przewodnicząca Rady Gminy Morawica, Józef Dąbek 
Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Morawica oraz 
Adam Kluźniak wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
Gminy Morawica.
 Galę brawurowo poprowadził Jarosław Foka Bukowski, 
a wydarzenie uświetnił występ wokalno-taneczny Zespołu Pie-
śni i Tańca Morawica przy akompaniamencie morawickich mu-
zyków. 

Agnieszka Olech
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Statuetki od lat rzeźbi Dorota Mostowiec - artystka z gminy Morawica

Zgromadzeni goście z niecierpliwością czekali na ogłoszenie lauretaów
tegorocznej edycji nagród 
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Kowale
 2015

Złoty Kowal trafił do firmy SŁONECZNY GÓRECCY, Srebrny Kowal do firmy MEGABUD, a Brązowy Kowal do Ośrodka Jeździeckiego Bilcza


