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Gazeta bezpłatna

Szczęśliwego Nowego Roku

Nowy Rok to nowe możliwości,  
dlatego życzymy Państwu, aby 2016  
był czasem zmiany na lepsze,  
czasem spełnionych marzeń  
i zrealizowanych planów.  
Niech wszystkie złe chwile zostaną  
za nami, a nadchodzące dni i miesiące  
będą przepełnione spokojem,  
zdrowiem i radością.

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Morawica  
życzymy mnóstwa wytrwałości,  
energii i optymizmu w stawianiu  
czoła codziennym wyzwaniom oraz tego,  
aby Nowy Rok był bogaty  
w sukcesy na polu rodzinnym i zawodowym.

Wójt Gminy Morawica
Marian Buras

Przewodnicząca Rady Gminy Morawica
Ewa Zaczek-Kucharska

oraz  
radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy
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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 7.30 – 17.30;  
wtorek- piątek 7.30 – 15.30

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

poniedziałek:  9.00 - 17.00

wtorek - piątek:  7.30 - 15.30

godziny pracy Urzędu Stanu cywilnego  

pozostają bez zmian tj.:

poniedziałek:  7.30 - 17.00

wtorek - piątek:  7.30 - 15.30

Ośrodek Tradycji Garncarstwa  
w Chałupkach zaprasza

Od wtorku do niedzieli w godz. 10-16.  
ekspozycja stała: wystawa wyrobów garncar-
skich 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)

Zgłoszenie awarii  
wodociągów i kanalizacji

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

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

F E R I E
W

W krytej pływalni  
„KORAL” w Morawicy

w dniach od 16 do 31 stycznia 2016 r.
czas wodnej uciechy  

o 30 gratisowych minut  
wydłużamy i …

Wszystkich serdecznie  
zapraszamy!!!!
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zwiastuni Wesołych Świąt ku rado-
ści otaczających ich pracowników Urzę-
du Gminy śpiewali kolędy. Budynek zo-
stał wypełniony radosnymi dźwiękami 
oraz optymizmem na kolejny 2016 rok. 
Harcerze przekazali Betlejemskie Świa-
tełko na ręce włodarza gminy, wójta Ma-
riana Burasa wraz z życzeniami.  - Skła-
damy serdeczne życzenia, aby ten wigi-
lijny wieczór i święta Bożego Narodzenia 
były szczęśliwe i radosne – życzyły zuchy 

Światło Betlejemskie zawitało 
do Centrum Samorządowego

Światło Betlejemskie, które krąży po świecie dając ludziom wiarę  i szczęście 21 grudnia zawitało do Wójta 
Gminy Morawica. Posłańcami Dobrej Nowiny byli Harcerze oraz Zuchy z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  
w Brzezinach. 

i  harcerze z zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła ii w Brzezinach, wręczając władzom 
gminy oraz kierownikom poszczegól-
nych działów własnoręcznie przygoto-
wane świąteczne stroiki. W ramach po-
dziękowań Harcerze i zuchy zostali ob-
darowani życzeniami oraz słodkościami.    

Redakcja
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Słodycze w podziękowaniu za przybycie były wspaniałą niespodzianką

fo
t.

 R
ad

om
sk

i

fo
t.

 R
ad

om
sk

i

fo
t.

 R
ad

om
sk

i

Po przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju wspólnie śpiewano kolędy

Harcerzy z Brzezin w centrum Samorządowym powitał gospodarz gminy, wójt Marian Buras

Harcerze przekazali na ręce pracowników centrum Sa-
morządowego stroiki świąteczne
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Świąteczny nastrój  
        w gminie Morawica

„Opowieść wigilijna” w porywającej za serca inscenizacji uczniów, nastrojowy koncert kolęd i pastorałek,  
a także wielki kiermasz ozdób świątecznych – tak 20 grudnia w Samorządowym Centrum Kultury  
w Morawicy upłynęły przygotowania do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Na deskach sceny Morawickiego centrum Kultury zapre-
zentowali się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli 
Morawickiej. zebrana publiczność obejrzała niezwykle wido-
wiskowe przedstawienie pod tytułem „Opowieść wigilijna”. 
Piękne stroje i scenografia zrobiły ogromne wrażenie na wi-
dzach, którzy nagrodzili młodych aktorów gromkimi brawa-
mi. – „Opowieść wigilijna” to bardzo mądra i nadal aktual-
na historia – powiedziała Dagmara Wojciechowska – Buśluk. 
– Opowiada o tym, że każdy z nas ma w sobie dobro, tylko 
w codziennym wyścigu i pędzie życia, łatwo je zatracić. to bar-
dzo pouczająca przypowieść o wielkiej przemianie duchowej. 
Przygotowanie inscenizacji „Opowieści wigilijnej” było dla nas 
ogromnym wyzwaniem. Próby, tworzenie kostiumów i sceno-
grafii trwało trzy tygodnie. Niezwykła aranżacja sceny była po-
mysłem Beaty Matyni, a we wszystkich przygotowaniach czyn-
ny udział brali nasi uczniowie – dodała Dagmara Wojciechow-

ska – Buśluk. Spektakl przygotowany był pod okiem Dagmary 
Wojciechowskiej – Buśluk, Beaty Matyni i Urszuli Młynarczyk.

      W programie spotkania przygotowano także koncert 
staropolskich kolęd i pastorałek. Wykonawcami byli: Laura Ol-
chawa, Julia Kamińska, Aleksandra Strąk oraz uczniowie z ze-
społu Szkół w Obicach. Młodzi wokaliści swoim występem 
wprowadzili publiczność w magiczny, świąteczny klimat.

      Po uczcie dla oczu i uszu zebrani goście udali się na 
świąteczny kiermasz, gdzie podziwiali wyroby rękodzielnicze 
artystów z terenu gminy Morawica. Kolorowe bombki, łańcu-
chy, aniołki i stroiki – każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie. 
Przedświąteczne spotkanie było znakomitą zapowiedzią zbli-
żających się Świąt Bożego Narodzenia.

Agnieszka Olech
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Kiermasz świąteczny przyciągał różnorodnością rękodzieła artystycznego
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Młodzi artyści zachwycili swoim występem
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„Opowieść wigilijna” to bardzo mądra i nadal aktualna Historia
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Koncert kolęd towarzyszył przedstawieniu
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Mikołajkowe zawody 
pływackie już za nami

Na mocne wrażenia mogli liczyć wszyscy ci, którzy na pływalnie Koral wybrali się w Mikołajki. 5 grudnia 
odbyły się tu mikołajkowe zawody pływackie. Udział w nich wzięła rekordowa liczba uczestników,  
a wśród nich również zawodnicy spoza granic województwa świętokrzyskiego. A było o co powalczyć,  
bo nagrodą główną był dron. 

- W tym roku mamy rekordową liczbę zawodników, bo jest 
ich ponad stu – potwierdził Wojciech Ostrowski, prezes Krytej 
Pływalni „Koral” w Morawicy. – ta liczba przeszła nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Mikołajkowe zawody pływackie stają się 
coraz popularniejsze wśród miłośników pływania nawet spoza 
granic województwa. W tym roku, dzięki hojności sponsorów, 
mieliśmy naprawdę wspaniałe prezenty, a nagroda główną był 
dron – poinformował prezes Wojciech Ostrowski.

W zawodach wystartowali prawdziwi profesjonaliści, 
a walka była naprawdę zaciekła. zawodnicy nie dawali za wy-
graną i szli łeb w łeb, a miejsca na podium niejednokrotnie róż-
niły zaledwie setne sekundy. Jak komentowano tuż po zakoń-
czeniu zawodów, konkurencja była olbrzymia. 

Ogromna rywalizacja na najwyższym poziomie, wspania-
łe nagrody i konkursy – to wszystko czekało na uczestników 
szóstych w historii Mikołajkowych zawodów Pływackich, któ-
re odbyły się na Krytej Pływalni „Koral” w Morawicy. A zma-
ganiom zawodników bacznie przyglądał się najprawdziw-
szy Święty Mikołaj. – Jestem pod wrażeniem umiejętności za-
wodników. W nagrodę wszyscy dostaną prezenty – podkreślał 
Święty Mikołaj, życząc wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Na zakończenie puchary dla najlepszych wręczył wójt Gmi-
ny Morawica Marian Buras wraz z prezesem Krytej Pływalni 
„Koral” Wojciechem Ostrowskim. 

Organizatorzy Mikołajkowych Zawodów Pływackich  
składają serdeczne podziękowania  

wszystkim sponsorom:

•	 Aec SeRWiS Jolanta Komendołowicz
•	 BeNeFit SySteMS S.A.
•	 BiUReX Sp. z o.o.
•	 Radio FaMa
•	 ecHO DNiA
•	 Firma Handlowa „Wit” Wojciech Winiarski
•	 Firma Handlowa Pikusa - Witold Pikusa
•	 GMiNA MORAWicA
•	 HANDeL OBWOŹNy Marianna Wieczorek
•	 Handel Usługi Produkcja - Jerzy Seweryn
•	 Kiosk „Perła”- Grzegorz Kobiec
•	 P.P.H.U. „POLWeNt” - Andrzej zapała
•	 PUMiS s.c. Wrześniewski Piotr, Słodek zdzisław
•	 tAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
•	 Usługi Stolarskie Remontowo-Budowlane Grzegorz 

Śnioch
•	 VanityStyle Sp. z o.o.
•	 zakład Produkcyjno Usługowy „GOtiX W.H. Gotowicz” 

– Waldemar Gotowicz

Agnieszka Olech
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Najlepsi otrzymali medale i cenne nagrody
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Nad przebiegiem zawodów czuwał najprawdziwszy Święty Mikołaj Konkurencja  była na bardzo wysokim poziomie
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ESKA OKNA z Morawicy Laureatem Nagrody
NASZE DOBRE ŚWIĘTKORZYSKIE 

NAJPOPULARNIEJSZY PRODUKT PRZEMYSŁOWY 2015 ROKU

Kapituła Strefy Biznesu  Województwa Świętokrzyskiego  uznała okna firmy ESKA OKNA z Morawicy 
jako najpopularniejszy produkt przemysłowy województwa świętokrzyskiego w 2015 roku.

Maryja i Święty Józef, aniołki, pa-
stuszkowie, trzej Królowie, Boże dzieci i 
narratorzy to bohaterowie niezwykłego 
przedstawienia jasełkowego, które wy-
stawiły dzieci z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Radomicach w kościele pw. 
Świętej Rodziny w Radomicach. Mali 

Jasełka w Radomicach
Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Radomicach wystawiły niezwykłe Jasełka w kościele parafialnym 
Świętej Rodziny w Radomicach. Burza oklasków i gorące podziękowania popłynęły w kierunku  
małych aktorów.
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Młodzi aktorzy z Radomic zachwycili swoimi talentami

Właściciel firmy eSKA OKNA MORAWicA ewa Sierzputowska z dumą prezentuje nagrodę

Gala wręczenia nagród NASze DOBRe ŚWiĘ-
tOKRzySKie odbyła się w centrum Kongresowym 
targów Kielce, gdzie nagrodę najpopularniejsze-
go produktu przemysłowego województwa świę-
tokrzyskiego w 2015 roku odebrała właściciel fir-
my eSKA OKNA MORAWicA ewa Sierzputowska. 

Po ceremonii wręczenia nagród odbyła się 
prezentacja produktów eSKA OKNA z Morawicy. 
Bez wątpienia nagroda ta jest uznaniem kapitu-
ły, a w szczególności klientów za bardzo dobrą ja-
kość  produkowanych okien oraz innowacyjność 

firmy w zakresie produktów o wysokiej energo-
oszczędności. Okna  firmy eSKA z Morawicy cieszą 
się bardzo dużym uznaniem klientów w Australii, 
Stanach zjednoczonych i całej europie, a przede 
wszystkim u klientów z województwa świętokrzy-
skiego. - Nagroda ta to mobilizacja naszej firmy 
do wdrażania nowych rozwiązań stolarki okiennej 
w zakresie energooszczędności - mówi   dyrektor 
handlowy firmy, Wojciech Sierzputowski. 

aktorzy śpiewali kolędy, grali je na keybo-
ardzie, recytowali wierszyki i składali dary 
małemu Jezuskowi. Każda z postaci zagra-
na została wyjątkowo i oryginalnie. Publicz-
ność nagrodziła występujących aż trzykrot-
nie gromkimi brawami. Ksiądz proboszcz 
Henryk Gawroński podziękował wszystkim 
dzieciom, rodzicom, a szczególnie paniom 
nauczycielkom ze szkoły za wspaniałe przy-
gotowanie jasełek. – Dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w to niezwykłe przedsta-
wienie. Mam nadzieję, że podobne będzie-
my mogli oglądać w naszym kościele jesz-
cze nie raz - wyraził nadzieję ksiądz pro-
boszcz, Henryk Gawroński.

RedakcjaDzieci ze szkoły w Radomicach pokazały prawdziwy kunszt aktorski
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       Obchodziliśmy  
Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzili dzisiaj pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Morawicy. Z tej okazji, władze gminy przekazały na ręce wszystkich pracowników podziękowania  
za pracę społeczną. 

R e K L A M A

Uroczyste spotkanie w tym roku odbyło się w centrum Sa-
morządowym w Morawicy i stało się doskonałą okazją do wrę-
czenia pisemnych podziękowań oraz kwiatów dla wszystkich 
pracowników socjalnych z terenu gminy Morawica. – z oka-
zji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracow-
nikom serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaan-

R e K L A M A

gażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej – podkreślał 
wójt Marian Buras, życząc wszystkim dużo szczęścia, radości, 
wiary i wytrwałości zarówno w pracy zawodowej jak i w ży-
ciu osobistym.

Agnieszka Olech
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Parownicy socjalni zostali tego dnia docenieni za swoją pracę
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Podczas spotkania w centrum Samorządowym w Morawicy długo rozmawiano 
o potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi 
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cyjnych na terenie Gminy Mo-
rawica w miejscowościach: Ra-
domice, Bilcza i Brzeziny. Podję-
to też uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do projektu pod na-
zwą „Ochrona obszarów NA-
tURA 2000 na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego 
poprzez ukierunkowanie ru-
chu turystycznego przyjazne-
go przyrodzie” i zabezpiecze-
nia wkładu własnego.

Ostatnie posiedzenie 
Rady Gminy Morawica sta-
ło się również doskonałą oka-
zją do złożenia podziękowań 
na ręce wójta Mariana Burasa 
za wspieranie i propagowanie 
badmintona na terenie gmi-
ny. zbigniew Wojciechowski 
w imieniu Polskiego związku Badmintona wręczył Brązową Odznakę 
Polskiego związku Badmintona dla wójta Mariana Burasa. Podzięko-
wania za wspieranie idei badmintona złożono również na ręce dyrek-
tora zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy, Jacka Kuzi.   

Agnieszka Olech

Sesja Rady Gminy Morawica
Pracowita okazała się listopadowa sesja dla radnych Gminy Morawica. Posiedzenie poświęcone było  
m.in. podatkom lokalnym na 2016 rok.

Jedną z najważniejszych uchwał, jaką podjęli radni Gminy Mo-
rawica podczas ostatniego posiedzenia sesji była uchwała dotyczą-
ca wysokości stawek podatkowych. Jeśli chodzi o ich wysokość to 
w stosunku do ubiegłego roku, wielkich rewolucji nie będzie. Pozo-
staną one na tym samym poziomie, poza podatkiem rolnym, które-
go wysokość jest uwarunkowana od ceny żyta.  Warto podkreślić, 
że podatki w Gminie Morawica są nieco niższe od tych proponowa-
nych przez Ministra Finansów.

O konieczności poczucia stabilizacji mieszkańców oraz o tym, ja-
kimi zasadami kierowano się przy ustalaniu wysokości stawek podat-
kowych mówił podczas posiedzenia sesji, wójt Marian Buras.  - Po-
datki w gminie Morawica od lat są jedynie waloryzowane. W tym 
roku zostały na takim samym poziomie, co w roku ubiegłym. zależy 
nam na poczuciu stabilizacji wśród mieszkańców – podkreślał wójt 
Marian Buras. - Musimy jednak pamiętać, że to właśnie z podatków 
powstaje wiele nie tylko mniejszych, ale też większych inwestycji – 
zaznaczył wójt gminy Morawica, Marian Buras.

Pomimo, że nikt podatków płacić nie lubi, to faktycznie nie ma co 
ukrywać, są one jednym z największych źródeł dochodów gmin. to 
właśnie z podatków realizuje się zadania inwestycyjne i zaspokaja po-
trzeby mieszkańców w różnych sferach.

Podczas sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie uchwalenia 
programu zdrowotnego Gminy Morawica na 2016 rok, a także Roczne-
go Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 
rok. Radni ustalili również wstępne lokalizacje przystanków komunika-
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Wójt Marian Buras odbiera honorowe od-
znaczenie

Nie od dzisiaj wiadomo, że sesje budżetowe, na których radni podejmują uchwały 
w sprawie ustalenia budżetu na kolejne lata, zawsze i wszędzie budziły wśród władz sa-
morządowych, radnych, sołtysów i mieszkańców najwięcej emocji i dyskusji. inaczej jed-

Budżet na 2016 rok przyjęty
Ostatnia sesja Rady Gminy Morawica zaowocowała przyjęciem budżetu na 2016 rok. Posiedzenie jednej 
z najważniejszych sesji odbyło się 30 grudnia w budynku Centrum Samorządowego w Morawicy.  
Budżet gminy po stronie dochodowej na 2016 rok zamyka się kwotą 60.101.963,66 zł, a po stronie 
wydatkowej kwotą 61.205.869,74 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.896.093,92 zł przeznaczono  
na spłatę kredytów.

nak było podczas posiedzenia Rady 
Gminy w Morawicy. Wprawdzie 
dyskutowano na temat zaplano-
wanych wydatków inwestycyjnych, 
kolejności przeprowadzanych in-
westycji i terminów ich zakończe-
nia, ale spokojnie i bez większych 
emocji. Po omówieniu przez wójta 
gminy Morawica, Mariana Burasa 
wszystkich najważniejszych zadań 
inwestycyjnych zaplanowanych na 
ten rok oraz po przedstawieniu za-
dań wieloletnich radni przystąpi-
li do głosowania. Budżet na 2016 
rok został przyjęty.

Po głosowaniu, długo jeszcze 
omawiano w gronie władz gmin-
nych, radnych i sołtysów realizację 
zaplanowanych inwestycji.

Agnieszka Olech
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      Kolejny rekord  
„Szlachetnej Paczki” w Morawicy

24 rodziny z terenu gminy Morawica otrzymały w tym roku pomoc w ramach akcji „Szlachetna Paczka”.  
Jej organizatorzy mówią o kolejnym wielkim sukcesie szlachetnego przedsięwzięcia. Tegoroczne paczki 
były naprawdę rekordowe. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom i Wolontariuszom zaangażowanym w akcję. 
To dzięki WAM najbardziej potrzebujące rodziny z terenu naszej gminy miały piękniejsze święta!

bęckiego, Klaudii Wojcieszyńskiej, ilony Wzorek, Daniela Ol-
szewskiego, elizy Majkowskiej, Doroty Szczykutowicz, Małgo-
rzaty Bielawskiej i Agnieszki Woźniak. - Gdyby nie te osoby, ma-
rzenia wielu rodzin nie mogłyby być spełnione – mówi Damian 
Woźniak. - Należą im się ogromne brawa. Nie można również 
zapomnieć o wszystkich darczyńcach, którym chciałbym ser-
decznie podziękować. Dzięki nim mogliśmy zobaczyć uśmiechy 
i łzy wzruszenia obdarowanych. Dziękuję także szkołom z na-
szej gminy, instytucjom, stowarzyszeniom, osobom prywat-
nym, firmom, które zechciały zaangażować się w projekt i przy-
gotować paczkę. Dziękuję Samorządowemu centrum Kultury 
w Morawicy, które już po raz trzeci udostępniło nam pomiesz-
czenie na nasz magazyn - piękniejszego nie moglibyśmy sobie 
wymarzyć. Dziękuję także strażakom z Ochotniczej Straży Po-
żarnej Bilcza, którzy są z nami już od dwóch lat i z pełnym za-
angażowaniem pomagają w rozwożeniu paczek, a dodatko-
wo przygotowują paczkę dla rodziny. Podziękowania należą się 
także Karolowi Markowskiemu i Jarkowi Bielawskiemu, którzy 
rozwozili paczki swoimi samochodami. Mam nadzieję, że nie 
pominąłem nikogo, bo wszystkim zaangażowanym w projekt 
„Szlachetnej Paczki” należą się wielkie podziękowania – mówi 
wzruszony lider regionu.

Warto przypomnieć, że projekt „Szlachetna Paczka” po-
wstał 15 lat temu z inicjatywy ks. Jacka Stryczka. W 2000 roku 
pomógł on trzydziestu rodzinom. 14 lat później obdarowanych 
rodzin było 653 razy więcej niż w pierwszym roku. W akcję za-
angażowanych jest wiele znamienitych osób: politycy, artyści, 
sportowcy, a także ludzie mediów. „Szlachetną Paczkę” wspie-
rają również zagraniczni darczyńcy, jak na przykład piłkarze Re-
alu Madryt, a wśród nich cristiano Ronaldo, czy Pepe. Jednym 
z darczyńców był również Papież Franciszek. 

„Szlachetna Paczka” to wspaniała akcja, która dociera do 
prawdziwej biedy. Włączane są do niej rodziny, które znala-
zły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od nich nieza-
leżnych. Dlatego warto pomagać!  Kolejna akcja „Szlachetnej 
Paczki” już za rok!

Agnieszka Olech

centrum Samorządowe w Morawicy pełniło rolę magazynu Szlachetnej Paczki, a od 
paczek dosłownie pękało w szwach
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Wolontariusze nosili paczki do samochodów z uśmiechem

za nami wielki Finał Szlachetnej Paczki Rejonu Morawica. 
Podarunki zostały już dostarczone do potrzebujących rodzin. 
– W tym roku trzynastu wspaniałych ludzi, wolontariuszy od-
wiedziło pięćdziesiąt rodzin z naszej gminy – mówi Damian 
Woźniak, lider szlachetnej paczki w okręgu morawickim. - Do 
projektu włączyliśmy dwadzieścia cztery rodziny, co świadczy 
o tym jak bardzo kryteria paczkowe są „rygorystyczne” i o tym, 
że pomagamy rodzinom, które żyją tylko w niezawinionej bie-
dzie, i które same również starają się wyjść z tej trudnej sytu-
acji. Już po raz trzeci, odkąd „Szlachetna Paczka” gości w gmi-
nie Morawica wszystkie włączone do projektu rodziny otrzyma-
ły pomoc – dodaje lider regionu.

„Szlachetna Paczka” działa w Polsce już od piętnastu lat. 
Średnia wartość paczki w skali kraju wynosi 2600 zł. –  to co 
działo się u nas przez ostatnie dwa dni z pełną odpowiedzial-
nością mogę nazwać weekendem cudów – podkreśla Damian 
Woźniak. - Bo jak inaczej można nazwać te wszystkie uśmiechy 
rodzin otrzymujących paczki, łzy szczęścia i wzruszenia... Jak cu-
downie było patrzeć na to, kiedy dzieci znajdowały w paczkach 
swoje wymarzone zabawki i aż krzyczały z radości, na łzy szczę-
ścia matek widzące wymarzoną pralkę, kuchenkę gazową, czy 
spływające po policzkach łzy ojców widzących wyposażenie wy-
marzonej łazienki, bądź patrzących na radość swoich dzieci. to 
niezapomniane i magiczne chwile – wspomina lider.

Morawicka, niezłomna drużyna „Szlachetnej Paczki” spełniła 
marzenia aż dwudziestu czterech rodzin. Kosztowało ich to mnó-
stwo zaangażowania i wytężonej pracy, ale jak sami twierdzą, 
było warto. – ciężko opisać słowami całą tę akcję, to po prostu 
trzeba przeżyć, aby móc zrozumieć – zapewnia Damian Woźniak. 
- Dlatego już teraz zapraszam wszystkich do kolejnej edycji „Szla-
chetnej Paczki” i zostania wolontariuszem. im więcej nas będzie, 
tym większej liczbie rodzin uda się pomóc. Jestem pewien, że ża-
den z wolontariuszy nie żałuje, że wziął udział w projekcie, a to co 
przeżył było jego „przygodą” życia i czymś najwspanialszym cze-
go mógł doświadczyć – podkreśla lider regionu.

Marzenia obdarowanych rodzin nie mogłyby się spełnić, 
gdyby nie zaangażowanie trzynastu niezłomnych, cudownych 
ludzi o wielkich sercach: Joli Rutkiewicz, Karoliny Maciejec – Ka-
nii, Agnieszki Węgrzyn, Alicji Jamorskiej – Kurek, Mateusza Ła-
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     Ja też mogę  
zmieniać świat na lepsze

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach już po raz trzeci przyłączyli się do  zainicjowanego 
15 lat temu przez ks. Jacka Stryczka projektu pod jakże prostą nazwą SZLACHETNA PACZKA.

Dom wysprzątany, okna umyte, lśniące, choinka przystrojo-
na  kolorowymi bombkami, łańcuchami i świecidełkami. Karp 
w lodówce, zupa grzybowa i barszczyk na kuchence, aroma-
tyczne zapachy ciasta unoszące się w całym mieszkaniu, opłatek 
i sianko pod obrusem - to wyraźne oznaki zbliżających się świąt. 
i można by  zasiąść do stołu i cieszyć się narodzeniem Pana Jezu-
sa, gdyby nie świadomość, że są gdzieś blisko tacy, którzy tego 
świątecznego klimatu nie czują, którzy w Wigilię na stole nie 
mają nawet chleba...  Dlatego zanim rozpoczną się tradycyjne 
obchody Świąt  Bożego Narodzenia, jest coś ważnego do zro-
bienia. co? takiego pytania nikt tu u nas nie zadaje. Uczniowie 
zespołu Szkół im. Jana Pawła ii w Brzezinach już po raz trzeci 
przyłączyli się do  zainicjowanego 15 lat temu przez ks. Jacka 
Stryczka projektu pod jakże prostą nazwą SzLAcHetNA PAcz-
KA. Polega on na  pomocy bezpośredniej- Darczyńcy przygoto-
wują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są po-
zyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. SzLA-
cHetNA PAczKA ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna ak-
cja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób.

członkowie szkolnej społeczności: dzieci, młodzież, rodzice, 
nauczyciele oraz  przyjaciele szkoły i jej  absolwenci wzorem lat 
ubiegłych precyzyjnie zaplanowali i zorganizowali swoje dzia-
łania. Na terenie szkoły nad przebiegiem akcji czuwała koordy-
nator- pani Beata Łabęcka, nauczycielka edukacji wczesnoszkol-
nej, wychowawczyni klasy i b, wspierana przez panią Aleksandrę 
Głodek nauczycielkę języka angielskiego w gimnazjum. 

W dniach 27-28 listopada uczniowie wraz z rodzicami i opie-
kunami podczas przeprowadzonej w Delikatesach ceNtRUM 
w Brzezinach  zbiórki żywności uzbierali około 200 kg pro-
duktów. to był świetny ... początek! Góra prezentów szybciut-
ko rosła... Każda klasa przygotowała swoją paczkę (słowa po-
dziękowania należą się tu szczególnie przedstawicielom trójek 
klasowych, ściśle współpracującym z wychowawcami klas oraz 
wszystkim rodzicom uczniów), wiele potrzebnych artykułów 
znalazło się w paczce przygotowanej przez nauczycieli. Kolej-
ne podarki ufundowali rodzice (indywidualnie). We współpracy 
z Księdzem Proboszczem Józefem Knapem  dnia 6 grudnia pod 
kościołem przeprowadzono Mikołajkową Kwestę, w jej wyniku 
(uzbierano  1363,40 zł) zakupiono kolejne produkty (np. odku-
rzacz, mleko dla dziecka), a część kwoty przeznaczono na spła-
tę zadłużenia. Śliczne dziecięce ubranka (i to kilka kompletów!) 

oraz zabawki zostały nam przekazane przez panią Justynę, wła-
ścicielkę sklepu MiSiAK (i absolwentkę naszej szkoły). 

Współpraca wielu osób okazała się niezwykle owocna. SzLA-
cHetNA PAczKA nie polega na biciu rekordów, jednak w Brzezi-
nach co roku pada rekord. 

tym razem adresatami naszego wsparcia były  aż cztery ro-
dziny! Dla pierwszej z nich przygotowano 21 wielkich pudeł, za-
wierających produkty, których członkowie Rodziny potrzebowa-
li (udało się zaspokoić wszystkie zgłoszone potrzeby) oraz do-
datkowo jeszcze upominki. Druga Rodzina otrzymała 13 paczek 
żywnościowych, ponadto częściowo spłacony został kredyt. 

W związku z ogromnym odzewem ludzi dobrej woli, prze-
kraczającym potrzeby dwóch wybranych Rodzin, zdecydowano 
o dodatkowym wsparciu jeszcze innych potrzebujących. i tak 
częściowo zaspokoiliśmy potrzeby dwóch kolejnych Rodzin ( sa-
motnej Pani, dla której przygotowaliśmy trzy paczki żywnościo-
we i ubrania oraz  matce samotnie wychowującej dziecko- oni 
otrzymali od nas sześć paczek z żywnością, ubraniami i zabaw-
kami dla chłopca). Pozostałe trzy paczki żywnościowe zostały 
wręczone uczniom naszej szkoły. 

Jeśli dzięki wysiłkom dzieci i dorosłych związanych ze szkołą 
w Brzezinach uda się kogoś uszczęśliwić, dać impuls pozytyw-
nego myślenia, to jest wielkie osiągnięcie. Osiągnięcie, którego 
nie można dokonać w pojedynkę. to sukces wielu ludzi. Ogrom-
ny wkład w zbieranie produktów żywnościowych (w Delikate-
sach ceNtRUM), przygotowanie i pakowanie oraz dostarczenie 
paczek do Urzędu Gminy w Morawicy mieli rodzice uczniów kla-
sy i b.  Bez wahania poświęcili swój czas. Jaki to piękny przy-
kład dla dzieci... 

12 grudnia o godzinie 10.30 zuchy (z pomocą Rodziców) 
przekazały paczki głównemu koordynatorowi  akcji w gminie 
Morawica panu Damianowi Woźniakowi i otrzymały od niego 
podziękowanie. 

Pani Beata Łabęcka serdecznie dziękuje za dobre serce, ofiar-
ność, poświęcony czas i wszelką pomoc w gromadzeniu, przygoto-
waniu i przekazaniu SzLAcHetNeJ PAczKi okazaną przez uczniów, 
ich rodziców, absolwentów szkoły i nauczycieli. za okazaną wraż-
liwość i ogromne zaangażowanie słowa uznania przekazuje także 
Dyrekcja zespołu Szkół im. Jana Pawła ii w Brzezinach. 

z-ca dyrektora mgr Katarzyna Telka
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Uczniowie z Brzezin tradycyjnie już przygotowali paczkę dla jednej z rodzin
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Na rzecz Szlachetnej Paczki uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami przeprowadzi-
li w Delikatesach ceNtRUM w Brzezinach zbiórkę żywności
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Artyści zasiedli przy wigilijnym stole
Święta Bożego Narodzenia to najbardziej wyczekiwane przez wszystkich święta w roku. To czas refleksji, 
spotkań z rodziną, czas sprzyjający puszczeniu w niepamięć krzywd, żali, czas wybaczania ludzkich błędów 
i ułomności. A co najważniejsze, to czas modlitwy, dzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania -  
tak też było w Centrum Samorządowym w Morawicy, gdzie przy wigilijnym stole zasiedli artyści z terenu 
gminy Morawica.

Okres Bożego Narodzenia to czas radości, składania sobie 
życzeń i wspólnego kolędowania. W Polskiej tradycji to także 
okres łamania się opłatkiem i wystawiania jasełek. tradycji sta-
ło się zadość również podczas opłatkowego spotkania arty-
stów z terenu gminy Morawica. 

W świąteczny nastrój zebranych wprowadzili kolejno wy-
stępujący artyści. Ks. proboszcz Jan ciszek pobłogosławił opła-
tek, a życzenia zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Naro-
dzenia złożył zebranym wójt gminy Morawica, Marian Buras. 
– Dziękuję Państwu za zaangażowanie w życie kulturalne gmi-
ny Morawica oraz za krzewienie kultury. Pragnę również złożyć 
Państwu życzenia ciepłych, rodzinnych, pełnych radości i miło-
ści Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich ma-
rzeń w Nowym 2016 roku – życzył artystom wójt Marian Buras.    

Podpis

Wigilia starszych i samotnych
Wspólna modlitwa, tradycyjne dzielenie się opłatkiem oraz wigilijna wieczerza – tak wyglądało coroczne 
spotkanie osób starszych i samotnych z terenu gminy Morawica, które odbyło się w świetlicy wiejskiej 
w Zbrzy. Jego organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy oraz Klub Seniora 
„Zawsze Młodzi”.

Spotkanie wigilijne rozpoczęło się wspólną modlitwą, któ-
rej przewodniczył ks. Mirosław Błoniarz proboszcz parafii pod 
wezwaniem Matki Bożej Królowej w Łukowej. Po pełnej zadu-
my modlitwie ksiądz pobłogosławił opłatek, którym podzieli-
li się zebrani goście, życząc sobie wzajemnie przede wszyst-
kim zdrowia. 

– Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, dlatego 
miło jest spotkać się w gronie osób, które jak ja nie chcą być 
same, z osobami w podobnej sytuacji życiowej, które doskonale 
rozumieją problemy osób starszych i samotnych – powiedziała 
jedna z uczestniczek spotkania wigilijnego. – Wspaniale jest po-
dzielić się opłatkiem, wspólnie pomodlić i zaśpiewać kolędy. Or-
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Życzenia morawickim artystom składa wójt Marian Buras

ganizatorom spotkania należą się duże podziękowania, że dają 
nam okazję do Wigilii w większym gronie – podsumowała.

O przygotowanie wigilijnych potraw zadbały mieszkanki 
zbrzy. Stoły uginały się od pyszności. Goście mogli degusto-
wać tradycyjne, wigilijne potrawy. Po wspólnej wieczerzy od-
śpiewano staropolskie kolędy, które wprowadziły zebranych 
w wyjątkowy, świąteczny nastrój.

Organizatorzy spotkania dziękują wszystkim osobom zaan-
gażowanym w przygotowanie wigilijnego spotkania, bez któ-
rych nie mogłoby się ono odbyć.

Agnieszka Olech
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Osoby starsze i samotne tym razem spotkały się w świetlicy wiejskiej w zbrzy
Podziękowania:

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania  
dla mieszkanek zbrzy: 

Krystyny Szewczyk, teresy Kurdek, elżbiety Mrozickiej,  
zofii Szewczyk, Barbary Sołtys, Stanisławy Szałas, 

Mirosławy Rejment, Haliny Sołtys oraz Marii Ślusarczyk, 

za duży wkład w przygotowanie potraw  
oraz dla strażaków z Radomic, Lisowa,  
Dębskiej Woli i Nidy, którzy jak co roku  

zapewnili transport wszystkim zaproszonym gościom.



12
Wiadomości Morawickie  –  Styczeń 2016   nr 1/2016 (279)

         Wigilia  
   druhów strażaków

Druhny i druhowie z terenu gminy Morawica zasiedli do wspólnej wigilijnej wieczerzy.  
Łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia.

tuż przed świętami Bożego Narodzenia strażacy z gminy 
Morawica spotkali się na uroczystej wspólnej Wigilii. Spotka-
nie rozpoczęło się od słów Świętokrzyskiego Kapelana Straża-
ków ks. kanonika Marka Mrugały, proboszcza parafii w Bilczy. 
Przypomniał on jak trudna i odpowiedzialna, a zarazem nieza-
stąpiona jest praca strażaków ochotników. Po wspólnej modli-
twie poświęcono opłatek. 

Seniorzy połamali się opłatkiem
Spektakl w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, wspólne kolędowanie i łamanie się opłatkiem – 
seniorzy z morawickiego Klubu Seniora „ Zawsze Młodzi” spotkali się przy wigilijnym stole.

Wigilijne spotkania morawickich seniorów powoli stają się 
już tradycją. W tym roku, uświetniło je niezwykłe przedstawie-
nie jasełkowe w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
w Morawicy. młodzi aktorzy zachwycili zebranych nie tylko 
pięknymi strojami, ale przede wszystkim aktorskim kunsztem.

Seniorzy przybyli do centrum Kultury w Morawicy, by 
w przedświątecznej atmosferze spotkać się z władzami gmi-

ny Morawica, przyjaciółmi Klubu Seniora i podzielić się do-
konaniami mijającego roku. Opłatek poświęcił ks. proboszcz 
Jan ciszek. – Wszystkim aktywnym seniorom składam najser-
deczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg ogarnie opieką każde-
go z nas, obdarzy radością i miłością - mówił ksiądz Jan ciszek. 
Do życzeń dołączył się również wójt gminy Morawica, Marian 
Buras, dziękując jednocześnie za zaangażowanie i osiągane 
sukcesy. Następnie, jak obyczaj każe, składając sobie życzenia 
wszyscy podzielili się opłatkiem i kosztowali specjały z wigilij-
nego stołu.

Agnieszka Olech

Spotkanie wigilijne druhów nie mogło obyć się również bez 
podsumowania działalności strażaków w 2015 roku. Następ-
nie wójt gminy Morawica, Marian Buras, podziękował druhom 
za zaangażowanie oraz udział w prowadzeniu działań ratow-
niczo gaśniczych, a także złożył wszystkim zaproszonym go-
ściom świąteczno-noworoczne życzenia. całość dopełniło tra-
dycyjne przełamanie się opłatkiem i złożenie sobie życzeń.

Agnieszka Olech 
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Spektakl w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej wprowadził w przybyłych 
w świąteczny nastrój
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Spotkanie nie mogło obejść się bez wspólnego śpiewania kolęd
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Strażacką Wigilię rozpoczął ks. Marek Mrugała, Świętokrzyski Kapelan Strażaków

fo
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Druhowie przy wigilijnym stole długo rozmawiali o rozwoju ochotniczych straży pożarnych
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MORAWICA   
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Miejscowość/ulica
Data odbioru zmieszanych  

odpadów komunalnych i popiołu 

Data odbioru zmieszanych 
odpadów komunalnych (drugi 
odbiór dla nieruchomości –  

płatny dodatkowo) 

Data odbioru odpadów  
segregowanych 

Worek żółty  
i niebieski

Worek zielony

BILCZA – ulice: Alabastrowa, Barytowa, Bazaltowa,  
Brylantowa, Bursztynowa, Dębowa, Dolomitowa, Granitowa,  
Jesionowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, 
Koralowa, Kredowa, Krokusowa,  Kryształowa, Krótka, 
Krzemieniowa, Liliowa, Lipowa, Mała, Marmurowa, 
Modrzewiowa,  Podgórze, Różana, Rubinowa, Skalna, 
Spacerowa,  Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Żwirowa

2-gi czwartek m-ca
14.01; 11.02; 10.03; 14.04; 12.05; 
9.06; 14.07; 11.08; 8.09; 13.10; 
10.11; 8.12

4-ty czwartek m-ca
28.01; 25.02; 24.03; 28. 04; 
28.05 (sobota); 23.06; 28.07; 
25.08; 22.09; 27.10; 24.11; 
22.12 

4-ta środa m-ca
27.01; 24.02; 23.03; 27.04; 25.05; 
22.06; 27.07; 24.08; 28.09; 26.10; 
23.11; 28.12 
 

BILCZA – Agrestowa, Bażantowa, Bukowa, Brzozowa, 
Cisowa, Cyprysowa, Czeremchy, Jaśminowa, Jeżynowa, 
Jodłowa, Kalinowa, Kielecka, Leśna, Osiedlowa, Pogodna, 
Poziomkowa, Rolnicza, Rogatka, Słoneczna, Sokola, 
Wrzosowa,  Zacisze, Zastawie, Źródlana, Żurawinowa, 
Jawornia, Szkolna, Podmiejska , Osikowa,

2-gi piątek m-ca 
 8.01; 12.02; 11.03; 8.04; 13.05; 
10.06; 8.07; 12.08; 9.09; 14.10; 
12.11 (sobota); 9.12

4-ty czwartek m-ca
28.01; 25.02; 24.03; 28. 04; 
28.05 (sobota); 23.06; 28.07; 
25.08; 22.09; 27.10; 24.11; 
22.12

4-ty piątek m-ca
22.01; 26.02; 25.03; 22.04; 27.05; 
24.06; 22.07; 26.08; 23.09; 28.10; 
25.11; 23.12

BILCZA - Jana Pawła II ,Żeromskiego, Ściegiennego, 2 - ga środa m-ca
13.01; 10.02; 9.03; 13.04; 11.05; 
8.06; 13.07; 10.08; 14.09; 12.10; 
9.11; 14.12

4-ty czwartek m-ca
 28.01; 25.02; 24.03; 28. 04; 
28.05 (sobota); 23.06; 28.07; 
25.08; 22.09; 27.10; 24.11; 22.12

4- ty poniedziałek  m-ca
25.01; 22.02; 2.04 (sobota); 25.04; 
23.05; 27.06; 25.07; 22.08; 26.09; 
24.10; 28.11; 31.12 (sobota)

Miejscowość/ulica
Data odbioru zmieszanych  

odpadów komunalnych i popiołu 

Data odbioru  
zmieszanych odpadów 

komunalnych (drugi odbiór  
dla nieruchomości –  
płatny dodatkowo) 

Data odbioru odpadów segregowanych 

Worek żółty
 i niebieski

Worek zielony

DYMINY,  PIASECZNA GÓRKA, 
KUBY MŁYNY

1-sza środa m-ca
9.01 (sobota); 3.02; 2.03; 6.04; 
4.05; 1.06; 6.07; 3.08; 7.09; 5.10; 
2.11; 7.12

3- ci czwartek m-ca
21.01; 18.02; 17.03; 21.04; 
19.05; 16.06; 21.07; 18.08; 
15.09; 20.10; 17.11; 15.12

3- ci czwartek m-ca
21.01; 18.02; 17.03; 21.04; 
19.05; 16.06; 21.07; 18.08; 
15.09; 20.10; 17.11; 15.12

3–ci wtorek  m-ca
19.01; 16.02; 15.03; 19.04; 
17.05; 21.06; 19.07; 16.08; 
20.09; 18.10; 15.11; 20.12

WOLA MORAWICKA 1 - szy czwartek m-ca
 7.01; 4.02; 3.03; 7.04; 5.05; 
2.06; 7.07; 4.08; 1.09; 6.10;  
3.11; 1.12

3- ci czwartek m-ca
21.01; 18.02; 17.03; 21.04; 
19.05; 16.06; 21.07; 18.08; 
15.09; 20.10; 17.11; 15.12

3- ci czwartek m-ca
21.01; 18.02; 17.03; 21.04; 
19.05; 16.06; 21.07; 18.08; 
15.09; 20.10; 17.11; 15.12

3 – ci wtorek  m-ca
19.01; 16.02; 15.03; 19.04; 
17.05; 21.06; 19.07; 16.08; 
20.09; 18.10; 15.11; 20.12

ŁABĘDZIÓW, RADOMICE I i II, 
BIELECKIE MŁYNY, BRUDZOW, 
ZABORZE,

2- gi wtorek m-ca 
12.01; 9.02; 8.03; 12.04; 10.05; 
14.06; 12.07; 9.08; 13.09; 11.10; 
8.11; 13.12

4-ty wtorek m-ca
26.01; 23.02; 22.03; 26.04; 
24.05; 28.06; 26.07; 23.08; 
27.09; 25.10; 22.11; 27.12

 4-ty wtorek m-ca
26.01; 23.02; 22.03; 26.04; 
24.05; 28.06; 26.07; 23.08; 
27.09; 25.10; 22.11; 27.12

4-ty czwartek m-ca 
28.01; 25.02; 24.03; 28.04; 28.05 
(sobota); 23.06; 28.07; 25.08; 
22.09; 27.10; 24.11; 22.12

Miejscowość/ulica
Data odbioru zmieszanych  

odpadów komunalnych i popiołu 

Data odbioru zmieszanych odpadów 
komunalnych (drugi odbiór dla 

nieruchomości – płatny dodatkowo) 

Data odbioru odpadów 
segregowanych 

Worek żółty
 i niebieski Worek zielony

PODWOLE, BRZEZINY – ulice: Bławatkowa, Błękitna, 
Chęcińska, Dąbrowa, Dębowa, Dolomitowa, 
Dworcowa, Grzybowa, Hoża, Jagodowa, Kielecka, ks. 
A. Żołątkowskiego, Leśna, Makowa, Młyńska, Mokra, 
Na Stadion, Podlesie, Polna, Radkowicka, Słoneczna, 
Sportowa, Sucha, Szkolna, Ściegiennego, Tarasowa, 
Wesoła, Wrzosowa, Wspólna, Zgoda, Żarnowskiego 

1- szy wtorek m-ca
5.01; 2.02; 1.03; 5.04; 7.05 
(sobota); 7.06; 5.07; 2.08; 6.09; 
4.10; 5.11 (sobota); 6.12

3- ci czwartek m-ca 
21.01; 18.02; 17.03; 21.04; 19.05; 
16.06; 21.07; 18.08; 15.09; 20.10; 
17.11; 15.12

2-gi poniedziałek m-ca
11.01; 8.02; 14.03; 11.04; 9.05; 
13.06; 11.07; 8.08; 12.09; 10.10; 
14.11; 12.12

NIDA, BRZEZINY ul. Kolejowa, ZBRZA, DĘBSKA  
WOLA, KAWCZYN, CHAŁUPKI ZBRZA WOJDA,  
CHAŁUPKI ZBRZAŃSKIE, OBICE UL. OSIEDLOWA 

3 – ci wtorek  m-ca
19.01; 16.02; 15.03; 19.04; 17.05; 
21.06; 19.07; 16.08; 20.09; 18.10; 
15.11; 20.12

_______________________
1 - szy poniedziałek m-ca 
4.01; 1.02; 7.03; 4.04; 2.05; 6.06; 
4.07; 1.08; 5.09; 3.10; 7.11; 5.12

DROCHÓW DOLNY, DROCHÓW GÓRNY, OBICE, 
CHMIELOWICE , LISÓW,

4-ty wtorek m-ca
26.01; 23.02; 22.03; 26.04; 24.05; 
28.06; 26.07; 23.08; 27.09; 25.10; 
22.11; 27.12

________________________
3 – ci poniedziałek m-ca 
18.01; 15.02; 21.03; 18.04; 16.05; 
20.06; 18.07; 20.08 (sobota); 
19.09; 17.10; 21.11; 19.12

MORAWICA, BRZEZINY – ulice: Nidziańska, 
Przemysłowa, Perłowa, Nad Zalewem, Bajkowa, 
Tęczowa, Komunalna

1-szy piątek m-ca 
29.12 (wtorek); 5.02; 4.03; 1.04; 
6.05; 3.06; 1;07; 5.08; 2.09; 7.10; 
4.11; 2.12

3- ci czwartek m-ca 
21.01; 18.02; 17.03; 21.04; 19.05; 
16.06; 21.07; 18.08; 15.09; 20.10; 
17.11; 15.12

3 - cia środa m-ca 
20.01; 17.02; 16.03; 20.04; 18.05; 
15.06; 20.07; 17.08; 21.09; 19.10; 
16.11; 21.12
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Zadania współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu pn. ,,Budowa 
systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica”            

Strona 1 z 1

Podsumowali jedną z największych 
inwestycji  na terenie gminy Morawica 

Końca dobiegła realizacja projektu związanego z budową kanalizacji oraz modernizacją i rozbudową 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Morawica. Była to jedna z największych i najdroższych inwestycji 
realizowanych w ostatnim czasie. Jej koszt opiewał na kwotę ponad 36 milionów złotych, z czego 60 % 
pochodziło z dofinansowania zewnętrznego. Projekt podsumowano podczas konferencji,  
która odbyła się w Brzezinach. 

76 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 4 i pół kilometra ka-
nalizacji deszczowej, 12 przepompowni sieci kanalizacyjnej sa-
nitarnej i jedna przepompownia sieci kanalizacyjnej deszczo-
wej, rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków 
w Brzezinach, doposażona kompostownia osadów ściekowych 
i co najważniejsze – ponad 2 i pół tysiąca podłączonych osób 
do sieci kanalizacyjnej. Wszystko to w ramach realizacji projek-
tu budowy systemu kanalizacji sanitarnej - jednej z najwięk-
szych i najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnim 
czasie na terenie gminy Morawica, dzięki której gmina została 
skanalizowana w 95%. Koszt inwestycji opiewa na kwotę po-
nad 36 milionów złotych, z czego 60 % dofinansowania po-
chodziło z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyj-
nego infrastruktura i Środowisko, podpisanego z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach.

- Wstępny kosztorys inwestycji szacowany był pierwotnie 
na 40 mln zł. Po przetargach udało się obniżyć koszty prawie 
o połowę – poinformował Marcin Dziewięcki, zastępca wójta 
gminy Morawica. W związku z oszczędnościami władze gmi-
ny wystąpiły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej o poszerzenie zakresu prac. - Dzięki 
temu, mogliśmy wybudować dodatkowe kilometry sieci kana-
lizacyjnej, a także zmodernizować i rozbudować oczyszczalnię 
ścieków w Brzezinach wraz z budową i doposażeniem kompo-
stowni osadów ściekowych – wymienia Marcin Dziewięcki, za-
stępca wójta gminy Morawica.

Warto podkreślić, że w ramach wielomilionowej inwesty-
cji nie tylko udało się skanalizować blisko 95% gminy. Dodat-
kowo zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy może po-
chwalić się rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków 
w Brzezinach, najwyższej klasy sprzętem potrzebnym do ob-
sługi kilkudziesięciokilometrowej kanalizacji, a także budo-
wą kompostowni odpadów ściekowych. – Dzięki tej inwestycji 
zakład Gospodarki Komunalnej wzbogacił się o nowy, wyso-
kiej klasy sprzęt potrzebny do utrzymania i zabezpieczania po-
wstałych kilometrów sieci kanalizacyjnej. Poza tym, udało się 
wybudować i doposażyć kompostownię osadów ściekowych, 
mieszczącą się na rozbudowanej i zmodernizowanej również 
dzięki tej inwestycji oczyszczalni ścieków w Brzezinach. Do re-
alizowanej linii kompostowni zainstalowano mieszarkę osadu 
z materiałem strukturotwórczym, mobilne sito do kompostu, 
urządzenie do konfekcjonowania kompostu – linię pakowania 
kompostu w worki – wylicza Marek Mazur, prezes zGK w Mo-
rawicy. Oprócz tego brzezińska kompostownia wzbogaciła się 
o tarczową piłę do gałęzi z wysięgnikiem, rozdrabniarkę do 

gałęzi – rębak tarczowy, samochód ciężarowy tj. wywrotkę ze 
skrzynią 3W oraz pojemniki wywrotne na trawę i liście.

Jak podkreślano podczas konferencji podsumowującej cały 
projekt, jego realizacja była ogromnie potrzebna. – Budowa ka-
nalizacji, a także modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Brzezinach wraz z budową i doposażeniem kompostowni osa-
dów ściekowych to inwestycja, której nie widać gołym okiem, ale 
to inwestycja niezwykle ważna dla rozwoju gminy i zapewnienia 
mieszkańcom odpowiednich warunków życia oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej – zaznaczył wójt gminy Morawica, Ma-
rian Buras. tego samego zdania byli także obecni podczas konfe-
rencji przedsiębiorcy. – ta ogromna inwestycja, której koszty się-
gają blisko 36 milionów złotych kosztowała lata pracy wielu lu-
dzi. Szansa jej dofinansowania została wykorzystana w najlep-
szym do tego momencie. Oceniam to zadanie, jako jedno z naj-
bardziej potrzebnych do dalszego rozwoju tej gminy – mówił Jó-
zef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia Morawica.   

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawi-
ca z całą pewnością jest jedną z najbardziej kosztownych in-
westycji przeprowadzonych na terenie gminy na przestrzeni 
ostatnich lat. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że jest to rów-
nież jedna z największych, najważniejszych i niezwykle potrzeb-
nych inwestycji, w znacznej mierze ułatwiających życie miesz-
kańcom.

Agnieszka Olech

Jak poinformowano podczas konferencji, koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 
36 milionów złotych, z czego 60 % dofinansowania pochodziło z Funduszu Spójno-
ści w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko
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    Benefis urodzinowy  
z okazji 80. rocznicy urodzin

Norbert Samulak, członek Grupy Literackiej Bocianie Gniazdo świętował w Morawicy 80. rocznicę urodzin.

Norbert Samulak urodził się 15 września 1933 roku .Słu-
żył w wojsku polskim do 1984 roku. Przeszedł na emeryturę 
w stopniu pułkownika. Stąd może jego wyważone, poucza-
jące, pełne refleksji utwory literackie, które zostawia w darze 
społeczeństwu swojej miejscowości rodzinnej, krainie dzieciń-
stwa żony, Kielcom, Morawicy, Polsce. 

Benefis urodzinowy z okazji ukończenia 80 lat został zorga-
nizowany z inicjatywy Grupy Literackiej Bocianie Gniazdo dzia-
łającej przy towarzystwie Przyjaciół ziemi Morawickiej, w go-
ścinnym Samorządowym centrum Kultur w Morawicy. „Nawet 
chwila przeżyta dziś przez człowieka – jutro stanowi historię 
jego życia, środowiska czy narodu”, pisze autor, mocno wie-
rząc, że wspomnienia zatrzymane w wydanych publikacjach, 
a jest ich już kilkanaście, staną się także scenkami historyczny-
mi dla przyszłych pokoleń. Ważne są także wzruszenia i prze-

myślenia autora, pełne tęsknoty za dzieciństwem, które jest za-
wsze piękne, jak również jego młodością i życiem produktyw-
nym, mającym wpływ na rozwój myśli twórczej pisarza i na 

rozwój jego małej krainy. zarów-
no proza jak i poezja Norberta Sa-
mulaka skłania się do gatunku lite-
rackiego zwanego reportażem spo-
łeczno-obyczajowym. Przedstawia 
zdarzenia, które przeżył sam, lub 
zna z relacji najbliższych. Prosty, 
rzetelny przekaz, niektórzy mówią 
„wojskowy”,  ułatwia szybki kon-
takt z czytelnikiem obecnie, a po 
latach znów ukaże opisane obrazy 
w ich jasnej powłoce. We wrześniu 
2010 roku w Helanowie pod War-
szawą na XII Sejmiku koresponden-
tów otrzymał Certyfikat Zasłużone-
go Korespondenta „Głosu Wetera-
na i Rezerwisty”. 

Gratulacje za przeżyte, piękne 
i owocne chwile, jak również wie-
le zdrowia i sukcesów na przyszłość 
życzyli jubilatowi tłumnie przyby-
li goście.

Redakcja
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Norbert Samulak cierpliwie podpisywał swoje dzieła
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Podziękowano i pogratulowano  
morawickim artystom

Specjalne podziękowania i gratulacje z rąk Wójta Gminy Morawica, Mariana Burasa odebrali artyści,  
którzy zdobyli nagrody podczas XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej 
Seniorów „Teraz My” odbywającego się w dniach 13 – 15 listopada w Domu Kultury „Włochy”  
w Okęckiej Sali Widowiskowej w Warszawie. Spotkanie odbyło się w sali Samorządowego  
Centrum Kultury w Morawicy.
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 SKŁAD OPAŁU 
autoryzowany przez 

   Katowicki Holding Węglowy SA

WĘGIEL MIAŁ
EKO GROSZEK
MORAWICA ul.Górnicza 4 B 

503 363 796   41 30 14 100

W minionym roku morawiccy artyści zdoby-
li szereg nagród i wyróżnień na arenie całego 
kraju

dowe, kabaret” i miejsce zdobył ze-
spół Folklorystyczny „Brzezinianki” 
za widowisko obrzędowe „chałup-
kowe Garcynki”.  W kategorii „ze-
społy Folklorystyczne piosenka, ta-
niec, gawęda” zostały wyróżnione: 
zespół Folklorystyczny „Drochowia-
nie” i  zespół Folklorystyczny „Ła-
becanki”.

Przyznanie artystom tak za-
szczytnych miejsc w ogólnopolskim 
konkursie to motywacja do dalsze-
go twórczego działania i zdoby-
wania kolejnych nagród i wyróż-
nień podczas przeglądów, festiwa-
li i konkursów regionalnych oraz 
ogólnopolskich. 

Redakcja

Przypomnijmy, iż artyści z gminy Morawica wywalczyli najwyższe miejsca na podium, 
jak również szereg wyróżnień. W kategorii „Soliści Folklorystyczni” i miejsce zajęła Maria 
Żebrowska. ii miejsce przypadło cecylii Korban, iii miejsce zdobyła Wanda Piekarska, a wy-
różniona została Alfreda Nowak. W kategorii „zespoły Folklorystyczne widowisko obrzę-
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Morawicka Liga Siatkówki (MLS) 
Kobiet i Mężczyzn

W listopadzie po kilku latach przerwy ruszyły rozgryw-
ki ligowe w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Powstała od 
nowa w tym roku Morawicka Liga Siatkówki liczy 16 zespo-
łów. W tabeli na zakończenie 2015 roku prowadza zespo-
ły OSP Dream team Wola Morawicka (Kobiety) i Orkan Bil-
cza (Mężczyźni).

MLS Kobiet
Po trzech turniejach wyklarowała się stawka zespołów, któ-

re będą walczyć o końcowy triumf. O tytuł oprócz Dream te-

amu z Woli Morawickiej kierowanej przez Izabelę Kaluskę 
będą walczyć trzy zespoły z Bilczy:  Volley (Kamili Ramiączek), 
Hot Girls (Katarzyny Płódowskiej) i Ladies (Kamili Frąk). 

I turniej -22 listopad 2015 rok
Gimnazjum Bilcza- Hot Girls Bilcza 2:3 (3-15, 15-13, 15-10, 8-15, 0-8)
Dream team Dębska Wola/zbrza-Ladies Bilcza 1:3 (7-15, 15-9, 14-16, 12-15)
Gimnazjum Bilcza- OSP Dream team Wola M. 0:3 (6-15, 5-15, 6-15)
Dream team Dębska Wola/zbrza- OSP Dream team 0:3 (6-15, 8-15, 10-15)
Bilcza Bila- FMcG Bilcza 0:3 (12-15, 13-15, 13-15)

Mikołajki w centrum Kultury w Morawicy odbyły się już po 
raz trzeci. tegoroczne ściągnęły prawdziwe tłumy. – Przybyłe na 
mikołajki dzieci mogły obejrzeć spektakl pt. „Gdzie jesteś świę-
ty Mikołaju” w wykonaniu aktorów z Grupy  edu - Artis z Krako-
wa – poinformowała teresa Badowska, dyrektor centrum Kultury 
w Morawicy. - interaktywna zabawa była połączona z mini spek-
taklem, w którym dzieci dowiedziały się o tajemnicach z życia św. 
Mikołaja – dodała. 

Na Mikołajki do centrum Samorządowego w Morawicy mo-
gło przyjść każde dziecko z terenu gminy Morawica. Wystar-
czyło wcześniejsze zgłoszenie. ze względu na dużą ilość dzieci 
przedstawienie zostało odegrane dwa razy. Dla wszystkich przy-
gotowano również paczki. Dzieci były pod wrażeniem spektaklu. 
z niecierpliwością czekały też na pojawienie się Świętego Miko-
łaja. Do tego spotkania przygotowywały się bardzo skrupulatnie, 
a lista życzeń do świętego była długa.  

Jak się okazało, doskonale bawiły się nie tylko dzieci. Pod wra-
żeniem przygotowania tegorocznych Mikołajek byli także rodzi-
ce. – Przedstawienie było bardzo pouczające. zorganizowanie te-
atralnych mikołajek połączonych dodatkowo z wręczaniem pre-
zentów to doskonały pomysł – chwalili zgodnie rodzice.

Teatralnie na Mikołajki w Morawicy
W tym roku dzieci z terenu gminy Morawica wzięły udział w niezwykłych Mikołajkach.  
Na deskach Centrum Kultury w Morawicy krakowscy aktorzy wystawili spektakl dla najmłodszych,  
a najprawdziwszy Święty Mikołaj rozdał dla wszystkich prezenty.   

Życzenia dla wszystkich dzieci złożył również sam Święty Mi-
kołaj, który na zakończenie rozdał wszystkim dzieciom prezenty. 

Agnieszka Olech 
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Do Świętego Mikołaja ustawiła się długa kolejka

Maluchy z zaciekawieniem oglądały świąteczne przedstawienie

Harmonogram  
wydarzeń kulturalnych – luty 2016 r.

Samorządowe centrum Kultury w Morawicy serdecznie zapra-
sza w lutym wszystkich mieszkańców gminy Morawica do udziału 
w następujących wydarzeniach kulturalnych:

07.02.2016 r.  (niedziela) godz. 17.00 – promocja tomiku poezji 
pt. „za fasadą piękna”, autorstwa Bogumiły iza-
beli Skóra.

14.02.2016 r.  (niedziela) godz. 17.00 – spotkanie walentynko-
we.

20.02.2016 r.  (sobota) godz. 10.00 – turniej Szachowy o Pu-
char Wójta Gminy Morawica.

28.02.2016 r.  (niedziela) godz. 17.00 – spotkanie z cyklu „Lu-
dzie stąd”

Szczegóły dotyczące organizowanych wydarzeń kulturalnych 
udziela dyrektor Samorządowego centrum Kultury w Morawicy 
pod numerem telefonu (41) 311-46-91, 92 lub 93 wew. 303 lub 300
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Morawicka Liga Siatkówki (MLS) 
Kobiet i Mężczyzn

MLS Kobiet (stan na 22-12-2015 rok):

Zespół (miejsce) Mecze Punkty Sety
Małe 

punkty
+/-

1.OSP Dream Team Wola Morawicka 5 13 15-4 251-173 +78

2.Volley Bilcza 4 11 12-3 212-162 +50

3.Hot Girls Bilcza 5 11 12-6 223-191 +32

4.FMCG Bilcza 5 7 11-11 254-280 -26

5.Ladies Bilcza 3 5 7-7 176-162 +14

6. Dream Team Dębska Wola/Zbrza 4 3 4-10 160-195 -35

7.Gimnazjum Bilcza 3 1 2-9 83-141 -58

8.Bilcza Bila 5 0 2-15 179-247 -68

MLS Mężczyzn
W lidze mężczyzn dwa zespoły pozostały bez straty punk-

tów Orkan Bilcza kierowany przez Tomasza Armańskiego i M-
team Maćka Ścigi. W walce o czołowe miejsca ostatniego sło-
wa nie powiedziały jeszcze ekipy: transferu Bilcza (Dawida Ki-
czora), MMtS Bilcza (Kornela Pacygi) i imigrantów Morawi-
ca (Karola Bieleckiego). Ostateczne rozstrzygnięcia 31 stycz-
nia 2016 roku.

I turniej -22 listopad 2015 rok
transfer Bilcza- Brzeziny 3:0 w
M-team- Starzy Morawica 3:1 (15-13, 15-9, 13-15, 15-13)
Brzeziny- imigranci Morawica 0:3 w
imigranci Morawica- MMtS Bilcza 2:3 (3-15, 15-12, 15-12, 15-17, 7-9)

II turniej -29 listopad 2015 rok
FMcG Bilcza-Volley Bilcza 2:3 (15-13, 10-15, 13-15, 15-12, 4-8) 
FMcG Bilcza- Ladies Bilcza 3:2 (15-11,18-16, 13-15, 6-15, 8-6)
Hot Girls Bilcza- Volley Bilcza 0:3 (7-15, 10-15, 10-15)
Ladies Bilcza- OSP Dream team Wola Morawicka 2:3 (15-7, 15-9, 11-15, 12-15, 5-8)
Bilcza Bila- Hot Girls Bilcza 0:3 (13-15, 9-15, 4-15)
Volley Bilcza- Bilcza Bila 3:1 (15-13, 14-16, 15-11, 15-13)

III turniej- 13 grudzień 2015 rok
Dream team Dębska Wola/zbrza- Hot Girls Bilcza 0:3 (12-15, 14-16, 9-15)
FMcG Bilcza- OSP Dream team Wola Morawicka 2:3 (15-11, 15-13, 10-15, 5-15, 3-8)
Dream team Dębska Wola/zbrza- Bilcza Bila 3:1 (7-15, 15-12, 15-8, 16-14)
Hot Girls Bilcza- FMcG Bilcza  3:1 (9-15, 15-7, 15-8, 16-14)
OSP Dream team Wola Morawicka- Bilcza Bila 3:0 (15-7, 15-13, 15-6)
Gimnazjum Bilcza- Volley Bilcza 0:3 (10-15, 6-15, 9-15)

MLS Kobiet (stan na 22-12-2015 rok):

Zespół (miejsce) Mecze Punkty Sety
Małe 

punkty
+/-

1.OSP Dream Team Wola Morawicka 5 13 15-4 251-173 +78

2.Volley Bilcza 4 11 12-3 212-162 +50

3.Hot Girls Bilcza 5 11 12-6 223-191 +32

4.FMCG Bilcza 5 7 11-11 254-280 -26

5.Ladies Bilcza 3 5 7-7 176-162 +14

6. Dream Team Dębska Wola/Zbrza 4 3 4-10 160-195 -35

7.Gimnazjum Bilcza 3 1 2-9 83-141 -58

8.Bilcza Bila 5 0 2-15 179-247 -68

MLS Mężczyzn
W lidze mężczyzn dwa zespoły pozostały bez straty punk-

tów Orkan Bilcza kierowany przez Tomasza Armańskiego i M-
team Maćka Ścigi. W walce o czołowe miejsca ostatniego sło-
wa nie powiedziały jeszcze ekipy: transferu Bilcza (Dawida Ki-
czora), MMtS Bilcza (Kornela Pacygi) i imigrantów Morawi-
ca (Karola Bieleckiego). Ostateczne rozstrzygnięcia 31 stycz-
nia 2016 roku.

I turniej -22 listopad 2015 rok
transfer Bilcza- Brzeziny  3:0 w

M-team- Starzy Morawica  3:1 (15-13, 15-9, 13-15, 15-13)
Brzeziny- imigranci Morawica  0:3 w
imigranci Morawica- MMtS Bilcza 2:3 (3-15, 15-12, 15-12, 15-17, 7-9)
Orkan Bilcza- Starzy Morawica  3:0 (15-6, 15-8, 16-14)
MMtS Bilcza- M-team  0:3 (9-15, 10-15, 23-25)
team Bilcza- imigranci Morawica 2:3 (8-15, 15-11, 9-15, 15-11, 5-8)

II turniej -29 listopad 2015 rok
MMtS Bilcza- team Bilcza  3:0 (15-8, 15-12, 15-12)
transfer Bilcza- team Bilcza  3:0 (15-10, 15-12, 15-11)
M-team- imigranci Morawica  3:1 (14-16, 15-11, 15-13, 15-11)
transfer Bilcza- Starzy Morawica 3:1 (15-8, 11-15, 15-9, 15-8) 
Orkan Bilcza- Brzeziny  3:0 (15-7, 15-10, 15-4)

iii turniej- 13 grudzień 2015 rok
Brzeziny- MMtS Bilcza   0:3 (10-15, 4-15, 12-15)
Starzy Morawica- Brzeziny  3:0 (17-15, 15-11, 15-13)
imigranci Morawica- Starzy Morawica 0:3 (12-15,13-15,11-15)
Orkan Bilcza- team Bilcza  3:1 (15-11, 15-8, 10-15, 15-4)
M team- team Bilcza   3:0 (15-8, 17-15, 15-6)
transfer Bilcza- Orkan Bilcza   0:3 (9-15, 9-15, 14-16)

MLS Mężczyzn (stan na 22-12-2015 rok):

Zespół (miejsce) Mecze Punkty Sety
Małe 

punkty
+/-

1.Orkan Bilcza 4 12 12-1 192-119 +73

2.M-Team 4 12 12-2 219-172 +47

3.Transfer Bilcza 4 9 9-4 178-130 +48

4.Imigranci Morawica 5 9 12-8 256-210 +46

5.MMTS Bilcza 4 8 9-4 195-168 +27

6.Starzy Morawica 5 3 5-12 201-244 -43

7.Team Bilcza 5 1 3-15 184-252 -68

8.Brzeziny 5 0 0-15 86-227 -141

zespół z chmielowic został wykluczony, a wyniki anulowane.

Jacek Kubicki
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Turnieje piłkarskie
Pod koniec 2015 roku odbyły się trzy turnieje piłkarskie w naszej gminie. Ha hali sportowej najpierw 
rywalizowano w memoriale Mirosława Bentkowskiego, gdzie zwycięstwo odnieśli zawodnicy z Brzezin, 
następnie w Mikołajki w tradycyjnym turnieju Ochotniczych Straży Pożarnych zwyciężyła ekipa OSP 
Morawica. Ostatnim akcentem piłkarskim w 2015 roku w Gminie Morawica był Świąteczny Turniej 
Oldbojów, w którym zwyciężyła ekipa Eko Watu Lipa. Szczegóły poniżej.

V Turniej im. Mirosława Bentkowskiego
Brzeziny triumfowały drugi raz z rzędu

Pod koniec listopada na Hali sportowej w Bilczy rozegra-
no V edycję turnieju imienia Mirka Bentkowskiego, ku pamię-
ci zmarłych zawodników, niegdyś reprezentujących barwy Or-
kana Bilcza. turniej jak co roku zorganizowali przedstawiciele 
starej  gwardii Orkana ze Stanisławem Kubickim i Markiem 
Białkiem na czele. Dla przypomnienia w pierwszych trzech 
edycjach zwyciężała ekipa z Daleszyc, w poprzedniej czwar-
tej edycji zwyciężyli zawodnicy z Brzezin. Przebieg tegorocz-
nej edycji był podobny do ubiegłorocznych rozgrywek- wszy-
scy walczyli o zwycięstwo, a ostateczny triumf i tak należał do 
ekipy z Brzezin. Druga pozycja dla gospodarzy, którzy zakoń-
czyli turniej bez porażki, ale tylko z jednym zwycięstwem nad 
Brzezinami. trzecie miejsce dla zespołu Oldboje Kielce, a staw-
kę zamknęła ekipa z chałupek. Na koniec turnieju wyróżniono: 
najlepszego bramkarza Michała Kaczora z chałupek oraz naj-
lepszego zawodnika, którym został Waldemar Tutaj ze zwy-
cięskiej ekipy.

Wyniki:
Orkan Bilcza- chałupki    0:0
Oldboje Kielce- Brzeziny    1:2 (0:1)
Janusz Gołuch dla Oldbojów oraz Waldemar tutaj i Mariusz Ja-
nuchta dla Brzezin.
Brzeziny- Orkan Bilcza     1:2 (0:0)

Mirosław Domagała dla Brzezin oraz tomasz Domagała 
i Mariusz Sałkiewicz dla Orkana.

Oldboje Kielce- chałupki    3:1 (1:1)
Dla Oldbojów Adam Sadło, Jarosław Gołuch i Krzysztof 
Polak oraz Artur Bobowski dla chałupek.

Orkan Bilcza- Oldboje Kielce   1:1 (0:1)
Mirosław Gola dla Orkana oraz Przemysław Porębski dla 
Oldbojów.

chałupki- Brzeziny    1:4 (1:2)
Dla chałupek Artur Bobowski oraz Waldemar tutaj  x 4 dla 
Brzezin.

Orkan Bilcza- Starzy Morawica 3:0 (15-6, 15-8, 16-14)
MMtS Bilcza- M-team  0:3 (9-15, 10-15, 23-25)
team Bilcza- imigranci Morawica 2:3 (8-15, 15-11, 9-15, 15-11, 5-8)

II turniej -29 listopad 2015 rok 
MMtS Bilcza- team Bilcza  3:0 (15-8, 15-12, 15-12)
transfer Bilcza- team Bilcza 3:0 (15-10, 15-12, 15-11)
M-team- imigranci Morawica 3:1 (14-16, 15-11, 15-13, 15-11)
transfer Bilcza- Starzy Morawica 3:1 (15-8, 11-15, 15-9, 15-8) 
Orkan Bilcza- Brzeziny  3:0 (15-7, 15-10, 15-4)

III turniej- 13 grudzień 2015 rok
Brzeziny- MMtS Bilcza   0:3 (10-15, 4-15, 12-15)
Starzy Morawica- Brzeziny  3:0 (17-15, 15-11, 15-13)
imigranci Morawica- Starzy Morawica  0:3 (12-15,13-15,11-15)
Orkan Bilcza- team Bilcza  3:1 (15-11, 15-8, 10-15, 15-4)
M team- team Bilcza  3:0 (15-8, 17-15, 15-6)
transfer Bilcza- Orkan Bilcza  0:3 (9-15, 9-15, 14-16)

MLS Mężczyzn (stan na 22-12-2015 rok):

Zespół (miejsce) Mecze Punkty Sety
Małe 

punkty
+/-

1.Orkan Bilcza 4 12 12-1 192-119 +73

2.M-Team 4 12 12-2 219-172 +47

3.Transfer Bilcza 4 9 9-4 178-130 +48

4.Imigranci Morawica 5 9 12-8 256-210 +46

5.MMTS Bilcza 4 8 9-4 195-168 +27

6.Starzy Morawica 5 3 5-12 201-244 -43

7.Team Bilcza 5 1 3-15 184-252 -68

8.Brzeziny 5 0 0-15 86-227 -141
zespół z chmielowic został wykluczony, a wyniki anulowane.

Jacek Kubicki
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FIRMA PELLETEX

OFERUJE WYSOKIEJ JAKOŚCI EKOGROSZEK WORKOWANY 

ORAZ PELLET WORKOWANY W ATRAKCYJNYCH CENACH

Z MOŻLIWOŚCIĄ DOWOZU DO KLIENTA

TEL. 793 528 264 lub 502 580 582

FIRMA PELLETEX OFERUJE:

PELLET, EKOGROSZEK 
TEL. 793 528 264  lub 502 580 582
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Tabela końcowa V turnieju „Orkana”

miejsce/zespół punkty bramki +/-

1.Brzeziny 6 7:4 +3

2.Orkan Bilcza 5 3:2 +1

3.Oldboje Kielce 4 5:4 +1

4.Chałupki 1 2:7 -5

Skład zwycięzców: Brzeziny: tomasz Frankowicz- Grze-
gorz zegadło, Mirosław Domagała, Mariusz Januchta, Walde-
mar tutaj, Andrzej Łataś i  Krzysztof tkacz.

Mikołajkowy Turniej Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

OSP Morawica powtórzyła sukces
W turnieju uczestniczyło 7 jednostek OSP, ale jednostka 

z Brudzowa była nieklasyfikowana z powodu gry nieupraw-
nionego zawodnika. A teraz już kwestie sportowe, najlepszą 
bezwzględnie drużynę wystawiła i zwyciężyła Morawica. trio 
Tomasz Klimczak - Mateusz Sołtys – Maciej Sławeta bez-
względnie punktowało słabe punkty pozostałych ekip i prezes 
Jan Tworek mógł się cieszyć z efektywnego zwycięstwa. Dru-
gi miejsce dla jednostki z Obic, niestety duet Łukasz Zawadz-
ki – Paweł Latosiński nie ogra wszystkich ekip, na OSP Mora-
wica- zabrakło już po prostu sił. trzecie  miejsce dla OSP Bilcza 
po pewnym pokonaniu w meczu o trzecie miejsce OSP Brze-
ziny. Na piątym, podobnie jak przed rokiem,  zakończyła jed-
nostka z Nidy, przegrywając bezpośredni pojedynek o awans 
z grupy z OSP Brzeziny, podobnie jak ostatni w klasyfikacji ze-
spół z chałupek po porażce z OSP Bilcza. 

Wyniki:
Grupa A:
OSP Nida - OSP  Brzeziny    0:2

Po golach Kamila Gruszczyńskiego i Patryka Wojdy dla OSP 
Brzeziny.

OSP  Obice - OSP Nida    6:0
Po golach Pawła Latosińskiego, Jerzego Śniocha  x 2  
i Łukasza zawadzkiego x 3 dla OSP Obice.

OSP Brzeziny- OSP Obice    1:5
Po golu Kamila Gruszczyńskiego dla OSP Brzeziny oraz 
Pawła Latosińskiego x 2, Łukasza zawadzkiego x 2 
i Jerzego Śniocha dla OSP Obice.

tabela gr. A:

Zespół (miejsce) Punkty Bramki +/-

1.OSP Obice 6 11:1 +10

2.OSP Brzeziny 3 3:5 -2

3.OSP Nida 0 0:8 -8

Grupa B:
Mecze punktowane:
OSP chałupki- OSP Morawica   0:4

Po golach Maciej Sławeta x 2 (1k.), Mateusza Sołtysa 
i tomasza Klimczaka dla OSP Morawica.

OSP Bilcza – OSP chałupki    5:0
Po golach Macieja  Stochmala x 3 i tomasza Domagały  
dla OSP Bilcza.

OSP Morawica- OSP Bilcza    3:1
Dla OSP Morawica Mateusz Sołtys x 2 i Maciej Sławeta 
oraz Maciej Stochmal dla OSP Bilcza.

Mecze niepunktowane:
OSP Bilcza – OSP Brudzów    0:1

Po golu Marcina cielibały dla OSP Brudzów.
OSP Brudzów- OSP Morawica   2:0

Po golach Kamila Stęplewskiego i Wojciecha Rożkiewicza 
dla OSP Brudzów.

OSP chałupki – OSP Brudzów   2:1
Dwa gole dla OSP chałupki Piotr Polewczak oraz Marcin 
cielibała dla OSP Brudzów.

tabela gr. B:

Zespół (miejsce) Punkty Bramki +/-

1.OSP Morawica 6 7:1 +6

2.OSP Bilcza 3 6:3 +3

3.OSP Chałupki 0 0:9 -9

Półfinały:
OSP Obice- OSP Bilcza    4:1

Po golach Łukasza zawadzkiego x 4 dla OSP Obice 
i Bartosza Ramiączka dla OSP Bilcza.

OSP Morawica- OSP Brzeziny   4:1
Po golach Mateusza Sołtysa, Macieja Sławety i tomasza 
Klimczaka x 2 dla OSP Morawica oraz Patryka Wojdy dla 
OSP Brzeziny.

O III miejsce:
OSP Brzeziny-OSP Bilcza    0:4

Po dwóch bramkach Mateusza Segdy i Konrada Kuca dla 
OSP Bilcza

Finał:
OSP Obice- OSP Morawica    0:8

tomasz Klimczak, Maciej Sławeta x 4 i Mateusz Sołtys x 3 
dla OSP Morawica.

Na zakończenie nagrody i puchary ufundowane przez 
Urząd Gminy w Morawicy wręczyli wójt Marian Buras i prezes 
zarządu gminnego OSP Zygmunt Domagała. Wybrano także 
najlepszego zawodnika Tomasza Klimczaka z OSP Morawica 
i bramkarza Tomasza Frankowicza z OSP Brzeziny. Sędziami 
tego turnieju byli Piotr Grzywacz i Zbigniew Górnicki.

Skład zwycięzców: OSP Morawica: tomasz Klimczak, Szymon 
Lis, Mateusz Sołtys, Maciej Mazurkiewicz, Wojciech 

Świąteczny Turniej Oldbojów o Puchar Wójta 
Mariana Burasa

Goście z Lipy zwycięzcą VI edycji
Skończyła się świetna passa zespołu z Brzezin, która po 

trzech kolejnych triumfach nie obroniła tytułu (z rozgrywek 
wykluczyła ich plaga kontuzji). Do rywalizacji na hali w Bilczy 
podczas szóstej edycji przystąpiło pięć zespołów: Orion Rado-
mice, Wojewódzki Sztab Wojskowy Kielce, Starzy Morawica, 
eko Wat Lipa i ekipa gospodarzy Orkan Bilcza.

Wyniki dotychczasowych turniejów Oldbojów o Puchar Wójta:

Zwycięzcy turnieju oldbojów

Rok Miejsce Zwycięzca

2011 Obice Orkan Bilcza

2012 Bilcza Przyjaciele Chmielowic

2013 Bilcza Raptors Brzeziny

2014 Bilcza Brzeziny

2015 Bilcza Brzeziny

2015 Bilcza Eko Wat Lipa

zespoły rywalizowały każdy z każdym. W pierwszej serii po-
rażka Orkana z Wojskowymi i niespodziewany podział punk-
tów pomiędzy jednym z faworytów Orionem a Starymi Mo-
rawica, powracającymi do rywalizacji po trzech latach prze-
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Morawicka Liga Futsalu (MLF)
3 kolejka- 28 listopad 2015r. (sobota)

trzecią kolejkę rozpoczął mecz lidera Semabudu  z preten-
dentem do tytułu czarnymi Morawica. całe spotkanie trwała 
wyrównana walka, ale cały czas gonić wynik musieli zawod-
nicy z Morawicy przegrywając 0:1.  Wyrównał Wojciech Mły-
narczyk, na prowadzenie Semabud ponownie wyprowadził 
po zabójczej kontrze Krzysztof Polak- zdobywając drugiego 
gola.  Na ostatnią minutę czarni wycofali nominalnego bram-
karza stawiając wszystko na jedna kartę, byli blisko wyrówna-
nia, lecz w samej końcówce zostali skarceni po rzucie karnym 
za obronę piłki lecącej do bramki przez zawodnika z pola. Kar-
nego pewnie wykorzystał Marcin Stęplewski. W drugim spo-
tkaniu w derbach chmielowic bezkonkurencyjny był Grunwald 
wysoko wygrywając, cztery bramki zdobył Rafał Woliński. Naj-
bardziej emocjonującym spotkaniem było mecz Oriona Rado-
mice z Meditransem. zespół z Dymin wygrywał 3:0 i pewnie 
prowadził grę, w drugiej połowie szybko stracona samobój-
cza bramka podcięła im skrzydła. za to animuszu dodała za-
wodnikom z Radomic. Dobre podania Przemysława Strójwą-
sa na hat-trik zamienił Daniel Bedla. Ostatnia bramka padła 
na 5 sekund przed końcem meczu. Ozdobą spotkania była in-
dywidualna akcja Huberta Moskwy i jego piękny gol. Kolejny 
mecz to niestety kolejna deklasacja Jumaru, nieszczęśliwy dla 
nich układ terminarza spowodował na początek spotkania z li-
derami tabeli, w następnych meczach powinno być zdecydo-
wanie lepiej. young Boys wysokim zwycięstwem zapewnili so-
bie awans na pozycję lidera, a Łukasz Zawadzki czterema go-
lami awans na pozycje lidera tabeli strzelców. W piątym meczu 

kolejki Brzeziny odniosły przekonywujące zwycięstwo- stając 
się solidną siłą MLF. Marcin Wieczorek stworzył ekipę, która 
może pokonać wszystkich- dobrym trafieniem był także trans-
fer Maćka Sławety z czarnych, który odwdzięczył się już czte-
rema trafieniami. ceramik nie bez problemów pokonał benia-
minka z Dębskiej Woli. zwycięstwo zapewnił Rafał Kowalski 
strzelając dwa gole, a mógł przynajmniej pięć (zmarnowany 
rzut karny i dwa przedłużone). Ogólnie obie drużyny zmar-
nowały 9 bezpośrednich sytuacji na strzelenie gola, marnując 
1 rzut karny i 8 przedłużonych. W ostatnim spotkaniu Orkan 
pewnie pokonał osłabionych Albatrosów, zwycięstw pozwoli-
ło ekipie Jakuba Kuca wskoczyć na czwarta pozycję w tabeli.

W czwartej kolejce zawodnicy zdobyli 53 bramki ( w tym 
dwie samobójcze). Sędziowie podyktowali 3 rzuty karne (2 
strzelone przez Marcina Stęplewskiego - Semabud i Jakuba 
Wojcieszyńskiego- Albatrosi) i 9 przedłużonych (tylko 1 wyko-
rzystany przez Rafała Wolińskiego dla Grunwaldu) oraz poka-
zali 7 żółtych i 4 czerwone kartki. Najwartościowszym graczem 
kolejki został Krzysztof Polak z Semabudu. Nowego sponso-
ra pozyskał zespól z Lisowa- teraz będzie grał pod nazwą eko 
Wat..

4 kolejka- 5 grudzień 2015r. (sobota)
czwarta kolejka rozpoczęła się pewnej wygranej Grunwal-

du. zawodnicy z chmielowic już po pierwszej minucie prowa-
dzili dwoma bramkami. Po dwa gola dla zwycięzców zdoby-
li Łukasz i Dariusz Wojciechowscy. Orion nie mógł myśleć o 
wygranej przy tak fatalnej skuteczności- wykorzystali tylko 1 z 

rwy. W następnych seriach eko Wat szczęśliwie pokonał WSW 
Kielce i dalej tylko planowane zwycięstwa faworytów. tytuł 
mistrzowski rozstrzygnął się w ostatnim spotkaniu. Gościom 
z Lipy wystarczyło zdobycie punktu, a zawodnikom z Radomic 
do tytułu potrzebne było zwycięstwo. Spotkanie lepiej rozpo-
częli zawodnicy eko Watu po golach Rafała Wolińskiego i Łu-
kasza Kwapisza prowadzili już 2:0, kontaktowa bramka Pio-
tra Pawłowskiego dała jeszcze nadzieję dla Oriona. Szanse na 
wyrównanie miał jeszcze Arkadiusz Strójwąs, ale jego strzał 
obronił Robert Kaczor. trzeci gol w wykonaniu Łukasza Kwa-
pisza ostatecznie rozstrzygnął końcowe losy zwycięstwa. eko 
Wat z kompletem punktów zwyciężył szóstą edycję turnieju-
pierwsze zwycięstwo zespołu z poza gminy. Dla bramkarza eko 
Watu Roberta Kaczora to drugi triumf po wygraniu rywalizacji 
w 2012 roku w barwach zespołu Przyjaciele chmielowic. Orion 
ostatecznie zakończył rywalizację na trzecim miejscu- trzeci raz 
z rzędu.

Wyniki:
Orkan Bilcza- WSW Kielce    0:1

Po golu Mariusza Oleksego dla WSW.
Orion Radomice- Starzy Morawica   0:0
WSW Kielce- eko Wat Lipa    1:2

Dla WSW samobójcza Grzegorza Porębskiego oraz Rafał 
Woliński i Hubert Przeździk dla eko Watu.

Starzy Morawica- Orkan Bilcza   0:1
Po golu Mariusza Sałkiewicza dla Orkana.

Orkan Bilcza- Orion Radomice   0:3
Po golach Piotra Pawłowskiego x 2 i Piotra Burasa dla 
Oriona.

eko Wat Lipa – Starzy Morawica   2:0
Po golach Łukasza Kwapisza i Pawła Gołuzda dla eko 
Watu.

WSW Kielce- Orion Radomice   0:4

Po czterech golach Piotra Burasa dla Orionu.
Orkan Bilcza – eko Wat Lipa   1:3

Jacek Kubicki dla Orkana oraz Rafał Woliński, Łukasz 
Kwapisz i Paweł Gołuzd dla eko Watu. 

Starzy Morawica- WSW Kielce   1:3
Michał Wojtasik dla Starych oraz Mariusz Oleksy x 2 
i Wiesław Kuza dla WSW Kielce. 

eko Wat Lipa- Orion Radomice   3:1
Po golach Rafała Wolińskiego, Łukasza Kwapisza x 2 dla 
eko Watu oraz Piotra Pawłowskiego dla Oriona.

Tabela końcowa VI Turnieju Oldbojów o Puchar Wójta

Zespół (miejsce) Punkty Bramki +/-

1.Eko Wat Lipa 12 10:3 +7

2.Orion Radomice 7 8:4 +4

3.WSW Kielce 6 5:7 -2

4.Orkan Bilcza 3 2:7 -5

5.Starzy Morawica 1 1:6 -5
 
Na zakończenie wójt Marian Buras wręczył najlepszym 

zespołom nagrody oraz puchary ufundowane przez Urząd 
Gminy. Wybrano także najlepszego zawodnika, którym zo-
stał gracz zwycięskiej drużyny Łukasz kwapisz, a najlepszym 
bramkarzem także z eko Watu Robert Kaczor.  Mecze sędzio-
wali  Zbigniew Górnicki i Piotr Grzywacz.

Skład zwycięzców: 
eko Wat Lipa: Robert Kaczor- Andrzej Kasperek, tomasz Ku-

bicki, Grzegorz Porębski, Paweł Gołuzd, Hubert Przeździk, Ra-
fał Woliński i Łukasz Kwapisz.

Jacek Kubicki
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6 rzutów karnych przedłużonych. W drugim spotkaniu Jumar 
po serii spotkań z zespołami prowadzącymi w MLF i spotkał się 
z sąsiadem z tabeli. zawodnicy z Kawczyna/Drochowa byli bli-
sko zdobycia punktów w tym meczu, przez większość spotka-
nia prowadzili lub remisowali. Dopiero końcówka należała do 
rywali z Morawicy, trzy gole Albatrosów zapewniły im drugą 
wygraną w tegorocznych rozgrywkach. W trzecim spotkaniu 
lider z Obic pewnie ograł Orlęta. cztery gole lidera strzelców 
Łukasza Zawadzkiego, trzy dołożył Mateusz Zawadzki i dwa 
Artura Szewczyk, co daje im prowadzenie w tabeli strzelców. 
czwarty mecz to bardzo wyrównane spotkanie zakończone 
minimalnym zwycięstwem Semabudu, który podtrzymał zwy-
cięską passę. zawodnicy Futsalu postawili zdecydowany opór 
jednego z faworytów do wygrania MLF. Bohaterem spotkania 
był Grzegorz Janicki, który zdobył zwycięską bramkę- dodając 
że w pierwszej połowie stał jeszcze na bramce. W derbach Bil-
czy ceramik ograł Orkana, swoją przewagę udokumentował w 
drugiej połowie dzięki hat-trikowi Adriana Sitarza. ceramik to 
jedna z trzech zespołów, które nie zaznały jeszcze smaku po-
rażki. Najwięcej sportowych emocji dostarczył mecz czarnych 
z Futsalem Brzeziny. zawodnicy z Morawicy prowadzili już 3:0, 
by dać sobie wbić kolejne trzy gole i doprowadzić do remisu. 
W końcówce czarni pokazali swoje większe doświadczenie i po 
golu Karola Gilewskiego zdobyli zwycięskiego gola. Brzeziny 
miały jeszcze szansę na punkt w tym spotkaniu, ale przedłu-
żonego karnego nie wykorzystał Dawid Zychowicz zdobywca 
dwóch bramek dla Futsalu. Po dwa gole dla zwycięzców zdo-
byli Wojciech Młynarczyk i Karol Gilewski. W ostatnim meczu 
czwartej kolejki Meditrans pewnie ograł eko Wat Lisów, notu-
jąc druga wygraną w MLF.

W czwartej kolejce padło 47 goli. zawodnicy wykonywa-
li 1 rzut karny, wykorzystany przez Przemysława Strójwąsa 
(Orion) i 13 przedłużonych karnych. z tego tylko cztery wyko-
rzystane przez Przemysława Bisagę (Orion), Dariusza Wojcie-
chowskiego (Grunwald), Andrzeja Kasperka (Jumar) i Kamila 
Dziewięckiego (young Boys).  Sędziowie pokazali 15 żółtych 
kartek i 3 razy wykluczyli zawodników. Graczem 4 kolejki zo-
stał Łukasz Zawadzki z young Boys. 

5 kolejka- 12 grudzień 2015r. (sobota)
Piąta kolejka spotkań rozpoczęła się od pewnego zwycię-

stwa czarnych nad Orkanem, po dwie bramki w tym spotka-
niu dla zwycięzców zdobyli Wojciech Młynarczyk i Karol Bielec-
ki. Drugie spotkanie było pełne zwrotów akcji, najpierw pew-
nie po dwóch bramkach Łukasza Wojciechowskiego Grun-
wald prowadził 2:0, bramka zdobyta przez Albatrosów autor-
stwa Michała Pawłowskiego dała nadzieję na dościgniecie ry-
wali z chmielowic. Po przerwie dwukrotnie notowano remis, 
a zwycięskiego gola dla młodzieży z Morawicy zdobył Maciej 
Piecyk. Na kilka sekund przed końcem „niesportowe emocje 
udzieliły się” Albatrosom. Kosztowało to ich cztery żółte kart-
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ki i aż trzy czerwone (jedna już po zakończeniu meczu). zwy-
cięstwa zanotowały także zespoły Orion Radomice i ceramik. 
Dla zespołu z Bilczy było to cenne zwycięstwo, które pozwoli-
ło awansować na pozycję lidera. trzy gole w tym spotkaniu za-
notował Szymon Ubożak. W spotkaniu dwóch zespołów o tej 
samej nazwie, lepsi byli zawodnicy z Brzezin- minimalnie po-
konują ekipę z Dębskiej Woli. W spotkaniu na szczycie padł 
pierwszy w tegorocznych rozgrywkach remis. Początek spotka-
nia należał do young Boys, który po golach prowadzących w 
tabeli strzelców Łukasza i Mateusza Zawadzkich prowadził 
już 2:0. Rywale z Semabudu szybko się ocknęli i już przed prze-
rwą doprowadzili do remisu wykorzystując dwa stałe fragmen-
ty gry. Po przerwie Semabud poszedł za ciosem i wyszedł na 
prowadzenie za sprawą Roberta Kotwicy. Mistrzowie z Obic 
za wszelką cena próbowali doprowadzić do remisu i udało im 
się to pop indywidualnej akcji Artura Szewczyka (który nota 
bene kilka minut wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego). Po 
koniec meczu „Młodzi chłopcy” mieli jeszcze sytuację na wy-
graną, ale nie wykorzystali gry w przewadze w ostatniej mi-
nucie. Spotkanie zakończyło się zasłużonym remisem. Podob-
nie jak ostatnim mecz piątek kolejki Jumaru z eko Watem. za-
wodnicy z Kawczyna/Drochowa prowadzili pewnie do przerwy 
2:0. Po przerwie sytuacja zmieniła się diametralnie i za sprawą 
trzech goli zawodnicy z Lisowa wyszli na prowadzenie. Dwa z 
nich autorstwa Patryka Wierzbickiego. Do remisu i końcowe-
go wyniku Jumar doprowadził Damian Wojda.

 W 5 kolejce padło 42 gole. zawodnicy wykonywali 2 rzu-
ty karne, z czego jeden został wykorzystany przez Jacka cieśli-
ka z Semabudu. Sześć razy próbowali z rzutów karnych prze-
dłużonych, swoja próbę wykorzystał tylko Krzysztof Polak z Se-
mabudu. Sędziowie pokazali zawodnikom 9 żółtych i 4 czer-
wone kartki. MVP piątej kolejki został Bartłomiej Król z Futsa-
lu Brzeziny.

Tabela Morawickiej Ligi Futsalu (MLF)
(stan na 17 grudnia 2015r.):

zespół mecze punkty bramki
1.Ceramik Bilcza 5 15 27:6
2.Young Boys Obice (m) 5 13 36:7
3.Semabud Bilcza 5 13 25:8
4.Czarni Morawica 4 9 27:9
5.Futsal Brzeziny 5 9 22:16
6.Albatrosi Morawica 5 9 13:16
7.Grunwald Chmielowice 5 6 20:17
8.Meditrans Dyminy Granice 5 6 14:14
9.Futsal Dębska Wola (b) 6 6 16:17
10.Orkan Bilcza 5 6 18:20
11.Orion Radomice (b) 5 6 14:24
12.Eko Wat Lisów 5 4 9:26
13.Jumar Kawczyn/Drochów 5 1 7:39
14.Orlęta Chmielowice (b) 5 0 5:34
Oznaczenia: b-beniaminek, m-mistrz. O miejscu w tabeli de-
cyduje: punkty, bezpośredni pojedynek, różnica goli, większa 
liczba strzelonych.

Klasyfikacja strzelców (czołówka):
13 Łukasz zawadzki (1k., young Boys)
9 Szymon Ubożak (ceramik)  oraz Mateusz zawadzki (young 

Boys)
7 Karol Gilewski 1 k.p. i Wojciech Młynarczyk (obaj czarni) 

oraz Artur Szewczyk (2k., young Boys)
6 Jakub Maniara (1k., Futsal D.W.)  oraz Rafał Woliński (1k.p., 

Grunwald)
5 Daniel Bedla (Orion), Jakub Półchłopek (ceramik),Mateusz 

Sołtys ( czarni), Maciej Wawrzycki (Semabud) oraz Łukasz 
Wojciechowski (Grunwald)

Jacek Kubicki
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Wójt Marian Buras wręczył morawickim morsom grube pomarańczowe czapki

Pięćdziesięciu Morsów powitało Nowy Rok  
w morawickim zalewie

W karnawałowych maskach, grubych pomarańczowych czapkach z logo Świętokrzyskiego Klubu Morsów 
wręczonych przez wójta gminy Morawica Mariana Burasa i oczywiście z szampanem w dłoni -  
hucznie i lodowato Nowy Rok 2016 powitał Świętokrzyski Klub Morsów nad zalewem w Morawicy,  
który od pięciu już lat jest stałym miejscem spotkań świętokrzyskich miłośników zimowych kąpieli. 

Były życzenia, szampan i pluskanie w zimnych wodach mo-
rawickiego zalewu. 1 stycznia, aż pięćdziesięciu amatorów zi-
mowych kąpieli postanowiło uczcić Nowy Rok tradycyjną lamp-
ką szampana, wypitą nie gdzie indziej, jak w lodowatej wodzie 
morawickiego zalewu. – to już piąty sezon, kiedy Świętokrzyski 
Klub Morsów zażywa zimowych kąpieli nad zalewem w Mora-
wicy – poinformowała edyta chłąd, członkini Świętokrzyskie-
go Klubu Morsów. - zaczynaliśmy naszą przygodę w kilkana-
ście osób. teraz Nowy Rok witamy już całkiem sporą grupą. 
cieszę się, że nasz klub się powiększa z każdym sezonem. Ką-
piel w lodowatej wodzie to samo zdrowie - przekonuje edyta 
chłąd, która jeszcze nie tak dawno, bo w 2014 roku, była jedy-
ną kobietą witającą Nowy Rok w morawickim zalewie.

Noworoczna kąpiel morsów to nie tylko okazja do wznie-
sienia symbolicznej lampki szampana i złożenia sobie życzeń. 
Świętokrzyskie morsy tego dnia upamiętniają osobę zmarłego 
29 maja 2012 roku edwarda Dłużewskiego, który był założy-

cielem i wieloletnim pre-
zesem Święto-

krzyskiego 
K l u b u 

Morsów. Jak przypomniano, Pan edward Dłużewski był naj-
starszym morsem w regionie. zmarł w wieku 77 lat.

Większość świętokrzyskich morsów kąpie się od wielu lat. 
Wszyscy przekonują, że lodowate kąpiele to doskonały sposób 
nie tylko na poprawę nastroju, ale przede wszystkim to świet-
na recepta na zdrowie. – Dzięki naszej pasji nabywamy odpor-
ności, przestajemy chorować i uodparniamy się na wszelkie-
go rodzaju infekcje – zapewniali członkowie Świętokrzyskiego 

Kluby Morsów. A próbować uodparniających zimnych kąpie-
li, jak zapewniali może każdy. - Grunt to dobrze się rozgrzać 
i nie przebywać w wodzie zbyt długo. Polecamy wszystkim 
i zapraszamy do wspólnych kąpieli – zachęcali członkowie 
Świętokrzyskiego Klubu Morsów.

Morsy kąpią się nad zalewem w Morawicy od listo-
pada do kwietnia. W tym czasie regularne spotkania na 
plaży organizowane są w każdą sobotę o godzinie 15:30 
i niedzielę o godzinie 12:00. – zapraszamy wszystkich 
chętnych do spróbowania lodowatych kąpieli nad zalew 
do Morawicy we wszystkie weekendy – zapraszają człon-

kowie Świętokrzyskiego Klubu Morsów.

Agnieszka Olech
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fot. Radomski

 Morsy w Morawicy tradycyjnie już świętują Nowy Rok lodowatą kąpielą



                  W Morawicy  
hucznie powitano

Wielkie świętowanie przed budynkiem centrum Sa-
morządowego w Morawicy rozpoczęło się o godzinie 
22. Bawiono się przy doskonałej muzyce, o którą za-
dbał DJ Sławomir Orkisz. Były też różnego rodzaju kon-
kursy z cennymi nagrodami, a na wszystkich zmarznię-
tych czekała gorąca kiełbaska z grilla i pyszna herbata. 

tuż przed północą rozpoczęło się wspólne odlicza-
nie, a punktualnie o północy niebo nad Morawicą roz-
świetlił pokaz sztucznych ogni. 
zgodnie z tradycją, przy lampce 
szampana, którą wszystkich go-
ści częstowali pracownicy cen-
trum Samorządowego w Mora-

Nowy Rok
Wspaniała zabawa, wielkie odliczanie, 
toasty i niezapomniany pokaz sztucznych 
ogni – mieszkańcy gminy Morawica 
tradycyjnie już powitali Nowy Rok przed 
centrum Samorządowym w Morawicy. 

wicy, składano sobie życzenia. te dla wszystkich mieszkań-
ców złożył również wójt gminy Morawica, Marian Buras 
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Morawica, ewą za-
czek-Kucharską. – Życzę wszelkiej pomyślności, samych 
sukcesów, dużo zdrowia i niech się spełniają Państwa 
plany osobiste i zawodowe. Niech w 2016 roku dopisuje 
Wam szczęście – życzył wójt Marian Buras.

Sylwestrowa zabawa w Morawicy była znakomita. 
teraz nie pozostaje już nic innego, jak wierzyć, że Nowy 
2016 Rok będzie lepszy od poprzedniego.

Agnieszka Olech

   fot. Radomski


