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Pielgrzymi z Francji i z Kanady 
gościli w gminie Morawica

Sportowe zmagania w pięknych 
okolicznościach przyrody w Mo-
rawicy, czyli MTBCrossMaraton

Morawiccy artyści wyróżnieni 
w Bukowinie Tatrzańskiej 
na „Sabałowych Bajaniach”

KAJA KRASKA Z ŁABĘDZIOWA 
ZDOBYŁA KORONĘ NAJPIĘKNIEJSZEJ!
Na deskach muszli koncertowej w Morawicy odbyła się najbar-
dziej gorąca impreza tego lata - Wybory Miss, Małej Miss i Małego 
Mistera Gminy Morawica. Koronę Miss Gminy Morawica zdobyła 
Kaja Kraska z Łabędziowa. Małą Miss okrzyknieto Klaudię Chałon 
z Piasecznej Górki, a Małym Misterem został Piotr Kurek z Piasecz-
nej Górki. Wszyscy będą nam królować przez okrągły rok, aż do 
następnych wyborów.
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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

Nam nie potrzebny żaden test.

Kryta Pływalnia „KORAL”

w Morawicy jest the best.

W każdy dzień od 6 z rana

zapraszamy największych fanów pływania.

Warunki najlepsze mamy

i o każdego Klienta należycie dbamy,

a do pełnej radości

potrzeba nam takich jak Państwo gości.
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Chałupkowe Garcynki
zachwyciły cudeńkami z gliny

Kiermasz wyrobów ceramicznych, pokazy toczenia na kole garncarskim oraz lepienia figurek z gliny, konkurs 
na najładniejszą pracę z gliny, a także liczne występy i oczywiście zwiedzanie Ośrodka Tradycji Garncarstwa 
w Chałupkach, a na zakończenie występ gwiazdy wieczoru zespołu „LUŹNY SKŁAD” – tegoroczne osiemnaste 
w historii “Chałupkowe Garcynki” tradycyjnie już ściągnęły prawdziwe tłumy.

 Chałupki słynęły niegdyś z wyrobu glinianych naczyń. Tutaj 
początki rodzimego garncarstwa - udokumentowane wykopa-
liskami - sięgają XVI wieku. Pamięć o tych czasach w Chałup-
kach jest pielęgnowana z pokolenia na pokolenie, a każdego 
roku w ostatnią niedzielę lipca organizowane jest tu znane 
już nie tylko w naszym regionie wielkie wydarzenie “Chałup-
kowe Garcynki”. - W skali Europy jest to miejsce absolutnie 
wyjątkowe. Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach jest 
ewenementem nie tylko w skali kraju i chyba nikogo nie dziwi 
fakt, że każdego roku odwiedza go tysiące turystów z kraju 
i zagranicy – zaznacza Marian Buras, wójt gminy Morawica. 
- Zależało nam bardzo, aby to miejsce, które jest miejscem au-
tentycznym, utrwalić w pamięci mieszkańców nie tylko Chału-
pek, ale i gminy Morawica, a także regionu. Tradycje garncar-
stwa w Chałupkach sięgają kilkuset lat wstecz. Powołanie do 
życia Ośrodka Tradycji Garncarstwa pozwoliło na uchronienie 
od zapomnienia tego niezwykłego i autentycznego miejsca. 
Piece, które tu stoją, to piece, które dokładnie tak samo wy-
glądały przed wojną. W Chałupkach ta historia ciągle jest żywa 
W Chałupkach ciągle mamy czynnych garncarzy, którzy upra-
wiają swoje rzemiosło, robią także szkolenia nie tylko dla dzieci 
i młodzieży, ale również dla dorosłych. Kustosz tego muzeum, 
Józef Głuszek, który jest synem znanej rodziny garncarskiej, 
od osiemnastu lat znakomicie opowiada o tym, jak dawniej 
wyglądała praca garncarzy i znakomicie promuje ten obiekt – 
dodaje włodarz gminy.
 Na “Chałupkowe Garcynki” zjeżdżają garncarze z całego 
kraju, prezentując własnoręcznie robione gliniane cudeńka. 
Można było podziwiać i kupować gliniane misy, donice, wa-
zony, ale też durszlaki, garnki do gotowania, czy zabawki. Naj-
większą jednak furorę w tym roku robiły kropielnice i gliniane 
patelnie. - Od osiemnastu już lat na “Chałupkowe Garcynki” 
przyjeżdżają garncarze z całego kraju. Dzięki nim, każdego 
roku nasz Ośrodek Tradycji Garncarstwa wbogaca się o nowe 

eksponaty, które to właśnie oni nam przekazują – mówi Józef 
Głuszek, kustosz Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach. 
 Jak co roku, atrakcji w Chałupkach nie brakowało, a to 
głównie za sprawą tego, że zjechali tu najbardziej cenieni 
i uznani mistrzowie garncarstwa. Zainteresowanie glinianymi 
cudeńkami, własnoręcznie robionymi przez przybyłych na fe-
styn garncarzy z całego kraju, było ogromne. To dowód na to, 
że dobra passa i moda na garncarstwo powraca. - Gliniane wy-
roby wracają do łask. Ludzie chętnie kupują gliniane naczynia, 
co nas ogromnie cieszy – potwierdza Elżbieta Klimczak, znana 
i ceniona garncarka. 
 Po wrażeniem nie tylko glinianych wyrobów, ale też orga-
nizacji wydarzenia, jak i samego muzeum byli zaproszeni go-
ście, którzy zgodnie podkreślali, że w Chałupkach trzeba po 
prostu być. - Chałupki słyną z wyrobów garncarskich nie tylko 
w naszym regionie. To niezwykle ważne miejsce na mapie tu-
rystycznej naszego regionu – podkreślał Krzysztof Lipiec, Po-
seł na Sejm RP. Podobnego zdania byli także obecni podczas 

wydarzenia inni parlamentarzyści 
oraz samorządowcy.
 Podczas wydarzenia moż-
na było nie tylko zakupić wyroby 
z gliny, ale tez samemu spróbo-
wać je wykonać na kole garncar-
skim. Zgromadzona publiczność 
zobaczyła też inscenizację ludo-
wego obrzędu „Chałupkowe Gar-
cynki” w wykonaniu członkiń ze-
społu Brzezinianki. Chałupkowym 
Garncynkom towarzyszyły także 
występy lokalnych zespołów arty-
stycznych, a na zakończenie gości 
bawiła gwiazda wieczoru, zespół 
“LUŹNY SKŁAD”.

Agnieszka Olech
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Gliniane cudeńka zachwyciły tłumnie przybyłych gości

Najmłodsi licznie wzięli udział w konkursach na najładniejszy wyrób z gliny
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 Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod 
wezwanie Chrystusa Dobrego Pasterza w Obicach, skąd za-
proszeni goście przenieśli się na część oficjalną do Drochowa 
Dolnego. Tutaj zebranych powitała kierownik zespołu folklory-
stycznego Janina Kumor, dziękując gościom za liczne przybycie, 
wśród których znaleźli się: Senator Krzysztof Słoń, Wojewoda 
Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Starosta Powiatu Kieleckiego 
Michał Godowski, Prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Mil-
carz oraz mieszkańcy i przyjaciele zespołu, o którego zasługach 
i osiagnięciach zgodnie mówili zaproszeni goście. 
 Powstanie zespołu folklorystycznego w Drochowie datuje 
się na 1986 rok. - Wtedy to zarówno w Drochowie Górnym, jak 
i Dolnym otwierano remizy strażackie. Aby podnieść rangę tych 
wydarzeń w obu miejscowościach zawiązały sie zespoły folklo-
rystyczne, które to z biegiem czasu połączy swoje siły i tak po-
wstał zespół folklorystyczny “Drochowianki”. Pierwszą kierow-
niczką zespołu w Drochowie Górnym była Jadwiga Kubicka, 
a w Drochowie Dolnym Irena Kosmala. Po połącznieu zespołów 
kierownictwo objęła Zofia Gwóźdź. Wówczas w skład zespołu 
wchodziło osiem osób – poinformowała obecna kierowniczka 
Janina Kumor. 
 W krótkim czasie zespół zasłynął nie tylko w gminie Mora-
wica, ale i w całym województwie. Bowiem już w 1996 roku 
zespół zdobył I miejsce w Gminnym Przeglądzie Zespołów Folk-
lorystycznych, a w 1997 roku II miejsce w Buskich Spotkaniach 
z Folklorem. Zespół wystąpił również wspólnie ze znanym ze-
społem „MAFIA” podczas imprezy w Krainie latających Scyzory-
ków w Tokarni. I tak, w kolejnych zdobywano kolejne nagrody 
i wyróżnienia podczas przeglądów gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich. Od 2013 roku do chwili obecnej zespołem kie-
ruje Janina Kumor. Z biegiem lat skład zespołu ulegał zmianie 
– obecnie liczy 13 członków w tym 10 pań i 3 panów.  Stąd 
też  nastąpiła zmiana w nazwie na „DROCHOWIANIE”. Należy 
podkreślić, iż członkinią zespołu jest znana śpiewaczka Alfreda 
Nowak.
 Zespól swymi występami uświetnia wiele gminnych wyda-
rzeń kulturalnych. Chętnie włącza się również w przygotowy-

30-lecie Zespołu Folklorystycznego 
„Drochowianie”

24 lipca, swoje 30-lecie świętował Zespół Folklorystyczny „Drochowianie”. Z tej okazji, Zespół dał wspaniały 
popis swoich umiejętności wokalnych i muzycznych, a jubileusz uświetnił występ Zespołu Korytniczanie oraz 
Zespołu Pieśni i Tańca „Morawica”. Tego dnia nie zabrakło ogromnej dawki dobrego humoru, a goście przy 
dźwiękach ludowej muzyki długo jeszcze bawili się, świętując wraz z „Drochowianami”.

wanie przepysznych potraw regionalnych podczas degustacji 
kulinarnych. Za to zaangażowanie w życie kulturalne gminy 
Morawica oraz krzewienie tradycji ludowych jako pierwszy po-
dziękowania i gratulacje  złożył włodarz gminy, wójt Marian 
Buras. - To właśnie Panie prezentują ten najczystszy, prawdzi-
wy folklor, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenia. 
Dziękuję Paniom za to piękne śpiewanie. To wielkie bogactwo 
w jednej nie tak dużej miejscowości trzeba kultywować i pie-
lęgnować i dziękuję, że to właśnie robicie. Jesteście zespołem, 
który pobudza i aktywizuje działalność kulturalną. Życzę Wam 
drogie Panie wytrwałości i sukcesów, żeby ta dobra passa trwa-
ła dalej, a w życiu osobistym zdrowia, bo ono jest najważniej-
sze – powiedział wójt gminy Morawica, Marian Buras, składa-
jąc jako pierwszy życzenia dostojnym jubilatkom i przekazując 
imienne listy gratulacyjne oraz wspaniały prezent.
 Słowa uznania na ręce „Drochowian” złożyli również zapro-
szeni goście. - Niech dzisiejsze spotkanie stanie się okazją do 
przekazania najgłębszych wyrazów szacunku i uznania za pra-
cę, jaką wkładacie w rozwój kulturalny gminy Morawica – pod-
kreslała Wojewoda Świętokrzyski, Agata Wojtyszek. - Jestem 
pod wrażeniem waszych osiągnięć artystycznych i życzę wielu 
sukcesów oraz spełnienia wszystkich planów – życzył Senator 
Krzysztof Słoń, a Starosta Powiatu Kieleckiego, Michał Godow-
ski podkreślał jak ważną rolę pełnią zespoły folklorystyczne 
w poszczególnych miejscowościach powiatu kieleckiego.
 Tego dnia Zespół Folklorystyczny „Drochowianie” dosłow-
nie utonął w morzu kwiatów i prezentów od licznie zgro-
madzonych gości. Kolejka z życzeniami nie miała końca. Po 
niekończących się gratulacjach, odśpiewaniu chórem tradycyj-
nego „Sto lat” i symbolicznym toaście „Drochowianie” staro-
polskim zwyczajem zaprosili gości do biesiadnego stołu, gdzie 
można było spróbować tradycyjnych potraw ludowych, przy-
gotowanych osobiście przez Panie.
 Zespołowi Folklorystycznemu „Drochowianie” życzymy ko-
lejnych, wspaniałych lat, sukcesów artystycznych, wiernej pu-
bliczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

Agnieszka Olech
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Słowa uznania na ręce „Drochowian” złożyli zaproszeni goście

Okazały tort był wspaniałym prezentem z okazji 30-lecia Zespołu Folklorystycznego 
“Drochowianie”
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 - W tym roku tradycyjnie staraliśmy się zapewnić jak naj-
więcej atrakcji dla wszystkich mieszkańców Brzezin, ale i nie 
tylko, bo z każdym rokiem pojawia się u nas coraz więcej osób 
nie tylko z naszej gminy. Ogromnie nas to cieszy, bo nasz fe-
styn ma za zadanie przede wszystkim integrować – podkreśla-
ła Marianna Węgrzyn, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin 
i Podwola. - Poza tym, chcemy również wspierać sportowców. 
Z roku na rok zgłasza się większa liczba chętnych do wzięcia 
udziału w Biegu o Laur Brzezin. Przyjeżdżają do nas biegacze 
z całego kraju. Chcemy, żeby nasze pikniki miały również wy-
dźwięk sportowy – dodaje prezes Marianna Węgrzyn. 
 Trzeba przyznać, że w tym roku wyjątkowy charakter miał 
Brzeziński Piknik Artystyczny, który z okazji Światowych Dni 
Młodzieży stał się spotkaniem międzynarodowym. - Na terenie 
gminy Morawica w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży 
gościmy blisko 130 pielgrzymów z Francji i Kanady. Wszystkich 
postanowiliśmy zaprosić nie tylko do udziału w naszym do-
rocznym festynie, ale także do udziału w Biegu o Laur Brzezin. 
Specjalnie dla pielgrzymów i wolontariuszy stworzyliśmy do-
datkową konkurencję. Sam wziąłem w niej udział i szczerze 
powiem, że chociaż łatwo nie było, to wszyscy bawiliśmy się 
znakomicie – zazanczył Damian Zegadło, jeden z organizato-
rów Brzezińskiego Pikniku Artystycznego. 
 Pod wrażeniem wydarzenia byli goście z zagranicy. Podkre-
ślali oni, że bardzo im się u nas podoba, a ludzie w Morawicy 
są wyjątkowo mili. - Jesteśmy zachwyceni serdecznością i życz-

7 Bieg o Laur Brzezin za nami 
Bieg na dystansie siedmiu kilometrów, bieg przedszkolaka i wyjątkowo po raz pierwszy w historii międzyna-
rodowy bieg pielgrzymów i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży - jak co roku w Brzezinach w ramach 
Brzezińskiego Pikniku Artystycznego odbył się siódmy w historii Bieg o Laur Brzezin zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. 

liwością ludzi z terenu gminy Morawica. Wszyscy są bardzo 
mili, a festyn, w którym mogliśmy wziąć udział jest niesamo-
wity – mówili zgodnie Albert i Martin Milamouno z Francji. 
Podobnie zachwytu nie kryła obecna podczas festynu Agata 
Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski. - Jestem zauroczona tą 
miejscowością i ludźmi, którzy tak angażują się w wydarzenia 
organizowane dla lokalnej społeczności. Ten festyn to wspania-
ła rozrywka dla całych rodzin i doskonała integracja – podkre-
ślała Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski.
 Poza licznymi konkursami i występami jednym z najważ-
niejszych punktów festynu bez wątpienia jest Bieg o Laur Brze-
zin. W tym roku ściągnął on ponad setkę zawodników, którzy 
sprawdzili swoje siły na dystansie o długości 7 kilometrów – 
symbolizujacych długość miejscowości Brzeziny. Najszybszym 
na tej trasie okazał się Andrzej Starżyński z Klimontowa z cza-
sem 22 min 47 sekund. Tym samym zdobył “Laur Brzezin 2016” 
i zdobył nagrodę główną w postaci laptopa. Jak podkreślał po 
zakończonym biegu, brzezińska trasa jest bardzo wymagająca. 
- Trasa biegła przez dosyć trudny teren i trzeba było wykazać 
się nie lada sprawnością i tężyzną fizyczną, aby ją pokonać – 
przyznał Andrzej Starżyński – zdobywca “Laura Brzezin 2016”
 Warto zaznaczyć, że oprócz cennych nagród rzeczowych 
dla laureatów, organizatorzy przewidzieli także pamiątkowe 
medale dla wszystkich sportowców biorących udział w biegu. 
Towarzyszący Biegowi o Laur Brzezin brzeziński Piknik Arty-
styczny w tym roku ściągnął prawdziwe tłumy.

 Agnieszka Olech
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W Biegu o Laur Brzezin biorą udział sportowcy z całego kraju

Najlepsi triumfowali na podium

Najmłodsi uczestnicy wydarzenia wykazali się ogromną sprawnością fizyczną

Sołtysi rywalizowali ze sobą w specjalnie przygotowanych konkurencjach
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 Statystyki dotyczące natężenia ruchu na odcinku drogi kra-
jowej numer 73 biegnącej przez gminę Morawica przedstawił 
zastępca wójta gminy Morawica, Marcin Dziewięcki. - Według 
danych z 2015 roku przez gminę Morawica w ciągu doby prze-
jeżdża ponad 20 tysięcy samochodów, z czego blisko 4 tysiące 
to samochody ciężarowe – podkreślał zastępca wójta, Marcin 
Dziewięcki, który mówił także o codziennych trudnościach 
życia w otoczeniu drogi nr 73. Włodarz gminy, wójt Marian 
Buras przedstawił wiele argumentów przemawiających za ko-
niecznością szybkiego przebudowania tej drogi. - Brak świateł 
i związane z tym trudności włączenia się do ruchu, brak chod-
ników chociażby w Woli Morawickiej, gdzie każdego dnia dzie-
ci chodzą do szkoły to stałe zagrożenie bezpieczeństwa. Jako 
gmina nic nie możemy z tym zrobić, bo zgodnie z przepisami 
nie możemy inwestować przy drogach krajowych. Przebudowa 
tej drogi da także szanse na przyspieszenie rozwoju gospodar-
czego – argumentował wójt Marian Buras. 
 Jak podkreślał Jacek Bojarowicz, pełniący obowiązki gene-
ralnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, prace nad przy-
gotowaniem przebudowy obwodnicy trwają i są na etapie ak-
tualizacji dokumentacji decyzji środowiskowych, które straciły 
ważność. - Projekt zakładający przebudowę 8,2 km trasy od 
Kielc do Woli Morawickiej, wraz z budową obwodnicy Morawi-
cy i Woli Morawickiej znajduje się w Programie Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2017-2020. Będziemy gotowi do ogłoszenia 
przetargu w systemie projektuj i buduj w grudniu tego roku 
– mówił dyrektor Jacek Bojarowicz, przyznając jednocześnie, 
że istnieje problem z finansowaniem inwestycji, której reali-

Droga krajowa numer 73
tematem konferencji w Morawicy

20 tysięcy pojazdów na dobę i kilometrowe korki – tak jeździ się drogą krajową numer 73 biegnącą przez gmi-
nę Morawica. O przyspieszeniu projektu przebudowy tej drogi na odcinku Kielce–Wola Morawicka wraz z ob-
wodnicami Morawicy i Woli Morawickiej szeroko dyskutowano podczas zorganizowanej przez wójta gminy 
Morawica, Mariana Burasa konferencji, która odbyła się 26 sierpnia w Centrum Samorządowym w Morawicy. 
Udział w niej wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, władze 
lokalne szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, a także przedsiębiorcy i mieszkańcy.

zacja została wyceniona na 290 milionów złotych.  - Wartość 
wszystkich inwestycji wpisanych do Programu szacuje się na 
200 miliardów złotych, a zabezpieczony budżet wynosi 107 
miliardów, z których do dyspozycji jest 30, ponieważ na niektó-
re z projektów już zostały podpisane umowy – poinformował 
podkreślając, że każda z wpisanych dróg jest drogą potrzebną 
dla kraju. Apelował też do parlamentarzystów o lobbowanie 
ponad podziałami politycznymi na rzecz pozyskania środków 
na realizację przebudowy drogi krajowej numer 73 na odcin-
ku Kielce–Wola Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy i Woli 
Morawickiej.
 Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA, 
zaznaczył, iż dobiegają już końca prace nad kompletowaniem 

 Zadanie realizowane jest w ramach „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mo-
rawica na lata 2007-2032” Na realizację tego przedsięwzięcia 
gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 50.940,00 zł ze 
środków:
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach –20.979,00 zł, tj. 35,00% kosztów 
kwalifikowanych zadania,

Dotacja dla gminy na usuwanie azbestu 
W lipcu br. Gmina Morawica podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach na realizację zadania „Usuwanie i i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z te-
renu gminy Morawica w 2016 r.”

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie –29.961,00 zł, tj. 49,98 % kosztów 
kwalifikowanych zadania.

 Koszt całkowity zadania wynosi 59.940,00 zł. W ramach za-
dania planowane jest usunięcie i unieszkodliwienie ponad 165 
Mg szkodliwego eternitu z 87 nieruchomości.

Podczas konferencji szeroko dyskutowano o przyspieszeniu projektu przebudowy drogi 
na odcinku Kielce–Wola Morawicka wraz z obwodnicami Morawicy i Woli Morawickiej
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 Pielgrzymi do gminy Morawica przyjechali w środę 20 lip-
ca. Na drugi dzień odbyła się poranna Eucharystia w Kościele 
w Brzezinach. Następnie udali się z pielgrzymką do Wiślicy. Tam  
uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym, podczas którego 
modlili się o zdrowie i uwolnienie. Po powrocie zaproszono 
wszystkich gości do remiz na poczęstunek przygotowany przez 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Nie obyło się także bez za-
bawy. Goście pożegnali się wspólną modlitwą i udali się do 
rodzin, które ich przyjmują.
 Pielgrzymi z Francji i z Kanady zostali podzieleni na trzy 
grupy. Trzeciego dnia pobytu każda z nich odwiedziła Centrum 
Samorządowe w Morawicy. - Do gminy Morawica przybyły 
104 osoby z północno-zachodniej Francji i 27 osób z Kana-

Pielgrzymi z Francji i z Kanady
gościli w gminie Morawica

Grupa 130 pielgrzymów z Francji i z Kanady przyjechała do gminy Morawica i tu przygotowywała się do głów-
nych obchodów Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie.

dokumentacji dla tego przedsięwzięcia. - W grudniu tego roku 
będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu w systemie projek-
tuj i buduj. Pieniądze na prace przygotowawcze są zagwaran-
towane, na roboty jeszcze nie – potwierdził. 
 Obecni podczas spotkania parlamentarzyści zapowiedzie-
li wypracowanie wspólnego stanowiska ponad podziałami 
w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Kiel-
ce - Wola Morawicka, które przekazane zostanie do władz na 
szczeblu krajowym. - Ta obwodnica powstanie. Problem jest 
tylko kiedy, bo powinna być już dawno – mówił poseł Krzysz-
tof Lipiec,  który był współorganizatorem konferencji w Mora-
wicy. - Na chwilę obecną zostało podjęte postępowanie nad 
kontynuacją procesu przygotowawczego. Teraz najważniejsze 
przed nami jest zdobycie środków na realizację inwestycji – 
przyznał poseł Krzysztof Lipiec, dziękując jednocześnie GDD-
KiA za złożenie aneksu do programu inwestycyjnego polega-
jącego na tym, aby obwodnica Morawicy w całości była drogą 
dwujezdniową. - Pierwotnie nasi poprzednicy założyli, że na 
odcinku od Morawicy po Wolę Morawicką ma być to droga 
jednojezdniowa. Dwujezdniowa droga co prawda podwyższa 
koszty inwestycyjne, ale jestem przekonany, że damy radę – za-
pewniał i zadeklarował, że będzie czynił wszystko, aby środki 
na przebudowę tej drogi znalazły się jak najszybciej. - Parla-
mentarzyści Prawa i Sprawiedliwości przygotują stosowną pe-
tycję, którą skierujemy do Ministra Infrastruktury i Środowiska 
Andrzeja Adamczyka. Petycję tę przekażemy także do podpisu 
i poparcia dla parlamentarzystów innych opcji politycznych, 

aby zademonstrować, że zależy nam wszystkim na tej ważnej 
drodze nie tylko dla Morawicy, ale i dla całego województwa 
świętokrzyskiego – mówił poseł Krzysztof Lipiec. 
 Licznie zebrani podczas konferencji parlamentarzyści i wła-
dze samorządowe jednogłośnie zadeklarowały wsparcie pe-
tycji. Wsparcie w szybkim przygotowaniu wszelkiej niezbęd-
nej dokumentacji potrzebnej do przebudowy drogi krajowej 
numer 73 zapowiedziała również obecna podczas spotkania 
wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek. - W sprawie moż-
liwości finansowania inwestycji drogowych w naszym regio-
nie już wcześniej spotkałam się z wiceministrem infrastruktury 
i budownictwa Jerzym Szmitem. Musimy zrobić wszystko, aby 
przekonać władze do znalezienia środków na przebudowę dro-
gi, która jest jedną z najważniejszych tras w regionie – mówiła 
wojewoda Agata Wojtyszek.   
 Swoje stanowisko z apelem do najwyższych władz pań-
stwowych o wsparcie inicjatywy niezwłocznego rozpoczęcia 
przebudowy drogi krajowej nr 73 przygotowali także samo-
rządowcy z Morawicy. Dokument zostanie przekazany na ręce 
premier Beaty Szydło, wicepremiera i ministra rozwoju Mate-
usza Morawieckiego, ministra infrastruktury i budownictwa, 
Andrzeja Adamczyka.

Agnieszka Olech

dy. Pielgrzymi goszczą w parafiach Brzeziny, Bilcza, Morawica, 
Dębska Wola i Radomice. W ciągu dnia opiekujemy się nimi 
wraz z wolonatriuszami, a na nocny spoczynek udają się do 
rodzin z terenu gminy Morawica, które wyraziły chęć przyjęcia 
ich. Pielgrzymi to w większości ludzie młodzi, zaangażowani 
w życie swoich parafii. Ludzie, którzy przez swoją funkcję i po-
sługę umacniają tam swoją wiarę, a u nas dzielą się nią z nami 
– podkreślał ksiądz Marcin Polak, koordynator dekanalny ŚDM 
w Morawicy, który zaznaczył, że młodzi pielgrzymi chętnie 
uczestnicza w progranie przygotowanym specjalnie dla nich. 
- Program ten zawiera wiele róznych atrakcji, począwszy od 
spotkań na katechezie, eucharystiach odprawianych w róż-
nych językach, po dzieła miłosierdzia, które na terenie parafii 

Projekt zakładający przebudowę 8,2 km trasy od Kielc do Woli Morawickiej, wraz z bu-
dową obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej znajduje się w Programie Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2017-2020

Jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, prace nad kompletowaniem dokumentacji do-
biegają końca
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pozostaną po nich jako trwa-
ła pamiątka – poinformował 
ks. Marcin Polak.
 Warto podkreślić, że wiel-
ką pomocą i ogromnym zaan-
gazowaniem wykazali się wo-
lontariusze. - W każdej parafii 
jest od dziesięciu do piętnastu 
wolontariuszy, którzy bardzo 
chętnie i gorliwie towrzyszą 
pielgrzymom. Jestem pod wra-
żeniem ich zaangażowania, jak 
również zaangażowania po-
szczególnych instytucji począw-
szy od władz gminy Morawica 
z wójtem Marianem Burasem 
na czele wraz z pracownika-
mi Centrum Samorządowego, 
a także kapłanów z  Dekanatu 
Morawica, jak i osób świec-
kich – podkreślał ks. Marcin Polak, dodając, że Światowe Dni 
Młodzieży są z jednej strony świadectwem wiary ludzi, którzy 
w różnych stronach świata budują swoje życie na Chrystusie. 
- Tym świadectwem wspólnie się dzielimy, ale dzielimy się też 
radością i spontanicznością, którą szczególnie widać w mło-
dych ludziach. Przybyli do nas pielgrzymi potrafią spędzić tutaj 
czas, który jest im dany w oparciu o wartości tworzące nasze 
człowieczeństwo – zaznaczył.
 Bardzo pozytywnie pielgrzymów ocenili także wolontariu-
sze zaangażowani w organizację przedsięwzięcia. - Mają nieco 
inny sposób zachowania niż my. Są niezwykle pogodni, bardzo 
mi, otwarci i za wszystko dziękują – mówili zgodnie wolonta-
riusze. 
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 W przyjęcie pielgrzymów mocno zaangażowała się gmina 
Morawica. Władze gminy zaprosiły młodych ludzi do Centrum 
Samorządowego w Morawicy, gdzie wójt Marian Buras zapo-
znał wszystkich z gminą przedstawiając prezentację. Gości za-
proszono także do zwiedzenia Muzeum Tradycji Garncarstwa 
w Chałupkach, a także na kryta pływalnię „Koral” w Morawi-
cy. - Świtowe Dni Młodzieży to niezwykle ważne wydarzenie. 
Przyjechali  do nas goście z Francji i z Kanady. Oczywiście celem 
tej wizyty są przede wszystkim względy duchowe i religijne, 
ale jest to również doskonała okazja dla nas do zapromowania 
naszej gminy. Chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony. 
Liczymy, że spodoba im się u nas i zechcą jeszcze kiedyś tu wró-
cić – podkreślał wójt gminy Morawica, Marian Buras, dziękując 
jednocześnie wszystkim zaangażowanym w przyjęcie pielgrzy-
mów. - Serdeczne podziękowania składam dla wszystkich księ-
ży, a w szczególności dla księdza Marcina Polaka i Damiana 
Zegadło, którzy są głównymi koordynatorami przedsięwzięcia.
 Pielgrzymi byli zachwyceni gminą Morawica. Jak podkreślał 
ks. Antoine Latoret ludzie są tu niezwykle mili, a gmina robi 
prawdziwe wrażenie. Przypomniał jednocześnie, że Światowe 
Dni Młodzieży są wielkim świętem wiary, ale też odważnym 
wsłuchiwaniem się w trudną prawdę Ewangelii, która stanowi 
fundament życia chrześcijanina. 
 Przebywający na terenie gminy Morawica pielgrzymi w pią-
tek zwiedzili także Skansen w Tokarni oraz Zamek w Chęcinach, 
a po kolacji udadali się na Drogę Krzyżową na Wzgórzu Kalwa-
rii w Morawicy. Pielgrzymi goszczący u rodzin z terenu gmi-
ny Morawica sobotę spędzili w Kielcach, a w niedzielę wzięli 
udział w festynie organizowanym w Brzezinach.

Agnieszka Olech

Pielgrzymi z Francji i Kanady tłumnie przybyli do gminy Morawica

Zgodnie podkreślano, że Światowe Dni Młodzieży są świadectwem wiary ludzi, którzy w różnych stronach świata budują swoje życie na Chrystusie
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 Aby wpisać do katalogu firmę lub organizację społecz-
ną należy wejść na stronę internetową pod adresem  www.
katalog.perlycn.pl, wybrać opcję „Dodaj wpis” i podać dane, 
można dokonać wpisu także wysyłając niezbędne dane na ad-
res biuro@perlycn.pl lub telefonicznie pod nr tel. 41 311 46 91 
wew. 304, 305. 
 Zarówno dopisanie się do bazy jak i korzystanie z niej 
jest całkowicie bezpłatne!
 Aby zgłosić wpis do bazy mailowo bądź telefonicznie, na-
leży przygotować dane: nazwę firmy/organizacji, adres e-mail, 
dokładny adres, telefon, krótki opis działalności i oferty oraz 
słowa kluczowe (np. jeśli firma działa w branży budowlanej/
wykończeniowej podaje: budowlanka, tynki, tynkowanie, ma-
lowanie, układanie płytek, tapetowanie, remonty budynków, 
rozbiórki itp.). Zamieszczenie przy wpisie logotypu lub zdjęć 
dodatkowo wzmocni promocję.
 W celu usprawnienia i jak najlepszego dostosowania syste-
mu do potrzeb osób z niego korzystających, zachęcamy rów-
nież do przekazywania drogą mailową bądź telefoniczną Pań-
stwa uwag i sugestii.
 W bazie można również dokonać zgłoszenia do newslette-
ra, za pomocą którego wszystkich zainteresowanych będziemy 
na bieżąco informować o ważnych wydarzeniach, spotkaniach 
czy naborach wniosków o dofinansowanie. Zapraszamy do za-
pisania się!

Bezpłatna baza firm
i organizacji społecznych już jest!

Mieszkańcu! Sprawdź w bazie, czy potrzebne towary lub usługi możesz zakupić w najbliższej okolicy. Przed-
siębiorco! Daj się odnaleźć potencjalnym klientom, wpisz się do bazy firm. Lokalni liderzy! Pokażcie szerszej 
społeczności swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnego, wpiszcie się do bazy organizacji społecznych.

 Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w swoich 
działaniach wspiera lokalną, szeroko rozumianą przedsiębior-
czość nie tylko finansowo, czego przykładem może być utwo-
rzony właśnie system informacyjny. Jego istotą jest stworze-
nie katalogów firm oraz instytucji społecznych działających 
na terenie LGD, tj. na terenie gminy Morawica, Chęciny i Sit-
kówka-Nowiny, co umożliwi mieszkańcom szybkie i skuteczne 
szukanie potrzebnych informacji, towarów lub usług, które 
mogą zakupić w najbliższej okolicy. Jednocześnie baza ta daje 
przedsiębiorcom okazję do łatwego zaprezentowania swojej 
oferty potencjalnym klientom. Katalog instytucji społecznych 
tworzony jest dla wszystkich tych, którzy szukają kontaktu, 
bądź chcieliby nawiązać współpracę z działającymi na terenie 
Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” stowarzyszenia-
mi, fundacjami, KGW, klubami itp. 
 Chcielibyśmy, aby baza ta stała się również platformą wy-
miany informacji pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorca-
mi i organizacjami, za pomocą której przekazywane będą na 
bieżąco newsy dotyczące np. akcji rabatowych, nowych pro-
duktów, prezentacji dobrych praktyk, propozycji współpracy, 
wydarzeń – jednym słowem - dotyczące wszystkiego, czym 
chcielibyście podzielić się z innymi. Mamy nadzieję tworzyć tę 
bazę razem z Państwem, jesteśmy otwarci na propozycje.

Biuro LGD

Miejscowość Termin zbiórki

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

29.10.2016 r.

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,

29.10.2016 r.

BILCZA - Jana Pawła II ,Żeromskiego, Ściegiennego, 29.10.2016 r.

DYMINY,  PIASECZNA GÓRKA, KUBY MŁYNY 22.10.2016 r.

WOLA MORAWICKA, MORAWICA 22.10.2016 r.

ŁABĘDZIÓW, RADOMICE I i II, BIELECKIE MŁYNY, BRUDZOW, ZABORZE 22.10.2016 r.

PODWOLE, BRZEZINY 31.10.2016 r.

NIDA, BRZEZINY ul. Kolejowa, ZBRZA, DĘBSKA  WOLA, KAWCZYN, CHAŁUPKI ZBRZA WOJDA,  CHAŁUPKI 
ZBRZAŃSKIE, OBICE UL. OSIEDLOWA 31.10.2016 r.

DROCHÓW DOLNY, DROCHÓW GÓRNY, OBICE, CHMIELOWICE , LISÓW, 31.10.2016 r.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w 
harmonogramie.

HARMONOGRAM ODBIORU GABARYTÓW
Październik 2016
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Pomoc materialna przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży 
i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczy-
cielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowni-
ków służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla 
dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, 
uczęszczającym na  zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz 
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościa-
mi realizujący odpowiednio obowiązek szkolny i obowiązek na-
uki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających upraw-
nień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich 
i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukoń-
czenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się 
w trudnej sytuacji materialnej, tzn. gdy dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekracza 514,00 zł - zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfiko-
wanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej. Dodatkowymi przesłankami 
uzasadniającymi przyznanie takiej pomocy jest: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielo-
dzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowaw-

Stypendia i zasiłki szkolne
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Morawica przysługuje pomoc materialna w postaci stypendium 
szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

czych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest 
niepełna. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który 
otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środ-
ków publicznych. Stypendium szkolne jest przyznawane na 
okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku 
szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowni-
ków służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od paździer-
nika do czerwca w danym roku szkolnym.
 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdujące-
mu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego. Zostaje on udzielony jednorazowo w for-
mie świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym. Ma on być przeznaczony na pokry-
cie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kil-
ka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkol-
nego. Jednakże może być on przyznany jeden raz w stosunku 
do jednego zdarzenia losowego. Kwestią wartą zapamiętania 
jest fakt, iż o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie 
dłuższym niż dwa miesiąceod wystąpienia zdarzenia uzasad-
niającego przyznanie tego zasiłku.
 Wnioski o stypendia i zasiłki szkolne będzie można pobrać 
od 22 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Morawicy pokój 
nr 17 oraz w szkołach z terenu naszej gminy, natomiast wnio-
ski o stypendia szkolne wraz z załączoną dokumentacją będzie 
można składać do  15 września 2016 r. również w Urzędzie 
Gminy w Morawicy w pokoju nr 17.

 Pierwszym przystankiem była figura NMP Królowej Polski 
z 1869 roku nazywana „Leśną Madonną Morawicką”, z pod 
której roztacza się przepiękna panorama na Morawicę oraz 
Góry Świętokrzyskie z dominującą w oddali Łysicą. Od figury 
trasa spaceru wiodła południowym stokiem Orlej Góry, gdzie 
znajdują się liczne nieczynne wyrobiska odkrywkowe wapienia 
jurajskiego, który w przeszłości był tu intensywnie eksploato-
wany, a obecnie świadczą o bogatym dziedzictwie geologicz-
no-górniczym gminy Morawica. Na przełęczy pomiędzy Orlą 
a  Leszczynową Górą zaplanowany był przystanek wypoczyn-
kowy na drugie śniadanie. Również z tego miejsca można było 
podziwiać wspaniałe widoki na krajobraz Ziemi Morawickiej. 
Dalsza trasa przebiegała po północnym stoku Orlej, przez pięk-
ny teren leśny, gdzie oprócz miłego chłodu uczestnicy mogli 
zaznać przyjemności ze zbierania grzybów. Ostatnim punk-
tem wycieczki była krawędź erozyjna, która stanowi część 
wierzchowinową Orlej Góry i jest dobrze widoczna w terenie, 
a w górnej części odsłania wapienie jurajskie. 
 Trochę zmęczeni lecz szczęśliwi z udanej wycieczki wrócili-
śmy do centrum Morawicy. Był to już trzeci spacer po terenie 
gminy i widać, że utworzyła się grupa turystów – pasjonatów, 
którzy będą stanowić rdzeń powstającego przy SCK Klubu Geo-
turystycznego „Pod Amonitem”. Organizatorem wycieczki było 

Orla Góra znana i nieznana
Pod takim hasłem w sobotę 23 lipca odbył się III Spacer po gminie Morawica. Uczestnicy wycieczki wyruszyli na 
spacer z Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, w kierunku Orlej Góry (286 m n.p.m.), zwanej również 
Ułańską, a położonej na południe od centrum Morawicy.

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy – Punkt Informacji 
Turystycznej, a spacer poprowadził Grzegorz Pabian przewod-
nik świętokrzyski i pracownik SCK. Następny spacer odbędzie 
się we wrześniu, a punktem docelowym będzie „Diabelski Ka-
mień” w Radomicach.

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy

Fo
t. 

A
rc

h.

III Spacer po gminie Morawica okazał się być bardzo pouczającą lekcją
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 Zajęcia poprowadzili: Dana Lighty, Aaron Smith, Ma-
rilyn Boerke, Emma Jones, Andrew Benson, którzy wy-
mieniali z pozostałymi uczestnikami warsztatów swoje 
doświadczenia, pokazywali różne metody nauczania oraz 
przykłady lepszego kształcenia dzieci i młodzieży w za-
kresie języka angielskiego. Po zakończonych warsztatach, 
rozpoczyna się English Language Summer Camp Krap-
kowice/Pokrzywna 2016 dla dzieci i młodzieży z partner-
skich gmin Zabierzów, Morawica i Krapkowice, podczas 
którego uczyć się będą języka angielskiego pod kierun-
kiem nauczycieli z Camas.

Redakcja 

Warsztaty Metodyczne Języka 
Angielskiego

Na początku lipca, w Bratysławie-Raca odbyły się Warsztaty Metodyczne Języka Angielskiego dla nauczycieli. 
Jest to jeden z wielefektów ponad 10-letniej współpracy pomiędzy gminami: Morawica, Zabierzów, Krapko-
wice i miastem Camas ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto w tegorocznych warsztatach udział wzięli także 
nauczyciele z Gminy Chęciny oraz ze Słowacji.

Będą kolejne kilometry nowych 
dróg w gminie Morawica

Na terenie gminy Morawica jeszcze w tym roku zaplanowano do oddania kolejne kilometry dróg wraz z chod-
nikami. Wszystkie inwestycje łącznie mogą kosztować ponad 4,5 mln złotych. Na większość z nich gmina po-
zyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Budowa drogi gminnej
Bilcza-Zastawie-Podsukowie Etap III

 Trwa budowa kolejnych dróg w połowie dofinansowanych 
z pieniędzy budżetu państwa. Jest to już trzeci etap dużego 
zadania pn. “Budowa drogi gminnej Bilcza-Zastawie-Pod-
sukowie”. W ramach inwestycji nową asfaltową nawierzchnię 
jezdni, pas ruchu dla pieszych i odwodnienie uzyskają ulice: 
Agrestowa (450m), Żurawinowa (450m), Jeżynowa (510m), 
Borówkowa i Źródlana (łącznie obie drogi 695m). Na ul. Zaci-
sze powstanie natomiast asfaltowa jezdnia (306m) i chodnik 
z  kostki brukowej (213m). Całość zadania dofinansowanego 
w połowie ze środków jakimi dysponuje wojewoda świętokrzy-
ski w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019” opiewa na kwotę nieco 
ponad 872 tysiące złotych. Wyłonionym w drodze przetargu 
wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj-
nych FART Sp. z o.o..

Bilcza, Zbrza, Piaseczna Górka i Lisów
z nowymi drogami

 Kolejne ponad 2 kilometry nowych dróg powstanie w miej-
scowościach Bilcza, Zbrza, Piaseczna Górka i Lisów. W ramach 
kilku zadań budżetowych będą realizowane następujące inwe-

stycje: przebudowa drogi wewnętrznej ul. Parkowej w Lisowie, 
przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wrzosowa w Bilczy, prze-
budowa drogi Zbrza-Góra, budowa drogi Zbrza Wojda - Zbrza 
Nowa Wieś, odbudowa ulicy Kruczej w miejscowości Piasecz-
na Górka, odbudowa ul. Sportowej w miejscowości Piaseczna 
Górka, przebudowa ulicy Cichej w miejscowości Lisów. I tak ul. 
Parkowa w Lisowie zyska nowy dywanik asfaltowy na długości 
576 metrów, ul. Wrzosowa w Bilczy będzie miała nowy asfalt 

Warsztaty Metodyczne Języka Angielskiego dla nauczycieli odbyły się po raz kolejny 
w ramach polsko-amerykańskiej współpracy 
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na długości 278 metrów, droga Zbrza-Góra - 140 metrów, dro-
ga Zbrza Wojda-Zbrza Nowa Wieś - 375 metrów. 
- Jeśli chodzi o drogi w Zbrzy, to w kolejnym roku we współpra-
cy z Nadleśnictwem Daleszyce planujemy dodatkowo wykonać 
drogę o długości około 840 metrów, która będzie stanowić już 
ostatni etap budowy połączenia asfaltowego pomiędzy Zbrzą 
Nowa Wieś a Zbrzą Wojdą. Obecnie trasa ta na odcinku od No-
wej Wsi do lasu ma nawierzchnię asfaltową wykonaną w po-
przednich latach. Fragment drogi za lasem aż do skrzyżowania 
z drogą powiatową biegnącą od Morawicy przez Zbrzę Wojdę 
budujemy w tym roku. Pozostanie więc do wykonania odcinek 
840m na terenie, którym zarządzają Lasy Państwowe.– mówi 
zastępca wójta, Marcin Dziewięcki. Na początku bieżącego 
roku  Gmina podpisała umowę z Nadleśnictwem Daleszyce 
dotyczącą wspólnej budowy brakującego odcinka drogi asfal-
towej. Na tej podstawie Nadleśnictwo zleci wykonanie doku-
mentacji projektowej a następnie wybuduje drogę, a Gmina 
dofinansuje część kosztów inwestycji.  
 Z kolei ulica Krucza w Piasecznej Górce będzie miała dy-
wanik asfaltowy na długości 148 metrów, a ul. Sportowa 
w Piasecznej Górce zyska nowy asfalt na długości 153 metrów. 
Odprowadzenie wód opadowych z obu tych ulic będzie za 
pomocą kanalizacji deszczowej, którą Gmina wykonała tam 
w poprzednich latach. Obecnie wykonawca będzie musiał do-
pasować wysokość wpustów ulicznych i studzienek do nowej 
nawierzchni.
 Po zakończeniu inwestycji na ulicy Cichej w Lisowie po-
jedziemy nowym asfaltem na długości około 600 metrów. 
Dokończenie budowy tej ulicy na pozostałym odcinku około 
500m planowane jest w kolejnych latach. Wcześniej jednak bę-
dzie trzeba wyjaśnić sprawy własnościowe dotyczące szeroko-
ści pasa drogowego.
 - W tym roku prowadzimy dosyć dużo inwestycji drogo-
wych. Dzięki wykorzystaniu dobrej dla inwestorów koniunktu-
ry na rynku robót drogowych, wiele przetargów udało nam się 
zakończyć za stosunkowo niską cenę, dzięki czemu możliwa 
jest budowa tak wielu dróg – mówi wójt gminy Morawica, Ma-
rian Buras. Wykonawcą generalnym powyższych inwestycji jest 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. .

80% dofinansowania
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

 Rozpoczęła się także przebudowa ulicy Rolniczej w Bilczy, 
którą także wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
FART Sp. z o.o. Zadanie będzie kosztować 783 tysiące złotych 
i otrzymało 80% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych 
z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Procentowo takie samo dofinansowanie otrzyma ulica Łąkowa 
w Bieleckich Młynach, której budowa także została już rozpo-
częta.
 W oczekiwaniu na kolejne środki przeznaczone z budżetu 
państwa dla dróg zniszczonych w ubiegłych latach na skutek 
nawalnych deszczy Gmina Morawica ogłosiła kolejne dwa 
przetargi. Jeden z nich na przebudowę ul. Bursztynowej w Bil-
czy już został rozstrzygnięty a umowa z wykonawcą - Zakła-
dem Budowlano-Drogowym “DUKT” Artur Piwowar – została 
podpisana. Na to zadanie Gmina otrzymała promesę od wo-
jewody świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek. Jeśli  w najbliższych 
tygodniach do Gminy trafi kolejna promesa to także drugi 
przetarg na przebudowę ulicy Chabrowej  w Dyminach będzie 
mógł zostać rozstrzygnięty. W przeciwnym wypadku Gmina 
będzie ponownie ubiegać się o dofinansowanie budowy tej 
drogi w przyszłym roku.

Ulice Mała i Osiedlowa w Chałupkach
dofinansowane z rządowych pieniędzy

 Wyłoniono już także wykonawcę ulicy Małej i Osiedlowej 
w Chałupkach. Będzie to kolejna droga, która w połowie uzy-

skała dofinansowanie z rządowej puli pieniędzy.  - To zadanie 
było na liście rezerwowej w ramach „Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
W  związku z oszczędnościami w realizacji innych inwestycji 
w ramach tego programu była możliwość zakwalifikowania tej 
budowy do dofinansowania. Właśnie rozpoczynamy realizację 
inwestycji – mówi wójt Marian Buras. Zadanie obejmie przebu-
dowę 617 metrów dróg gminnych z nawierzchnią asfaltową 
i jednostronnymi chodnikami dla pieszych z kostki betonowej. 
Powstaną także zjazdy na posesje prywatne oraz przykrawęż-
nikowe odwodnienie liniowe. Wyłonionym w drodze przetar-
gu wykonawcą inwestycji jest Zakład Budowlano-Drogowy 
“DUKT” Artur Piwowar.

Gmina Morawica pozyskała pieniądze
na drogi z PROW

 Kolejnymi drogami, jakie powstaną na terenie gminy Mora-
wica w tym roku będą: ul. Trzcianka w Lisowie, ul. Pod Stawami 
w Brudzowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu i ul. Ściegiennego 
w Brzezinach. Budowa tych dróg była ujęta w dwóch odręb-
nych wnioskach o dofinansowanie. Na oba Gmina podpisała 
już umowę z marszałkiem województwa świętokrzyskiego 
Adamem Jarubasem. Pierwszy z wniosków obejmował prze-
budowę ulicy Ściegiennego w Brzezinach, która jak się okazało 
po rozstrzygnięciu przetargu będzie kosztować 146 tysięcy zło-
tych. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjnych FART Sp. z o.o. Drugie zadanie to przebudowa ulicy 
Trzcianka w Lisowie i ulicy Pod Stawami w Zaborzu i Brudzo-
wie. Przetarg również wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych FART Sp. z o.o. za kwotę blisko 498 tysięcy złotych. - Na 
obydwa zadania złożyliśmy wnioski o dofinansowanie w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – poinformował 
zastępca wójta, Marcin Dziewięcki. Na realizację obu inwestycji 
drogowych gmina może pozyskać prawie 64% dofinansowa-
nia.
 Mniejsze inwestycje w ramach przebudowy gminnej infra-
struktury drogowej przeprowadzone są na zlecenie Gminy przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy. Trwa właśnie bu-
dowa ulicy Źródlanej w Obicach za kwotę blisko 100 tysięcy 
złotych. W poprzednich miesiącach ZGK zakończył także budo-
wę chodnika przy ul. Brzozowej w Bieleckich Młynach, a także 
utwardził parking przy świetlicy w Woli Morawickiej. Planowa-
ne są jeszcze w tym roku inne inwestycje związane z budową 
chodników m.in. w Bilczy na ul. Marmurowej i w Morawicy na 
ul. ks. Korneckiego. W tym drugim przypadku Gmina musi jed-
nak uprzednio przejąć grunty, na których będzie zlokalizowany 
chodnik. Sprawy własnościowe gruntów w pasie drogowym re-
gulowane są także w związku z projektem wykonania odcinka 
chodnika przy ul. Szkolnej w Morawicy.

Agnieszka Olech
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 Od wielu lat zespoły i soliści z gminy 
Morawica uczestniczą w prestiżowym 
Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe 
Bajania” odbywającym się w Bukowinie 
Tatrzańskiej – konkursie gawędziarzy, in-
strumentalistów, śpiewaków, drużbów 
i starostów weselnych. Jest to impreza 
ogólnopolska skupiająca wielu artystów 
którzy przypominają, kultywują i rozpo-
wszechniają tradycje i zwyczaje swojego 
regionu. 
 W tegorocznych jubileuszowych 50. 
„Sabałowych Bajaniach” wzięło udział 
350 artystów z 9 województw Polski 
i z Ukrainy. -  Jesteśmy dumni z repre-
zentantów naszej gminy, którzy zdoby-
li uznanie jury i publiczności osiągając 
zaszczytne, wysokie miejsca - mówi 
Teresa Badowska, dyrektor Samorzą-
dowego Centrum Kultury w Morawicy. 
W kategorii solistów drugie miejsce za-
jęła Wanda Piekarska, natomiast Maria 
Żebrowska- trzecie miejsce. W kategorii 
instrumentalistów Agata Korban upla-

Morawiccy artyści wyróżnieni w Bukowinie 
Tatrzańskiej na „Sabałowych Bajaniach”

Nasi artyści podbili tegoroczną jubileuszową 50. edycję “Sabałowych Bajań”, w której udział wzięło aż 350 
artystów. Drugie miejsce w kategorii solistów zajęła Wanda Piekarska, a miejsce trzecie Wanda Żebrowska. 
W kategorii instrumentalistów Agata Korban uplasowała się na trzecim miejscu, a specjalne podziękowania 
trafiły do pani Cecylii Korban za długoletnie krzewienie kultury ludowej.  

sowała się na trzecim miejscu. - Natomiast pani Cecylia Korban otrzymała szczególne 
podziękowanie w formie dyplomu za wieloletni udział w Festiwalu Folkloru Polskie-
go „Sabałowe Bajania”, za pełne serca zaangażowanie oraz przekazywanie tradycji 
młodemu pokoleniu, budowanie trwałości i autentyzmu kultury ludowej - wymienia 
dyrektor Badowska.
 Zmagania artystów oceniało jury w składzie: etnomuzykolog Aleksandra Bogucka, 
językoznawca Artur Czesak, etnograf Benedykt Kafel, etnolog Dorota Majerczyk i an-
tropolog kulturowy Stanisław Węglarz.

Agnieszka Olech
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Podczas “Sabałowych Bajań” artyści z gminy Morawica stanowili silną grupę

W tegorocznych jubileuszowych 50. „Sabałowych Bajaniach” wzięło udział 350 uczestników z 9 województw Polski i z Ukrainy. Nasi artyści znaleźli się w czołówce najlepszych.
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 - Wielu biegaczy przyjechało do nas z Puław czy Warszawy, 
rowerzyści przyjechali między innymi z Białostockiego, z Olsz-
tyna, oczywiście większość jest ze Świętokrzyskiego. Wszyst-
kich przyciągnęły urokliwe tereny, przez które przebiegają trasy 
zarówno zawodów Cross-Run, jak i MTBCrossMaraton. Nie są 
to trasy ekstremalne, górskie, bardziej techniczne, wytyczone 
przez leśne dukty, ułożone tak, by pokazać, jak piękny jest nasz 
region. Biegacze mijali widoki zapierające dech w piersiach, 
na przykład na wzgórzu koło Łabędziowa, skąd rozpościera 
się szeroka panorama Kielc - tłumaczył organizator zawodów, 
Bogdan Maziejuk z MTBCross.
 Przed startem w sobotnie przedpołudnie biegacze wzięli 
udział w rozgrzewce. Wielu chwaliło pogodę - ciepły, ale nie-
zbyt słoneczny dzień sprzyjał bieganiu. - Nie jest upalnie, tylko 
przyjemnie i rześko, więc powinno się dobrze biec. Nie prze-
szkadza drobny deszczyk - mówiła pani Justyna, która starto-
wała na krótszym, 10-kilometrowym dystansie. 
 „Dyszkę” wybrała zresztą większość zawodników biegną-
cych w Morawicy, ponad 60, zaś 37 osób zdecydowało się na 
pokonanie półmaratonu, czyli trasy liczącej 21 kilometrów. 
 Zawodnicy startowali sprzed Urzędu Gminy w Morawi-

Sportowe zmagania w pięknych
okolicznościach przyrody w Morawicy

Ponad 100 biegaczy i 400 rowerzystów z całego kraju stanęło na starcie zawodów organizowanych w miniony 
weekend przez stowarzyszenie MTBCross i gminę Morawica. Zawodnicy mieli do wyboru różne poziomy trud-
ności tras, wszystkie były jednak wytyczone tak, by móc podziwiać piękno świętokrzyskiej przyrody.  

cy. - Pogoda jest idealna do biegania, więc życzę olimpijskich 
wyników - mówił wójt Marian Buras otwierając zawody. Metę 
wyznacozno przy zalewie w Morawicy. Tam też wręczono dla 
każdego zawodnika pamiątkowy medal Finishera, a dla najlep-
szych puchary i nagrody.
 Niedziela była drugim dniem MTBCrossMaraton zorganizo-
wanym w Morawicy. Tym razem na starcie stanęli cykliści. Kil-
kaset zakręconych rowerowo ludzi walczyło na trzech dystan-
sach. Najdłuższy, koronny dystans Master to 83 km, średni to 
Fan 45 km i najkrótszy Family - 23km. Dość szybka, łatwa trasa 
tej edycji pozwoliła zawodnikom cieszyć się wspaniałymi wido-
kami, pięknymi miejscami, a meta nad zalewem w Morawicy 
bez wątpienia przypomniała, że to półmetek wakacji. Zawod-
nicy mogli się posilić i wzmocnić w bufetach rozmieszczonych 
na całej długości tras. 
 Zarówno biegacze, jak i użytkownicy jednośladów swoje 
zmagania kończyli w urokliwym miejscu - nad zalewem w Mo-
rawicy. Na wszystkich uczestników czekały medale. 

Agnieszka Olech
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Pierwszego dnia maratonu wystartowali biegacze. Do pokonania mieli trasę na dziesięć 
kilometrów lub dwadzieścia jeden kilometrów, czyli półmaraton

W niedzielę na starcie stanęli cykliści, którzy do wyboru mięli trzy długości tras

Na zakończenie wręczono puchary, medale i nagrody dla najlepszych
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III turniej WLP – Obice, 24 lipiec 2016 
rok
 Trzeci turniej w Obicach to domi-
nacja gospodarzy, którzy podobnie jak 
na turnieju w Morawicy zdobyli po 16 
punktów. Dominacja zespołu z Obic 
w trzeciej edycji nie podległa dyskusji. 
Prawdziwym liderem zespołu był Mate-
usz Zawadzki wybrany na najbardziej 
wartościowego zawodnika turnieju, 
w trudnych chwilach wchodząc z ławki 
dużo pomagał Łukasz Zawadzki. Kro-
ku próbowała im dorównać młodzież 
z Morawicy, ale niestety zbyt dużo punk-
tów traciła remisując aż w trzech spo-
tkaniach z niżej notowanymi rywalami. 
Na pocieszenie pozostaje fakt, że mieli 
bardzo dobra ofensywę, a duet Jakub 
Rabiej (król strzelców 13 goli) i Arka-
diusz Terech (wicekról- 12 goli) zdobyli 
w sumie 25 bramek. Trzecie miejsce dla 
zespołu z Chmielowic, ostatni turniej im 
zupełnie nie wyszedł na trzy mecze tylko 
1 punkt. Dziesięć punktów i awans na 
czwarte miejsce w tabeli to wyczyn Woli 
Morawickiej w ostatnim turnieju, trzy 
bramki zdobył Jacek Zagniński. Dobra 
końcówka w wykonaniu Oriona Rado-
mice starczyła tylko na 5 miejsce. Bez 
zdobyczy punktowej zakończył turniej 
w Obicach Jumar, co kosztowało spadek 
na przedostatnie miejsce. Niebezpieczne 
zderzenie z bramkarzem Oriona miała 
Damian Wojda, który wylądował w szpi-
talu, życzymy dużo zdrowia i szybkiego 
powrotu na boisku.

Young Boys - Wola Morawicka 3:0
Po golach Mateusza Zawadzkiego, Szy-
mona Czekaja I Michała Zawadzkiego 
dla Young Boys.
WM Team- Young Boys 0:5 w
Wola Morawicka – Grunwald 1:1
Jacek Zagniński dla Woli Morawickiej 
oraz Sebastian Krzemiński dla Grunwal-
du.
Young Boys - Jumar 4:0
Dla Obic strzelali Artur Szewczyk, Szy-
mon Czekaj x 2 i Michał Zawadzki.
Wola Morawicka - Orion 1:0
Po golu Jacka Zagnińskiego dla Woli 
Morawickiej.

Wakacyjna Liga Piątek
– III edycja dla Young Boys Obice

Na boisku wielofunkcyjnym w Obicach zakończyła się III edycja Wakacyjnej Ligi Piątek o Puchar Wójta Gminy 
Morawica Mariana Burasa. Mistrzem został zespół Young Boys Obice przed Albatrosami Morawica i Grunwal-
dem Chmielowice. MVP turnieju wybrano Mateusza Zawadzkiego ze zwycięskiej ekipy, królem strzelców został 
zdobywca 13 goli Jakub Rabiej z Albatrosów, a najlepszym bramkarzem Szymon Pietras (Albatrosi).  

Grunwald – WM Team 5:0 w
Albatrosi- Wola Morawicka 1:0
Dla Albatrosów Arkadiusz Terech.
Orion - Young Boys 1:1
Marcin Stępień dla Oriona oraz Mateusz 
zawadzki dla YB Obice.
Jumar- Wola Morawicka 1:2
Mateusz Wojtyś dla Jumaru oraz Mate-
usz Wiklina i Jacek Zagniński dla Woli 
Morawickiej.
Grunwald- Young Boys 0:2
Po dwóch golach Łukasza Zawadzkiego 
dla Obic.

Orion-WM Team 5:0 w
Grunwald- Albatrosi 0:2
Po golach Arkadiusza Terecha i Jakuba 
Rabieja dla Albatrosów.
Wola Morawicka- WM Team 5:0 w
Jumar- Orion 0:1
Zwycięską bramkę zdobył Radosław Du-
dek dla Oriona.
Albatrosi – Young Boys 2:4
Dla Albatrosów Karol Miszczyk i Arka-
diusz Terech oraz Łukasz Zawadzki x 3 I 
Mateusz Zawadzki dla Young Boys.

Tabela końcowa Wakacyjnej Ligi Piątek

Zespół (miejsce) Mecze Punkty Bramki +/-

1. Young Boys Obice 12 32 34:5 +29

2. Albatrosi Morawica (m) 12 25 30:9 +21

3. Grunwald Chmielowice 12 21 24:13 +11

4. Wola Morawicka 12 17 18:16 +2

5. Orion Radomice 12 12 20:20

6. Jumar Kawczyn/Drochów 12 11 11:17 -6

7. WM Team 12 0 3:60 -57
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 Rozgrywki rozpoczęli panowie. Z planowanych 12 duetów 
do rywalizacji ostatecznie przystąpiło 10 par podzielonych na 
cztery grupy. Rywalizację w grupie niespodziewanie choć cał-
kiem zasłużenie wygrał duet rodzinny Filip i Zygmunt Kuranda 
z Morawicy, pokonując Artura Tworka i Leszka Kumańskiego 
z Morawicy oraz Kornela Pacygę i Miłosza Paszkowskiego 

Mistrzostwa Gminy Morawica 
w Piłce Siatkowej Plażowej
Mężczyzn, Kobiet i Par Mieszanych

Nad zalewem w Morawicy odbyły się mistrzostwa gminy w siatkówce plażowej kobiet, mężczyzn i par mie-
szanych. Zwycięzcami zostały pary z Bilczy i Morawicy, odpowiednio w kategorii kobiet - Klaudia Ramiączek 
i Julita Kulig (Bilcza), mężczyzn - Mateusz Sołtys i Marcin Kubicki (Morawica/Bilcza) oraz  par mieszanych - Aga-
ta i Mateusz Cieśla (Morawica). W rywalizacji wystartowała rekordowa liczba – 24 par siatkarskich. Szczegóły 
poniżej. 

Strzelcy WLP:
13 Jakub Rabiej (Albatrosi)
12 Arkadiusz Terech (Albatrosi)
7 Łukasz Zawadzki (Young Boys)  
6 Artur Chlebowski (Wola Morawicka), Rafał Woliński (Grun-
wald) oraz Mateusz Zawadzki (Young Boys)
5 Szymon Czekaj i Michał Zawadzki (obaj  Young Boys), Dawid 
Pierzak (Grunwald) oraz Marcin Stępień (Orion)
4 Kamil Dziewięcki (Jumar), Sebastian Krzemiński (Grunwald) 
oraz Artur Szewczyk Young Boys)

 Na zakończenie III edycji Wakacyjnej Ligi Piątek zostały 
udekorowane i nagrodzone najlepsze zespoły. Nagrody zosta-
ły ufundowane przez Urząd gminy w Morawicy, a wręczenia 
na koniec rywalizacji dokonał wójt Marian Buras. Wyróżnio-
no także najlepszego bramkarza- został nim Szymon Pietras 
z Albatrosów, króla strzelców – został nim zdobywca 13 goli 
Jakub Rabiej z Albatrosów. Najbardziej wartościowym gra-
czem III edycji został Mateusz Zawadzki z mistrza tegorocznej 

edycji. Sędziami tegorocznej edycji byli Jacek Wójcik, Adam 
Jamka, Paweł Wysocki oraz Stanisław Kubicki. Już za rok ko-
lejna edycja w zmienionej formule rozgrywek.

Składy najlepszych ekip:
Young Boys Obice: Maciej Czekaj, Krzysztof Klimczak – Michał 
Zawadzki, Artur Szewczyk, Szymon Czekaj, Piotr Ryk, Paweł La-
tosiński, Łukasz Zawadzki i Mateusz Zawadzki.
Albatrosi Morawica: Szymon Pietras- Arkadiusz Terech, Jakub 
Rabiej, Maciej Piecyk, Bartosz Kosałka, Karol Miszczyk, Arek Ło-
miński, Kamil Gawęcki i Łukasz Kotwica.
Grunwald Chmielowice: Adam Kaczor, Dariusz Wojciechowski, 
Dawid Pierzak, Rafał Woliński, Łukasz Wojciechowski, Kacper 
Kuta, Sebastian Krzemiński, Tomasz Kaczor, Konrad Orliński 
i Karol Kaczor.

Jacek Kubicki

Miło nam poinformować Państwa,
że Gmina Morawica przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu 
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej pod nazwą „ Oparcie Społeczne dla Osób z zaburzenia-
mi Psychicznymi”- edycja 2016r.
W połowie czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie i ogłoszono listę 
rankingową wnioskodawców wśród, których znalazł się rów-
nież wniosek przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Morawicy.
Projekt naszej gminy nosi tytuł „Razem możemy więcej” i bę-
dzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Morawicy. 

W projekcie przewidziano 7 dniowy obóz terapeutyczny 
w górach dla 24 osób z zaburzeniami psychicznymi i 24 człon-
ków rodzin( np.: rodziców, partnerów, rodzeństwo lub osoby 

 

 

„Razem możemy więcej” 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. 

 

Miło nam poinformować Państwa, 
że Gmina Morawica przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „ Oparcie Społeczne dla Osób z 
zaburzeniami Psychicznymi”- edycja 2016r. 
W połowie czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie i ogłoszono listę rankingową wnioskodawców 
wśród, których znalazł się również wniosek przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Morawicy. 
Projekt naszej gminy nosi tytuł „Razem możemy więcej” i będzie realizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy. 
 

W projekcie przewidziano 7 dniowy obóz terapeutyczny w górach dla 24 osób                          
z zaburzeniami psychicznymi i 24 członków rodzin( np.: rodziców, partnerów, rodzeństwo lub 
osoby wspierające z otoczenia: opiekunów, przyjaciół) z terenu gminy Morawica, w ramach 
którego będą prowadzone : 
 
- treningi umiejętności społecznych 
- warsztaty komunikacji interpersonalnej 
- warsztaty dla rodziny i opiekunów 
- treningi umiejętności spędzenia czasu wolnego 
 

Nabór osób chętnych  ruszy we wrześniu br. Wszelkie informacje będą dostępne na tablicy 

ogłoszeń w GOPS w Morawicy i  w tutejszym Urzędzie Gminy. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać informacje w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy przy ul. Kieleckiej 38 lub u pracownika  

bezpośrednio związanego z projektem p. Justyną Cesarz-Soja 41/3017123.  

 

 

 

 

 

 

wspierające z otoczenia: opiekunów, przyjaciół) z terenu gminy 
Morawica, w ramach którego będą prowadzone:

- treningi umiejętności społecznych
- warsztaty komunikacji interpersonalnej
- warsztaty dla rodziny i opiekunów
- treningi umiejętności spędzenia czasu wolnego

Nabór osób chętnych  ruszy we wrześniu br. Wszelkie informa-
cje będą dostępne na tablicy ogłoszeń w GOPS w Morawicy 
i  w tutejszym Urzędzie Gminy.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać 
informacje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Morawicy przy ul. Kieleckiej 38 lub u pracownika  bez-
pośrednio związanego z projektem p. Justyną Cesarz-Soja 
41/3017123.  

z Bilczy. W grupie B w bezpośrednim pojedynku - faworyzo-
wana para Mateusz Sołtys (ubiegłoroczny zwycięzca w parze 
z Karolem Bieleckim) i Marcin Kubicki (ubiegłoroczny finali-
sta) pokonała Tomasza Armańskiego i Jacka Kubickiego (Cha-
łupki/Bilcza). Najbardziej wyrównana była rywalizacja w grupie 
C. Rywalizację wygrali Karol Bielecki i Piotr Stefaniec z Mora-
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ca seta i ostatecznie ulęgając minimalnie -  co dało im drugie 
miejsce i srebrne medale. Poniżej statystyki z turnieju.
Wyniki

Turniej Mężczyzn:

Eliminacje
Grupa A:
Pacyga/Paszkowski- Tworek/Kumański 15:18
Tworek/Kumański- Z. Kuranda/F. Kuranda 14:18
Z. Kuranda/F. Kuranda – Pacyga/Paszkowski 18:10
Awans: Filip i Zygmunt Kuranda (Morawica)
Grupa B:
M. Sołtys/M. Kubicki- Armański/J. Kubicki 2-0 (15:2, 15:6)
Grupa C:
Więckowski/Podsiadło- N. Sołtys/Tarka 21:19
N. Sołtys/Tarka- Bielecki/Stefaniec 6:18
Bielecki/Stefaniec- Więckowski/Podsiadło 18:14
Awans: Karol Bielecki i Piotr Stefaniec (Morawica)
Grupa D:
Kiczor/Zagnański- Wojtasik/Hajdenrajch 2-0 (16:14,15:3)
Półfinały:
Z. Kuranda/F. Kuranda- M. Sołtys/M. Kubicki 0-2 (7:15,5:15)
Bielecki/Stefaniec- Kiczor/Zagdański 2-0 (15;12,15:8)
O III miejsce:
Z. Kuranda/F. Kuranda- Kiczor/Zagdański 0-2 (12:15,6:15)
Finał:
M. Sołtys/M. Kubicki - Bielecki/Stefaniec 2:1 (15:11,9:15,15:13)

Turniej Kobiet:

Ćwierćfinały:
Posłowska/Pięta- wolny los
Cieśla/Lurzyńska- Dziewięcka/Mrozicka 14:18
Kaczor/Krakowiak – Wojda/ Ślusarczyk 18:15
Ramiączek/Kulig – I. Kaluska/O. Kaluska 18:14
Półfinały:
Posłowska/Pięta – Dziewięcka/Mrozicka 18:14
Kaczor/Krakowiak – Ramiączek/Kulig 8:18

Puchary i medale dla najlepszych wręczył zastępca wójta gminy Morawica, Marcin Dziewięcki

wicy, którzy wygrali w decydującym pojedynku z doświadczo-
nym teamem Jarosław Podsiadło/Zbigniew Więckowski. Na 
trzeciej pozycji rywalizację w tej grupie zakończył duet z Woli 
Morawickiej Mateusz Tarka i Norbert Sołtys. Ostatnim pół-
finalista zostali Dawid Kiczor i Mariusz Zagdański, którzy 
wygrali rywalizacje w grupie D w  bezpośrednim pojedynku 
z Michałem Wojtasikiem i Marcinem Hajdenrajchem. Półfi-
nały to jednostronne widowiska i zwycięstwa par Sołtys/Kubic-
ki i Bielecki/Stefaniec, którzy w finale stworzyli bardzo zacięte 
widowisko. Zakończone zwycięstwem Mateusza Sołtysa i Mar-
cina Kubickiego o czym decydowały pojedyncze akcje – lepiej 
wykończone przez zwycięzców. Ubiegłoroczni zwycięzcy spo-
tkali się w finale po przeciwnych stronach siatki. O wygranej 
zadecydowały „detale” w tie-breaku. Trzecie miejsce przypadło 
dla pary z Bilczy Kiczor/Zagdański, na czwartym rodzina Kuran-
dów, która powtórzyła wynik z ubiegłego roku.
 W rywalizacji kobiet brało udział 7 duetów. Rywalizację 
zdominowały zespoły z Bilczy, zwycięstwo przypadło parze 
Klaudia Ramiączek i Julita Kulig (w ubiegłym roku finalistki), 
które w finale pokonały Sylwię Posłowską i Agnieszkę Piętę. 
W meczu o trzecie miejsce zwyciężyły ubiegłoroczne triumfa-
torki z Dębskiej Woli Renata Dziewięcka i Emilia Mrozicka. 
Czwarte miejsce dla pary ze Zbrzy Dominika Kaczor i Wiktoria 
Krakowiak.
 Na zakończenie odbyła się rywalizacja mikstów. Bardzo za-
cięte były mecze ćwierćfinałowe, w których m.in. blisko wy-
eliminowania ubiegłorocznych zwycięzców Agaty (wcześniej 
Kutwin) i Mateusza Cieśla był rodzinny duet Amelia Kumań-
ska i Ludwik Kumański. Duet Kumańskich miał piłkę meczo-
wa, której nie wykorzystał. W półfinałach rodzinny pojedynek 
Woli Morawickiej Izabela Kaluska w parze z Mateuszem Tar-
ką pokonała Olgę Kaluskę w duecie z Norbertem Sołtysem. 
W drugim półfinale pojedynek mikstów nr 1 i 2 zeszłorocznej 
edycji, ponownie lepsze okazało się małżeństwo Cieśla, dla 
pokonanych Renaty i Michała Dziewięckich na pocieszenie 
pozostał fakt wywalczenia brązowych medali. Czwarte miej-
sce dla Olgi Kaluski i Norberta Sołtysa. Finał wydawał się być 
jednostronnym pojedynkiem do 10 punktów, para Cieśla/Cieśla 
prowadziła bez straty punktu. Po czym nastąpiło przebudzenie 
duetu z Woli Morawickiej Kaluska/Tarka, która walczyła do koń-
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Historyczny mecz w IV lidze Moravia rozegrała 7 sierpnia 2016 
roku na własnym stadionie. Przeciwnikiem był  Hetman Włosz-
czowa - drużyna prowadzona przez doskonale znanego w Mo-
rawicy trenera Jacka Pawlika. Po reorganizacji rozgrywek IV liga 
w tym sezonie jest niezwykle mocna, bo przecież z trzeciej ligi 
do grupy świętokrzyskiej spadło aż pięć drużyn. Mając powyż-
sze na uwadze nie może dziwić, że celem głównym postawio-
nym przed drużyną jest utrzymanie. W jego realizacji pomóc 
mają nowi zawodnicy, którzy wzmocnili kadrę ekipy Marka 
Bębna: Damian Kopyciński - napastnik (Partyzant Radoszyce), 
Maciej Ozimirski i Kamil Dziewięcki wychowankowie Moravii 
ostatnio grający w Polanach Pierzchnica, po roku gry w ŁKS 
Łagów wrócił także obrońca Dawid Wójcik, natomiast jako 
zmiennika dla bramkarza Piotrka Kubickiego zakontraktowano 
Dawida Sobierajskiego, ostatnio bez klubu a poprzednio w Po-
litechnice Kielce. Z zespołu ubył jeden z kluczowych graczy Łu-
kasz Zawadzki, który wybrał ofertę MKS Zdrój Busko, napastnik 
Piotr Pietrzyk odszedł do Polan Pierzchnica, nie wznowili tre-
ningów Rafał Skrzypek i Łukasz Kraj. 
Moravia – Hetman Włoszczowa 1:1 (0:1)Mecz inauguracyjny 
z Hetmanem Moravia zaczęła dość nerwowo. Widać było pre-
sję związaną z debiutem i w pierwszej połowie lepsze wraże-
nie sprawiali goście, co udokumentowali golem w 41 minucie. 
Damian Detka w polu karnym sfaulował gracza przyjezdnych, 
a jedenastkę na bramkę zamienił Łukasz Oduliński. Od począt-

Cel Moravii – utrzymanie w IV lidze
ku drugiej części Moravia zagrała bardziej zdecydowanie dążąc 
do wyrównania. Na początku ataki były dość haotyczne jednak 
z biegiem czasu gra wyglądała lepiej. Starania gospodarzy na-
grodzone zostały w 78 minucie. Wrzut z autu przedłużył Bartek 
Bęben, z wbiegających nikt jej nie dotknął i piłka znalazła się 
w siatce gości. W końcówce Moravia mogła pokusić się o trzy 
punkty, ale w dwóch dobrych sytuacjach zabrakło skuteczno-
ści. Remis w meczu inauguracyjnym jest sprawiedliwym wyni-
kiem i zapowiada naprawdę ciekawy sezon. 
Lubrzanka Kajetanów – Moravia 1:2 (0:1) W drugiej kolejce 
Moravia dość niespodziewanie przywiozła trzy punkty z wy-
jazdowego meczu z Lubrzanką Kajetanów. Nasza ekipa nie 
była faworytem, ale zagrała mądrze i skutecznie co przyniosło 
zwycięstwo. Mecz zaczął się od groźnych ataków gospodarzy, 
którzy zmarnowali dwie dobre okazje, w dalszej gracze z Ka-
jetanowa nadal przeważali choć tak klarownych okazji już nie 
stworzyli. W końcówce tej części kontra gości zakończyła się 
faulem w polu karnym na Damianie Kopycińskim, a karnego na 
gola zamienił Mateusz Zawadzki. W drugiej części gra się wy-
równała, a nawet inicjatywę częściej posiadała Moravia. Mimo 
to gospodarze zdołali wyrównać. Po prostopadłym zagraniu 
z głębi pola sam na sam znalazł się Michał Bracha i pewnie 
uderzył obok interweniującego Piotra Kubickiego. Strata gola 
nie załamała przyjezdnych, którzy dążyli do przechylenia szali 
zwycięstw na swoją korzyść i ich starania nagrodzone zosta-

ły w 70 minucie. Po raz drugi w tym meczu 
sędzia odgwizdał rzut karny tym razem po 
faulu na Wojtku Młynarczyku, a pewnym eg-
zekutorem po raz kolejny okazał się Mateusz 
Zawadzki. 
Moravia – Czarni Połaniec 1:3 (0:1) Czarni 
to spadkowicz z III ligi i jedna z ekip, które 
mocno zgłaszają chęć powrotu na trzecioligo-
we boiska, toteż faworyt tego meczu był tylko 
jeden. Goście przyjechali do Morawicy po trzy 
punkty i cel swój osiągnęli, choć zwycięstwo 
zapewnili sobie dopiero w ostatnim kwadran-
sie. Czarni na prowadzenie wyszli w 23 mi-
nucie po golu Tomasza Wolana. Na początku 
drugiej części wyrównał Mateusz Zawadzki 
wykorzystując rzut karny jednak doświadcze-
nie przyjezdnych wzięło górę w ostatnim kwa-
dransie, którzy za sprawą Damiana Skiby w 76 
i 85 minucie zapewnili sobie zwycięstwo. 
Moravia – Sparta Kazimierza Wielka 0:0. 
Przewagę optyczną szczególnie w pierwszej 
połowie posiadali goście, którzy w poprzed-
nim roku grali w III lidze i widać było to do-

O III miejsce:
Dziewięcka/Mrozicka- Kaczor/Krakowiak 18:13
Finał:
Posłowska/Pięta- Ramiączek/Kulig 11:18

Turniej par mieszanych (mikstów):

Ćwierćfinały:
O. Kaluska/N. Sołtys – wolny los
Mrozicka/Nosek- I. Kaluska/Tarka 9:18
Osman/Pałaszewski- Dziewięcka/Dziewięcki 11:18
Kumańska/ Kumański- A. Cieśla/M. Cieśla 18:20
Półfinały:
O. Kaluska/N. Sołtys – I. Kaluska/Tarka 10:18

Dziewięcka/Dziewięcki – A. Cieśla/M. Cieśla 15:18
O III miejsce:
O. Kaluska/N. Sołtys- Dziewięcka/Dziewięcki 6:18
Finał:
I. Kaluska/Tarka - A. Cieśla/M. Cieśla 15:18

 Na zakończenie każdej z konkurencji zostały wręczone 
nagrody, medale i puchary ufundowane przez Urząd Gminy 
w Morawicy. Dekoracji dokonał zastępca wójta Marcin Dzie-
więcki. Serdeczne podziękowania dla Jacka Myślaka sędziego 
głównego zawodów oraz Stanisława Kubickiego sędziego 
technicznego. Zapraszamy na kolejną edycje w 2017 roku.

Jacek Kubicki
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świadczenie w ich boiskowych poczynaniach. Dwóch świet-
nych okazji jednak nie wykorzystali, a w drugiej połowie to 
Moravia stworzyła lepsze okazję jednak nasi gracze nie potrafili 
ich zamienić na gole i mecz zakończył się podziałem punktów. 
Wisła Sandomierz – Moravia 2:0 (2:0) Wisła to jedna z moc-
niejszych ekip IV ligi co potwierdziła również w meczu z Mora-
vią. Gospodarze są liderem tabeli i swoją wyższość dwukrotnie 
udokumentowali w pierwszej połowie meczu. Gole zdobyli 
Maciej Stróżak w 14 i Mateusz Michalski w 30 minucie spotka-
nia. Przewaga gospodarzy w pierwszej połowie nie podlegała 
dyskusji, w drugiej mecz się bardziej wyrównał, szczególnie po 
tym jak w 66 minucie jeden z graczy gospodarzy obejrzał czer-
wony kartonik. Wynik meczu nie uległ już jednak zmianie. 
Moravia – Partyzant Radoszyce 1:1 (0:0) Partyzant to drużyna 
środka tabeli toteż gospodarze chcieli odnieść pierwsze zwy-
cięstwo na własnym stadionie. Po zakończeniu meczu może 
cieszyć jednak jeden punkt, bowiem gra nie była najlepsza, 
a gola wyrównującego gospodarze zdobyli w 90 minucie za 
sprawą Piotra Pierzaka. 
ŁKS Łagów – Moravia 5:1 (3:0) Gospodarze zagrali bardzo sku-
tecznie, nie pozostawiając złudzeń co do tego, kto jest lepszy 
w tym meczu. Trzy bramki do przerwy nie wróżyły nic dobrego 
i choć w 64 minucie Wojciech Młynarczyk zdobył gola dla Mo-
ravii, to ŁKS odpowiedział kolejnymi dwoma trafieniami do-
prowadzając do najwyższej porażki naszej drużyny w IV lidze. 
Po siedmiu kolejkach Moravia zajmuje 14 miejsce w tabeli 
z 6 punktami. Za nami w tabeli jest Nidzianka Bieliny 3 pkt., 
Lubrzanka Kajetanów, Sparta Kazimierza Wielka i Unia Sę-
dziszów po dwa oczka. Na chwilę obecną z ligi spada ostatnia 
drużyna, a druga od końca gra baraż o utrzymanie z trzecią 
ekipą ligi okręgowej. Zmienić to mogą jednak spadki z III ligi 
drużyn z naszego województwa. Ile ich spadnie tyle więcej 
opuści również IV ligę. 

Przemysław Strójwąs
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 Jednym ze złożonych projektów w ramach działania 2.2 „Two-
rzenie nowych terenów inwestycyjnych” był ten na tworzenie tere-
nów inwestycyjnych w Woli Morawickiej. - Miał to być drugi etap 
dużej inwestycji związanej z tworzeniem kompleksowych terenów 
inwestycyjnych w naszej gminie. Pierwszy zrealizowaliśmy w po-
przednim okresie finansowania unijnego i pozyskaliśmy dofinan-
sowanie właśnie z RPO w kwocie 7 milionów 450 tysięcy złotych 
na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Woli Morawickiej, Bilczy 
i w Dębskiej Woli. W tym roku natomiast złożyliśmy projekt na wy-
budowanie drogi do terenów inwestycyjnych w Woli Morawickiej. 
Niestety, projekt został odrzucony - mówi Marcin Dziewięcki, za-
stępca wójta gminy Morawica. Powodem był brak kompleksowości 
inwestycji. Według nowych zasad zakwalifikowane do dofinanso-
wania mogą być tylko te projekty, które przewidują wybudowanie 
kompleksowej infrastruktury dla danego terenu np. drogi, wodo-
ciągu, kanalizacji, sieci energetycznej a wysokość kosztów związa-
nych z infrastrukturą drogową nie może przekroczyć 50% wartości 
całego projektu. – W programie nie uwzględniono takiej sytuacji 
jak nasza, że dany teren ma już częściowe uzbrojenie, a szkoda, 
bo dobrze przygotowanych gruntów inwestycyjnych w  naszym 
województwie jest wciąż za mało. Tak ustalając zasady dostępno-
ści do środków RPO na uzbrojenie terenów inwestycyjnych woje-
wództwo samo ogranicza sobie szanse na przyspieszenie rozwoju 
gospodarczego. Takie postępowanie trudno zrozumieć – roz-
kłada ręce Marcin Dziewięcki. Gmina złożyła odwołanie od tej 
decyzji, które również zostało odrzucone. W tej sytuacji, żeby 
udowodnić swoje racje Gminie pozostaje tylko droga sądowa. 
Warto dodać, że dofinansowanie w ramach tego działania 
otrzymały 4 wnioski na 10 złożonych, których łączna wartość 
opiewała na  kwotę 34 milionów złotych, z czego dofinanso-
wanie przyznano w kwocie blisko 15 milionów złotych. 
 Kolejnym projektem złożonym przez Gminę Morawica, któ-
ry nie uzyskał dofinansowania był projekt dotyczący rozbudo-
wy Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zago-
spodarowaniem terenu wokół budynku. Projekt został złożony 
w ramach działania 4.4 “Zachowanie dziedzictwa naturalnego 
i kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Zakładał m.in. 
wybudowanie bardzo potrzebnych toalet przy budynku ośrod-
ka, przyłącze wody i kanalizacji oraz wykonanie stałej sceny dla 
organizacji festynów plenerowych i zakup stoisk wystawienni-
czych. - Biorąc pod uwagę wysokość dofinansowania to nie-
wielki projekt, bo ograniczony tylko do naprawdę niezbędnych 
rzeczy. Nasz wniosek przeszedł wszystkie szczeble oceny formal-
nej i merytorycznej, ale został nisko oceniony i w konsekwencji 
znalazł się na 31 miejscu listy rezerwowej. Przeanalizowaliśmy 
ocenę tego projektu i złożyliśmy zastrzeżenia co do liczby przy-
znanych punktów. W naszym odczuciu realizacja zadania wpły-
nęłaby na zachowanie unikalnego dziedzictwa kulturowego, 
a OTG w Chałupkach stanowi niezwykle ważny obiekt w wo-
jewództwie o czym świadczy fakt, że został uznany za jeden 
z „7 cudów województwa świętokrzyskiego”. Złożony wniosek 
zawierał wszelkie uzasadnienia konieczności realizacji zadania 
– poinformowała odpowiedzialna za projekt Monika Malicka, 
kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Morawica. 
Warto zaznaczyć, że dofinansowanie w ramach działania 4.4 
otrzymało zaledwie sześć projektów z 80 złożonych z całego 
województwa na łączną kwotę ponad 309 milionów złotych.

Coraz trudniej o środki z RPO 
dla gminy Morawica

Gmina Morawica złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wnioski 
o dofinansowanie trzech dużych inwestycji. Na żadną z nich jednak nie uzyskała dofinansowania, a jeden 
z projektów znalazł się na 31 miejscu listy rezerwowej. Złożono odwołania co do tych decyzji.

 Gmina Morawica nie otrzymała także dofinansowania na pro-
jekt rewitalizacji zbiorników wodnych w Chmielowicach. Wniosek 
dotyczył dofinansowania tego zadania w ramach działania 4.5. 
Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo. Ten 
projekt także został odrzucony. Jako powód podano zbyt małe 
skupienie się na aspekcie środowiskowym, a zbyt duże skupienie 
się na turystyce. - Mieliśmy zastrzeżenia co do oceny projektu, ale 
złożony przez nas protest został pozostawiony bez rozpatrzenia 
ze względu na wyczerpanie środków w ramach tego naboru – po-
informował zastępca wójta, Marcin Dziewięcki. - W ramach za-
dania chcieliśmy na nowo zagospodarować obecnie zaniedbane 
trzy zbiorniki wodne w Chmielowicach, biorąc pod uwagę, że są 
położone na obszarze chronionego krajobrazu. Mimo wszystko 
inwestycję będziemy chcieli zrealizować, być może w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jako zadanie rezerwowe 
obok  zbiorników wodnych w Bilczy i w Morawicy – zaznaczył za-
stępca wójta, Marcin Dziewięcki. Dofinansowanie w ramach tego 
działania otrzymały zaledwie 4 projekty na łączną kwotę ponad 20 
i pół miliona złotych na 13 złożonych wniosków na łączną kwotę 
ponad 55 milionów złotych.

Agnieszka Olech 



 

7 sierpnia, na deskach muszli koncertowej w Morawicy odbyła się najbardziej gorąca impreza tego lata - Wy-
bory Miss, Małej Miss i Małego Mistera Gminy Morawica. Koronę Miss Gminy Morawica zdobyła Kaja Kraska 
z Łabędziowa. Małą Miss okrzyknieto Klaudię Chałon z Piasecznej Górki, a Małym Misterem został Piotr Kurek 
z Piasecznej Górki. Wszyscy będą nam królować przez okrągły rok, aż do następnych wyborów. 

Kaja Kraska z Łabędziowa
zdobyła koronę najpiękniejszej!

 Najbardziej gorąca impreza tego lata tradycyjnie już przycią-
gnęła do Morawicy prawdziwe tłumy gości z całego województwa, 
ale i nie tylko, bo tym razem na scenie stanęły również kandydatki 
do korony. Festyn tradycyjnie już poprowadziła Aneta Czaban Re-
daktor Naczelna Radia Fama, które objęło patronat medialny nad 
imprezą wraz z ITV Morawica. Kandydaci do korony zaprezento-
wali publiczności ciekawe układy choreograficzne przygotowane 
przez Elwirę Kondracką, opiekuna i choreografa znanego i cenio-
nego zespołu REFLEX z Morawicy. 
 O koronę najpiękniejszej na morawickiej scenie walczyło osiem 
olśniewających urodą kandydatek. A było o co powalczyć, bo 
w  Morawicy każdego roku na zdobywców najwyższych tytułów 
czekają najwspanialsze nagrody w całym województwie. - Każde-
go roku do współpracy zapraszamy firmy z terenu gminy Morawi-
ca, ale nie tylko. W tym roku nagrody ufundowało ponad 40 firm 
i muszę przyznać, że jest to rekordowa liczba sponsorów – poin-
formował wójt gminy Morawica, Marian Buras. Rekordowe były 
też nagrody dla najpiękniejszych, począwszy od rowerów, poprzez 
tablety,  wycieczkę do Energylandii, kosmetyki, vouchery na zabie-
gi upiększające aż po lot samolotem.
 Kandydatki na Miss Gminy Morawica tradycyjnie już zaprezen-
towały się w kilku odsłonach. Były stroje codzienne, sportowe i ele-
ganckie suknie. Każda z dziewczyn nie tylko musiała pięknie wy-
glądać, ale też błyskotliwie odpowiedzieć na pytania prowadzącej, 
które same losowały. A łatwo nie było, bo kandydatki do korony 
najpiękniejszej odpowiedzi na wszystkie pytania musiały uzasadnić 
w kilku zdaniach. 
 Wyjścia kandydatek do korony najpięknieszej przeplatane były 
z występami najmłodszych uczestników konkursu. Do tytułu małej 
miss pretendowało 10 uroczych dziewczynek. W konkursie w kate-
gorii męskiej wystartowało natomiast sześciu chłopców. Maluchy 
nie tylko prezentowały się na forum, ale także śpiewały oraz popi-
sywały się swoimi artystycznymi zdolnościami.
 Publiczność miała kogo podziwiać, a jury miało ciężki orzech 
do zgryzienia wybierając tych najpiękniejszych. Po wszystkich 
prezentacjach członkowie komisji udali się na naradę, która, jak 
się okazało była w tym roku burzliwa. - Wybór wcale nie był taki 
łatwy, bo wszystkie kandydatki do tytułu Miss Gminy Morawica 
prezentowały się znakomicie. Podobnie jak maluchy – przyznał Da-
mian Woźniak, przewodniczący jury, obok którego w komisji zasie-
dli również: Dorota Sabat, Ewa Filipecka, Piotr Gładkowski, Roman 
Sekrecki i Daria Kierońska – Miss Gminy Morawica 2015 roku. 
 Po długich naradach w końcu jednak decyzja zapadła i tytuł 
najpiękniejszej zdobyła Kaja Kraska z Łabędziowa. I Vice Miss Gmi-
ny Morawica została Klaudia Fijałkowska z Radomia. Tytuł II Vice 
Miss przypadł Beacie Rutkiewicz z Brzezin a III Vice Miss została Syl-
wia Brelak z Radlina (gm. Górno). Swoją najpiękniejszą kandydatkę 
wybrała także publiczność, która tytuł Miss Publiczności przyznała 
Karolinie Michcie z Brzezin. Tytuł Małej Miss Gminy Morawica zdo-
była Klaudia Chałon z Piasecznej Górki. I Małą Vice Miss została 
Amelia Perczak z Brudzowa, a tytuł II Małej Vice Miss powędrował 
do Róży Łysak z Brzezin. Małym Misterem Gminy Morawica w tym 
roku został wybrany Piotr Kurek z Piasecznej Górki. I Vice Miste-
rem Gminy Morawica został Ksawery Kraska, a tytuł II Vice Mistera 
przypadł dla Kamila Orlińskiego. 
 Warto podkreślić, że wszyscy ukoronowani otrzymali w na-
grodę rowery. Na tym jednak lista prezentów dla zdobywców naj-
wyższych tytułów nie kończyła się, a była ona naprawdę długa. 
Zwycięzców obdarowano tabletami, kosmetykami, talonami na 

odzież, talonami na fitness, dużymi rabatami na odbycie kursu 
prawa jazdy, wycieczkami do Energylandii, vouchery na zabiegi 
upiększające, a nawet lot samolotem.
 Prezentacje kandydatów i kandydatek przeplatały się z liczny-
mi występami i pokazami. Na scenie staneły utalentowane solistki 
z  gminy Morawica: Daria Kierońska, Magdalena Chołuj, Klaudia 
Szałas oraz utalentowana mała skrzypaczka Ania Wieleńska. Nie-
zapomniany występ taneczno-akrobatyczny dały dwie młode ar-
tystki: Paulina Skrzypek i Marcelina Ramiączek.  Na zakończenie 
wydarzenia do gorącej zabawy podczas dyskoteki pod gwiazdami 
zaprosił wszystkich DJ Paweł Wotliński. 

Agnieszka Olech

 
Organizatorzy Miss Gminy Morawica 2016

składają serdeczne podziękowania
dla wszystkich sponsorów imprezy: 

Urząd Gminy Morawica, Przemysław Podsiedlik Kopalnia Lafarge 
w Radkowicach, EXODUS CLUB BILCZA, Jędrzejowski Artur MK Bow-
ling, Adam Kluźniar Poldaun Sp. z o.o., Kamila i Roman Smolarscy, 
„Piekarnia Białogon”, Szkoła Jazdy Hozer&Kruk, Adam Gatkowski 
F1 GOKART, Jacek Iwanowski „Piekarnia Pod Telegrafem”, Anna Ramią-
czek – Mika, Norbert Mika Szkoła Tańca Dance Design, Katarzyna Za-
pała Atelier, Michał Formalski „FOR-PAK”, Tomasz Cholewiński QUEST, 
Prosta Projekt, EuroGaz, Energylandia Rodzinny Park Rozrywki w Zato-
rze, Zbigniew SkoczylasKonrad Sowa KWANT s.c., Justyna Pecyna Cen-
trum Paradise, Małgorzata Skowera Justyna Stefańska EM-JOT, Aka-
demia Makijażu Ewy Filipeckiej, Roman Sekrecki „Born For Hair”, Piotr 
Rudzki TTCL, Studio Urody E.M.S. I Centrum Rehabilitacji, Sabat Krajno, 
Ośrodek Jeździecki Bilcza, Sklep piłkarski Soccer City, Zbigniew Górecki 
sklep „Słoneczny”, Wojciech Ostrowski „Kryta pływalnia Koral”, Ro-
bert Drobniuch teatr Lalki i Aktora Kubuś, Agnieszka Osóbka Multikino 
Kielce, Wanda Zychowicz „Kino Moskwa”, Urszula Brzoza „Gardenia”, 
Filharmonia Świętokrzyska, Michał Kotański Teatr im. Stefana Żerom-
skiego, Justyna Porzucek sklep MISIAK, Janina Bąk „Bila Cafe”, Dorota 
Sabat, Magdalena Wodzyńska Aneta Kaczmarska Restauracja Levan-
te, Józef Kubicki, Jadwiga i Stanisław Stemplewscy Hotel&Restauracja 
Eliot Brudzów oraz Kaszmir SPA Izabela Michalska.
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