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MORAWICCY ROLNICY
DZIĘKOWALI ZA PLONY
Słoneczna, ciepła pogoda przyciągnęła prawdziwe tłumy na uro-
czystości dożynkowe, które w ostatnią niedzielę sierpnia odbywały 
się w gminie Morawica. Na scenie muszli koncertowej prezento-
wały się barwne zespoły taneczne i śpiewacze, wręczono też na-
grody dla najlepszych miejscowych rolników i za najpiękniej urzą-
dzone posesje.
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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



3
Wiadomości Morawickie – Październik 2016   nr 10/2016 (288)

Ponad 200 sesji plenarnych, prezentacji, wydarzeń specjalnych i kulturalnych, a także paneli dyskusyjnych, 
w których przez trzy dni wzięła udział rekordowa ilość 3,5 tysiąca uczestników i akredytowanych dziennikarzy. 
Każdego roku w Krynicy podczas Forum spotykają się czołowi politycy, przedstawiciele biznesu, a także wpły-
wowi ekonomiści i intelektualiści oraz liderzy samorządowi. Wśród uczestników Forum znalazł się również 
wójt gminy Morawica, Marian Buras.

 Tegoroczne Forum w Krynicy odbyło się pod hasłem 
„Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?”. 
Forum Ekonomiczne w Krynicy jest jednym z najważniejszych 
wydarzeń ekonomiczno-gospodarczych w Europie Środkowo-
-Wschodniej. To tu od ponad 20 lat spotykają się premierzy, 
przedstawiciele rządów państw europejskich, unijni decyden-
ci, prezesi firm, eksperci i ekonomiści. W tym roku w Krynicy 
gościli między innymi premier Beata Szydło, minister rozwoju 
Mateusz Morawiecki, premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman, 
premier Węgier Viktor Orban, premier Czech, Bohuslav Sobot-
ka i wielu innych. Forum rozpoczęło się 6 września, a zakoń-
czyło się 8 września. Warto podkreślić, że ze względu na liczne 
delegacje zagraniczne i wiele różnorodnych imprez towarzy-
szących, krynickie Forum porównywane jest do Światowego 
Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. 
 W tegorocznym Forum ekonomicznym w Krynicy wzięła 
udział liczna delegacja włodarzy z gmin powiatu kieleckiego, 
a w śród nich: wójt gminy Morawica Marian Buras, burmistrz 
Chęcin Robert Jaworski, wójt Bielin Sławomir Kopacz, wójt 
Mniowa Mariusz Adamczyk wraz z wicewójtem Maciejem Lu-
beckim, wójt Miedzianej Góry - Zdzisław Wrzałka,  wójt Za-
gnańska Szczepan Skorupski i włodarz Piekoszowa Zbigniew 
Piątek. Wszyscy uczestniczyli w Forum pod szyldem Związku 
Gmin Powiatu Kieleckiego. Na Forum nie zabrakło także mar-
szałka Adama Jarubasa, wicemarszałka Jana Maćkowiaka oraz 
starosty Powiatu Kieleckiego Michała Godowskiego.
 Jak podkreślił wójt Marian Buras, udział w Forum Ekono-
micznym to bardzo ciekawe, a zarazem pouczające doświad-
czenie. - Ponad 3 tysiące uczestników z 50 krajów - te liczby 

Wójt Marian Buras na „XXVI Forum
Ekonomicznym” w Krynicy-Zdroju 

obrazują, jak ważne jest wydarzenie, w którym uczestniczyli-
śmy. Forum zdominowały oczywiście tematy gospodarcze, ale 
dużo mówiło się też o współpracy politycznej między państwa-
mi - mówi wójt gminy Morawica, Marian Buras, chwaląc jed-
nocześnie możliwość spotkania przedstawicieli różnych krajów 
i zapoznania się z ich doświadczeniami. - Szczególnie ciekawa 
była dyskusja z udziałem prezesa Najwyższej Izby Kontroli na 
temat stosowania klauzuli społecznej w Prawie Zamówień Pu-
blicznych czy panel na temat równomiernego rozwoju miast 
i wsi. Ja, wybierając bloki dyskusyjne, koncentrowałem się na 
sprawach związanych z samorządnością, gospodarką, sposo-
bami przyciągania inwestorów - wymienia wójt Buras.
 Forum Ekonomiczne to doskonała okazja do tego, by spo-
tkać się w szerokim gronie, omówić bieżące kwestie, wymienić 
uwagi - mówi wójt Zagnańska Szczepan Skorupski i dodaje, że 
program forum jest niezwykle bogaty, a jego uczestnicy sami 
wybierają, w jakich dyskusjach i panelach chcą wziąć udział. 
- Mnie szczególnie interesują kwestie związane z finansowa-
niem inwestycji po wyczerpaniu środków unijnych, bezpie-
czeństwem energetycznym czy rozwojem turystyki w oparciu 
o lokalne zasoby - wylicza wójt Skorupski. Z uczestnictwa w fo-
rum zadowolony był Robert Jaworski, burmistrz miasta i gminy 
Chęciny. - Pojechałem tam po raz pierwszy. Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem. Ilość paneli dyskusyjnych była ogromna. Spo-
tykaliśmy tam prezydentów dużych miast, takich jak Szczecin, 
Kraków, Białystok. Wymienialiśmy się doświadczeniami. Mnie 
bardzo interesowały tematy związane z turystyką, która jest 
strategiczną dziedziną dla miasta i gminy. Ważne było pozy-
skiwanie funduszy unijnych, o które teraz jest o wiele trudniej. 

Usłyszeliśmy też dużo o zamówieniach 
publicznych. Forum miało bardzo wy-
soki poziom merytoryczny - ocenia bur-
mistrz Jaworski. - Podczas forum poru-
szanych było wiele ciekawych tematów. 
Warto tutaj być, by uzyskac informacje 
z pierwszej ręki - ocenia wójt Bielin, 
Sławomir Kopacz i dodaje, że z punktu 
widzenia jego gminy istotne były te ele-
menty, które są związane z rozwojem 
regionalnym schodzącym do poziomu 
samorządów gminnych. - Ciekawa była 
dyskusja, podczas której panelistą był 
między innymi marszałek Adam Jaru-
bas, poświęcona temu, jak wydatko-
wane będą środki unijne z perspektywy 
2014-2020 i co wydarzy sie po tym cza-
sie, jak będą się wtedy rozwijać samo-
rządy, na co będą mogły liczyć - mówił 
włodarz Bielin.

Agnieszka Olech

Na forum do Krynicy pojechali (od lewej) wicemarszałek Jan Maćkowiak, wójt Mniowa Mariusz Adamczyk, wójt Miedzianej 
Góry - Zdzisław Wrzałka, marszałek Adam Jarubas, starosta kielecki Michał Godowski, wójt Bielin Sławomir Kopacz, bur-
mistrz Chęcin Robert Jaworski, wójt Zagnańska Szczepan Skorupski, wójt Morawicy Marian Buras, wicewójt Mniowa Maciej 
Lubecki i włodarz Piekoszowa Zbigniew Piątek
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 Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą na placu przed remizą. Wzięły 
w nich udział jednostki z terenu gminy 
Morawica, najwyższe władze strażackie, 
władze wojewódzkie i samorządowe, 
a także mieszkańcy i zaproszeni goście. 
Druh Andrzej Rożkiewicz, naczelnik OSP 
Brudzów złożył meldunek prezesowi 
Zarządu Związku OSP RP w Kielcach, 
posłowi Mirosławowi Pawlakowi. Przy 
dźwiękach hymnu narodowego wcią-
gnięto flagę na maszt. Podczas uro-
czystej mszy kapelan świętokrzyskich 
strażaków ksiądz Marek Mrugała wraz 
z księdzem Czesławem Krzyszkowskim 
proboszczem Parafii p.w. Św. Mikołaja 
Biskupa w Lisowie, powierzał druhów 
wstawiennictwu Świętego Floriana, 
patrona wszystkich strażaków. - Straża-
kom życzymy, aby służba ludziom przy-
nosiła zadowolenie, a to co czynią, żeby 
robili z wielką radością i wdzięcznością 

90-lecie OSP w Brudzowie
18 września, Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie świętowała okrągły jubileusz 90-lecia swego istnienia 
i działalności. Jednostka z Brudzowa stanowi jednostkę reprezentacyjną nie tylko gminy Morawica, ale także 
województwa świętokrzyskiego, a nawet kraju.

od tych, którzy otrzymują tą pomoc – 
życzył wszystkim strażakom ks. Marek 
Mrugała – kapelan świętokrzyskich stra-
żaków. Obaj duchowni dokonali także 

uroczystego odsłonięcia i poświęcenia 
tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez 
rodzinę Rożkiewiczów z okazji 90-lecia 
istnienia jednostki oraz ku pamięci dru-
hów tejże jednostki, którzy odeszli na 
wieczna wartę. Odczytano także apel 
pamięci, wspominając tym samym i przy-
wołując nazwiska druhów, którzy two-
rzyli jednostkę OSP w Brudzowie. 

Złote hełmy, szable i oficerki
– to była niezwykła defilada 

 Po mszy odbyła się defilada podod-
działów. Przedstawiciele jednostek dum-
nie prezentowali swoje poczty sztanda-
rowe, a na ich czele w lśniących złotych 
hełmach – jedynych takich w kraju – 
kroczyli przejęci i dumni druhowie z OSP 
w Brudzowie. Złote hełmy, szable, ofi-
cerki, to atrybuty kompani honorowej  
wystawianej przez OSP Brudzów. Tego 
dnia przybyli do Brudzowa goście mogli 
podziwiać defiladę jednej z najlepszych 
drużyn w kraju. - To ich podziwiała cała 
Polska podczas defilady na placu Pił-
sudskiego w Warszawie podczas cen-
tralnych obchodów święta strażaków 
w 2012 roku. Ochotnicza Straż Pożarna 
z Brudzowa była wtedy jedną z zaledwie 
dwóch jednostek z całego kraju, jakie 
stanęły na placu Piłsudskiego przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza – przypomniał 
wójt gminy Morawica, Marian Buras, 
który podczas uroczystości obchodów 
90-lecia jednostki z Brudzowa po raz 
pierwszy wystąpił w mundurze strażac-
kim. - Nosić mundur to wielki zaszczyt. 
Otrzymałem go od druhów strażaków 
z Brudzowa i po prostu musiałem go 
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Defilada strażaków robiła wrażenie

Gratulacje dla najlepszych druhów składa wójt Marian Buras

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Daleszyc
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dzisiaj założyć – mówił włodarz gminy, 
podkreślając jednocześnie jak dumny 
jest z działalności druhów z Brudzowa. 
- Bez wątpienia możemy być dumni, że 
w Gminie Morawica mamy tak wspania-
łą strażacką kompanię reprezentacyjną, 
która jest doceniana nie tylko w woje-
wództwie świętokrzyskim, ale i w całym 
kraju, w którym służy ponad 30 tys. za-
wodowych strażaków i prawie 700 tys. 
Ochotników. Na druhach z Brudzowa 
zawsze możemy polegać w najtrudniej-
szych sytuacjach. Z tego miejsca pra-
gnę im podziękować za tą nieocenioną 
i bezinteresowną prace na rzecz drugie-
go człowieka – dziękował wójt Gminy 
Morawica, Marian Buras. 

Podziękowano druhom
za ich działalność

 Pod wrażeniem jednostki z Bru-
dzowa byli także zaproszeni goście. - 
Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie 
to profesjonaliści pod każdym wzglę-
dem. Jednostka jest doskonale wypo-
sażona, za co kieruję słowa uznania do 
władz gminy Morawica, które wiedzą, 
że w druhów warto inwestować, bo do-
brze wyposażone jednostki i doskonale 
przeszkoleni druhowie to bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Druhom dziękuję 
za ich ciężką pracę i poświęcenie – dzię-
kował wicewojewoda województwa 
świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Do 
życzeń i gratulacji przyłączyli się także 
obecni goście, a wśród nich: druh Mi-
rosław Pawlak, Prezes Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, 
st.bryg.mgr inż. Sylwester Hamera ko-
mendant miejski PSP w Kielcach, st. 
bryg. Stanisław Woś Zastępca Święto-
krzyskiego Komendanta Wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego OSP 
RP – dh Ireneusz Żak, Prezes Zarządu 
Gminnego OSP RP Zygmunt Domagała, 
druh Marian Tworek – Wiceprezes ZOP, 
Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej 
Bętkowski, a także radni powiatu kielec-
kiego: Katarzyna Stańko i Jacek Kuzia. 

Honorowe odznaczenia
i medale

 Ważnym momentem podczas uro-
czystości jubileuszowych było wręczenie 
zasłużonym strażakom medali i wyróż-
nień. Specjalnym odznaczeniem za wy-
sługę 70 lat działalności w straży uho-
norowano druha Józefa Rożkowicza. 
Prezydium Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej w uznaniu szczegól-
nych zasług dla rozwoju i umacniania 
związku przyznało srebrny medal dla 
druha Stanisława Strójwąsa, brązowymi 
medalami odznaczono druhów: Kamila 

Brzozę, Sylwestra Kruka, Dariusza Ma-
kowskiego oraz Wojciecha Rożkowicza. 
Odnaką “Wzorowego Strażaka” odzna-
czono: Tomasza Wójcika, Jacka Stęplew-
skiego i Wiktora Szałasa.   

 Trzeba przyznać, że tego szczegól-
nego dnia, druhowie odebrali szereg 
życzeń i podziękowań dla jednostki 
z Brudzowa, przede wszystkim za bezin-
teresowność działań strażaków, na któ-
rych zawsze można liczyć zarówno w ra-
dosnych uroczystościach, jak i trudnych 
do przewidzenia chwilach. Druhowie 

skierowali szczególne podziękowania za 
pomoc i wsparcie jednostki na ręce wój-
ta gminy Morawica, Mariana Burasa. 
Podczas uroczystości, z historią jednost-
ki OSP w Brudzowie zapoznał zebranych 
druh Jerzy Rożkiewicz, Wiceprezes OSP 
Brudzów. Na zakończenie uroczystości 
odbyła się defilada jednostek strażac-
kich. Uroczystość uświetniła orkiestra 
dęta z Daleszyc oraz żołnierska musztra 
wojskowa w wykonaniu uczniów Zakła-
du Szkolenia Zawodowego z Kielc.

Agnieszka Olech
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Jak podkreślano podczas uroczystości Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie to profesjonaliści pod każdym względem.

Dla najlepszych strażaków wręczono medale i odznaczenia

Żołnierska musztra wojskowa w wykonaniu uczniów Zakładu Szkolenia Zawodowego z Kielc.
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 Jak co roku uroczystość inauguracyjne nowego roku szkol-
nego we wszystkich placówkach oświatowych rozpoczęły 
msze święte. Następnie uczniowie udali się do szkół, gdzie po 
wakacjach, ciepło i serdecznie dyrektorzy placówek oświato-
wych powitali swoich wychowanków i ich rodziców oraz gro-
no pedagogiczne. Uroczystości tradycyjnie rozpoczynały się 
wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwo-
wego. We wszystkich placówkach minutą ciszy uczczono także 
poległych w czasie II wojny światowej. Tego dnia, uczniowie 
spotkali się z wychowawcami, którzy przekazali swoim pod-
opiecznym plany lekcji na nowy rok szkolny. 
 W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w wybra-
nych szkołach gościły również władze samorządowe na czele 
z wójtem gminy Morawica, Marianem Burasem. Życzył on za-
równo uczniom, rodzicom, jak i całemu gronu pedagogiczne-
mu owocnej współpracy oraz wielu sukcesów w nadchodzą-
cym nowym roku szkolnym. 
 A ten, jak się okazuje przyniesie ze sobą wiele zmian 
związanych z reformą polskiego szkolnictwa. Zmiany będą 
wprowadzane stopniowo. Znikną gimnazja, kiedy tegoroczni 
pierwszoklasiści skończą trzyletnią edukację. Uczniowie, któ-
rzy w tym roku rozpoczną naukę w klasie VI szkoły podstawo-
wej nie pójdą już do I klasy gimnazjum, a do klasy VII szkoły 
podstawowej. Co za tym idzie, nie będą już pisać sprawdzianu 
szóstoklasistów. Zamiast tego Centralna Komisja Egzaminacyj-
na udostępni szkołom narzędzia diagnostyczne, dzięki którym 
nauczyciele będą mogli dokonać wstępnej oceny poziomu 
wiedzy uczniów. Sześciolatkowie już nie muszą iść do szkoły 
podstawowej. Obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od 
7 roku życia, a dzieci sześcioletnie mają obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego. W związku z tym, do klasy 
pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek. 
Natomiast wychowaniem przedszkolnym będą objęte dzieci 
trzyletnie. Z całą pewnością uczniów ucieszy informacja o krót-

Zabrzmiał pierwszy dzwonek
w nowym roku szkolnym 2016/2017

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej 1 września zabrzmiał pierwszy dzwonek. W gminie Morawica rok 
szkolny 2016/2017 rozpoczęło 1150 uczniów szkół podstawowych, 545 uczniów gimnazjów i 665 dzieci 
w przedszkolach i punktach przedszkolnych.

szym roku szkolnym, który będzie mógł zakończyć się najwcze-
śniej 21 czerwca, ale nie później niż 27 czerwca. 
 Po ponad dwóch miesiącach odpoczynku czas powrócić 
do obowiązków i ciężkiej pracy w szkolnych ławach. U progu 
nowego roku szkolnego wszystkim życzymy cierpliwości, zdro-
wia, wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w zdoby-
waniu wiedzy. 

Agnieszka Olech

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pra-
gniemy złożyć życzenia dla całego Grona Pe-
dagogicznego oraz wszystkich Pracowników 
Szkół i Placówek Oświatowych.

 Zawód nauczyciela – to misja. W znacznym stopniu – To Wy, Dro-
dzy Nauczyciele macie duży wpływ na to, że każdy z Waszych uczniów 
w przyszłości stanie się „pełnym wartości człowiekiem”. Wiemy, że 
każdego dnia doskonale radzicie sobie ze stawianymi prze Wami 
wyzwaniami. Serdecznie dziękujemy pedagogom, pracownikom ad-
ministracji i obsługi za trud, jaki podejmujecie Państwo, kształtując 
postawy i osobowość młodego pokolenia.
 W tym uroczystym dniu – dniu Waszego święta życzymy dużo 
zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji 
magicznego złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądro-
ści bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym 
i w pracy zawodowej.
Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Morawica Maran Buras
Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Zaczek-Kucharska

oraz radni i sołtysi
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 Czy jest Pan związany z gminą 
Morawica?
 Grzegorz Pabian: Moje korzenie 
rodzinne pochodzą z okolic Morawi-
cy – ojciec urodził się i przez wiele lat 
mieszkał w Brzezinach, a dziadek po-
chodził z Woli Morawickiej. Od dziec-
ka  i do chwili obecnej należę do parafii 
pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. 
Szkołę Podstawową ukończyłem w Bil-
czy, gdzie czynnie uczestniczyłem w ży-
ciu artystycznym i kulturalnym placów-
ki. W życiu dorosłym również związany 

jestem z Bilczą, skąd pochodzi moja żona, wnuczka ostatniego 
westerplatczyka majora Ignacego Skowrona. Mam dwoje dzie-
ci, 22 letniego syna i 17 letnią córkę, którzy również są absol-
wentami Zespołu Szkół w Bilczy. 
 Geologia to Pana pasja?
 G.P.: Można tak powiedzieć. W 1988 roku ukończyłem Tech-
nikum Geologiczne im. Stanisława Staszica w Kielcach i rozpo-
cząłem pracę w branży górniczej w ZPW Trzuskawica S.A. w Sit-
kówce, podnosząc swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach 
z zakresu górnictwa odkrywkowego. W 2009 roku obroniłem 
licencjat z kierunku turystyka i rekreacja na WSU w Kielcach, 
a w 2011 roku uzyskałem tytuł magistra z kierunku geografia 
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. W 2014 roku ukończyłem studia pody-
plomowe na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krako-
wie.
 Wykorzystuje Pan swoją wiedzę do pracy w samorzą-
dzie?
 G.P.: Od roku 2007 związany jestem zawodowo z samo-
rządem gminnym, pracując na stanowiskach: specjalisty ds. 
turystyki i promocji oraz inspektora ds. obsługi Punktu Infor-
macji Turystycznej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, Gmin-
nym Ośrodku Kultury „Perła” w Nowinach oraz Urzędzie Gminy 
i  Miasta w Chęcinach. W ramach moich obowiązków zwią-
zanych z rozwojem i promocją turystyki współpracowałem 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, 
Starostwem Powiatowym w Kielcach, Regionalną Organizacją 
Turystyczną, LGD „Perły Czarnej Nidy”, Oddziałem Świętokrzy-
skim Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Kielcach, 
Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Geopar-
kiem Kielce. Dodatkowo posiadam uprawnienia: przewodni-
ka turystycznego terenowego na obszar województwa świę-
tokrzyskiego, instruktora ochrony przyrody PTTK, instruktora 
krajoznawstwa regionu oraz inne kursy z zakresu turystyki. 
Prowadziłem zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: planowanie 
w turystyce i promocja produktu turystycznego na Wszechnicy 
Świętokrzyskiej w Kielcach oraz z geologii i sozologii praktycz-
nej na UJK w Kielcach. Jestem autorem i współautorem publi-

Wywiad z Grzegorzem Pabianem z Punktu 
Informacji Turystycznej w Morawicy

Od urodzenia związany z gminą Morawica. W 2009 roku obronił licencjat z kierunku turystyka i rekreacja na 
WSU w Kielcach, a w 2011 roku uzyskał tytuł magistra z kierunku geografia w Uniwersytecie Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH 
w Krakowie. Posiada uprawnienia: przewodnika turystycznego terenowego na obszar województwa święto-
krzyskiego, instruktora ochrony przyrody PTTK, instruktora krajoznawstwa regionu oraz inne kursy z zakresu 
turystyki. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z zakresu geoturystyki i rewitalizacji terenów 
pogórniczych. W Morawicy prowadzi Punkt Informacji Turystycznej.

kacji naukowych z zakresu geoturystyki i rewitalizacji terenów 
pogórniczych. Aktualnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodo-
we na studiach III stopnia w Instytucie Geografii UJK w Kiel-
cach. Swoją wiedzę wykorzystuję z powodzeniem w pracy sa-
morządowej.
 Jakie najważniejsze cele stawia Pan sobie w obecnej 
pracy?
 G.P.: Pracując w Samorządowym Centrum Kultury w Mora-
wicy będę prowadził Punktu Informacji Turystycznej, udzielał in-
formacji turystycznej, proomwał wydarzenia i walory turystycz-
ne Gminy Morawica, oprowadzał wycieczki krajoznawczych po 
terenie Gminy Morawica, a także zajmę się organizacją cyklu 
prelekcji tematycznych pt. „Gawędy krajoznawcze nad Czarną 
Nidą”. Będę też prowadził inwentaryzację turystyczną Gminy 
Morawica, konsultacje merytoryczne dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych i studentów w zakresie turystyki i rekreacji, geo-
grafii, geologii, górnictwa oraz ochrony środowiska. Planuję 
też nawiązać szeroką współpracę z placówkami oświatowymi 
z terenu gminy w zakresie oprowadzania wycieczek szkolnych 
i przeprowadzania prelekcji z edukacji regionalnej. Chcemy 
też utworzyć w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy 
Klubu Geoturystycznego „Pod Amonitem”. Będę też pracował 
w  Zespole Kordynacyjno-Wdrożeniowym „Geoparku Chęciń-
sko-Kieleckiego”. W ramach obowiązków zawodowych rów-
nież aktywne włączanie się w wydarzenia i imprezy o charak-
terze kulturalnym organizowane przez Samorządowe Centrum 
Kultury w Morawicy.

 Czy dzięki tym działaniom poznamy gminę Morawica 
od zupełnie innej strony?
 G.P.: Powyższe działania mają na celu wykreowanie wize-
runku Gminy Morawica przyjaznej turystom w oparciu o wa-
lory wypoczynkowe m.in. doliny Czarnej Nidy, zbiornika wod-
nego, terenów leśnych z funkcją rekreacyjno-edukacyjną czy 
gospodarstw agroturystycznych oraz walorów specjalistycz-
nych, czyli możliwości uprawiania różnych form turystyki jak: 
rowerowa, kajakowa, konna, karawaning, geoturystyka czy 
ekoturystyka. Będę starał się zapoznać mieszkańców i zachęcić 
ich do poznawania walorów krajoznawczych gminy Morawica.
 Dziękuję za rozmowę 

Agnieszka Olech

Przypomianmu o godzinach otwarcia Punktu Informacji Tury-
stycznej w Morawicy: 
od 15.04 do 14.10 (sezon letni)
Pn – Śr: 9.00 – 17.00
Pt: 9.00 – 16.00
So: 9.00 – 13.00
od 15.10 do 14.04 (sezon zimowy)
Pn – Pt: 8.00 – 15.00 
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 - „Winobranie” to jedyne w swoim rodzaju święto w Braty-
sławie. Partnerska dzielnica Raca  jest prawdziwym winiarskim 
zagłębiem. Najbardziej znane wino, tak zwane „frankowka 
modra” stanowi lokalny napój o historycznej wartości - mówi 
wójt Morawicy, Marian Buras. Wino to, według mieszkańców, 
uzdrowiło królową Węgier Marię Teresę. Dziś stanowi cenny 
produkt promujący region. 
 Wśród oficjalnych delegacji współpracujących z Bratysławą 
Raca na scenie podczas otwarcia święta „Winobrania” głos za-
brał rezydent Bratysławy, ambasadorzy, wójt gminy Morawica 
- Marian Buras, Lloyd Halverson- wieloletni zarządca miasta Ca-
mas współpracującego z gminą Morawica oraz przedstawiciele 
innych miast partnerskich, a także gospodarz tych uroczysto-
ści, starosta - Peter Pilinský. 

Występ zespołu ludowego z Morawicy
zachwycił podczas święta winobrania na Słowacji

Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” wystąpił na scenie w Bratysławie Raca podczas święta „Winobrania”. Braty-
sława Raca to dzielnica Bratysławy, która już od kilku lat współpracuje z gminą Morawica.

dzeniem cieszyło się stoisko gminy Morawica promujące lokal-
ne produkty - wędliny z masarni Woźniak, pieczywo z piekarni 
Białogon, Krówkę Opatowską, rękodzieło. - Prawdziwą furorę 
zrobił chleb ze smalcem - wspomina wójt Marian Buras. 

Morawiccy artyści zachwycili 
 W godzinach popołudniowych podczas oficjalnych obcho-
dów święta winobrania na scenie w amfiteatrze w Bratysławie 
Raca zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Morawica, który 
swym występem podbił serca publiczności. Pięknie wykonany 
układ suity świętokrzyskiej zachęcił publiczność do poruszania 
się w rytm muzyki ludowej, a Słowacy robili zdjęcia, nagrywali 
występ na telefony komórkowe i składali gratulacje Polakom za 
piękny folklor, którym mogli się nacieszyć.  - Nasza delegacja 
miała charakter oficjalny. Impreza tej rangi to doskonała okazja 
do promocji zarówno gminy, jak i regionu oraz kraju - podkre-
śla włodarz Morawicy.

Redakcja

Radosna zabawa 
 Święto „Winobrania” rozpoczął korowód, w którym 
uczestniczyli lokalni winiarze, artyści, mieszkańcy. Gminę Mo-
rawica reprezentował wójt Marian Buras wraz z delegacją 
oraz 30-osobowy Zespół Pieśni i Tańca „Morawica”. Pogoda 
dopisała, uczestnicy wykazali się ogromną pomysłowością 
i  kreatywnością. Główną 
ulicą miasta przejechały 
wozy lokalnych winiarzy 
oraz tanecznym krokiem 
przemaszerował tłum 
radosnych, uśmiechnię-
tych ludzi, a wśród nich 
w pięknych strojach lu-
dowych, ze śpiewem 
na ustach, przy muzyce 
członkowie Zespołu Pieśni 
i Tańca „Morawica”, który 
wzbudził ogromne zain-
teresowanie wśród licznie 
zgromadzonej publiczno-
ści. Festyn co roku odwie-
dzają tłumy zebranych na 
„Winobraniu” turystów. 
Tym razem wielkim powo-

Gmina Morawica podczas święta winobrania wykorzystała okazję do promocji zarówno gminy, jak i regionu oraz kraju
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 Wypoczywająca w województwie świętokrzyskim grupa 33 
dzieci i młodzieży wraz z opiekunami przyjechała z inicjatywy 
samorządu województwa świętokrzyskiego. - Jesteśmy ogrom-
nie wdzięczni, że władze województwa zaprosiły nas już po 
raz drugi do Polski. Mamy nadzieję, że dzięki temu wypoczyn-
kowi wszyscy młodzi ludzie chociaż na trochę zapomną o tym 
wszystkim, co  spotkało ich rodziny z powodu działań wojen-
nych na wschodzie Ukrainy – mówi Larysa Zakrzewska, z ukra-
ińskiego departamentu rekreacji i ubezpieczenia socjalnego.
 Opiekę nad obozowiczami z Ukrainy sprawowali harcerze 
z ZHP Chorągiew Kielce. - ZHP Chorągiew Kielce opiekuje się 
młodzieżą, która przyjechała do nas z Ukrainy. Staramy się 
przekazać im wszelką wiedzę na temat naszego kraju, ale też 
poznać ich kulturę – mówi druhna Agnieszka Stochmal, wy-
chowawca na obozie ukraińskim. - Atmosfera jest wspaniała. 
Wszyscy sa dla nas bardzo mili i życzliwi. Jesteśmy zachwyceni 
Polską – mówiła Matina Agapiy, jedna z uczestniczek obozu. 

W województwie świętokrzyskim przebywały dzieci i młodzieży z ukraińskiego obwodu winnickiego, których 
rodziny zostały poszkodowane w wyniku działań wojennych na wschodzie Ukrainy. Na zaproszenie władz 
gminy Morawica ponad 30 uczestników obozu przyjechało do Bilczy, aby rozegrać sportowe mecze w tutejszej 
hali. 

Młodzież z Ukrainy zagrała w Bilczy 

 Plan pobytu obozowiczów z Ukrainy był bardzo napięty. 
Ukraińscy goście zwiedzali m.in. Święty Krzyż, Muzeum Zaba-
wek i Zabawy, Centrum Geoedukacji, Energetyczne Centrum 
Nauki, Muzeum Narodowe w Kielcach, gminę Chęciny, Nową 
Słupię i Szydłów. Gminy Sitkówka-Nowiny i Morawica udostęp-
niły im obiekty sportowe. Do gminy Morawica dzieci i młodzież 
z Ukrainy przyjechały na zaproszenie władz samorządowych. 
W Bilczy dzieci rozegrały mecze siatkówki i piłki nożnej stając 
w  szranki z harcerzami z ZHP Choragiew Kielce. - Obserwu-
jąc mecze widzimy, że wszyscy bawią się doskonale – mówi 
druhna Agnieszka Janaszek, która sędziowała mecze siatków-
ki. - Widać zdrową rywalizację pomiędzy drużynami, ale też 
zaciekawienie samą grą. Dzieci i młodzież próbują się poro-
zumiewać ze sobą we własnych językach, niektórzy w języku 
angielskim, a jeszcze inni na migi. Zabawa jest fantastyczna, 
a wszystkie rozgrywane mecze są na bardzo wysokim poziomie 
– zaznaczyła druhna Agnieszka Janaszek.

Agnieszka Olech

Dzieci i młodzieży z ukraińskiego obwodu winnickiego, których rodziny zostały poszkodowane w wyniku działań wojennych na wschodzie Ukrainy powitał gospodarz gminy Morawica, 
wójt Marian Buras.
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W sobotę 3 września, na patio przed budynkiem Centrum Samorządowego w Morawicy czytano fragmenty 
powieści „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania obchodzo-
nego pod patronatem Prezydenta RP. Akcja ta ma służyć promocji czytelnictwa polskiej literatury, klasyki, a na-
ukowcy twierdzą, iż wspólne czytanie buduje więzi, sprawia też, ze stajemy się dla siebie bliżsi.  

 Otwierając spotkanie Dyrektor Samorządowego Centrum 
Kultury w Morawicy – Teresa Badowska życzyła zebranym miłe-
go odbioru tej pięknej powieści o miłości, o upadającym impe-
rium, ale przede wszystkim  o sile wiary i zachęcała do ponow-
nego jej przeczytania oraz do częstego sięgania po książkę i jak 
najczęstszego odwiedzania  Biblioteki.
 W ten  niezwykły nastrój lektury wprowadzili nas młodzi 
mieszkańcy naszej gminy, obdarzeni niezwykłym talentem re-
cytatorskim – Julia Haba i Kacper Dziewięcki. Czytając prze-
nieśli nas w miejsce akcji powieści, jaką jest Rzym, a w nim 
dzielnice zamieszkałe przez  bogaczy, gdzie znajduje się willa 
Petroniusza, dom Winicjusza, pałac Nerona, amfiteatr, cyrk Ne-
rona i jego ogrody oraz dzielnica biedoty – Zatybrze.
 Temu jakże wzniosłemu wydarzeniu kulturalnemu towa-
rzyszyli samorządowcy, którzy kolejno zaprezentowali słucha-
czom fragmenty powieści, które czytali radni: Marianna Parlic-
ka- Słowik, Leszek Cygan oraz Bartosz Kruk. Kolejne fragmenty 
prezentowali  słuchaczom: Janina Jędrocha, Barbara Lopart 
oraz członkowie Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”.

Narodowe czytanie
„Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza
w Morawicy już za nami

 Organizatorzy wydarzenia zadbali o odpowiedni nastrój. 
Przygotowano poczęstunek na świeżym powietrzu, a całość 
dopełniła piękna scenografia wykonana przez Panią Hannę 
Kuta, która przeniosła uczestników w miejsce akcji tej pięknej 
i ponadczasowej powieści. 

********

 „Quo Vadis” – powieść historyczna Henryka Sienkiewi-
cza – została opublikowana w latach 1895-1896 w odcinkach 
w warszawskiej „Gazecie Polskiej” oraz w krakowskim dzienniku 
„Czas” i „Dzienniku Poznańskim”. Następnie wydano ją w for-
mie druku zwartego. Pierwsze wydanie „Quo Vadis” ukazało się 
w Krakowie w 1896 roku. Powieść odniosła światowy sukces 
i została przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków.
 Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – powieściopisarz i publi-
cysta, laureat Nagrody Nobla (1905) w dziedzinie literatury za 
całokształt twórczości, jeden z najpopularniejszych polskich pi-
sarzy.
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Piękne stroje i wspaniała scenografia wykonana przez Panią Hannę Kuta wprowadziły w niezwykły klimat przenosząc uczestników w miejsce akcji tej ponadczasowej powieści
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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.

HARMONOGRAM ODBIORU GABARYTÓW Październik 2016

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

 Już po raz kolejny w budynku Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Morawicy przeprowadzono akcję 
krwiodawstwa, w którą włączyło się blisko 30 osób. - My, jako 
szkoła medyczna chętnie włączamy się w akcje promujące 
zdrowie. Krew jest darem, którego nie da się zastąpić żadnym 
sztucznym płynem, dlatego cieszę się, że kolejna nasza akcja 
zbiórki krwi tak się udała - mówi Renata Antos, dyrektor Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

Blisko 30 osób zgłosiło się 14 września do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Morawicy, aby podzielić się z potrzebującymi najcenniejszym darem życia. 

Blisko 30 osób oddało krew w Morawicy

 Krew postanowił oddać również radny Rady Gminy Mora-
wica, Paweł Pajączkowski. - Jestem honorowym dawcą krwi 
w Klubie HDK przy NSK „Iskra” w Kielcach. Od kilku już lat krew 
oddaję regularnie co dwa miesiące. Rzadko są przeciwwska-
zania. Raz tylko miałem zbyt niską hemoglobinę i lekarz nie 
zgodził się, abym oddał krew. Za każdym jednak razem czuję 
się bardzo dobrze. Oddanie krwi nie wymaga wielkiego wysił-
ku, a może komuś nawet uratować życie. Zachęcam do tego 
wszystkich – powiedział radny Paweł Pajączkowski.

Agnieszka Olech

Podczas morawickiej zbiórki oddano blisko 11 litrów krwi 
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 Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwaran-
towane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących po-
prawie warunków życia mieszkańców. Od lat w gminie Morawica 
każde sołectwo otrzymuje do własnej dyspozycji środki z budżetu 
gminy, w wysokości ustalonej w oparciu o ustawę o samorządzie 
gminnym oraz statut gminy i statuty sołectw. Wysokość środków 
przypadających na dane sołectwo oblicza się za pomocą wzoru 
zawartego w ustawie o funduszu sołeckim. Łącznie na 2017 rok 
gmina przeznaczyła na fundusz sołecki kwotę 465 451,16 zło-
tych. - Ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość Radzie Gminy 
przeznaczenia pewnych środków finansowych dla mieszkańców 
gminy, a konkretnie dla mieszkańców poszczególnych sołectw. 
Sposób wyliczania tych pieniędzy określa właśnie ustawa. Na rok 
2017 Rada Gminy Morawica przeznaczyła nieco ponad 465 ty-
sięcy złotych na ten cel – wyjaśnia wójt gminy Morawica, Marian 
Buras. – Co roku w poszczególnych sołectwach odbywają się ze-
brania i mieszkańcy decydują o tym na co przeznaczyć przyznane 
pieniądze. W różnych sołectwach pieniądze są przeznaczane na 
różne cele, w zależności od tego, co w danej miejscowości jest 
potrzebne – dodaje wójt i wyjaśnia, że wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego nie jest obligatoryjne. - Kiedy kilka lat temu postanowi-
liśmy o przyjęciu przez gminę Morawica funduszu sołeckiego by-
liśmy zaledwie wśród połowy gmin w kraju, kóre takowy fundusz 
uchwaliły. Uznaliśmy wtedy, że dzięki funduszom, mieszkańcy sami 
będa mogli zdecydować na co przeznaczyć pieniądze. Jest to taka 
próba lekcji małej demokracji. Mówię małej, dlatego, że są to nie-
wielkie pieniądze, a potrzeb jak wiadomo jest bardzo dużo i miesz-
kańcy niejednokrotnie stają przed trudnym zadaniem wyboru tych 
najważniejszych zadań. Bywa, że zebrania są burzliwe, a zdania 
podzielone. Myślę jednak, że w taki właśnie sposób wypracowuje 

 Podczas spotkania, które odbyło się w Centrum Kultury ukraińscy sa-
morządowcy obejrzeli krótką prezentację o gminie Morawica. Pan wójt 
odpowiadał również na wiele pytań zadawanych przez uczestników wi-
zyty, które dotyczyły przede wszystkim zmiany statusu gminy na miejski, 
korzyści płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, systemu po-
datków lokalnych, edukacji, ochrony zdrowia i wysokości budżetu gminy 
na 2016 rok, a także tworzenia i funkcjonowania powiatów.
 Ukraińcy zwiedzili także wybrane miejsca w gminie Morawica: krytą 
pływalnię „Koral”, Ośrodek Jeździecki Bilcza, żłobek i przedszkole, halę 
sportową oraz nowoczesne osiedle Echo Investment w Bilczy.
 Delegacja ukraińskich samorządowców oraz przedstawicieli ad-
ministracji państwowej z Obwodu Winnickiego będzie przebywać do 
czwartku na terenie województwa świętokrzyskiego. Goście uczestniczą 
w szkoleniach dotyczących reformy administracyjnej Polski, zadań i kom-
petencji poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, 
systemu finansowania realizowanych przez nie zadań.

Małgorzata Bielawska

W sierpniu i we wrześniu, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Morawica odbyły się zebrania wiej-
skie w sprawie podziału planowanych wydatków z funduszów sołeckich. Podczas spotkań mieszkańcy mieli 
możliwość zadecydować na co chcą przeznaczyć pieniądze z własnych funduszów sołeckich.

Mieszkańcy uchwalili fundusze sołeckie 

się najlepsze potrzeby i cele, na które mieszkańcy chcą przeznaczyć 
pieniądze – podkreśla wójt Marian Buras.
 Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na reali-
zację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia miesz-
kańców danego sołectwa. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że 
warto np.: naprawić lub wybudować chodnik, plac zabaw, czy 
wiatę przystankową, albo posadzić drzewa, to mogą na ten cel 
przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego. 
 Na 2017 rok na fundusz sołecki ogółem gmina Morawica prze-
kazała 465 451, 16 złotych, a tak kształtują się środki przekazane 
na poszczególne sołectwa: Bieleckie Młyny - 13 049,74 zł, Bilcza -  
30 777,70 zł, Brzeziny - 30 777,70 zł, Brudzów - 23 575,72 zl, Chałupki 
- 16 835,40 zł, Chmielowice - 16 712,24 zł, Dębska Wola - 27 330,60 zł, 
Drochów Dolny - 12 680,41 zł, Drochów Górny - 12 034,08 zł, Dyminy 
- 18 805,17 zł, Kawczyn 10 556,75 zł, Kuby Młyny - 10 864,53 zł,  Lisów 
20 467,17 zł, Łabędziów - 15 542,74 zł, Morawica - 30 777,70 zł, Nida 
- 22 406,17 zł, Obice - 27 207,49 zł, Piaseczna Górka - 22 990,94 zł, 
Podwole - 8 463,87 zł, Radomice I - 15 327,29 zł, Radomice II - 
15 812,74 zł, Wola Morawicka - 30 777,70 zł, Zaborze - 13 295,97 
zł oraz Zbrza - 18 374,29 zł. Warto zaznaczyć, że gminy, które wyod-
rębniły w swoim budżecie środki na fundusz sołecki mają możliwość 
otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa. 
Zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu sołeckim, w budżecie państwa 
zagwarantowane są środki na ten cel. Gmina Morawica będzie ubiegać 
się o czterdziestoprocentowy zwrot kosztów z budżetu państwa.  
 Warto też dodać, że spotkania sołeckie stały się także okazją 
do przedyskutowania z władzami gminy bieżących problemów 
poszczególnych sołectw. Wójt przekazał również mieszkańcom in-
formacje na temat zaplanowanych inwestycji.

Agnieszka Olech

12 września, na terenie gminy Morawica przebywała delegacja ukraińskich samorządowców oraz przedstawi-
cieli administracji państwowej z Obwodu Winnickiego, na czele z jej przewodniczącym Walerijem Korowijem. 
Ukraińcy spotkali się z wójtem gminy Morawica, który podzielił się z gośćmi doświadczeniami w zakresie roz-
woju samorządu terytorialnego gminy na przestrzeni 26 lat istnienia samorządów w Polsce. Zaprezentował 
także najważniejsze gminne inwestycje realizowane ze środków unijnych.

Delegacja ukraińskich samorządowców
z wizytą w gminie Morawica 
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 Organizator plebiscytu, Świętokrzyskie Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli, przyznając nagrody liderom, dyrektorom, 
nauczycielom i władzom samorządowym, podziękowało za 
aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia pla-
cówek oświatowych. Jak podkreślano, słowa Michała Anioła: 
“ciągle jeszcze się uczę” idealnie określają charakter uroczysto-
ści, wpisując się tym samym w ideę przyznawania statuetek.
 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w tym 
roku nagrodziło dziesięciu włodarzy z województwa, którzy 
najaktywniej wspierają swoich nauczycieli w doskonaleniu za-
wodowym w minionym roku szkolnym. Po raz drugi zaszczyt-
nym wyróżnieniem nagrodzeni zostali zaledwie trzej gospoda-
rze gmin, a wśród nich: wójt gminy Morawica Marian Buras, 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, oraz wójt 
gminy Górno Przemysław Łysak. Uhonorowano także: prezy-
denta Kielc Wojciecha Lubawskiego, prezydenta Skarżyska-Ka-
miennej Konrada Kröniga, burmistrza miasta i gminy Jędrzejów 
Marcina Piszczka, burmistrza Daleszyc Dariusza Meresińskiego, 
burmistrza miasta i gminy Końskie Krzysztofa Obratańskie-
go, wójta gminy Radoszyce Michała Pękala oraz wójta gminy 
Strawczyn Tadeusza Tkaczyka.

Wójt Marian Buras po raz drugi
nagrodzony „Laurem Michała Anioła” 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach “Laurami Michała Anioła” uhonorowało samo-
rządowców, którzy w poprzednim roku aktywnie wspierali nauczycieli w doskonaleniu zawodowym oraz pla-
cówki oświatowe, których pracownicy aktywnie uczestniczyli w kursach i szkoleniach. Warto podkreślić, że 
prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane dla władz gminy Morawica już po raz drugi.

 Wójt gminy Morawica, Marian Buras, odbierając prestiżo-
wą nagrodę z rąk Jacka Kowalczyka, dyrektora Departamen-
tu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, nie krył dumy 
z przyznanej nagrody. – Jest to tak naprawdę wyróżnienie po-
święcone nauczycielom, którzy dokładają ogromnych starań 
w  podnoszenie swoich kwalifikacji. My jako samorząd oczy-
wiście zawsze chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy nauczy-
cieli i niejednokrotnie finansujemy szkolenia, uważając w myśl 
Michała Anioła, że “człowiek uczy się całe życie”. Ogromnie 
cieszę się, że nasi nauczyciele nie osiadają na laurach i cały 
czas chcą się dokształcać, ponieważ to przekłada się później 
na poziom nauki w naszych szkołach – podkreślał wójt gminy 
Morawica, Marian Buras, tuż po odebraniu wyróżnienia, do-
dając jednocześnie, że przyznane już po raz drugi z rzędu wy-
różnienie “Laurem Michała Anioła” jest nie tylko docenieniem 
dokonań samorządu w obszarze oświaty, ale także motywacją 
do dalszej pracy na rzecz wspierania jej rozwoju.

Agnieszka Olech
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 Uroczyste oddanie do użytku 330 metrów chodnika przy dro-
dze powiatowej w Nidzie miało miejsce 21 września. Inwestycja 
kosztowała 160 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie gminy 
Morawica dla Powiatu Kieleckiego na realizację tego zadania wy-
niosło 80 tysięcy złotych. Gmina Morawica opracowała także do-
kumentację projektową.
 Warto przypomnieć, że kolejne metry oddanego właśnie 
chodnika w Nidzie to kontynuacja zadania, które jest realizowa-
ne etapami od trzech lat. Tym razem wykonano odcinek od wia-
duktu kolejowego na początku wsi do połączenia z chodnikiem 
wykonanym w roku ubiegłym. Wykonawcą generalnym inwesty-
cji wyłonionym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach było 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Handlowe „Dróg-Pol” 
z Chęcin. Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób po-
ruszających się chodnikiem wykonano kilkadziesiąt metrów ba-
rierek ochronnych.
 Na rok 2017 Gmina Morawica zgłosiła do Powiatu Kieleckie-
go chęć współfinansowania kolejnego odcinka chodnika w Ni-
dzie o długości ok. 750m. Byłaby to kontynuacja ciągu pieszego 
do zakrętu przed lasem w kierunku Nida – Łaziska.

Agnieszka Olech

Złożono wnioski na dofinansowanie kolejnych dróg
z budżetu państwa

 Gmina Morawica zrealizowała już w sumie pięć projektów 
w  ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
którego kontynuacją jest „Program rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Jest to rządo-
wy program, który w poprzednich latach potocznie nazywano 
“schetynówkami”. Samorząd gminy Morawica w tym roku złożył 
aż pięć wniosków, w tym jeden wspólnie z Powiatem Kieleckim, 
o rządowe dofinasowanie przebudowy infrastruktury drogowej. 
Wśród nich jako priorytetowy znalazł się wniosek o wybudowanie 
jezdni ulicy Granice w Dyminach wraz z chodnikiem na odcinku 
około 730m oraz jezdni ulicy Zacisze na długości 400 metrów wraz 
z chodnikiem na odcinku około 60m. Szacunkowy koszt tej inwe-
stycji opiewa na kwotę jednego miliona 800 tysięcy złotych z cze-
go ze środków budżetu państwa wnioskowano o 900 tys. zł. 
 Drugą wnioskowaną inwestycją jest budowa ulic: Koralowej 
i Kryształowej, a także fragmentu ulicy Brylantowej w Bilczy o łącz-
nej długości  około 1100 metrów. 750 tysięcy na to zadanie gmina 
chce pozyskać z dotacji rządowej. 300 tysięcy wkładu własnego 
zadeklarowali mieszkańcy tych ulic. Pozostałą część ma dołożyć 
gmina ze swojego budżetu. Warto dodać, że tutaj również mają 
powstać chodniki, kanalizacja deszczowa i odcinek oświetlenia 
ulicznego. Trzecim zadaniem jest budowa ulicy Kamiennej w Za-
borzu na długości 770 metrów wraz z poboczami. Kosz inwestycji 
oszacowano na 332 tysiące złotych, z czego połowa ma pochodzić 
z budżetu państwa. Czwartym wnioskiem, jaki złożyła gmina Mo-
rawica do „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016-2019” jest dokończenie budowy jezdni 

Na terenie gminy Morawica sukcesywnie powstają nowe drogi i chodniki budowane często w miejscach, gdzie 
zabudowywane są kolejne tereny mieszkaniowe. Gmina remontuje też stare nawierzchnie, często zniszczone 
czynnikami atmosferycznymi. O dofinansowanie do realizacji większości z tych inwestycji władze gminy starają 
się ze środków zewnętrznych..  

Szykują się do budowy nowych dróg

ulicy Wrzosowej i budowa fragmentu ulicy Leśnej w Brzezinach. 
Łączna długość tych odcinków dróg to 1650m a wartość całkowita 
zadania szacowana jest na kwotę 923 tysiące złotych. Także w tym 
przypadku Gmina ubiega się o pozyskanie połowy środków z bu-
dżetu państwa. 
 Piątym wnioskiem złożonym wspólnie z Powiatem Kieleckim 
jest budowa ponad 2400 metrów jezdni w Radomicach I w kierun-
ku Brudzowa. We wniosku partycypuje także Gmina Pierzchnica, 
która w ciągu tej drogi chce wykonać odcinki jezdni i chodnika 
na swoim terenie w Skrzelczycach i Osinach. Udział gminy w tej 
inwestycji oszacowano na kwotę 670 tysięcy złotych. Wszystkie 
złożone wnioski są w trakcie oceny. Z początkiem 2017 roku mają 
być ogłoszone wyniki i lista zakwalifikowanych do dofinansowania 
projektów.

Dofinansowanie w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych

 We wrześniu Gmina rozstrzygnęła przetarg na budowę ulicy 
Chabrowej w Dyminach, na którą otrzymała promesę dofinanso-
wania z budżetu państwa od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty 
Wojtyszek. Umowa z wykonawcą robót Zakładem Budowlano-
-Drogowym „Dukt” została podpisana 27 września. W ramach 
tego zadania wykonana zostanie jezdnia asfaltowa ul. Chabrowej 
na długości 550m wraz z odwodnieniem. Łączna wartość projektu 
to 952 tys. zł z czego dofinansowanie stanowi kwotę 360 tys. zł. 
Roboty związane z budową tej drogi powinny zostać zakończone 
w bieżącym roku.

Agnieszka Olech

Kolejny fragment chodnika przy drodze powiatowej w Nidzie właśnie oddano do użytku mieszkańców. Tym ra-
zem powstało 330 metrów nowego ciągu pieszego. Ten etap zadania jest kontynuacją realizowanej od trzech 
lat inwestycji wspólnie przez dwa samorządy - Gminy Morawica i Powiatu Kieleckiego. 

Chodnik w Nidzie oddany do użytku

Uroczystego otwarcia chodnika dokonują wójt Marian Buras oraz starosta Michał Go-
dowski
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 - Poezja jest jak obraz i odwrotnie – tłumaczyła Daniela 
Kowalska, Przewodnicząca Grupy Literackiej Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Morawickiej, z której inicjatywy zorganizowano 
pierwszy w historii konkurs wyłaniający nowy nurt artystyczny – 
“wierszobraz”. - Do naszego konkursu zgłosiło się dwudziestu 
poetów i tyle samo malarzy. Konkurs polegał na namalowaniu 
obrazu do jednego z dwudziestu wierszy. Artyści malarze sami 
wybierali wiersze, które chcą zobrazować – wyjaśniła Daniela 
Kowalska, której to wiersz pt. “Malarz ateista” spotkał się z naj-
większym zainteresowaniem malarzy. - Wiersz naszej rodzimej 
poetki Danieli Kowalskiej wybrało aż trzech artystów malarzy. 
Były też takie wiersze, które nie zostały wybrane wcale – mówi 
Zofia Soboń, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, 
pod którego egidą zorganizowano niezwykły konkurs.
 Finał I Konkursu Regionalnego pt. “Namaluj mój wiersz” 
odbył się 26 sierpnia w Centrum Kultury w Morawicy. Podczas 
spotkania odbyła się prezentacja poezji zgłoszonej do kon-
kursu w wykonaniu artystki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Barbary Olszowy. Po teatralnym wystąpieniu przystąpiono do 
ogłoszenia wyników. Jak podkreślał przewodniczący jury, wyło-
nienie tych najlepszych wcale nie było takie proste. - Mieliśmy 
nie lada kłopot podczas oceniania. Obrazowanie poetyckie jest 

niezwykle trudne – przy-
znał przewodniczący ko-
misji konkursowej, Marian 
Rumin, wieloletni dyrektor 
Biura Wystaw Artystycznych 
w Kielcach, który przypo-
mniał, że już Horacy zwra-
cał uwagę na malarskość 
poezji, ale i na poetyckość 
malarstwa.
 Po długich naradach ko-
misja konkursowa w końcu 
ogłosiła wyniki. Nagrodą 
pieniężną zostali nagrodze-
ni autorzy obrazów, a  trze-
ma nagrodzonymi obra-
zami zostali obdarowani 
poeci wierszy stanowiących 
inspirację do ich namalowa-
nia.  I tak, miejsce I za obraz 
pt. „Idźcie do źródła zdo-
była Luba Radomska, którą 
zainspirował wiersz Wiesła-

Pod takim tytułem odbył się I Konkurs Regionalny zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mora-
wickiej. Jest to pierwszy tego rodzaju konkurs w dziejach historii sztuki mający na celu wyłonienie nowego 
nurtu artystycznego, któremu nadano nazwę “wierszobraz”.

Namaluj mój wiersz

wa Kota pod tym samym tytułem. Miejsce II zdobył Władysław 
Szproch za obraz pt. “Obraz”, który był inspirowany wierszem 
Bogumiły Izabeli Skóry za wiersz pod tytułem “Obraz”. Miejsce 
III zdobył obraz Anny Marii Modrzejewskiej pt. „Jutrzenka” do 
wiersza Marii Ireny Piotrowicz pod tym samym tytułem „Spe-
cjalne Wyróżnia Jury” trafiły również do autorów wierszy, które 
pobudziły wyobraźnię więcej niż jednego artysty malarza ze-
zwalając zawarty w nich  przekaz  przenieść na płótno. I tak, 
najwięcej, bo aż trzech malarzy zainspirował wiersz Danieli Ko-
walskiej pt. “Malarz ateista”.
 Po wręczeniu nagród długo jeszcze podziwiano zarów-
no wiersze, jak i obrazy do niech namalowane. Wydarzenie 
uświetnił recital gitarowy Kazimierza Kołomyi oraz występ 
Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej.

Agnieszka Olech
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 - Malowanie interesowało mnie od małego. Od samego po-
czątku chciałem przedstawić historię naszego regionu w formie 
malarskiej – mówił podczas wernisażu Wojciech Polakowicz, ar-
tysta samouk, który w Bratysławie prowadzi swoją małą galerię 
sztuki i uważany jest za historyka regionu. - Maluję głównie 
olejem lub akrylem na płótnie. W moich obrazach najchętniej 
pokazuję ludzi, przyrodę i architekturę regionu, która przecież 
z czasem zmienia się. Próbuję stworzyć coś w rodzaju kroniki 
w formie obrazu – wyjaśnił malarz, który podczas wernisażu 
odbywającego się w |Centrum Kultury w Morawicy święto-
wał wraz z licznie przybyłymi gośćmi swoje 70. urodziny. Jako 
pierwszy życzenia jubilatowi złożył włodarz gminy Morawica, 
wójt Marian Buras. - Życzę wielu lat w zdrowiu i nieustających 
inspiracji – mówił wójt Marian Buras, przekazując na ręce arty-
sty specjalne podziękowania za zorganizowanie niezapomnia-
nej wystawy.
 Trzeba przyznać, że wernisaż był niezwykle udany, a dzieła 
Wojciecha Polakowicza zachwyciły przybyłych gości. - Bardzo 
interesuje mnie tematyka obrazów Wojciecha Polakowicza. Pa-
trząc na jego dzieła i na to, co przedstawiają, czyli rolnictwo, 
stare narzędzia, mogę przenieść się w odległe czasy, kiedy takie 
obrazy miałam przed oczami jako dziecko. Bardzo podoba mi 
się także kolorystyka obrazów, widoczna szczególnie w kwia-
tach. Jestem pod wrażeniem jego dzieł – podkreślała Daniela 
Kowalska z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej.
 Pod wrażeniem obrazów słowackiego malarza była także 
obecna podczas wernisażu Maria Kowalczyk, dyrektor Zespołu 
Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, która podkreśla-
ła, że Wojciech Polakowicz jest swego rodzaju kronikarzem. 

Bardzo szczere, autentyczne i uczciwie malowane – mówiono o dziełach Wojciecha Polakowicza, słowackiego 
artysty, którego wernisaż odbył się 27 sierpnia w Centrum Kultury w Morawicy. Tego dnia artysta malarz świę-
tował również swoje 70. urodziny.

Dzieła Wojciecha Polakowicza z Bratysławy 
zdobyły uznanie w Morawicy

- Ważne jest także to, że jest samoukiem amatorem. Do wszyst-
kiego dochodzi sam, a główna inspiracją dla niego jest to, co 
czuje. Patrząc na jego obrazy, jak chociażby żniwa, wiemy, że 
takich obrazków już nie ma. My oczywiście znamy je ze wspo-
mnień, czy z opowieści. Pan Wojciech ma taką manierę reali-
styczno impresjonistyczną w  technice, w której się porusza, 
a najważniejsze jest to, że do wszystkiego musiał dochodzić 
sam – zaznaczyła Maria Kowalczyk, dyrektor Zespołu Państwo-
wych Szkół Plastycznych w Kielcach. Nie ma tu wyuczonych 
technik, czy sposobów malowania. To wszystko jest bardzo 
szczere, autentyczne, uczciwie malowane. To najbardziej prze-
konuje mnie do tego malarstwa, które wyrasta z potrzeby ser-
ca i jednocześnie rejestruje to, co dla niego kiedyś było najważ-
niejsze, a co w tej chwili stanowi już historię. Zatrzymałam się 
dłużej nad autoportretem, który zachwycił mnie pomysłowo-
ścią. Widziałam wiele autoportretów, ale takiego, żeby malarz 
stopił się ze sztalugą jeszcze nie widziałam. Doskonały pomysł 
– podkreślała dyrektor Maria Kowalczyk.
 Na zakończenie wernisażu Wojciecha Polaczkiewicza licznie 
zebrani goście z Polski, Słowacji i Ukrainy zwiedzili także wy-
stawę prac plastycznych uczniów Zespołu Państwowych Sztuk 
Plastycznych z Kielc, którą można podziwiać na korytarzach 
Centrum Samorządowego w Morawicy.  

Agnieszka Olech
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II Morawicka 100-tka rowerowa 
„Piękne Ponidzie”

28 sierpnia spod Centrum Samorządowego w Morawicy tuż po godzinie siódmej rano wyruszyli uczestnicy 
II Morawickiej 100-tki rowerowej, której w tym roku głównym celem było przejechanie trasy pięknego i ma-
lowniczego świętokrzyskiego rejonu Ponidzia. Rowerzyści mieli po drodze do zaliczenia tereny sześciu gmin: 
gminy Morawica, następnie gminy Chmielnik, Kije, Pińczów, Imielno i Sobków. 

 Wzrosła frekwencja w stosunku do I 100-tki gdzie 
udział wzięło 28 osób, a w tym roku już 41. Tutaj 
warto zaznaczyć, że dokładnie połowa uczestników 
z pierwszej 100-tki czyli 14 osób pojechała również 
w drugiej. O rosnącym zainteresowaniu rajdem na 
100km świadczy fakt, iż wielu rowerzystów było spo-
za terenu gminy Morawica, a mianowicie z Grabowca 
gm. Chmielnik, Kij, Kielc, Skarżyska Kamiennej, Łodzi, 
a nawet pan Janusz który na stałe mieszka we Frank-
furcie i odwiedza rodzinne strony akurat pod koniec 
wakacji by wziąć w niej udział. Przed startem każdy 
uczestnik otrzymał pakiet startowy, na który składały 
się znaczki okolicznościowe rajdu - specjalny Święto-
krzyskiej Grupy Activ, bilet wstępu do Pływalni Koral 
oraz broszurka opisująca trasę. Głodni jazdy i tury-
stycznych wrażeń rowerzyści wyruszyli w podziale 
na trzy grupy w kierunku Łabędziowa mijając zaraz 
Kalwarię Świętokrzyską wraz z Kościołem p.w. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy, a po przeciwnej stronie 
Szpital Psychiatryczny znany na okolicę. Wyjeżdżając 
z zakrętu przywitała wszystkich dolina rzeki Morawki 
, która wpada do niewielkiego rekreacyjnego zalewu. 
Następnie na trasie można było podziwiać Rezerwat 
Radomice, i dalej urokliwe drogi wiodące przez Bru-
dzów i Zaborze, by dotrzeć do Lisowa gdzie znajduje 
się Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja. Zaraz za Lisowem do po-
konania był około pół kilometrowy odcinek tzw. szutrówki jako 
jedyny nie asfaltowy. Po około 2 kilometrach jazdy szerokim pobo-
czem  ruchliwej trasy Kielce – Tarnów, wjeżdżając po drodze na te-
ren gminy Chmielnik grupa dotarła do Piotrkowic, gdzie zatrzyma-
ła się przy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Od Sanktuarium 
wszyscy ruszyli w kierunku południowym mijając po prawej stronie 
piękne, okazałe Lipy. Za Grabowcem czekała już tablica Powiatu 
Pińczowskiego Gminy Kije. Równa droga asfaltowa z malowni-
czym lasem poprowadziła do Włoszczowic i dalej krajobrazami 
licznych pół uprawnych przez kolejne wioski. Miedzy Gartatowi-
cami a Sędziejowicami  szybki rzut oka na były kamieniołom czę-
ściowo zalany wodą, następnie przejazd przez Szarbków – a to już 
gmina Pińczów. Tam trochę dłuższa przerwa na drugie śniadanie 
i odpoczynek i dalej grupa udała się w kierunku Pińczowa mijając 
tereny zakładu Nidy Gips gdzie produkowane są między innymi 
płyty gipsowe. W Pińczowie koniecznie trzeba było pojechać na 
wzgórze św. Anny z którego to ukazuje się okazale Pińczów i Do-
lina Nidy. Nie obyło się bez pamiątkowych fotek na tle krajobra-
zu. Na wzgórzu znajduje się też Kaplica p.w. św. Anny wzniesiona 
w 1600 r. przez przybyłego z Włoch muratora królewskiego Santi 
Gucciego. Następnie krótkim stromym zjazdem rowerzyści  dotarli 
do centrum Pińczowa, gdzie na rynku można było zrobić wspólną 
pamiątkową fotografię oraz schłodzić się w fontannie. Z Pińczowa 
trasa rajdu wiodła wiele kilometrów Doliną Nidy i była to wspa-
niała okazja by podziwiać „Piękne Ponidzie” z siodełka rowero-
wego. Zaraz za Pińczowem przejeżdżając przez Skowronno Dolne 
po prawej stronie ukazał się piękny krajobraz Gór Pińczowskich, 
na skraju których znajduje się Rezerwat Skowronno. Jadąc przez 
most z bliska można było podziwiać pięknie meandrującą rzekę 
Nidę. Następny na trasie był Powiat Jędrzejowski z gminą Imielno. 
Po dwóch kilometrach dalszej jazdy nastąpił zaplanowany postój 

w  miejscowości Stawy (70 km) w gospodarstwie agroturystycz-
nym na dłuższy odpoczynek i obiad. Posileni uczestnicy rajdu ru-
szyli w dalszą drogę nasycając się pięknymi widokami przez Stare 
Kotlice i Mokrsko aż do Sobkowa, by następnie skierować się trasą 
przez Wierzbicę. Aby dotrzeć do Łukowej niestety trzeba było po-
konać bardzo dziurawy  około 2 kilometrowy odcinek drogi. Dalej 
już pięknym szlakiem prosto do Ostrowa, a  stąd Doliną Czarnej 
Nidy w kierunku Morawicy po drodze mijając jeszcze Kopalnię 
Wapienia, a tuż za nią znak Morawica, gdzie zakończyła się trasa  
II Morawickiej 100-tki rowerowej. 
    Na muszli koncertowej miłośnicy rajdu uroczyście zakończyli 
przejazd w czasie trwania Dożynek Gminnych. Każdy uhonorowa-
ny został medalem okolicznościowym za ukończenie rajdu wręczo-
nym przez wójta Gminy Morawica Mariana Burasa. Były również 
statuetki dla najmłodszego uczestnika którym okazał się 12 letni 
Maciej Stępień z Bilczy, oraz najstarszego, który bez najmniejszego 
problemu pokonał trasę, a był nim 69 letni Zygmunt Jaroń z Mo-
rawicy. Zapisał się w ostatniej chwili, wahając się do końca, ale 
dał się namówić synowi i już po rajdzie zapowiedział że na kolej-
nej setce na pewno będzie. Prowadzący Arek Strójwąs serdecznie 
podziękował wszystkim uczestnikom, bo to oni są najważniejsi 
i tworzą niezapomniany klimat całej wyprawy. Tuż po wzniosłych 
formalnościach wszyscy zostali serdecznie zaproszeni na kolejną 
III edycję 100-tki już za rok z zamiarem pobicia frekwencji uczest-
ników.
 Gorące podziękowania należą się przyjaciołom i dobroczyń-
com II Morawickiej 100-tki rowerowej: Gminie Morawica, Pływalni 
Koral z Morawicy, firmie Stochmal z Bilczy zajmującej się sprzedażą 
materiałów budowlanych, firmie Fotus – Foto Video, Michałowi 
Woźniakowi z Brzezin oraz podziękowania dla Krzysztofa Grzegor-
czyka i Agnieszki Matusz za obsługę techniczną i bezpieczeństwo 
na trasie.



18
Wiadomości Morawickie – Październik 2016   nr 10/2016 (288)

Program rozgrywek sportowych
na sezon jesienno-zimowy 2016-2017

Lp. Nazwa
turnieju/rozgrywek

Kolejka/Seria Terminy

1. Morawicka Liga 
Futsalu

I kolejka 1 i 2 ligi 2016-11-12, 
od godziny 16.00

2. Morawicka Liga 
Futsalu

II kolejka 1 i 2 ligi 2016-11-19, 
od godziny 16.00

3. Morawicka Liga 
Siatkówki

I turniej ligowy 2016-11-20, 
od godziny 11.00

4. Morawicka Liga 
Futsalu

III kolejka 1 i 2 ligi 2016-11-26, 
od godziny 14.00

5. Morawicka Liga 
Siatkówki

II turniej ligowy 2016-11-27, 
od godziny 11.00

6. Morawicka Liga 
Futsalu

IV kolejka 1 i 2 ligi 2016-12-03, 
od godziny 16.00

7. Turniej Ochotniczych 
Straży Pożarnych w 
Piłce Nożnej Halowej

Jednodniowy 2016-12-04,
od godziny 11.00

8. Morawicka Liga 
Futsalu

V kolejka 1 i 2 ligi 2016-12-10,
od godziny 16.00

9. Morawicka Liga 
Siatkówki

III turniej ligowy 2016-12-11, 
od godziny 11.00

10. Morawicka Liga 
Futsalu

VI kolejka 1 i 2 ligi 2016-12-17,
od godziny 16.00

11. Turniej Oldbojów w 
piłce nożnej halowej

Jednodniowy 2016-12-18,
od godziny 16.00

 W okresie listopad 2016 do marzec 2017 odbywać się będą roz-
grywki sportowe organizowane przez Gminę Morawica. Głównym 
punktem programu będą rozgrywki Morawickiej Ligi Futsalu (MLF) 
oraz Morawickiej Ligi Siatkówki kobiet i Mężczyzn. Oprócz cyklicznych 
rozgrywek odbędzie się 7 turniejów o Puchar Wójta Mariana Burasa. 
Szczegółowy program poniżej.
Morawicka Liga Siatkówki
 W listopadzie dokładnie 20, rozpocznie się drugi sezon rozgry-
wek. Początek zapisów 10 października 2016 roku, pod numerem 
604 902 125 Jacek Kubicki – organizator rozgrywek z ramienia gminy. 
Zapisy kończą się 31 października 2016 roku lub po wyczerpaniu liczby 
wolnych miejsc. Tytułów z poprzedniego sezonu bronią Volley Bilcza 
(kobiety) i M Team (mężczyźni). Poniżej informacja o terminach rozgry-
wek. 
Morawicka Liga Futsalu
 W tym roku rozgrywki zmienia formę rozgrywek, nastąpi podział 
na dwie klasy rozgrywkowe. Początek rozgrywek 12 listopada 2016 
rok. Przyjmowanie zgłoszeń na wolne miejsca odbywać się będzie 
od 10 października 2016 roku, pod numerem 604  902  125 Jacek 
Kubicki – organizator rozgrywek z ramienia gminy. Zapisy kończą się 
31 października 2016 roku lub po wyczerpaniu liczby wolnych miejsc. 
Tytułów z poprzedniego sezonu broni zespól Young Boys Obice.  Poni-
żej informacja o terminach rozgrywek. 
Turnieje o Puchar Wójta
 Informacja o zgłoszenia będzie dostępna na około 2 tygodnie 
przed planowanym terminem turnieju. Zgłoszenie do wyczerpania li-
mitu wolnych miejsc. Szczegółowy informacje o planowanych turnie-
jach poniżej.

Jacek Kubicki

Oliwia Płatek wicemistrzynią 
Polski w jeździectwie

Szczęśliwe okazały się Mistrzostwa Polski i Puchar 
Polski Kuce, Małe Konie, Duże konie w ujeżdżeniu, 
skokach i wkkw dla trenującej w Ośrodku Jeździec-
kim Bilcza Oliwii Płatek. Oliwia zdobyła srebrny me-
dal startując w zawodach na kucu Makuba 21

 Mistrzostwa Polski kuców w skokach przez przeszkody, mi-
strzostwa Polski młodzików i dzieci oraz Puchar Polski kuców 
odbyły się pod koniec sierpnia w Strzegomiu. Do rywalizacji 
przystąpiła rekordowa liczba 200 par. Znakomity wynik uzyska-
ła 12-letnia zawodniczka Kieleckiego Klubu Jeździeckiego - Oli-
wia Płatek, która w mistrzostwach Polski na kucu Makuba 21 
zdobyła srebrny medal. Warto podkreślić, że Oliwia Płatek wraz 
ze swoim koniem na co dzień trenują w Ośrodku Jeździeckim 
Bilcza. 
 Gartulujemy młodej zawodniczce i życzymy kolejnych suk-
cesów.

Agnieszka Olech
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12. Morawicka Liga 
Futsalu

VII kolejka 1 ligi 2016-12-23,
od godziny 16.00

13. Morawicka Liga 
Futsalu

VIII kolejka 1 ligi 2016-12-30,
od godziny 16.00

14. Morawicka Liga 
Futsalu

IX i X kolejka 1 ligi VII 
kolejka 2 ligi

2017-01-06,
od godziny 10.00

15. Morawicka Liga 
Siatkówki

IV turniej ligowy 2017-01-08,
od godziny 11.00

16. Morawicka Liga 
Futsalu

XI kolejka 1 ligi 
VIII kolejka 2 ligi

2017-01-14,
od godziny 16.00

17. Morawicka Liga 
Futsalu

XII i XIII kolejka 1 ligi 
IX kolejka 2 ligi

2017-01-15,
od godziny 10.00

18. Morawicka Liga 
Futsalu
Zakończenie rozgry-
wek o godzinie 20.00

XIV kolejka 1 ligi 
X kolejka 2 ligi

2017-01-21,
od godziny 15.30

19. Morawicka Liga 
Siatkówki
Zakończenie rozgry-
wek o godzinie 16.00

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

20. II Turniej Kobiet w piłce 
nożnej halowej

Jednodniowy 2017-01-29,
od godziny 11.00

21. Turniej o Puchar Wójta 
w piłce nożnej halowej

Eliminacje 2017-02-05,
od godziny 9.00

22. Turniej o Puchar Wój-
ta w piłce nożnej ha-
lowej

Finały 2017-02-11,
od godziny 16.00

23. Turniej o Puchar Wój-
ta w siatkówce męż-
czyzn

Jednodniowy 2017-02-12,
od godziny 10.00

24. Turniej Firm i Instytu-
cji w piłce nożnej

Jednodniowy 2017-02-26,
od godziny 11.00

25. Turniej z Okazji Dnia 
Kobiet w siatkówce 
kobiet

Jednodniowy 2017-03-08,
od godziny 18.00

Zespół z Chmielowic ponownie 
zdobył Puchar Pochyłego Bo-
iska. W XXIII edycji w pokona-
nym polu pozostawili zespoły 
z Kawczyna i Chałupek. Naj-
lepszym zawodnikiem został 
Dawid Pierzak ze zwycięskiej 
drużyny, a bramkarzem Szy-
mon Pietras z ekipy gospoda-
rzy. Szczegóły poniżej.

Chmielowice obroniły tytuł

 W XXIII edycji wystąpiły trzy zespoły 
z południa naszej gminy: Chmielowce, 
Kawczyn i Chałupki. Zespół z Chmielowic 
powtórzył sukces z przed roku - zdoby-
wając drugi tytuł. Podobną ilość ma Bil-
cza, po jednym zdobyły zespoły z Dymin 
Granic, Radomic, Kawczyna/Drochowa 
i Dębskiej Woli. Zdecydowanie najlepsi są 
miejscowi, którzy aż ośmiokrotnie wygry-
wali na swoim boisku w XXI wieku.
Poniżej zwycięzcy turnieju:

Zwycięzcy „Turnieju 
Pochyłego Boiska” (od 2000 roku)

rok zwycięzca

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Chmielowice
Chmielowice
Chałupki
Jumar Kawczyn/Drochów
Chałupki
Chałupki
Dyminy Granice
Czester Bilcza
Chałupki
Orion Radomice
Bilcza
Chałupki
Chałupki
Chałupki
Obice
Błyskawica Chałupki
Dębska Wola

 Rywalizacja toczyła się systemem każ-
dy z każdym 2*25 minut. W pierwszym 
pojedynku gospodarze podejmowali 
Kawczyn. Już w 5 minucie Łukasz Rabiej 
zdobył prowadzenie dla Chałupek, szyb-
ko wyrównał Damian Wojda wykańczają 
składną akcję Kawczyna. Remis nie trwał 
długo drugiego gola szybko strzelił Ra-
biej, a kolejnego Piotr Polewczak. Go-
spodarze mogli wygrać wyżej ale strzały 
Piotra Kaczora wybronił Sergiusz Syn-
cerz, a  na drodze do bramki Wiesława 
Kozłowskiego stanęła poprzeczka… 
W drugim spotkaniu faworyt z Chmielo-
wic rozgromił zespól z Kawczyna, spotka-
nie rozpoczęło się dość niespodziewanie 
Damian Wojda dobijając swój strzał z rzu-
tu wolnego dał prowadzenie dla swojego 
zespołu. Po kilku minutach ataki zespołu 
z Chmielowic zakończyły się sukcesem. 
Najpierw akcja Rafał Woliński - Dawid 
Pierzak zakończona golem tego drugie-
go, po chwili Pierzak dokłada drugie-
go gola z rzutu karnego. Na 3:1 strzela 
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CZAS NA PORZĄDKI….

• Kompleksowe sprzątanie 
domów jednorodzinnych

• Mycie okien
• Pranie dywanów, kanap, foteli, wykładzin
• Czyszczenie tapicerki samochodowej 

u klienta

TKT PORZĄDKI - KRZYSZTOF  TOMASIK
TEL. 785 938 948
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Łukasz Wojciechowski, a kolejne dwa trafienia dokładają Pierzak 
i Woliński ustalając wynik meczu na 5:1. W ostatnim spotkaniu 
zwycięzca zgarniał Puchar, po pierwszym trafieniu Dominika 
Święcickiego dla Chmielowic, całkiem rozsypała się gra gospo-
darzy. Próbowali jeszcze kilka razy doprowadzić do remisu, ale 
bez skutecznie. Z kolei drużyna z Chmielowic na koniec dobiła 
rywala kolejnymi golami Wolińskiego i  Pierzaka, i w tym mo-
mencie drugi Puchar z rzędu dla Chmielowic stał się faktem. 

Chałupki - Kawczyn  3:1 (2:1)
Kawczyn - Chmielowice 1:5 (1:3)
Chmielowice - Chałupki 3:0 (1:0)

 Na zakończenie XXIII edycji Pucharu odbyło się podsumo-
wanie wyników i wręczenie nagród ufundowanych przez Urząd 
Gminy w Morawicy. Wręczenia dokonał zastępca wójta Marcin 
Dziewięcki. Oprócz wyróżnień zespołowych wręczono nagro-
dy indywidualne, i tak najlepszym bramkarzem został Szymon 
Pietras z Chałupek oraz najlepszym zawodnikiem Dawid Pierzak 
z  Chmielowic. Zawody sędziował Stanisław Kubicki. Już przy-
szłym roku kolejna XXIV edycji turnieju.

Składy uczestników:
Chałupki: Szymon Pietras- Wiesław Kozłow-
ski, Piotr Polewczak, Jacek Zagnański, Artur 
Bobowski, Rafał Dziewięcki, Michał Kaczor, 
Łukasz Rabiej, Jarosław Wesołowski, Piotr 
Kaczor, Hubert Grudzień i Zbigniew Pietras.
Chmielowice: Kacper Kuta- Tomasz Kaczor, 
Przemysław Wojciechowski, Łukasz Wojcie-
chowski, Adam Kaczor, Rafał Woliński, Da-
riusz Wojciechowski, Karol Kaczor, Dawid 
Pierzak, Sebastian Krzemiński i Dominik 
Święcicki.
Kawczyn: Sergiusz Syncerz – Andrzej Kaspe-
rek, Szymon Rutkowski, Piotr Pawlak, Mate-
usz Kwas, Grzegorz Wojtyś, Damian Wojda, 
Patryk Nowak, Mateusz Wojtyś, Paweł Sło-
ma, Mateusz Musiał i Konrad Kaczor.

Jacek Kubicki

Oferta pracy

W związku z realizacją projektu „We-
sołe przedszkolaki” w  Samorzą-
dowym Przedszkolu w  Morawicy 
współfinansowanego  ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa  Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dyrektor Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Morawicy ogła-
sza nabór na stanowisko psychologa 
do prowadzenia zajęć socjoterapeu-
tycznych.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce zatrudnienia można uzyskać 
w Zespole Placówek Oświatowych 
w Morawicy, ul. Szkolna 4, 26-026 
Morawica, tel. 413114510
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Słoneczna, ciepła pogoda przyciągnęła prawdziwe tłumy na uroczystości dożynkowe, które w ostatnią nie-
dzielę sierpnia odbywały się w gminie Morawica. Na scenie muszli koncertowej prezentowały się barwne 
zespoły taneczne i śpiewacze, wręczono też nagrody dla najlepszych miejscowych rolników i za najpiękniej 
urządzone posesje.

  Morawiccy rolnicy
     dziękowali za plony

 Nie zabrakło zagranicznych gości ze Słowacji czy Ukrainy. 
Morawickim dożynkom przyglądał się Siergiej Tatusiak, prze-
wodniczący Stowarzyszenia Ukraina-Polska-Niemcy, a swoje 
obrazy prezentował pochodzący z Bratysławy malarz Wojciech 
Polakowicz.
 Aby tradycji stało się zadość, z pierwszych tegorocznych 
ziaren upieczono pachnące chleby. Jeden z nich starostowie 
dożynek - Teresa Orlińska z Bieleckich Młynów i Józef Piwo-
warczyk z Obic, wręczyli włodarzowi Morawicy, Marianowi Bu-
rasowi. Pozostałe pięknie wypieczone bochenki trafiły 
do zaproszonych gości.
 Przedsiębiorcy z terenu gminy Morawica 
ufundowali nagrody dla najprężniej dzia-
łających rolników. Do gospodarzy trafiło 
w sumie ponad 60 podarków, w tym ar-
tykuły gospodarstwa domowego, wypo-
sażenie domu, czy talony na różnorodne 
usługi. 

 Tradycyjnie podczas uroczystości dożynkowych rozstrzy-
gnięto także organizowany przez Urząd Gminy konkurs na 
najładniejszą posesję. Jury urzekło otoczenie domu państwa 
Małgorzaty i Bogdana Sadowskich z Brudzowa i to do nich 
trafiła pierwsza nagroda - komplet rattanowych mebli ogro-
dowych. 
 Świętu plonów towarzyszyła wesoła zabawa muzyczna. 
Na scenie prezentowali się lokalni artyści - Zespół Pieśni i Tań-
ca Morawica czy Rodzinna Kapela Korbanów. Oklaski zebrał 
ukraiński zespół Czar Zilija, a do tańca porwała gwiazda wie-
czoru - grupa CamaSutra.

Agnieszka Olech



 

Fot. Andrzej Radomski


