
Gazeta bezpłatna

Miesięcznik Samorządowy
LUTY 2017   Nr 2 (292)
ISSN  1509-0884

W numerze:

Minister Mariusz Błaszczak 
w Morawicy gratulował nabycia 
praw miejskich

Spotkanie stowarzyszeń działają-
cych na terenie gminy Morawica 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Morawicy uratowali samotną 
kobietę

Morawica promowała się na 
spotkaniu Warszawskiego Klubu 
Przyjaciół Ziemi Kieleckiej

VI Międzynarodowy Festiwal 
Młodych Talentów szczęśliwy 
dla naszych solistek

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY PO RAZ PIERWSZY
ZAGRAŁA W MORAWICY
15 stycznia, w całej Polsce tysiące wolontariuszy kwestowało z puszkami 
w szczytnym celu – zbierano pieniądze na zakup urządzeń medycznych do 
ratowania zdrowia i życia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. W Morawicy w 25. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaangażowało się siedemdziesięciu 
wolontariuszy, setki artystów i mieszkańców gminy. To była niezapomniana 
akcja, podczas której zebrano 21.502 zł. 
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godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego
pozostają bez zmian tj.:

Informacja o godzinach pracy

Urzędu Miasta i Gminy Morawica

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

ZAPRASZAMY
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Minister Mariusz Błaszczak w Morawicy 
gratulował nabycia praw miejskich

Wszystko podczas posiedzenia sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej, która odbyła się w Centrum Samorządowym 
w Morawicy. Minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Błaszczak gratulacje złożył burmistrzom 
Morawicy, Opatówka, Rejowca i Mielna. To właśnie te miejscowości nabyły praw miejskich z dniem 1 stycznia. 

 Minister Mariusz Błaszczak podczas 
spotkania w Centrum Samorządowym 
w Morawicy gratulował  samorządom, 
które zmieniły swój status na miejski. 
Wśród nich znalazły się gminy Morawi-
ca (województwo świętokrzyskie) i Miel-
no (województwo zachodniopomor-
skie), które prawa miejskie nabyły po 
raz pierwszy oraz gminom Opatówek 
(województwo wielkopolskie) i Rejo-
wiec (województwo lubelskie), którym 
150 lat temu odebrano prawa miejskie 
z powodu zrywów narodowych. 
 Jak podkreślał minister Mariusz 
Błaszczak, nabycie praw miejskich to 
przede wszystkim nowe perspektywy 
rozwoju. - Samorządowcom wszystkich 
czterech gmin gratuluję nabycia praw 
miejskich. Jestem przekonany, że fakt 
ten stanie się nowym impulsem do roz-
woju – podkreślał podczas posiedzenia 

sesji szef MSWiA, Mariusz Błaszczak, ży-
cząc burmistrzom intensywnego rozwo-
ju miast, wzrostu liczby mieszkańców, 
przedsiębiorców i inwestorów, a co za 
tym idzie kolejnych miejsc pracy.   

 Gospodarzem nadzwyczajnego po-
siedzenia sesji Rady Miejskiej w Morawicy 
był Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, 
Marian Buras, a wśród gości, poza mini-
strem Mariuszem Błaszczakiem znaleźli 
się także: podsekretarz stanu w MSWiA, 
Sebastian Chwałek, wojewoda świę-
tokrzyski, Agata Wojtyszek, burmistrz 
rejowca, Tadeusz Górski, burmistrz 
Opatówka, Sebastian Wardęcki oraz bur-
mistrz Mielna, Olga Roszak-Pezała, a tak-
że parlamentarzyści i radni Rady Miejskiej 
w Morawicy na czele w przewodniczącą 
Ewą Zaczek-Kucharską. 
 Spotkanie stało się doskonałą oka-
zją dla burmistrzów czterech nowych 
polskich miast nie tylko do zaprezento-
wania ich, ale i przedstawienia walorów 
swoich gmin. Wszyscy zgodnie podkre-
ślali, że nabycie praw miejskich to two-
rzenie nowej historii. - Z całą pewnością 
pozwoli nam to na szybszy rozwój – 
mówiła burmistrz Mielna, Olga Roszak-
-Pezała. Słowa te potwierdził burmistrz 
Marian Buras, którego zdaniem nabycie 
praw miejskich przez Morawicę jest nie-
zwykle ważnym historycznie wydarze-
niem. - Fakt nabycia praw miejskich to 
historyczny dzień. Teraz musimy praco-
wać jeszcze lepiej, aby na miano miasta 

 
Lidia Jędrocha-Kubicka

Morawica

Z korzeniami
wrośniętymi w serca ludzi
twarzami pokoleń
pokrytymi bruzdami historii
wspomnieniami
wyrytymi w pamięci
myślami
płynącymi własnym życiem
z przeszłością
odbijającą się w przyszłości 

miasto
moje
od dawna
od dziś

uliczka za uliczką
gmachy, szkoły, sklepy
szklany dom odbity w lustrze wody
szum rzeki
zmienia się w dźwięki
niepowtarzalna muzyka
to wiatr gra
koncert dla zakochanych
dla mnie
dla ciebie
dla MIASTA
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Dorota Mostowiec

Nasze nowe miasto

Nowe miasto
zawsze gotowe do zamieszkania
tworzy ludzkie historie
zapisane w pamięci pokoleń

wyciąga pomocne ręce
mosty nad przepaściami

pełne oczekiwania
niczego nie żąda
a pragnie dać wiele

wszystkie ścieżki i drogi
prowadzą do niego

bram nie zamyka
czuwając dniem i nocą
wychodzi na spotkanie podróżnym

Minister Mariusz Błaszczak składa gratulacje na ręce burmistrza Mariana Burasa
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zasłużyć – zaznaczył burmistrz Marian 
Buras. Z przywrócenia praw miejskich 
cieszyli się obaj burmistrzowie Opatów-
ka i Rejowca. - To jest wielki prestiż i wy-
różnienie. Tym bardziej, że odzyskaliśmy 
prawa miejskie po 150 latach – pod-
kreślił burmistrz Opatówka, Sebastian 
Wardęcki. - To wielkie wyróżnienie, sa-
tysfakcja, ale też i zobowiązanie – dodał 
burmistrz rejowca, Tadeusz Górski, za-
powiadając dalszą współpracę czterech 

gmin dla dobra sołeczności lokalnych. 
 Radości z faktu powstania nowego 
miasta w województwie świętokrzyskim 
nie kryła wojewoda, Agata Wojtyszek. 
- Miasto i Gmina Morawica rozwija się 
błyskawicznie. W ciągu krótkiego czasu 
liczba mieszkańców wzrosła o połowę. 
To świadczy o dużym potencjale Mo-
rawicy i myślę, że nadanie praw miej-
skich nie tylko uatrakcyjni to miasto pod 
względem gospodarczym, ściągając ko-

lejnych inwestorów, ale też spowoduje 
jeszcze większy napływ mieszkańców – 
mówiła wojewoda świętokrzyski, Agata 
Wojtyszek.
 Na zakończenie nadzwyczajnego 
posiedzenia sesji minister Mariusz Błasz-
czak dokonał wręczenia na ręce burmi-
strzów nowych miast pamiątkowe księ-
gi, w których złożył wpisy jako pierwszy. 

Agnieszka Olech

   Zaproszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica
zaprasza wszystkie Panie

na spotkaniez okazji

Dnia Kobiet,
które odbędzie się

5 marca 2017 r. (niedziela), godz.17:00
w Samorządowym Centrum Kultury

w Morawicy ul. Spacerowa 7
 W programie:
-  JANUSZ RADEK – koncert dla Pań
- „Kabaret jeszcze nie starszych Panów”
- losowanie nagród upominkowych

Serdecznie zapraszamy !!!!
Wstęp Wolny !!!

15 stycznia, w całej Polsce tysiące wolontariuszy kwestowało z puszkami w szczytnym celu – zbierano pienią-
dze na zakup urządzeń medycznych do ratowania zdrowia i życia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. W Morawicy w 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zaangażowało się siedemdziesięciu wolontariuszy, setki artystów i mieszkańców gminy. To była nieza-
pomniana akcja, podczas której zebrano 21.502 zł.  

 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Morawicy minął 
spokojnie, bez incydentów, za to z wielkimi, pozytywnymi emocjami. 
Prawdziwe tłumy mieszkańców przyłączyły się do akcji i odwiedziły 
Centrum Samorządowe w Morawicy, aby wspólnie świętować i zbierać 
pieniądze na szczytny cel.
 A atrakcji w Morawicy było wiele przez cały dzień. Wielkie orkie-
strowe granie rozpoczęło się już o godzinie 11:00. Nie zabrakło kier-
maszu wyrobów kulinarnych i artystycznych, czy stoiska z gadżetami 
Miasta i Gminy Morawica. Całkowity dochód ze sprzedaży gadżetów 
oraz wyrobów kulinarnych przygotowanych przez panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich został przeznaczony na wsparcie wielkiej akcji Jurka 
Owsiaka. Dla najmłodszych na korytarzach Centrum Samorządowego 
w Morawicy zorganizowano warsztaty artystyczne i kulinarne. - Przez 
cały czas w trakcie trwania występów artystycznych odbywały się 
warsztaty, podczas których młodzi artyści, pod okiem instruktorów 
wykonywali różnego rodzaju wyroby: ceramiczne, cukiernicze, origami 
czy wyplatanki z “papierowej” wikliny – poinformowała Teresa Badow-
ska, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, szef Szta-
bu Głównego WOŚP w Morawicy. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
po raz pierwszy zagrała w Morawicy

 Wiele działo się także na scenie Samorządowego Centrum Kultury, 
gdzie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Morawicy, uczniowie 
szkół i przedszkoli z Miasta i Gminy Morawica, artyści i zespoły ludowe 
oraz karatecy z Klubu Karate Morawica. Zachwycili również tancerze. 
Podczas wydarzenia nagrodzono także laureatów konkursu plastycz-
nego “Morawica moje miasto”. 
 O godzinie 19:00 na placu przed budynkiem Centrum Samorządo-
wego w Morawicy odbyły się pokazy sprzętu strażackiego oraz kacji 
ratowniczej uwalniania poszkodowanego z samochodu. Atrakcją wie-
czoru bez wątpienia była kąpiel morsów w lodowatej wodzie w zbior-
nikach ustawionych przed budynkiem. Zanim jednak morsy zanurzyły 
się w zimnej wodzie rozgrzewkę Nordick Walking poprowadziła dla 
wszystkich zmarzniętych Beata Chmiel. Rozgrzać można się także było 
wewnątrz Samorządowego Centrum, gdzie na wszystkich czekała go-
rąca herbata i kawa, a także pyszny zurek. - Każdego roku wspiera-
my mocno akcję Jurka Owsiaka, jednakże w tym roku po raz pierw-
szy postanowiliśmy włączyć się na tak dużą skalę w Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy również zarejestrowaliśmy Sztab 
Główny WOŚP w Samorządowym Centrum Kultury. Kwestowało u nas 
siedemdziesięciu wolontariuszy. Przez cały dzień wystąpiło u nas po-
nad stu artystów, a odwiedziły nas tysiące osób. Z tego miejsca pragnę 
złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowa-
li w 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warto pomagać 
i czyńmy to każdego dnia – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, 
Marian Buras. 
 Trzeba przyznać, że do Morawicy na 25. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy ściągnęły prawdziwe tłumy. To był niezapomniany 
dzień dla wszystkich przyjaciół WOŚP. 

Agnieszka Olech
Janusz Radek wystąpi dla wszystkich Pań
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 W ostatnim ćwierćwieczu Miasto i Gmina Morawica 
zmieniły się nie do poznania, stając się wzorem do naśla-
dowania w całym kraju. Czuje Pan satysfakcję?
 Marian Buras: Czuję wielką satysfakcję, chociaż pragnę 
podkreślić, że sukces rozwoju gminy to nie tylko moja zasłu-
ga. Jest to wspólny wysiłek wielu ludzi. Począwszy od radnych, 
sołtysów, urzędników, po pracowników jednostek organizacyj-
nych, stowarzyszeń i wielu innych osób. Na pewno jako - od 
nie tak dawna - Burmistrz tej gminy czuję ogromną satysfak-
cję, że razem, wspólnie udało nam się wykonać tak wiele rze-
czy. Nie tylko jeżeli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, ale 
również o nasze społeczeństwo, o inwestycje w kapitał ludzki. 
Określiłbym, że jesteśmy gminą, która stworzyła dobre warun-
ki do mieszkania, inwestowania i rozwoju. 
 Funkcję burmistrza pełni Pan od zaledwie paru dni, za 
to wójtem był Pan nieprzerwanie przez 26 lat. Jaki jest 
Pana przepis na sukces w pracy samorządowca?
 M.B.: Nie ma prostego przepisu na to, aby dobrze pełnić 
funkcję włodarza gminy przez siedem kadencji. Z całą pew-
nością trzeba mieć dobre relacje z mieszkańcami i pamiętać 
o tym, że bycie samorządowcem to przede wszystkim służba 
ludziom. Ponadto, trzeba też być dobrym organizatorem, za-
rządcą i ekonomistą. Trzeba też mieć długofalową politykę roz-
woju gminy. Z jednej strony wójt czy burmistrz musi posiadać 

W Mieście i Gminie Morawica dbamy o harmonię
Nowe miejsca pracy, oświata na najwyższym poziomie, sukcesywnie wzrastająca liczba mieszkańców i zrówno-
ważony rozwój gminy – o tym wszystkim rozmawiamy z laureatem nagrody im. Grzegorza Palki, burmistrzem 
Morawicy Marianem Burasem, pełniącym funkcję włodarza gminy już siódmą kadencję, należącym do pionie-
rów i współtwórców polskiej samorządności lokalnej.  

umiejętność zarządzania menadżerskiego, a z drugiej strony 
powinien być wrażliwym na potrzeby społeczne i musi umieć 
działać kolegialnie. Odzwierciedleniem tych wszystkich cech 
i działań jest bardzo wysokie poparcie mieszkańców w  ko-
lejnych wyborach. W ostatnich wsparło mnie aż 83 procent. 
Nasza już ponad 15-tysięczna gmina sukcesywnie się rozwija. 
Przybywa nam mieszkańców. Od 1990 roku jest ich o ponad 
5 tysięcy więcej. 
 Stąd pomysł, aby wnioskować o prawa miejskie dla Mo-
rawicy?
 M.B.: Morawica już dawno przestała być wsią. Nie ma tu 
już rolnictwa, a sama miejscowość nabrała cech miejskich. Na-
danie praw miejskich jest potwierdzeniem istniejących realiów. 
Pomysł wynikał również z konieczności wzmocnienia pozycji  
i prestiżu zarówno samej Morawicy, jak również całej  gminy. 
Z pozycji Miasta i Gminy nasz samorząd stanie się atrakcyjniej-
szy dla potencjalnych inwestorów oraz osób chcących tu za-
mieszkać. 
 A chętnych do życia i inwestowania w tej gminie jest 
coraz więcej?
 M.B.: I to nas cieszy. Nasza gmina staje się coraz bardziej 
nowoczesna. Mamy dobrą infrastrukturę, wybudowane dro-
gi, kanalizację, gazociąg, wodociągi, obiekty użyteczności 
publicznej, takie jak: nowoczesna kryta pływalnia z grotą so-

 Nowa strona internetowa Urzędu 
Miasta i Gminy Morawica jest zdecy-
dowanie bardziej funkcjonalna i przy-
jazna dla użytkowników. Łatwo tu od-
szukać wszystkie potrzebne informacje. 
- O stworzeniu nowej strony interneto-
wej myśleliśmy już od jakiegoś czasu. 
Chcieliśmy, aby była ona prosta w ob-
słudze i pomocna naszym mieszkań-
com w uzyskaniu szybkiego dostępu 
do informacji, czy łatwego pobrania 
niezbędnych dokumentów, bo jak wia-
domo, mieszkańcy coraz częściej wiele 
urzędowych spraw załatwiają przez in-
ternet – mówi Burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica, Marian Buras i dodaje, że ad-
res strony nie uległ zmianie.
 Na zupełnie odmienionej stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta i Gminy Mo-
rawica znajdziemy aktualności, a także 
szereg zakładek i podstron, z których 
dowiemy się wszystkiego o gminie. Są 
tu również zakładki dla mieszkańców, 
turystów czy chociażby te związane 
z  kulturą. Tu zainteresowany dowie się 

Morawica ma nową stronę internetową

praktycznie o wszystkim, co się dzieje 
lub dziać będzie w gminie. Jest więc ka-
lendarz imprez, bezpośredni kontakt do 
wszystkich referatów, mamy namiary na 
służbę zdrowia i parafie oraz zakładka 
ułatwiająca załatwienie spraw urzędo-
wych właśnie pod nazwą “załatw spra-
wę”. Są też ciekawe zdjęcia, prezentacja 
terenów inwestycyjnych, baza przedsię-
biorców, a nawet filmy, promujące wa-
lory gminy.
 Nowoczesny serwis informacyjny 
Miasta i Gminy Morawica to nie tylko 
szybki przekaz informacji dotyczących 
bieżących wydarzeń gminnych. To także 
prosty dostęp do Biuletynu Informacji 
Publicznej, czy też Elektronicznej Plat-
formy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP). Jest także kalendarz z informa-
cjami dotyczącymi zaplanowanych wy-
darzeń, a także newsletter, a wszystko 
to oczywiście w pełni dostosowane do 
urządzeń mobilnych. Strona jest tak-
że kompatybilna z oficjalnym profilem 
urzędu na Facebook`u. Na stronie znaj-

Jest nowoczesna, przejrzysta i funkcjonalna, ale - co najważniejsze - dostosowana do potrzeb osób niepełno-
sprawnych i przystosowana do urządzeń mobilnych – właśnie ruszyła nowa, oficjalna strona internetowa Urzędu 
Miasta i Gminy Morawica.

dują się także przekierowania do stron 
głównych gminnych instytucji, takich 
jak: Kryta Pływalnia Koral, Samorządo-
we Centrum Kultury, Zakład Gospodarki 
Komunalnej, czy Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej i wiele innych. 
 Warto zaznaczyć, że zgodnie z roz-
porządzeniem podczas projektowania 
i redagowania strony pod uwagę zo-
stały wzięte wymogi WCAG 2.0 (Web 
Content Accessibility Guidelines). Są to 
wytyczne mówiące o tym, w jaki sposób 
powinno się tworzyć treści w Internecie 
tak, aby były one dostępne dla osób nie-
pełnosprawnych. 
 Pomimo, że nowa strona interneto-
wa już działa, to warto podkreślić, że 
jest ona nadal sukcesywanie uzupełnia-
na. Powstawać też będą kolejne zakład-
ki. - Wszystko zgodnie z oczekiwaniami 
naszych mieszkańców – podkreśla Bur-
mistrz Miasta i Gminy Morawica, Ma-
rian Buras

Agnieszka Olech
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 Spotkanie władz Miasta i Gminy Morawica z przedstawicielami 
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych odbyło się w Centrum 
Kultury w Morawicy. -  Organizacje pozarządowe w naszej gmi-
nie odgrywają znaczącą rolę. Skupiają one ludzi łączących wspólne 
zainteresowania i pasje, nie obojętnych wobec tego, co dzieje się 
w ich otoczeniu. Prowadzą szkoły podstawowe, przedszkola, czy 
świetlice, organizują spotkania, festyny plenerowe, a nawet wydają 
publikacje. Nie obca jest im również działalność sportowa, chary-
tatywna, czy działalność na rzecz ochrony dóbr kultury. Organizu-
ją też wypoczynek dzieci i młodzieży, a także prowadzą szeroką 
współpracę zagraniczną – podkreślał podczas spotkania burmistrz 
Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. - Większość z tych organi-
zacji pozarządowych opiera się głównie na społecznej działalności 
ich zarządów i za tą społeczną działalność wszystkim Państwu dzię-
kuję. Dziękuję też za to, że chce wam się tak dużo i bezinteresow-
nie robić dla społeczeństwa. Z naszej strony zawsze będziecie mieć 
wsparcie – zapewnił burmistrz, Marian Buras. 

3 miliony 355 tysięcy dofinansowania
na działalność stowarzyszeń

 A wsparcie ze strony gminy, jak podkreślano podczas spotka-
nia, szczególnie finansowe, jest duże. - W 2016 roku gmina Mo-
rawica przekazała organizacjom pozarządowym ponad 3 miliony 
366 tysięcy złotych dotacji.  – poinformowała Monika Malicka, 
kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Morawica. 
Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku gmina przekazała stowarzy-
szeniom na prowadzenie tzw. „małych szkół” ponad 1 milion 392 
tysiące złotych, a na funkcjonowanie przedszkoli prowadzonych 
przez stowarzyszenia blisko 1 milion 973 tysiące złotych. Przy-
pominamy, że samorząd gminny zapewnia opiekę przedszkolną 
wszystkim dzieciom z terenu Gminy Morawica. Na realizację zadań 
prowadzenia ośmiu świetlic środowiskowych w miejscowościach: 
Brzeziny, Radomice, Nida, Lisów, Chmielowice, Dębska Wola i Wola 
Morawicka przekazano ponad 100 tysięcy złotych.  

Spotkanie stowarzyszeń działających
na terenie gminy Morawica

Omówienie dalszej współpracy pomiędzy stowarzyszeniami a władzami gminy Morawica, przedstawienie dzia-
łalności poszczególnych stwoarzyszeń, a także wymiana doświadczeń – tak organizacje pozarządowe podsu-
mowały miniony rok.   

Najwięcej stowarzyszeń w województwie
działa w gminie Morawica

 Jak podkreślano, gmina Morawica jest zdecydowanym lide-
rem, jeżeli chodzi o ilość organizacji pozarządowych na terenie 
województwa świętokrzyskiego. - Obecnie funkcjonuje u nas już 
48 organizacji pozarządowych, w tym 40 stowarzyszeń, a wśród 
nich trzynaście ochotniczych straży pożarnych, 23 stowarzyszenia, 
cztery fundacje, dwa uczniowskie kluby sportowe, dwa związki 
zawodowe, klub seniora, klub morsów, koło wędkarskie i jedna 
spółdzielnia socjalna – poinformowała Monika Malicka, kierow-
nik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Morawica. Z roku 
na rok przybywa stowarzyszeń, co zdaniem burmistrza Mariana 
Burasa dowodzi wzrostu aktywności i działalności społeczeństwa 
obywatelskiego na terenie Miasta i Gminy Morawica.
 Warto podkreślić, że celem spotkania było nie tylko podsumowa-
nie dotychczasowej działalności stowarzyszeń i omówienie ich dal-
szej współpracy z Miastem i Gminą Morawica, ale przede wszystkim 
integracja pomiędzy przedstawicielami poszczególnych organizacji 
pozarządowych i wzajemna wymiana doświadczeń. 

Agnieszka Olech
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Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Morawica, Monika Malicka, podsu-
mowała współpracę gminy ze stowarzyszeniami w 2016 roku. 

Na terenie Miasta i Gminy Morawica działa 48 organizacji pozarządowych, w tym 40 
stowarzyszeń

lankową, jacuzzi, mniejszymi basenami i brodzikiem dla dzieci, 
hala sportowa, zbiornik wodny, czy Centrum Samorządowe. 
Gmina stale się zmienia, co sprawia, że ludziom po prostu żyje 
się lżej, łatwiej i przyjemniej. Staramy się także stwarzać jak 
najlepsze warunki do inwestowania. 
 Głównie dzięki Specjalnej Strefie Ekonomicznej?  
 M.B.: Na pewno to, co nas wyróżnia w stosunku do in-
nych gmin, to Specjalna Strefa Ekonomiczna. Stale pojawiają 
się u nas nowi inwestorzy, a to przekłada się na wzrastającą 

ilość miejsc pracy. Na dzień dzisiejszy mamy jeden z najniższych 
wskaźników bezrobocia w świętokrzyskim. Perspektywy są tu-
taj bardzo obiecujące, zgłaszają się kolejni chętni do nabycia 
gruntów i zrealizowania swoich zamierzeń inwestycyjnych. Ob-
szar dotyczący gospodarki ma dla mnie, ale też dla przyszłości 
tej gminy, kluczowe znaczenie.

Agnieszka Olech
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 Członkowie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kielec-
kiej od lat organizują doroczne spotkania mieszkańców woje-
wództwa w stolicy. To właśnie tu przyjeżdżają się promować 
gminy powiatu kieleckiego. W tym roku, naszą kulturę i kuch-
nię promowało między innymi Miasto i Gmina Morawica, któ-
rego przedstawiciele do Warszawy pojechali na specjalne za-
proszenie. 

Morawica promowała się na spotkaniu Warszawskiego 
Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej

Miasto i Gmina Morawica zaprezentowały się podczas spotkania Warszawskiego Kluby Przyjaciół Ziemi Kielec-
kiej, które odbyło się warszawskim Hotelu Gromada.  
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ny Górno, a do tańca przygrywał zespół „Pozytywnie Nakręce-
ni” z Pińczowa, który nie tak dawno wystąpił w popularnym 
programie muzycznym Must be the Music.
 Stoisko promujące Miasto i Gminę Morawica dosłownie 
uginało się od lokalnych przysmaków przyciągając prawdziwe 
tłumy. Swoje produkty do prezentacji przekazały firmy: TTCL 
Piotr Rudzki, Wyrób i Sprzedaż Artykułó Mięsnych Wławomir 
Woźniak, Piekarnia Białogon, Przetwórstwo Mięsne Zychowicz. 
Stoisko z potrawami przygotował Bila Cafe z Bilczy, Janina Bąk 
z Bilczy oraznasze lokalne Koło Gospodyń Wiejskich z Nidy, 
Brudzowa i Drochowa. Pomiędzy występami gminę promo-
wał Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. Wło-
darz opowiadał o gminie przedstawiając prezentację filmową, 
a laudację Miasta i Gminy Morawica wygłosiła dodatkowo po-
chodząca z Kielc aktorka, Ewelina Grzysińska. Prezes Warszaw-
skiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, Wiesław Osuchowski 
wręczył na ręce Burmistrz Mariana Burasa jego karykaturę na-
malowaną na tle Centrum Samorządowego w Morawicy.
 Podczas kieleckiego spotkania w Warszawie nie zabrakło 
też niezapomnianej zabawy na parkiecie, którą uświetnił Ze-
spół Pieśni i Tańca Morawica. 
 

Agnieszka Olech

 Na początku 2016 r. Rada Gminy Morawica podjęła uchwałę 
w spawie przyznawania dotacji mieszkańcom gminy Morawica na 
wymianę starego ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe 
lub olejowe. Dotacja wynosiła 3000 zł i przyznawana była dopiero 
po zrealizowaniu inwestycji na podstawie zawartej z gminą umowy 
dotacji. W 2016 r. z tej formy dofinansowania skorzystało 50 właści-
cieli nieruchomości położonych na terenie gminy Morawica, w tym 
33 wymieniło stary piec węglowy na gazowy, a 17 założyło ogrze-
wanie gazowe w nowobudowanych budynkach. Na realizację zada-
nia pn. ”Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez 
modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica 
w 2016 r.” gmina w 2016 r. otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w wysokości 150 tys. zł. 

Dotacja do wymiany pieca węglowego
50 mieszkańców gminy skorzystało z dofinanso-
wania na wymianę starego pieca węglowego na 
piec gazowy w 2016 r. 

 Informujemy, iż w 2017 r. również będzie 
można otrzymać dofinansowanie do wymiany 
pieca lub założenia nowego pieca gazowego 
lub olejowego w przypadku nowobudowa-
nych budynków. Nabór wniosków odbywa się 
będzie w trybie ciągłym, według kolejności 
wpływu wniosków do czasu wyczerpania się 
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie   
 Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup i montaż 
urządzeń grzewczych tj. pieca gazowego lub olejowego, a także 
montaż instalacji wewnętrznej. Dotacja przekazywana jest wnio-
skodawcy dopiero po wymianie pieca i prawidłowym rozliczeniu 
inwestycji. 
 Regulamin przyznawania dotacji, wniosek, projekt umowy 
oraz wniosek o rozliczenie zadania dostępne są na stronie interne-
towej www.morawica.pl
 Zadanie realizowane jest przez Referat Rolnictwa Gospodarki 
Gruntami i Geodezji, pok. nr 6, tel. 41 3114 691 w. 116. 

 Warto przypomnieć, że Warszawski Klub Przyjaciół Zie-
mi Kieleckiej skupia ponad czterystu członków pochodzących 
z Kielecczyzny, a swoją drogą życiową i zawodową związanych 
z Warszawą. Członkowie klubu pełnią szereg odpowiedzial-
nych funkcji w organizacjach państwowych, samorządowych, 
czy też kulturalnych w skali kraju. Stowarzyszenie utrzymuje 
kontakty z władzami województwa i udziela, w różnych for-
mach, pomocy przy rozwiązywaniu problemów ważnych dla 
Kielecczyzny.
 Podczas tegorocznego zjazdu przyjaciół kielecczyzny było 
niezwykle barwnie i smacznie. Na scenie zaprezentowali się 
lokalni artyści, wśród których gminę Morawica reprezentowa-
ły Panie i Panowie z Zespołu Pieśni i Tańca Morawica. Na lu-
dową nutę przedstawili kilka utworów, między innymi „Suita 
Świętokrzyska” i „Suita Krakowska”. Wystąpili także panowie 
z pierwszego męskiego w województwie Koła Chłopów z gmi-
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Zespół Pieśni i Tańca Morawica zachwycił gości

Stoisko Miasta i Gmny Morawica przyciągnęło prawdziwe tłumy
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Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD
dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica już działa!

Gmina Morawica właśnie wprowadziła bezpłatny mobilny system powiadamiania i ostrzegania. Mieszkańcy 
gminy, którzy wyrażą taką chęć, już mogą nieodpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z informacjami między 
innymi o zagrożeniach pogodowych, utrudnieniach na terenie gminy czy wydarzeniach kulturalnych i spor-
towych. Do systemu SMS zapisało się już 490 użytkowników, a do systemu SMS CLOUD 580. Wszyscy ocenili 
system pozytywnie.  

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

POBIERZ Z

Windows Store

Serwis informacyjny Kod  rejestrujący Kod  wyrejestrowujący

Sołectwa (Morawica, Bieleckie Młyny, Łabę-
dziów, Wola Morawicka)

Tak.tki121 Nie.tki121

Sołectwa (Bilcza, Dyminy, Piaseczna Górka, 
Kuby Młyny)

Tak.tki122 Nie.tki122

Sołectwa (Brzeziny, Podwole, Nida) Tak.tki123 Nie.tki123

Sołectwa (Lisów, Radomice I, Radomice II, Bru-
dzów, Zaborze)

Tak.tki124 Nie.tki124

Sołectwa (Obice, Dębska Wola, Zbrza, Chałupki, 
Chmielowice, Drochów Dolny, Drochów Górny, 
Kawczyn)

Tak.tki125 Nie.tki125

 Projekt pod nazwą “Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” 
właśnie rusza. Udział w nim weźmie 41 gmin z województwa 
świętokrzyskiego, a jego wartość opiewa na kwotę 6,4 milio-
na złotych, z czego 5,9 to pozyskane środki unijne. Będzie on 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-

Rusza „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”
Jak korzystać z platformy ePUAP, jak bezpiecznie poruszać się w internecie, tworzyć własne strony, prowadzić 
e-sklep czy publikować treści multimedialne – o tym wszystkim będzie można się dowiedzieć podczas realizacji 
projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Chorągiew Kielecka 
ZHP. W projekcie udział weźmie 41 gmin z województwa świętokrzyskiego, w tym również gmina Morawica, 
w której zostanie przeszkolonych 200 osób.   

wa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. - Kiedy 
dowiedzieliśmy się o możliwości aplikowania o środki unijne 
na realizację projektu, nie wahaliśmy się nawet przez chwi-
lę. Napisaliśmy wniosek, który otrzymał dofinansowanie już 
w pierwszym rozdaniu jako zaledwie jeden z dwóch złożonych 

Komunikator SISMS – bo tak nazywa się system – to rozwią-
zanie, które pozwala na informowanie mieszkańców o zagro-
żeniach, programach zdrowotnych, imprezach  kulturalnych 
i sportowych oraz innych ważnych wydarzeniach na terenie 
gminy Morawica.
 Rejestracja odbywa się na dwa sposoby. Posiadacze tele-
fonów typu smartfon mogą pobrać odpowiednią bezpłatną 
aplikację o nazwie BLISKO komunikator SISMS z oficjalnych 
platform dystrybucyjnych (dla smartfonów z systemem Andro-
id lub iOS). Od tej pory będziemy otrzymywać najważniejsze in-

formacje z Urzędu Miasta i Gminy w postaci wiadomości SMS 
Cloud.  Warto dodać, że za pomocą tego rozwiązania do wia-
domości mogą zostać dołączone zdjęcia, filmy oraz pliki audio.
 Drugi sposób rejestracji przeznaczony jest dla tych, którzy 
będą chcieli otrzymywać powiadomienie w tradycyjny sposób 
czyli SMS. Rejestracja będzie się odbywać przez wysłanie sms 
o treści wybranego kodu rejestrującego lub przez dedykowaną 
stronę internetową. Szczegóły oraz pomoc techniczną można 
uzyskać w Referacie Kultyry, Sportu i Promocji 41 311 46 91 
wew. 208
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 27 stycznia, w godzinach popołudniowych, funkcjonariusze 
Straży Miejskiej w Morawicy otrzymali anonimową informację 
o zamieszkałej w miejscowości Lisów starszej i samotnej kobiecie, 
której zdrowie, a nawet życie może być zagrożone. - Natychmiast 
udaliśmy się pod wskazany adres. Kiedy przybyliśmy na miejsce 
odnaleźliśmy leżącą na podłodze właścicielkę domu. Nie mogła się 
podnieść ze względu na wcześniejszy upadek – relacjonuje Bog-
dan Metryka, Komendant Straży Miejskiej w Morawicy, który na 
miejsce przybył wraz ze strażnikiem Wojciechem Nowakiem. - Ko-
bieta leżała okryta starymi kocami i kołdrą, a obok znajdował się 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Morawicy uratowali samotną kobietę

To już kolejny raz, kiedy okazuje się, że funkcjonariusze Straży Miejskiej z Morawicy mają świetny kontakt 
z  lokalną społecznością i doskonale sprawdzają się w dramatycznych sytuacjach, wymagających szybkiego 
reagowania. Podczas jednej z interwencji strażnicy miejscy z Morawicy dosłownie w ostatniej chwili uratowali 
starszą i samotną kobietę.   

włączony piecyk gazowy, który spowodował zapalenie się kołdry 
i duże ilości czadu – mówią funkcjonariusze, którzy natychmiasto-
wo ugasili pożar i wezwali karetkę Pogotowia Ratunkowego. Ko-
biecie udzielono pomocy medycznej i z odmrożeniami przewiezio-
no do szpitala. - Przybyli dosłownie w ostatniej chwili – mówiła ze 
łzami w oczach ocalona przez strażników miejskich kobieta. - Nie 
mogłam się ruszyć. Spłonęłabym żywcem. Uratowali mnie – doda-
ła, dziękując za uratowanie życia swoim wybawcom.
 Samotna, starsza i schorowana mieszkanka miejscowości Li-
sów przeżyła zaistniałą sytuację tylko i wyłącznie dzięki czujności 
sąsiedzkiej, powiadomieniu Straży Miejskiej, a następnie wezwaniu 
Pogotowia Ratunkowego. - Uczulamy mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Morawica, aby każdy podobny przypadek zagrożenia zdrowia 
lub życia ludzkiego zgłaszali natychmiastowo do Straży Miejskiej 
w Morawicy lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Morawicy – apelują funkcjonariusze Straży Miejskiej.
 W chwili obecnej ocalona mieszkanka Lisowa przebywa nadal 
w szpitalu. - Nie możemy pozwolić na to, aby wróciła do swojego 
domu, bo nie poradzi sobie. Ta kobieta potrzebuje stałej opieki. Je-
steśmy właśnie na etapie przygotowywania niezbędnej dokumen-
tacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mora-
wicy, aby ten mógł skierować wniosek o przyjęcie tej Pani do Domu 
Pomocy Społecznej w Pierzchnicy – poinformowali funkcjonariusze 
Straży Miejskiej z Morawicy.  

Agnieszka Olech

wniosków z całej Polski – mówi przewodniczący Rady Kieleckiej 
chorągwi ZHP harcmistrz Lucjan Pietrzczyk.  

O tym jak z łatwością poruszać się w internecie
 Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfro-
wych wśród mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie. 
- W pierwszej kolejności, w każdej z gmin partnerskich wyłoni-
my liderów cyfrowych, którzy zostaną przez nas przeszkoleni, 
a następnie pomogą nam w rekrutacji uczestników projektu. 
W  ramach projektu w ciągu trzech lat przeszkolimy łącznie 
4400 osób. Szkolenia będą się odbywały w czterech grupach 
wiekowych, a podczas nich będzie można między innymi na-
uczyć się korzystania z platformy ePUAP, bezpiecznego poru-
szania się w internecie, tworzenia własnych stron interneto-
wych, a nawet prowadzenia e-sklepów i publikowania treści 
multimedialnych – wymienia Łukasz Mucha, koordynator pro-
jektu “Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”. 

Powstaną Publiczne Punkty Dostępu do Internetu
 W projekt zostanie zaangażowanych 200 wolontariuszy z ko-
mendy Chorągwi Kieleckiej ZHP. - Będą to drużynowi i instrukto-
rzy, którzy poprowadzą nabór i promocję naszego projektu. Po 
przeszkoleniu trenerów odpowiedzialnych za zajęcia i rekrutacji 
uczestników projektu rozpocznie się w gminach tworzenie Pu-
blicznych Punktów Dostępu do Internetu, wyposażonych w naj-
nowocześniejsze oprogramowanie i dostępnych także dla niepeł-
nosprawnych. Z tych punktów korzystać będą mogli mieszkańcy 
gmin partnerskich również po zakończeniu projektu. Szkolenia ru-
szą w drugim kwartale 2017 roku – poinformował Łukasz Mucha, 
koordynator projektu “Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”. 

Co zyskają gminy?
 Jak twierdzą autorzy projektu, dzięki jego realizacji wzro-
śnie liczba spraw załatwianych drogą elektroniczną, popra-
wi się komunikacja na linii Klient – Urząd, wzrośnie również 
efektywności oraz skrócenie czasu załatwiania podstawowych 
spraw przez mieszkańców gmin, takich jak prowadzenie konta 
w banku, a co najważniejsze wzrośnie ilości profili na platfor-
mie ePUAP.

 Jak przewidują koordynatorzy projektu “Latającej Akademii 
Edukacji Cyfrowej” pierwsze szkolenia zostaną przeprowadzo-
ne już wiosną przyszłego roku. O rekrutacji do projektu będzie-
my informować na bieżąco. 

Agnieszka Olech

Strażnicy miejscy przybyli do samotnej kobiety dosłownie w ostatniej chwili 
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 W ramach projektu „Opieka dla dziec-
ka = praca dla rodzica”, Stowarzyszenie 
Integracja i Rozwój organizować będzie 
opiekę nad dziećmi do lat 3, realizowaną 
w formie dziennych opiekunów. Jest to 
nowa forma opieki na dziećmi, dotychczas 
nie stosowana na terenie województwa 
świętokrzyskiego (chociaż w innych wo-
jewództwach jest już z sukcesami stoso-
wana – w całym kraju działa ponad 500 
dziennych opiekunów). Jest to szczególnie 
ciekawa oferta dla wszystkich środowisk, 
w których występuje zbyt mała liczba dzie-
ci w wieku do 3 lat, aby utworzyć na nich 
żłobek lub klub dziecięcy. Dzienni opieku-
nowie pozwalają bowiem na opiekę w wa-
runkach lokalnych, w systemie „sąsiedz-
kim”.
 Dzienny opiekun zatrudniony przez 
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, będzie 
zapewniać opiekę nad grupą od 3 do 5 
dziećmi, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. 
Opieka ta będzie świadczona w miejscu 
zamieszkania dziennego opiekuna, w jego 
domu lub mieszkaniu. Dzienny opiekun 
będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje 
do sprawowania opieki, potwierdzone 
ukończeniem specjalistycznego szkolenia 
i pomyślnym zdaniem egzaminu – kwestie 
te będą dokładnie weryfikowane przed za-
trudnieniem dziennego opiekuna i powie-
rzeniem mu dzieci. Prowadzony będzie też 
ciągły nadzór nad działalnością dziennych 
opiekunów. Stowarzyszenie Integracja 
i  Rozwój zapewni dziennym opiekunom 
mebelki, sprzęt, wyposażenie i pomoce 
dydaktyczne potrzebne do sprawowania 
opieki, oraz sfinansuje ich wynagrodzenie.
 Opieka nad dziećmi, świadczona przez 
dziennych opiekunów jest formą pośred-
nią, pomiędzy nianią (która zajmuje się 
najczęściej jednym dzieckiem w miejscu 
jego zamieszkania), a formami grupowy-
mi, jakimi są żłobki czy kluby dziecięce. 
Małe grupy dzieci i opieka w warunkach 
domowych sprawiają, że taka forma opie-
ki jest naturalnym etapem przejściowym 
pomiędzy przebywaniem dziecka w domu 
z rodzicem, a opieką grupową, jaka jest 
zapewniana w przedszkolach. Powierze-
nie dziecka dziennemu opiekunowi bę-
dzie pozytywnie wpływać na jego rozwój, 
wypracowanie umiejętności społecznych 
i stopniowe przyzwyczajanie dziecka do 
przebywania poza domem, w otoczeniu 
innych dzieci. Dla rodziców ważne jest też, 
że opieka zapewniana przez dziennego 
opiekuna będzie znacznie tańsza, niż za-
trudnienie niani, czy powierzenie dziecka 
do prywatnego żłobka. Równocześnie 

„Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”
Chcesz wrócić do aktywności zawodowej, ale potrzebujesz opieki dla swojego dziecka? A może chcesz praco-
wać jako dzienny opiekun i masz warunki lokalowe, aby zajmować się dziećmi? Właśnie rusza projekt “Opieka 
dla dziecka = praca dla rodzica”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i wypełniania ankiet zgłosze-
niowych na stronie projektu: www.dzienny-opiekun.pl

taka forma opieki może być niezwykle ko-
rzystna dla rozwoju dziecka, a rodzicom 
pozwala na powrót do aktywności zawo-
dowej.
 Na początku października, urucho-
miona została strona internetowa projek-
tu (pod adresem www.dzienny-opiekun.
pl), na której, oprócz szczegółowych in-
formacji na temat zasad funkcjonowania 
dziennych opiekunów, będzie można zna-
leźć formularze zgłoszeniowe do projektu. 
Przyjmowane będą zgłoszenia zarówno 

od rodziców, zainteresowanych powierze-
niem swojego dziecka pod opiekę dzien-
nego opiekuna, jak i od osób, które chcą 
w projekcie być zatrudnione jako dzienni 
opiekunowie. Planowane jest rozpoczęcie 
świadczenia opieki nad dziećmi od stycz-
nia 2017.
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
ul. Warszawska 27/1
25-518 Kielce
Tel. 41 386 66 27 w.22
www.sir.com.pl
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   W ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu miasta i gminy Morawica na lata 
2016-2032” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowa-

Do 28 lutego można składać wnioski
o dofinansowanie kosztów demontażu, 
transportu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest

nie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpa-
dów zawierających azbest.

 Urząd Miasta i Gminy stara się o  pozyskanie dotacji na 
realizację usługi demontażu, transportu i  unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW. Program będzie 
realizowany do 10 października 2017 r. co oznacza, że naj-
późniejszym terminem wymiany pokrycia dachowego będzie 
wrzesień.

 Wnioski można składać w do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Morawica, formularze wniosków dostępne 
są w  pok. nr 6 i  na stronie internetowej www.morawica.pl 
w zakładce – załatw sprawę w urzędzie.

 W 2016 r. z dofinansowania skorzystało 84 właścicieli nie-
ruchomości, w tym czterech - z demontażu pokrycia dachowe-
go, a od pozostałych właścicieli odebrano odpady zawierające 
azbest, zalegający na posesjach. W ciągu 10 lat realizacji w pro-
gramie udział wzięło ponad 690 właścicieli nieruchomości, od 
których odebrano ponad 1700 ton niebezpiecznego azbestu. 

 Przygotowując się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Miasto i Gmina Mo-
rawica przeprowadziła badania ankietowe wśród mieszkańców. Informujemy, że w terminie do 7 lutego br. wpłynęło 
łącznie 588 ankiet od osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

 W dalszej kolejności planowana jest organizacja spotkań z mieszkańcami, na których przekazane zostaną szczegó-
łowe informacje dotyczące zasad udziału w projekcie. W związku z tym, że jest bardzo duże zainteresowanie tym te-
matem, to zwiększona będzie liczba spotkań a mieszkańcy składający ankiety podzieleni zostaną na grupy i zapraszani 
będą na spotkania w różnych terminach.

 Spotkania będą się odbywać w lutym i w marcu tego roku, a dokładny ich harmonogram zostanie umieszczony na 
stronie www.morawica.pl. Nastąpi to po wyborze przez Gminę wykonawcy, który te zebrania poprowadzi, jak również 
wykona wizje lokalne u wszystkich tych osób, które ostatecznie zdecydują się na udział w projekcie. Tak jak już po-
przednio informowaliśmy koszt wykonania takich wizji lokalnych będą ponosili właściciele budynków zgłaszający swój 
udział w tym przedsięwzięciu. Trzeba przy tym podkreślić, że realizacja projektu będzie możliwa jedynie wtedy, gdy 
wniosek Miasta i Gminy Morawica złożony w konkursie uzyska dofinansowanie z RPOWŚ 2014 – 2020.

Dodatkowo pragniemy przekazać, że 3 lutego br. odbyło się spotkanie na którym pracownicy Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Świętokrzyskiego poinformowali, że dofinansowanie do montażu instalacji wykorzystujących OZE 
w ramach tzw. projektów parasolowych w województwie świętokrzyskim wyniesie 60%.

Dofinansowanie do budowy instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii dla mieszkańców

w ramach tzw. projektów parasolowych
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 Koniec roku to zazwyczaj czas pod-
sumowań i refleksji. Podsumowania 
i pochwalenia się swoimi osiągnięciami  
dokonali także członkowie koła tanecz-
nego i koła plastycznego, działającego 
przy Centrum Kultury w Morawicy. 
 Tanecznie i brawurowo zaprezen-
towały się dzieci uczęszczające na spo-
tkania koła tanecznego. Barwne, błysz-
czące stroje, wirowały na parkiecie. - To 
był prawdziwy popis tanecznych talen-
tów – komentował obserwujący dzieci 
wójt gminy Morawica, Marian Buras. 
Najwyższe noty wystawili młodym tan-
cerzom głośno oklaskujący ich rodzice, 
dla których to zorganizowano świątecz-
ny pokaz. Na scenie zaprezentowali się 
także soliści: Aleksandra Strąk, Daria No-
wak i Tomasz Majkowski, a dzieci z koła 
plastycznego, prowadzonego przez 
instruktora Hannę Kutę, wystawiły na 
sztalugach swoje prace, które również 
zdobyły wielkie uznanie oglądających. 

Zaprezentowali swoje talenty
Dzieci z koła plastycznego i tanecznego zaprezentowały swoje talenty przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią w Centrum Kultury w Morawicy.
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Dzieci z koła plastycznego podarowały wójtowi Marianowi Burasowi własnoręcznie 
zrobiony stroik świąteczny, który to włodarz gminy przekazał oficjalnie na licytację 
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 Przypominamy, że przy Centrum Kultury w Morawicy działa koło plastyczne oraz 
koło taneczne. Szczegóły dotyczące zajęć można uzyskać pod numerami telefonów: 
koło plastyczne – Hanna Kuta 41 311 46 92 wew. 301 i koło taneczne tel. 608 661 
610 i 607 632 589.

Agnieszka Olech

VI Międzynarodowy Festiwal Młodych
Talentów szczęśliwy dla naszych solistek

I miejsce dla Laury Olchawy w Kategorii Pop-Jazz oraz najcenniejsze trofeum, jakim jest nagroda główna 
Grand Prix Dla Magdaleny Chołuj – niezwykle utalentowane wokalistki z terenu gminy Morawica zachwyciły 
podczas VI Międzynarodowego Festiwalu Młodych Talentów ”Złote Talenty w Złotej Pradze”, który odbył się 
w Republice Czeskiej. Dodatkowo Magdalena otrzymała zaproszenie z koncertem do Sankt Petersburga. 

 W międzynarodowym festiwalu uczestniczyło 56 wyko-
nawców z sześciu krajów europejskich: Czech, Estonii, Mołda-
wii, Rosji, Ukrainy i Polski. Do konkursu przystąpili oni w kilku 
kategoriach: piosenka estradowa, piosenka ludowa, zespoły 
wokalne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne. Nasz kraj 
i region reprezentowały dwie młode i niezwykle utalentowane 
wokalistki z gminy Morawica: Magdalena Chołuj z Morawicy 
oraz Laura Olchawa z Brzezin. Podczas prezentacji konkurso-
wych nasze wokalistki musiały wykonać po dwie piosenki. Lau-
ra wybrała piosenkę “Płonie stodoła” z repertuaru Czesława 
Niemena oraz “Jaskółka uwięziona” z repertuaru Stana Borysa. 
Magdalena natomiast wykonała “Niebo to my”z repertuaru 
Edyty Górniak oraz “Stone Cold” z repertuaru Demi Lovato.
 Jak się okazało wybór piosenek oraz perfekcyjne ich wyko-
nanie okazało się strzałem w dziesiatkę. Miedzynarodowe Jury 
doceniło niewątpliwy wielki talent naszych wokalistek. Laura 
Olchawa zdobyła I miejsce w Kategorii Pop-Jazz 11-13 lat, 
a Magdalena Chołuj wywiozła z Pragi najcenniejsze trofeum, 
jakim jest nagroda główna Grand Prix. Warto tez dodać, że 
dziewczęta zebrały również mnóstwo pochwał, a Magdalena 
otrzymała zaproszenie z koncertem do Sankt Petersburga.

Agnieszka OlechMagdalena Chołuj i Laura Olchawa z dumą prezentują zdobyte trofea
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 Miłośnicy zimowych kąpieli do Po-
lańczyka zjechali z klubów z całej Polski. 
II światowy Zlot Morsów rozpoczął się 
od parady ulicą Zdrojową w Polańczyku. 
Następnie uczestnicy zlotu zażywali lo-
dowatej kąpieli w wodach Zalewu Soliń-
skiego. Po zdrowie do wody wchodzili 
w 20-osobowych grupach, a nad ich bez-
pieczeństwem czuwali ratownicy WOPR. 
Wraz z morsami kąpał się także znany 
aktor, Karol Strasburger. Nie mogło tam 
też zabraknąć Świętokrzyskich Morsów, 
którzy od lat kąpią się zimą w morawic-
kim zalewie. - Nasz klub był najliczniej 
reprezentowany ze wszystkich klubów 
morsów, za co otrzymalismy specjalne 
podziękowania i statuetkę – chwalą się 
Morsy znad Zalewu w Morawicy. 
 Podczas zlotu nie zabrakło wielu 
atrakcji. Było pływanie wzdłuż zapo-
ry w  Solinie pod hasłem “Bieszczadzcy 
Twardziele”, zwiedzanie Zapory i Elek-
trowni Wodnej w Solinie, czy chodzenie 

II Światowy zlot morsów
Solina-Polańczyk 2017

II Światowy Zlot Morsów odbył się w Polańczyku w dniach od 12 do 15 stycznia. W lodowatych wodach Soliny 
kąpało się ponad 170 osób z klubów z całej Polski. Nie mogło tam też zabraknąć Świętokrzyskich Morsów znad 
Zalewu w Morawicy. Gościem specjalnym zlotu był Karol Strasburger, który także jest morsem.

po rozżarzonych węglach. Nie zabrakło wielu gier i zabaw, a także prelekcji na temat 
kąpieli w lodowatej wodzie. 
 Był to już drugi zimowy zlot morsów nad Soliną. Jego organizatorem był Klub 
Morsów Kromors w Krośnie przy współpracy z Urzędem Gminy Solina, Klubem Morsy 
Dębowa z Kędzierzyna-Koźla oraz Myszkowskim Klubem Morsa w Myszkowie i firmą 
PGE Energia Odnawialna S.A.

Agnieszka Olech

 Były życzenia, szampan i pluskanie w zimnych wodach mo-
rawickiego zalewu. 1 stycznia, blisko trzydziestu amatorów 
zimowych kąpieli postanowiło uczcić Nowy Rok tradycyjną 
lampką szampana, wypitą nie gdzie indziej, jak w lodowatej 
wodzie morawickiego zalewu. – To już szósty sezon, kiedy 
“Morsy znad zalewu w Morawicy” zażywają tu zimowych ką-
pieli – poinformował Robert Kumor z grupy “Morsy znad za-
lewu w Morawicy”, który podkreślał, że zimowe kąpiele cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem. - Powitanie roku w lo-

Lodowata kąpiel w blasku pochodni
Tak świętokrzyskie morsy powitały nowy rok. W morawickim zalewie, który od sześciu już lat jest stałym miej-
scem spotkań świętokrzyskich miłośników zimowych kąpieli, kąpało się ponad trzydziestu morsów z grupy 
“Morsy znad zalewu w Morawicy”. Był też zimowy bieg z miasta na wieś i z powrotem  połączony ze space-
rem Nordic Walking i wspólne ognisko. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica.
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dowatych wodach morawickiego zalewu to już tradycja. Z każ-
dym rokiem dołącza do nas większa ilość tych, którzy uważają, 
że kąpiel w zimnej wodzie to samo zdrowie. I to nas ogromnie 
cieszy – dodał. 
 Zanim jednak świętokrzyskie morsy zanurzyły się w lodo-
watej wodzie zalewu uroczyście powitał zebranych Burmistrz 
Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. Następnie odbyła się 
wspólna rozgrzewka, w ramach której trzeba było przejść lub 
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W lodowatych wodach Soliny kąpało się ponad 170 morsów z całej Polski, a wśród nich znalazł się także Karol Stasburger

Morawickie morsy w tradycyjnie witały Nowy Rok podczas lodowatej kąpieli z pochodniami
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 W festiwalu wzięło udział ponad 
180 osób ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Stowarzyszenie Passionart z Krakowa, 
Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz 
kielecka Delegatura Instytutu Pamięci 
Narodowej. Komisja w składzie: Anna 
Woźniak - przewodnicząca, członko-
wie: Teresa Kmiecik, Patrycja Zatorska 
- Milewska, Janusz Wierzgarz i Mateusz 
Prendota oceniała wrażenia artystyczne 
i estetyczne, walory głosowe (intonacja, 
emisja głosu), poziom trudności wyko-
nywanego utworu, naturalną i przeko-
nującą interpretację oraz wykonanie 
utworów, dobór repertuaru, ogólny 
wyraz artystyczny. Dodatkowo punkto-
wane były mało znane pieśni i piosenki 
związane tematyką festiwalu. Poziom 
był bardzo wysoki, wszyscy świetnie 
śpiewali. Jury miało naprawdę trudne 
zadanie. Emocje były ogromne. 
 Szkołę Podstawową reprezentowali: 
Agata Korban (IV „b”),  Tomasz Majkow-
ski (V „b”), a Gimnazjum: Daria Nowak 
(I „a”), Aleksandra Strąk (I „c”) i  Julia 
Kamińska (III „b”). Ostatecznie jury przy-
znało II miejsce Aleksandrze Strąk za 
wykonanie piosenek: „Modlitwa Armii 
Krajowej”  i „Deszcz jesienny”, a III miej-

Sukces solistek ZPO w Morawicy
w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Niezłomnej 

17 października, pięcioro solistów z ZPO w Morawicy pod kierunkiem Pani Krystyny Gąsiorek zaprezentowało 
się na Małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury w Konkursie Piosenki Niezłomnej. II miejsce zajęła Aleksandra 
Strąk, a III miejsce przypadło Agacie Korba.

sce przypadło Agacie Korban za prezentację utworów: „Rozszumiały się wierzby pła-
czące” i  również „Modlitwa Armii Krajowej”. Nad doborem repertuaru i podkładów 
muzycznych czuwała Pani Krystyna Gąsiorek, której serdecznie dziękujemy. Każdy 
uczestnik dostał pamiątkowe nagrody oraz dyplomy.  Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 
 Uważamy, że udział w festiwalu był wspaniałą okazją do zdobycia wiedzy hi-
storycznej na podstawie tekstów piosenek tworzonych i śpiewanych przez żołnierzy 
wyklętych.

Uczestnicy konkursu 

przebiec około 1600 metrów. Każdy kilometr to złotówka na 
koncie fundacji Serce Dziecka dla Hani, która urodziła się ze 
złożoną wadą serca. W czasie wspólnej rozgrzewki i biegu ze 
wsi do miasta i z powrotem odkuwano lód i przygotowano 
miejsce do kąpieli. Jak podkreślano, większość świętokrzyskich 
morsów kąpie się od wielu lat. Wszyscy przekonywali, że lodo-
wate kąpiele to doskonały sposób nie tylko na poprawę nastro-
ju, ale przede wszystkim to świetna recepta na zdrowie.
 Warto przypomnieć, że noworoczna kąpiel morsów to nie 
tylko okazja do wzniesienia symbolicznej lampki szampana i zło-

żenia sobie życzeń. Świętokrzyskie morsy tego dnia upamiętnia-
ją osobę zmarłego 29 maja 2012 roku Edwarda Dłużewskiego, 
który był założycielem i wieloletnim prezesem Świętokrzyskiego 
K l u b u Morsów. Jak zaznaczono, Pan Edward Dłużewski był 
najstarszym morsem w regionie. Zmarł w wieku 77 lat.
 Na zakończenie lodowatej kąpieli połączonej z biegiem 
charytatywnym zaproszono wszystkich do wspólnego ogniska.   

Agnieszka Olech
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Europejska Jakość w Zespole Placówek 
Oświatowych w Morawicy

W  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego i w Gimnazjum w Morawicy projekty europejskie są reali-
zowane dopiero od kilku lat, a już placówki te mogą  poszczycić się ogromnymi osiągnięciami w tym zakresie. 
Pod koniec listopada 2016 r. trzy projekty pt. „Playground Fun- a European Day of Languages Project”, „So far 
so near” oraz „My country - your country. Learning about different cultures” zostały wyróżnione przez Central-
ne Biuro Programu eTwinning w Brukseli prestiżowymi Europejskimi Odznakami Jakości. . 

 W ten sposób morawickie szkoły znalazły się w gronie nie-
licznych placówek oświatowych w Polsce, które otrzymały to 
zaszczytne wyróżnienie. Wszystkie nagrodzone projekty były 
realizowane pod kierunkiem Anny Litwin- nauczycielki języka 
angielskiego. Stały się one Przykładem Dobrej Praktyki, god-
nym do naśladowania zarówno w kraju, jak i za granicą. 

przestrzeni, realizują ustalone zadania, wymieniają się rezul-
tatami, uczestniczą we wspólnych lekcjach na Skype według 
wypracowanego  scenariusza, biorą udział w forum dyskusyj-
nym, redagują wspólne strony internetowe, opracowują inno-
wacyjne materiały dydaktyczne. W trakcie działań nauczyciele 
podnoszą swoje kompetencje językowe, pedagogiczne oraz 
informatyczne. Utworzenie grup zadaniowych, możliwość po-
równania wyników swojej pracy z obcokrajowcami oraz ucze-
nie się od innych wpływa inspirująco. Dzięki projektom eTwin-
ning młodzi ludzie z Polski i z krajów europejskich stawiają 
sobie ambitne zadania znacznie   przerastające oczekiwania 
koordynatorów. Praca w grupie partnerskiej motywuje realiza-
torów do podejmowania większej aktywności i wychodzenia 
z nowymi pomysłami. 

Co to jest Europejska Odznaka Jakości?

 Europejska Odznaka Jakości (EOJ) jest drugim poziomem 
odznaczenia potwierdzającym wysoką jakość projektu i otwie-
rającym drogę  do udziału w różnych konkursach.

 Szkoły z Morawicy po raz kolejny zostały ocenione bardzo 
wysoko przez Krajowe Biuro eTwinning Polska za podejmowa-
nie działań w ramach europejskiej współpracy szkół . Otrzyma-
ły one listy gratulacyjne oraz Krajowe Odznaki Jakości. Oznacza 
to, że wyniki pracy Anny Litwin oraz jej uczniów zostały uznane 
przez ekspertów za szczególnie oryginalne i nowatorskie. Dla 
Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy to wspaniała wia-
domość! Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum są laureatem 
czterech Krajowych Odznak Jakości eTwinning oraz trzech na 
poziomie europejskim.

 Wszystkim realizatorom projektów gratulujemy tak ogrom-
nego sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych inicjaty-
wach!!!

 Wypracowane przez ZPO w Morawicy rezultaty zostały 
udostępnione na europejskim portalu https://www.etwinning.
net

Oto fragment e-maila  otrzymanego z Brukseli:

 Gratulacje! Twoja szkoła otrzymała Europejską Odznakę Ja-
kości eTwinning za wspaniałą pracę w projektach eTwinning: 
„My country- your country. Learning about different cultures”, 
„Playground Fun- a  European Day of Languages Project” oraz 
„So far so near”. Oznacza to, że Twoja praca, praca Twoich 
uczniów i Twojej szkoły została oceniona jako reprezentująca 
najwyższy europejski poziom. 
Wspomniane wyżej projekty były realizowane w ubiegłym roku 
szkolnym na zajęciach  koła języka angielskiego oraz dodatko-
wo w obecnych klasach: 5b, 6a, 6b, 2b, 2c i 3a. 
W trakcie wdrażania nagrodzonych przedsięwzięć  Szkoła Pod-
stawowa i Gimnazjum w Morawicy współpracowały  z placów-
kami oświatowymi z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch 
i Słowenii.
 Etwinning to program edukacyjny, który promuje współ-
pracę szkół z różnych krajów, przy doskonaleniu języków ob-
cych oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Uczestni-
czący w nim uczniowie z ZPO w Morawicy wraz z nauczycielem 
zajmują się tematyką związaną z życiem szkolnym oraz waż-
nymi świętami i uroczystościami, poznają w niestereotypowy 
sposób szkoły partnerskie, miasta i kraje oraz lokalne zwyczaje 
i tradycje. Realizatorzy przedsięwzięcia pracują w wirtualnej 
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- Spośród 15000 osób do 19 roku życia, które wzięły udział online 
w I etapie dyktanda zakwalifikowało się niecałe 200 osób, w tym także 
nasz syn – mówi Małgorzata Bielawska, mama Kuby. – Uczestnicy mie-
li wówczas za zadanie rozwiązać dwa dyktanda oraz quiz składający 
się z piętnastu pytań dotyczących zasad ortografii – tłumaczy mama 
siedmioletniego Jakuba. - Kuba znalazł się wśród finalistów piszących 
dyktando na żywo w Warszawie. Zarówno dla niego, jak i dla nas ro-
dziców wielkim zaszczytem i wyróżnieniem była możliwość wzięcia 
udziału w dyktandzie. Była to także dobra zabawa, wspaniała przygo-
da i niezapomniane przeżycie – podkreśla.
 Organizatorzy O!błędnego Dyktanda  jednocześnie fundatorzy na-
gród Pilot Pen Polska już zapowiedzieli kontynuację tej imprezy, jako 
cyklicznej, aby popularyzować pisanie odręczne i ortografię wśród 
dzieci i młodzieży.

Agnieszka Olech

Specjalne wyróżnienie dla Jakuba
za udział w finale dyktanda na żywo

Siedmioletni Jakub Bielawski, uczeń klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej w Radomicach, uczestniczył w fina-
le ogólnopolskiego konkursu O!błędne Dyktando, które odbyło się na żywo w minioną sobotę w Warszawie. 
I choć mistrzem ortografii nie został, to jury nagrodziło Jakuba nagrodą specjalną dla najmłodszego uczestnika 
dyktanda. Chłopiec był jedynym reprezentantem Miasta i Gminy Morawica oraz województwa świętokrzyskie-
go w kategorii wiekowej 7 – 12 lat. 

 8 listopada, Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego otwo-
rzyła wystawa fotograficzna pn. ,,Nasza historia w obiekty-
wie”. Uczniowie z pomocą rodziców wykonali zdjęcia ważnych 
dla kultury i historii miejsc w najbliższej okolicy. Następnie 
wspólnie z opiekunem przygotowali krótkie opisy tych pamią-
tek. Całą wystawę stanowiły fotografie podzielone na cztery 
części: historia Morawicy, kościoły i kaplice, pomniki, krzyże 
przydrożne. Zdjęcia przedstawiały m.in. pamiątki po zespole 
dworskim w Morawicy, pomniki pamięci mieszkańców Woli 
Morawickiej i żołnierzy poległych podczas II wojny światowej 
oraz krzyże skonstruowane z części uzbrojenia wojennego. 
Wystawę mogli obejrzeć uczniowie, rodzice i nauczyciele.
 9 listopada, podczas wspólnego spotkania nauczyciele 
i  uczniowie zapoznali się z dostępnymi w bibliotece szkol-
nej publikacjami na temat historii i kultury gminy Morawica. 

Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej

W dniach od 8 do 10 listopada, w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej odbyły się Szkolne Dni 
Dziedzictwa Kulturowego. Pomysł i projekt obchodów tych dni powstał  w ramach zajęć koła humanistyczne-
go  oraz koła teatralnego prowadzonych przez Dagmarę Wojciechowską - Buśluk. 

Ważne miejsce zajęła tutaj najnowsza książka Anny Pobochy 
- Igniatowskiej i Jolanty Drążyk pt. ,,O tym jeszcze szumią 
parkowe drzewa. Historia zespołu dworskiego w Morawicy”. 
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z publikacją, której kilka 
egzemplarzy otrzymała szkolna biblioteka. 
 10 listopada, w ramach Szkolnych Dni Dziedzictwa Kultu-
rowego odbył się szkolny Koncert Pieśni Patriotycznych pn. 
,,Śpiewajmy pieśni, z którymi szliśmy ku niepodległości...”. 
Do wspólnego śpiewania zaprosiliśmy rodziców i nauczycieli. 
Koncert poprzedziła krótka prezentacja wydarzeń, które do-
prowadziły Polskę do odzyskania niepodległości. Wszystkie 
pieśni i piosenki patriotyczne zaśpiewali uczniowie ze szkolne-
go zespołu wokalnego prowadzonego przez Katarzynę Klusek. 
Każdą z nich poprzedzał krótki komentarz dotyczący okolicz-
ności i autorów oraz związku z historią i kulturą Polski i regio-
nu. Pieśni były ułożone w kolejności chronologicznej według 
wydarzeń  historycznych, którym towarzyszyły. Koncert został 
powtórzony 14 listopada dla uczniów i przedszkolaków.

Dagmara Wojciechowska-Buśluk

Jakub Bielawski był najmłodszym uczestnikiem ogólnopolskiego dyktanda
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Morawicka Liga Futsalu
Morawicka Liga Futsalu jest w pełni sezonu, na przełomie roku rozegrano trzy kolejki. W pierwszej lidze po 
tytuł pewnie zmierzają Czarni Morawica, dużą przewagę i bardzo blisko awansu do I ligi są zawodnicy Medi-
transu Dyminy Granice. W tabeli strzelców prowadzą z 16 trafieniami Karol Gilewski w pierwszej lidze oraz 
Wojciech Surdyk na drugim poziomie rozgrywek. Szczegóły poniżej.

7 kolejka – 23/30 grudzień 2016r., piątek
 W przed świąteczny piątek odbyła się siódma kolejka I ligi. 
Czwarte zwycięstwo zanotowali zawodnicy Semabudu, ekipa Ma-
riusza Zięby wymęczyła zwycięstwo nad Grunwaldem. Ostatnia 
ekipa I ligi prowadziła wyrównany pojedynek i gdyby wykorzy-
stała choćby połowę ze swoich czterech 100% sytuacji to odnio-
sła by pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach (w regulaminowym 
czasie). W drugim spotkaniu grający w pełnym składzie Ceramik 
z łatwością rozgromił dotychczasowego lidera aż 5:0! Ekipa Filipa 
Robaka cały czas kontrolowała przebieg spotkania, a wynik mógł 
być jeszcze wyższy gdy precyzyjniej strzelali przedłużone rzuty 
karne. W kolejnym meczu Czarni po wyrównanym meczu poko-
nali Netbik, mimo że praktycznie przez całą druga połowę nie mo-
gli skorzystać z najlepszego swojego strzelca Karola Gilewskiego 
(ukaranego wykluczeniem za dwie żółte kartki). Ekipa z Morawicy 
wykorzystała potkniecie Albatrosów i przynajmniej do ostatniego 
meczu była liderem tabeli. A w nim w zaległym spotkaniu Young 
Boys mierzyli się z będącym na fali Ceramikiem, zwycięstwo tych 
pierwszych dawało im awans na fotel lidera, z kolei Ceramik Mu-
rexin dzięki zwycięstwu mógł zostać wiceliderem z taka samą licz-
ba punktów. Już na początku spotkania drużyna z Bilczy prowa-
dziła 2:0, ale „Młodzi Chłopcy” szybko odrobili straty za sprawa 
braci Zawadzkich Michała i Mateusza. Do końca meczu zespoły 
próbowały ale nikt nie zdołał przechylić szali zwycięstwa na swoja 
korzyść. O końcowym wyniku zadecydowała więc seria rzutów 
karnych, w których większa odpornością psychiczną wykazali się 
zawodnicy Ceramika. Zwycięskiego karnego wykorzystał Marcin 
Jarmuda, obok Krzysztofa Wiśniewskiego wyróżniający się za-
wodnik Ceramika. Po tym meczu Ceramik awansował na drugie 

miejsce ze stratą punktu do lidera, a Young Boys spadli na czwarta 
pozycję. Liderem na półmetku rozgrywek są Czarni Morawica.
 Ostatnia seria spotkań w drugiej lidze przyniosła aż 42 bram-
ki. Aż 16 z nich padło w meczu Orkana z WM Team. Prowadze-
nie w tym meczu zmieniało się jak w kalejdoskopie. Trzy minuty 
przed końcem zespół z Bilczy prowadził dwoma bramkami, by na 
kilkanaście sekund przed końcem przegrywać jedną. Ostatecznie 
praktycznie równo z końcową syreną doprowadzili do remisu. 
To najwyższy remis w historii rozgrywek. Hat-trik w tym meczu 
ustrzelili Bartosz Przepiórka z WM Teamu oraz Adam Tetelew-
ski i Mateusz Wiklina z Orkana. W meczach z udziałem Orkana 
padło już 90 goli, zawodnicy z Woli Morawickiej mają najwięcej 
zdobytych, a zarazem najwięcej straconych goli! Podobnie było 
w  serii rzutów karnych, dopiero 11 z 12 wykonywanych został 

 Swoje umiejętności i sprawność 
ogólną karatecy musieli zaprezentować 
przed wyjątkową komisją. W jej skład 
weszli: sensei Maciej Mazur – 1 dan, 
sensei Andrzej Horna 2 DAN i sensei 
Robert Szuba 1 DAN. Do egzaminu po 
wstępnej selekcji już na treningach przy-
stąpiło 94 osoby w wieku od 6 do 48 lat 
z Morawicy i okolic oraz z Piekoszowa.
 W pierwszej kolejności sprawdzia-
nowi umiejętności zostali poddani naj-
młodsi adepci sztuki Karate (stopień 
10.1 kyu), jak również osoby dorosłe, 
które swoją przygodę z Karate dopiero 
rozpoczynają (stopień 10 kyu). Ciężkie 
walki (kumite) pod koniec wyczerpują-

Karatecy już po egzaminach
na stopnie KYU

Piątek trzynastego okazał się być szczęśliwym dla karateków z Klubu Karate Morawica. To właśnie tego dnia, 
94 osoby w wieku od 6 do 48 lat przystąpiły w Morawicy do egzaminu na stopnie KYU i wszystkie pozytywnie 
zaliczyły egzamin. Jednym z egzaminatorów był sensei Maciej Mazur – 1 dan, który osiągnął najlepszy wynik 
w historii polskiego karate kyokushin

cego egzaminu stoczyli zawodnicy KKM 
oraz osoby zdające na stopień 5 kyu. 
 Komisja w składzie sensei Maciej Ma-
zur 1 DAN, sensei Andrzej Horna 2 DAN 
i sensei Robert Szuba 1 DAN uznali jed-
nogłośnie, że wszystkie osoby pozytyw-
nie zaliczyły egzamin. - Niemalże każdy 
uczestnik odpowiednio do wieku i stop-
nia, na który zdawał w pełni sprostał 
wymaganiom egzaminacyjnym – pod-
sumował jeden z egzaminatorów, sensei 
Andrzej Horna, trener i zarazem prezes 
Klubu Karate Morawica. - Czuję radość 
patrząc jak wiele osób zaczyna rozumieć 
potrzebę aktywności fizycznej, systema-
tyki i konsekwencji pracy, jak również 

dostrzega pozytywne wartości, jakie 
niesie ze sobą trening Karate – podkre-
śla sensei Andrzej Horna, który złożył 
serdeczne podziękowania na ręce sensei 
Macieja Mazura za znalezienie czasu na 
przeprowadzenie egzaminu mimo trud-
nych i wyczerpujących przygotowań do 
mającego odbyć się już w lipcu Pucharu 
Świata w Kazachstanie.
 Warto przypomnieć, że sensei Maciej 
Mazur Podczas Mistrzostw Świata Open 
w 2015 roku w Japonii zajął 8 miejsce, 
a w grudniu 2016 roku został zwycięz-
cą prestiżowego turnieju Kokoro CUP 
w Warszawie.

Agnieszka Olech
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obroniony przez Mateusza Tarkę  i dał końcowy sukces ekipie 
WM Teamu. Ważne punkty w spotkaniu ostatnich zespołów zdo-
był Jumar zwyciężając PG Team. Ze zmiennym szczęściem grał 
Futsal, po wygranej z WM Teamem, został pokonany przez inny 
zespół z Woli Morawickiej White Media. Pięć goli w tych meczach 
zdobył Kamil Makocki dla Futsalu.
 Sędziowie w ostatniej tegorocznej kolejce pokazali 14 żół-
tych kartek i wykluczyli jednego zawodnika. Zespoły wykonywa-
ły trzy rzuty karne przedłużone – bez efektów bramkowych oraz 
jeden rzut karny wykorzystany przez Macieja Bandrowskiego 
z Jumaru. Nie było żadnego rzutu karnego. MVP tej kolejki zo-
stał Krzysztof Wiśniewski z Ceramika Murexin. 

8 i 9 kolejka – 6 styczeń 2017r. 
(piątek - „święto Trzech Króli”)
 Świąteczne granie nie udało się wiceliderowi. Ceramik w dwóch 
meczach zgromadził tylko jeden punkt i to zdobyty w ostatnich 
sekundach spotkania z Semabudem za sprawą duetu Rafał Ko-
walski – Daniel Detka. W serii rzutów karnych w/w zawodnicy nie 
wykorzystali swoich okazji i Ceramik pozostał z jednym punktem. 
Utrata punktu przez Semabud, wyraźnie podrażniła zespół z Bil-
czy, który w następnym swoim spotkaniu zdemolował Netbik, po 
dwa gole w tym spotkaniu zdobyli Grzegorz Janicki, Marcin Stę-
plewski i Robert Kotwica. Pięć punktów i porażki innych zespołów 
sprawiły awans zespołu z Bilczy na miejsce wicelidera. Także pięć 
punktów zdobyli zawodnicy Eko Watu, co pozwoliło im wydostać 
się z miejsca barażowego. Klasę pokazali w meczu z Ceramikiem 
gdzie przegrywali już 1:3, ale już do końca meczu nie dali sobie 
strzelić gola - a sami zdobyli ich pięć. Hat – trikiem popisał się Da-
mian Szmalec, podobnym wyczynem w kolejnym meczu popisał 
się Dominik Szewczyk tym razem w spotkaniu z Netbikiem. Tutaj 
też Eko Wat wyszedł z dużych opresji – remisując mecz. Przegrywał 
już dwoma golami – a rywale z Brzezin nie wykorzystali  kolejnych 
trzech sytuacji 100%. Zespól z Brzezin po bardzo dobrym początku 
sezonu – dwie wygrane w dwóch pierwszych meczach i pozycja 
lidera, następnie w kolejnych siedmiu zdobył tylko cztery i spadł na 
miejsce barażowe. Po serii sześciu porażek wygrał wreszcie Grun-
wald i podobnie jak w pierwszej kolejce zwyciężył Albatrosów, trzy 
bramki zdobył dla zespołu z Chmielowic Sebastian Krzemiński. 
W  kolejnym meczu zostali rozgromieni przez Czarnych, zespół 
z  Morawicy wbił swoim przeciwnikom z Chmielowic w dwóch 
spotkaniach aż 20 goli. Trzy gole w tym meczu ustrzelił Wojciech 
Młynarczyk. Kolejne cztery bramki zdobył lider strzelców Karol Gi-
lewski – po dwa trafienia z Grunwaldem i Young Boys. Szczegól-
nie cenne były te w spotkaniu z Obicami, bo pozwoliły powiększyć 
przewagę nad pozostałymi rywalami do czterech punktów. Czarni 
odnieśli pierwsze zwycięstwo nad Young Boys w sowim czwar-
tym spotkaniu w historii MLF. Zespół z Obic praktycznie przekreślił 
sobie szansę na obronę tytułu dwoma porażkami w piątkowych 
meczach. Bez najlepszego piłkarza poprzednich sezonów Łukasza 
Zawadzkiego nie są w stanie odwrócić losów meczu – jak to miało 
miejsce w pierwszych dwóch sezonach. Albatrosi potwierdzili, że 
nie potrafią grać z drużynami,  które są na końcu tabeli – w tych 
meczach stracili aż osiem punktów. Za to bardzo dobrze radzą so-
bie z teoretycznie mocniejszymi rywalami, co potwierdzili ponow-
nie wygrywając z Young Boys, hat-trika w tym spotkaniu zdobył 
Arkadiusz Łomiński.
 W II lidze komplet punktów zdobył WM Team, ekipa Ma-
teusza Tarki awansowała na miejsce barażowe. Cztery bram-
ki w tych meczach zdobył lider klasyfikacji strzelców Wojciech 
Surdyk. O jedną więcej w sowich spotkaniach zdobył wicelider 
Dawid Pierzak z Orląt. Jego zespół najpierw przegrał wygra-
ny mecz, prowadząc już 5:2, dał sobie strzelić aż pięć gili. Zre-
wanżował się w spotkaniu z PG Team pokonując wysoko rywali. 
Zespół z Piasecznej Górki dalej pozostaje tylko z jednym zwy-
cięstwem w rozgrywkach, jednak zdobyte doświadczenie mło-
dzieży z PG Team w kolejnych sezonach może dać lepsze efekty. 
Lider nie zwalnia tempa, z trzech punktów przewagi zrobił ich 
siedem, spokojnie zmierza po awans do I ligi. W drugim meczu 

Tabela I Ligi MLF
(stan na 11 stycznia 2017r.):

zespół mecze punkty bramki +/-

1.Czarni Morawica 9 21 52:20 +32

2.Semabud Bilcza 9 17 24:19 +5

3.Albatrosi Morawica 9 16 25:27 -2

4.Ceramik Murexin Bilcza 9 15 27:24 +3

5.Young Boys Obice 9 13 31:22 +11

6.Eko Wat Lisów 9 11 30:37 -7

7.Netbik Brzeziny 9 10 24:33 -9

8.Grunwald Chmielowice 9 5 18:49 -31

Legenda: 1m – Mistrz MLF, udział w turnieju 4 gmin, 7m- ba-
raż, 8m- spadek; (m)- mistrz.

Klasyfikacja strzelców:
16 Karol Gilewski (Czarni).
11 Mateusz Sołtys (Czarni).
10 Wojciech Młynarczyk (Czarni).
9 Piotr Pietrzyk (Netbik) i Mateusz Zawadzki (Young Boys).
7 Sebastian Krzemiński (Grunwald), Artur Szewczyk (Young 
Boys) oraz Krzysztof Wiśniewski (Ceramik).

Tabela II ligi MLF
(stan na 11 stycznia 2017r.):

zespół mecze punkty bramki +/-

1.Meditras Dyminy 
Granice

9 24 45:22 +23

2.WM Team (b) 10 17 56:52 +4

3.Futsal Dębska Wola 8 15 43:30 +13

4.Orlęta Chmielowice 9 15 36:34 +2

5.White Media Wola 
Morawicka (b)

9 14 29:30 -1

6.Orkan Bilcza 9 13 33:40 -7

7.Jumar
Kawczyn/Drochów

9 7 23:36 -13

8.PG Team (b) 9 3 30:51 -21

Legenda: 1m – awans do I ligi MLF, 2m- baraż; (b) – beniami-
nek
Klasyfikacja strzelców:
22 Wojciech Surdyk (WM Team).
17 Dawid Pierzak (Orlęta).
16 Grzegorz Zawadzki (Meditrans).
14 Kamil Makocki (Futsal).
13 Karol Zwierzyński (Futsal).
12 Adam Tetelewski (Orkan).

Jacek Kubicki

z Jumarem już w drugiej minucie prowadził już 4:0, lider zespołu 
Grzegorz Zawadzki zdobył sześć goli w świąteczny piątek. Bez 
zdobyczy punktowych Jumar, choć w spotkaniu z Orkanem był 
bliski remisu, ale zmarnował rzut karny przedłużony. Ze zmien-
nym szczęściem grały zespoły White Media i Orkan, raz wygrali 
i także raz przegrali. Strzelili tyle samo bramek co stracili, osta-
tecznie nie zmienili swojej pozycji w tabeli – pozostając w walce 
o miejsce barażowe.
 Sędziowie w świąteczny piątek pokazali 20 żółtych kartek 
i wykluczyli jednego zawodnika. Zespoły wykonywały dwa rzuty 
karne przedłużone – bez efektów bramkowych. Nie było żadnego 
rzutu karnego. MVP VIII i IX kolejki zostali Wojciech Młynarczyk 
z Czarnych Morawica oraz Grzegorz Zawadzki z Meditransu. 
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Morawicka Liga Siatkówki
Podczas ostatniej niedzieli na Hali sportowej w Bilczy odbył się kolejny turniej Morawickiej Ligi Siatkówki Ko-
biet i Mężczyzn. O tytuły mistrzowskie powalczą Prima Sort Bilcza z Power Girls Bilcza wśród kobiet oraz MMTS 
Bilcza z M-Team wśród mężczyzn. Finałowy turniej już 22 stycznia od godziny 10.00 na Hali Sportowej w Bilczy.

IV turniej – 8 styczeń 2017r.
 Po przerwie świątecznej pojedynki w MLS Kobiet były bar-
dzo jednostronne, szczególnie mecz drużyn walczących o mi-
strzostwo. Mistrz z poprzedniego sezonu Volley Bilcza Klaudii 
Ramiączek stracił szanse na mistrzostwo przegrywając wysoko 
z innym pretendentem Prima Sort Sylwii Posłowskiej. Swoje 
mecze zgodnie z planem wygrały ekipy Katarzyny Płódow-
skiej Power Girls  i Marty Kołodziejczyk Team Wola Morawic-
ka. W ostatniej kolejce rozstrzygną się losy mistrzowskie w spo-
tkaniu pomiędzy Prima Sort a Power Girls, o trzecie lub drugie 
miejsce powalczą  Volley z Teamem. W meczu o piąte miejsce 
Bila Barbary Tomaszewskiej spotka się z Kabaczkami Natalii 
Pichety.

 W rozgrywkach męskich o pierwsze miejsce powalczą w ko-
respondencyjnych pojedynkach MMTS Bilcza Kornela Pacygi 
z M-Team Macieja Ścigi. Bliżej zdobycia tytułu jest aktualny 
lider. Na trzecim miejscu rozgrywki zakończy Transfer Bilcza, 
pozostałe zespoły nie mają szans na wyprzedzenie ekipy Dawi-
da Kiczora – a sama też nie ma szans na mistrza. Największym 
przegranym sezonu jest Orkan Bilcza, ubiegłoroczny wice-
mistrz w przypadku porażki w ostatnim meczu prawdopodob-
nie rozgrywki zakończy na szóstej pozycji. O piątą lub szóstą 
lokatę powalczą Team Biceps ze Starymi Morawica. Pierwsze 
punkty w debiutanckim sezonie zdobyli zawodnicy Volley Dęb-
ska Wola. Końcowe rozstrzygnięcia sezonu już 22 stycznia od 
godziny 10.00 na Hali Sportowej w Bilczy.

Kobiety:
Volley Bilcza – Prima Sort Bilcza 0:3 (13-25,10-25,13-25)
Kabaczki Bilcza – Team Wola Morawicka 0:3 (12-25, 13-25, 
8-25)
Bilcza Bila – Power  Girls Bilcza 0:3 (22-25, 16-25, 13-25)

MLS Kobiet
(stan na 10-01-2017 rok):

Zespół
(miejsce) Mecze Punkty Sety Małe punkty +/-

1.Prima Sort 
Bilcza 4 12 12:1 317:218 +99

2.Power Girls 
Bilcza 4 9 10:4 344:283 +61

3.Volley 
Bilcza 4 9 9:4 276:273 +3

4.Team Wola 
Morawicka 4 6 7:7 313:286 +27

5.Bilcza Bila 4 0 1:12 240:323 -83

6.Kabaczki 
Bila 4 0 1:12 218:325 -107

Mężczyźni:
Orkan Bilcza – Albatrosy Morawica 3:1 (19-25, 25-21, 25-20, 
25-22)
M Team – Volley Dębska Wola 3:0 (25-15, 25-18, 25-14)

MLS Mężczyzn
(stan na 10-01-2017 rok):

Zespół 
(miejsce) Mecze Punkty Sety Małe punkty +/-

1.MMTS 
Bilcza 6 16 17:6 544:468 +76

2.M-Team 6 15 16:3 459:344 +115

3.Transfer 
Bilcza 6 12 12:8 461:427 +34

4.Orkan 
Bilcza 6 8 12:13 562:554 +8

5.Albatrosy 
Morawica 6 8 12:13 519:547 -28

6.Team Bi-
ceps Bilcza 6 6 10:14 524:547 -23

7.Starzy 
Morawica 6 6 8:15 430:511 -81

8.Volley 
Dębska 
Wola

6 1 2:18 403:504 -101

Terminarz na V turniej - 22 styczeń 2017r., od godziny  10.00

Boisko B (kobiety):
10.00 Kabaczki Bilcza – Bilcza Bila
11.30 Prima Sort Bilcza – Power Bilcza
13.00 Volley Bilcza – Team Wola Morawicka
Boisko A (mężczyźni):
11.30 Orkan Bilcza – M Team
13.00 Albatrosy Morawica – Volley Dębska Wola 
Boisko C (mężczyźni):
11.30 Transfer Bilcza – MMTS Bilcza
13.00 Starzy Morawica – Team Biceps Bilcza

Zakończenie sezonu i dekoracja uczestników około godziny 
14.30

Jacek Kubicki

Starzy Morawica- Volley Dębska Wola 3:2 (25-22, 22-25, 17-
25, 25-15, 15-11)
Albatrosy Morawica – Team Biceps Bilcza 2:3 (17-25, 25-21, 
25-23, 22-25, 9-15)
Transfer Bilcza – M Team 0:3 (11-25, 18-25, 22-25)
Orkan Bilcza – MMTS Bilcza 1:3 (17-25, 16-25, 25-14, 23-25)
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 Przyszli bez względu na wiek, zawód i płeć, aby aktywnie 
spędzić czas na łyżwach – mówi prezes, a zarazem trener Klu-
bu Karate Morawica, Andrzej Horna. Klubowicze i przyjaciele 
morawickiego Klubu Karate spotkali się u podnóża góry Sta-
dion w Kielcach. To właśnie tu najpierw jeździli na łyżwach, 
kończąc oczywiście zabawę mocnym akcentem karate. Sporto-
we spotkanie dopełniło wspólne pieczenie kiełbasek. 

Wstawaj szkoda dnia
Pod takim hasłem jeden z sobotnich styczniowych 
poranków spędzili klubowicze i przyjaciele Klubu 
Karate Morawica. Blisko dziewięćdziesiąt osób 
spotkało się, aby pojeździć na łyżwach.

Przekaż 1% podatku dochodowego

Wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Morawica oraz 
stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców miasta 

i gminy zapraszamy do przesyłania informacji o możliwości 
przekazania

1% podatku dochodowego na adres:
p.marcjan@morawica.pl na konkretny cel wsparcia. 

Państwa informacje zostaną zamieszczone
na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica

www.morawica.pl w zakładce Przekaż 1% podatku.

Przekaż 1 % podatku dochodowego za rok 2016.
Wpisz w PIT NR KRS 0000198087 z dopiskiem

– Pomoc dla AGATKI BARTKIEWICZ
Bardzo proszę o dar serca na leczenie i rehabilitację

mojej chorej córki Agatki.
Darczyńcy mogą także ofiarować wsparcie finansowe

na rachunek Caritas Diecezji Kieleckiej:
ING Bank Śląski 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811

z dopiskiem – Pomoc dla AGATKI BARTKIEWICZ.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Po przeprowadzeniu serii badań i  obserwacji specjalistów 
w 2016 roku zdiagnozowano u Wiktorii rzadką chorobę gene-
tyczną PKAN – postać postępującej encefalopatii z odkładaniem 
żelaza w mózgu. Choroba ta charakteryzuje się neurologicznym 
postępującym zaburzeniem ruchowym, dystonią, sztywnością 
mięśni i nagłymi mimowolnymi skurczami mięśni. Te cechy po-
wodują u Wiktorii niezdarność, problemy z chodzeniem, trud-
ność kontrolowania ruchów i problemy z mówieniem. Poprzez 
to nie jest w pełni samodzielna i wymaga stałej obecności dru-
giej osoby. Posiada również degenerację siatkówki powodującą 
postępową kurzą ślepotę. Niestety objawy są nieodwracalne 
i coraz silniejsze.   Wiktoria wymaga intensywnej, systematycz-
nej i wszechstronnej terapii oraz rehabilitacji i zajęć logopedycz-
nych.
Państwa pomoc finansowa będzie konieczna aby Wiktoria miała 
szansę wygrać z tą straszną chorobą i skorzystać z leczenia poza 
granicami kraju.

Prosimy przekazać na rzecz Wiktorii 1% podatku:
Wystarczy wpisać do formularza rocznego

rozliczenia podatkowego odpowiednie dane:
KRS 0000298436

W rubryce,,informacje uzupełniające
-cel 1%”: Wiktoria Szałas

Można również wpłacić darowiznę na konto fundacji:
,,Fundacja z Uśmiechem”

ul. Mielczarskiego 121/303
25-611 Kielce

Tel. 41 366 74 50

Bank Zachodni WBK:
20 1090 2040 0000 0001 0887 3169

Tytuł wpłaty: Wiktoria Szałas

“Jest w Orkiestrach Dętych jakaś siła”
Jesteś miłosnikiem muzyki to przekaż 1%podatku

wpisz  nr KRS  0000037651 
Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej

w Morawicy jednym z celów Stowarzyszenia jest;
- wspieranie Młodziezowej Orkiestry Dętej z Morawicy,
-pomoc chorym dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji

za każdy grosz serdecznie dziekujemy
Zarząd Stowarzyszenia

AKCJA PIT w Morawicy

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica, w dniu 8 kwiet-
nia 2017 r. od godziny 9:00 do 13:00 w Centrum Samorządowym 
Miasta i Gminy Morawica będzie można skorzystać z bezpłatnej 
pomocy przy składaniu zeznań podatkowych za rok 2016. Pomoc 
przeznaczona jest dla osób fizycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej.
Pomoc będzie udzielana przez studentów prawa Wyższej Szkoły 
Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach we współpracy z I Urzędem Skarbowym w Kielcach.
Ponadto w tym dniu osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej 
będą mogły skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielo-
nej przez radców prawnych. Koordynatorem bezpłatnej pomocy 
prawnej jest Radny Miejski Michał Jędrzejczyk.
Celem akcji w tym dniu jest także popularyzowanie możliwości 
przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego 
w tym w szczególności finansowego wsparcia dzieci z Miasta i 
Gminy Morawica, które są ciężko chore i potrzebują natychmia-
stowej i specjalistycznej pomocy.”
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  Fot. Andrzej Radomski

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
po raz pierwszy zagrała w Morawicy



 

Minister Mariusz Błaszczak w Morawicy 
gratulował nabycia praw miejskich


