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VI Bal Charytatywny za nami

Otwarcie nowego budynku 
Banku Spółdzielczego w Morawicy

Gazele Biznesu trafiły 
aż do trzech firm z terenu 
gminy Morawica

„Za fasadą piękna” - promocja 
tomiku poezji Bogumiły Skóry

Rozmawiali o miłości w Morawicy

VI BAL CHARYTATYWNY
W MORAWICY ZA NAMI
VI Bal Charytatywny w Morawicy przyciągnął w tym roku 
rekordową liczbę par. Na parkiecie sali bankietowo-konfe-
rencyjnej „Finezja” w Brzezinach bawiło się blisko 170 osób. 
Goście okazali się być niezwykle hojni. Z  zabaw i licytacji 
uzbierano blisko nieco ponad 51 tysięcy złotych. Dochód 
z balu w całości zostanie przeznaczony na rozpoczęcie budo-
wy domu dla wielodzietnej ubogiej rodziny z terenu gminy 
Morawica.
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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

świetna zabawa 
w skaczących kulach 

2 kwietnia 2016r.
w hali Bilcza

Masz niespożytą energię? 
 Lubisz szalone gry, rywalizację 

i dobrą zabawę?

Jeśli tak, to spróbuj swoich sił 
w skaczących kulach,

czyli bumper ball.

Zgłoszenia drużyn
przyjmowane są

do 30 marca 2016r. 
w hali sportowej Bilcza
pod nr. tel. 501793682

Bumper Ball
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Gmina Morawica zdobyła statuetkę „Świętokrzyskiej Victorii”. Na scenie Międzynarodowego Centrum Kultur 
w Kielcach, z rąk marszałka Adama Jarubasa i przewodniczącego Sejmiku Arkadiusza Bąka nagrodę odebrał 
wójt gminy Morawica, Marian Buras. Warto podkreślić, że w gąszczu nagród jest to jedno z najważniejszych 
i najcenniejszych wyróżnień w województwie świętokrzyskim.
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 „Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Wojewódz-
twa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świę-
tokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczni-
ków, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest 
w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przed-
siębiorczość”. 
 W skład kapituły nagrody weszli między innymi przedstawicie-
le władz samorządu, świata nauki i biznesu oraz organizacji po-
zarządowych, a także laureaci poprzednich edycji. To oni wskazali 
nowminowanych w poszczególnych kategoriach. Przewodniczą-
cym kapituły był marszałek województwa Adam Jarubas. 
 Warto przypomnieć, że gmina Morawica nominację do Na-
grody Marszałka Świętokrzyskiego w kategorii „Samorządność” 
otrzymała już po raz szósty. Znalazła się tym samym jako jedna 
z niewielu gmin województwa świętokrzyskiego w zacnym gro-
nie nominowanych tuż obok gmin: Bieliny, Daleszyce, Sitkówka-
Nowiny oraz Miasta i Gminy Połaniec. 
 Po wręczeniu nominacji we wszystkich trzech kategoriach, 
przyszedł czas na ogłoszenie zwycięzców VIII edycji nagrody. I tak, 
w  kategorii „samorządność” bezkonkurencyjna okazała się być 
gmina Morawica. - Za aktywność w pozyskiwaniu środków z Unii 
Europejskiej, dzięki którym możliwy jest rozwój gminy, podniesie-
nie jakości życia jej mieszkańców, a także za skuteczność w pozy-
skiwaniu nowych inwestorów, za rozbudzanie biznesowej kreatyw-
ności mieszkańców gminy oraz stworzenie dogodnych warunków 
dla rozwoju firm oraz za działania na rzecz obszarów wiejskich 
i  umiejętne połączenie inwestycji infrastrukturalnych z  dbałością 
o mieszkańców gminy - podkreślał marszałek Adam Jarubas ogła-
szając, że w VIII edycji konkursu Świętokrzyską Victorię w kategorii 
Samorządność zdobyła gmina Morawica. Statuetkę z rąk marszał-
ka Adama Jarubasa oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka odebrał wlodarz gminy Morawi-
ca, Marian Buras. - Zwykło się mówć, że do trzech razy sztuka. Dla 

Gmina Morawica zdobyła
statuetkę „Świętokrzyskiej Victorii”

nas tojuż  szósta nominacja, która okazała się być szczęśliwą. Są w 
życiu samorządowca chwile, w których myśli, że warto być wójtem. 
Tę chwilę do takich właśnie zaliczam - mówił wójt Marian Buras 
tuż po odebraniu statuetki Świętokrzyskiej Victorii. - Z tego miejsca 
skłądam serdeczne podziękowania przede wszystkim mieszkań-
com gminy, bo to dzięki ich zaangażowaniu i współpracy gmina 
Morawica rozwija sie tak dynamicznie. Dziękuję  również wszyst-
kim radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy w Morawicy. 
Podziękowania kieruję również do mojej małżonki, bo wytrzymać 
25 lat z wójtem to nie jest prosta sprawa - dziękował wójt Marian 
Buras. 
 Warto zaznaczyć, że w kategorii „Przedsiębiorczość” zwycię-
żył Effector S.A., natomiast w kategorii „Osobowość” statuetka 
Świętokrzyskiej Victorii powędrowała do ks. Jan Oleszko - Rektora 
Kościoła świętego Karola Boromeusza na kieleckiej Karczówce.

Agnieszka Olech

Z rąk marszałka Adama Jarubasa i przewodniczącego Sejmiku Arkadiusza Bąka nagrodę 
odbiera wójt gminy Morawica, Marian Buras

Nominowani do Nagrody Marszałka Świętokrzyskiego w kategorii „Samorządność” stanęli do wspólnego zdjęcia
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Zakład Gospodarki Komunalnej z Morawicy wraz z dwoma firmami z terenu gminy Morawica: Przedsiębior-
stwem Handlowo-Usługowym JAWAL Sp.J. oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym 
E.S.K.A. S.C. znaleźli się w elitarnym gronie Gazel Biznesu, czyli najbardziej dynamicznie rozwijających się 
przedsiębiorstw. Ranking Gazel Biznesu 2015 został jak co roku opracowany przez redakcję dziennika „Puls 
Biznesu”. 

 W rankingu województwa święto-
krzyskiego na liście elitarnego grona Ga-
zel Biznesu znalazło się aż 66 firm. Miło 
nam poinformować, że trzema z wyróż-
nionych tym jakże prestiżowym tytułem, 
przyznawanym corocznie przez redakcję 
„Pulsu Biznesu”, są firmy, które swoją 
siedzibę mają na terenie Gminy Mora-
wica. I tak, Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe JAWAL Sp.J. Jan i Elżbieta 
Waligóra znalazło się na 45 miejscu pre-
stiżowej listy Gazel Biznesu jako jedna 
z najdynamiczniej rozwijających się firm 
województwa świętokrzyskiego. Na 
miejscu 47 tej listy znalazło się Przedsię-

Gazele Biznesu trafiły aż do trzech 
firm z terenu gminy Morawica

biorstwo Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowe E.S.K.A. S.C. Ewa Sierzputowska, 
Kazimiera Zając, a na miejscu 63 uplaso-
wał się Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Morawicy Sp. z o.o.
 Według „Pulsu Biznesu” - Gazela Biz-
nesu to małej i średniej wielkości firma, 
która dzięki niezwykle dynamicznemu 
rozwojowi potrafi z powodzeniem kon-
kurować nawet ze znacznie większymi 
od siebie podmiotami. Ten prestiżowy 
tytuł przyznaje się dla tych firm, które na 
przestrzeni ostatnich trzech lat systema-
tycznie zwiększały swoje przychody i ani 
razu nie odnotowały w tym czasie strat. 

 W każdej edycji rankingu badane są 
wyniki firmy za pełne trzy poprzedzają-
ce lata. W bieżącej edycji weryfikowane 
były wyniki osiągnięte w okresie 2012, 
2013 i 2014. O tytuł Gazeli Biznesu 
2015 mogła ubiegać się firma, która 
rozpoczęła działalność przed rokiem 
2012 i prowadzi ją nieprzerwanie do 
dziś, w roku bazowym 2012 przychody 
ze sprzedaży mieściły się w przedziale 
pomiędzy  3 a 200 mln złotych, w la-
tach 2012-2014 z roku na rok odnoto-
wywała wzrost przychodów ze sprze-
daży, w  latach 2012-2014 ani razu nie 
odnotowała straty, umożliwiła analizę 
swoich wyników finansowych przynaj-
mniej z  trzech badanych lat (składając 
sprawozdania finansowe do sądów, 
publikując je w  Monitorze Polskim B 
albo przekazując dane do Coface albo 
udostępniając je poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego). O miejscu 
firmy na liście rankingowej zadecydował 
wyrażony w procentach przyrost obro-
tów, osiągnięty w ciągu trzech bada-
nych lat (2014 vs. 2012).
 Warto podkreślić, ze Gazele Bizne-
su to jedno z najbardziej prestiżowych 
wyróżnień biznesowych w naszym kra-
ju. Gratulujemy wyróżnionym z terenu 
naszej gminy i życzymy dalszego dyna-
micznego rozwoju.

Agnieszka Olech

Gazele Biznesu to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień biznesowych w naszym 
kraju.

Prestiżowy tytuł przyznaje się dla tych firm, które na przestrzeni ostatnich trzech lat systematycznie zwiększały swoje 
przychody i ani razu nie odnotowały w tym czasie strat

Gazelę Biznesu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. odebrał pre-
zes Marek Mazur
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Piękna bryła budynku, duża i przyjazna przestrzeń, nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania – tak wygląda 
nowo wybudowana placówka Banku Spółdzielczego w Morawicy. Uroczyste otwarcie oddziału odbyło się 
26 stycznia, a zaproszeni goście nie kryli słów zachwytu i nie szczędzili pochwał.

 Część oficjalna uroczystych obchodów rozpoczęła się sym-
bolicznym przecięciem wstęgi. Następnie ksiądz dziekan Jan Ci-
szek, proboszcz parafii w Morawicy poświęcił placówkę. Wśród 
przybyłych gości znaleźli się między innymi: Alfred Domagalski 
Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Krystyna Majerczyk-Żabówka 
Prezes Krajowego Związku BŚ Zdzisław Kubczyk, Przezes Zarządu 
BPSSA, Stanisław Matejkiewicz Przezes Zarządu BS w Kielcach, 
dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Morawicy Józef Sta-
nisławski, wójt gminy Morawica Marian Buras, Przewodnicząca 
Rady Gminy Morawica Ewa Zaczek-Kucharska, sekretarz gminy 
Morawica Anna Kowalska, a także prezesi poszczególnych od-
działów BS z terenu województwa świętokrzyskiego oraz kadra 
pracownicza morawickiego oddziału Banku Spółdzielczego.
 Zebranych powitał dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego 
w Morawicy, Józef Stanisławski wraz ze Stanisławem Matejkie-
wiczem, Przezes Zarządu BS w Kielcach. W swoich wystąpieniach 
przypomnieli historię oddziału Banku Spółdzielczego w Morawi-
cy, po czym wszyscy goście zostali zaproszeni do zwiedzania pla-
cówki. – Stary budynek, w którym do tej pory znajdował się nasz 
Bank znacznie odbiegał od ogólnie przyjętych walorów estetycz-
nych i funkcjonalnych w bankowości. Dlatego powstała nowa 
placówka. Priorytetowym założeniem przy budowie tego obiek-
tu było dostosowanie go do bardzo dobrego wizerunku gminy 
i tendencji, które obecnie tworzą się w architekturze – podkreślił 
dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Morawicy, Józef Sta-
nisławski. – Mam nadzieję, że powstała placówka będzie świa-
dectwem tego, że Bank Spółdzielczy rozwija się z duchem czasu 
i wraz ze znakomitymi produktami dla klientów indywidualnych 
i dla firm w parze idzie znakomita obsługa w bardzo dobrych 
warunkach. Jestem przekonany, że estetyczny i funkcjonalny bu-
dynek spełni wszelkie oczekiwania odwiedzających nas intere-
santów – dodał dyrektor, Józef Stanisławski.
 Decyzja o budowie nowego budynku zapadła ze względu na 
przestarzałość dotychczasowego, w którym znajdował się od-
dział Banku. - Warunki obsługi klientów zdecydowanie odstawa-
ły od ogólnie przyjętego poziomu na rynku bankowym, dlatego 
postanowiliśmy to zmienić – powiedział Stanisław Matejkiewicz, 
Prezes Zarządu BS w Kielcach. – Po szczegółowej analizie kosz-
tów remontu dawnego budynku, Zarząd Banku wraz z Radą 
Nadzorczą podjęli decyzję o budowie nowej placówki, w której 
będą lepsze warunki pracy i obsługi klientów, co jest w naszej 
placówce priorytetem – dodał Prezes Stanisław Matejkiewicz.
 Nowa siedziba oddziału Banku Spółdzielczego to bardzo no-
woczesne i przyjazne dla klientów  miejsce. – Budynek został 
dostosowany do miejscowego planu zagospodarowania, do 
dobrego sąsiedztwa i kontekstu urbanistycznego – powiedział 
Andrzej Detka, właściciel firmy projektowej Projekt Detan. – Na-
czelnym zadaniem przy tworzeniu nowego budynku było uzy-
skanie tego, czego brakowało w starej placówce, czyli przestrze-
ni, wysokości i odpowiedniej kubatury. Ważnym było również 
dostosowanie  do architektury zewnętrznej, dlatego użyliśmy tu 
materiałów, które są bliskie ziemi, wymieszaliśmy barwy i struk-
tury. Ale architektura to nie tylko piękno i estetyka, ale także 
użytkowość i funkcjonalność. Wszystko to udało nam się osią-

Bank Spółdzielczy w Morawicy 
idzie z duchem czasu

gnąć. Mam nadzieję, że budynek będzie się podobał i będzie 
dobrze służył mieszkańcom gminy Morawica – dodał projektant 
Andrzej Detka.
 Zebrani goście nie szczędzili słów pochwały i zachwytów. 
– Budynek jest bardzo okazały, nowoczesny i w pełni dostoso-
wany do trendów XXI wieku – powiedziała Krystyna Majerczyk-
Żabówka, Prezes Krajowego Związku BŚ. - Jego rozplanowanie 
daje możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu klienta 
z pracownikiem, co jest bardzo ważne, ponieważ obecnie od-
chodzi się od dawnych oladowanych i oszklonych okienek ban-
kowych. Z pewnością nowa placówka będzie dobrze służyła tu-
tejszemu społeczeństwu i jego klientom – dodała.
 Gratulacje podczas otwarcia nowego budynku Banku Spół-
dzielczego złożył również wójt gminy Morawica, Marian Bu-
ras. - Nawet w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, 
że powstanie obiekt taki jak ten - chwalił nowy budynek Ban-
ku Spółdzielczego wójt gminy Morawica, Marian Buras. - Bank 
jest ważną instytucją. Trudno sobie wyobrazić gminę bez ban-
ku - mówił wójt Buras, który chwalił wieloletnią współpracę 
gminy Morawica z Bankiem Spółdzielczym w Morawicy. - Bank 
Spółdzielczy w Morawicy prowadzi bankowość na najwyższym 
poziomie. Ogromnie się cieszę, że w Morawicy powstała taka 
wspaniała siedziba banku. Teraz do wyskiej jakości usług dojdzie 
również komfort klientów, a także komfort pracy dla obsługi 
banku - dodał włodarz gminy, wójt Marian Buras, który za do-
brą współpracę złożył podziękowania dla Prezesa Zarządu Ban-
ku Spółdzielczego w Kielcach, Stanisława Matejkiewicza oraz 
dyrektora oddziału Banku Spółdzielczego w Morawicy, Józefa 
Stanisławskiego.
 Jak poinformowały podczas otwarcia władze oddziału Ban-
ku Spółdzielczego w Morawicy, stara siedziba BS zostanie wybu-
rzona, a na jej miejscu powstanie parking dla klientów banku.
 Warto dodać, że Banki Spółdzielcze to ponad 4400 placówek 
w  całej Polsce i prawie 34 tysiące zatrudnionych pracowników. 
Praktykowana tu bankowość relacyjna jest ściśle związana ze śro-
dowiskiem lokalnym i głównie dla tego środowiska dedykowana.

Agnieszka Olech
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Podczas otwarcia nowej siedziby Banku Spółdzielczego w Morawicy dokonano uroczy-
stego przecięcia wstęgi
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To była ostatnia lodowata kąpiel świętokrzyskich morsów. Karnawał zakończyli hucznie przy blasku pochodni 
w morawickim zalewie. 
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 Ostatni dzień karnawału był również ostatnim dniem koń-
czącym sezon dla świętokrzyskich morsów. Blisko czterdziestu 
z nich wtorkowy wieczór spędziło w morawickim zalewie, za-
żywając lodowatej kąpieli przy blasku pochodni. A po kąpie-
li tradycyjnie już odbyło się ognisko. Nie zabrakło pysznych 
kiełbasek, a śpiewom i tańcom nie było końca,  podobnie jak 
i wspomnieniom o początkach morsowych kąpieli.

Ostatkowa lodowata kąpiel 
morsów przy pochodniach!
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Świętokrzyskie Morsy w morawickim zalewie w ostatni dzień karnawału kąpały się w blasku pochodni

Po kąpieli zorganizowano ognisko



7
Wiadomości Morawickie – Marzec 2016   nr 3/2016 (281)

31 lat temu rozpoczęło się niezwykłe dzieło w Kościele Katolickim, którego inicjatorem był św. Jan Paweł II. 
Jak sam powiedział: „To wcale nie jest tak, że Papież prowadzi młodych z jednego krańca globu ziemskiego 
na drugi. To oni go prowadzą. I choć mu przybywa lat, każą mu być młodym, nie pozwalają mu zapomnieć 
o jego własnym doświadczeniu, o jego własnym odkryciu młodości i jej wielkiego znaczenia dla życia każdego 
człowieka.”  

 Tymi słowami papieża można zdefiniować pokrótce po-
wody rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży. W polskich me-
diach coraz częściej można usłyszeć na ten temat. Powód jest 
chyba dla wszystkich oczywisty – najbliższe spotkanie ŚDM od-
będzie się w Krakowie. Niektórzy mogą pomyśleć, to nie moja 
sprawa. A może jednak warto się zainteresować tym tematem. 
Dlaczego? Może zacznijmy od początku.

Co to jest ŚDM?
 Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych osób, które 
gromadzą się wokół Jezusa. Z zamysłu papieża odbywają się 
one każdego roku w Niedzielę Palmową i mają charakter die-
cezjalny. Co kilka lat odbywa się natomiast spotkanie między-
narodowe gromadzące tłumy młodych z całego świata. Spoty-
kają się on razem, by wspólnie z papieżem modlić się, bawić, 
odkrywać sens życia. Do tej pory odbyło się 12 Światowych Dni 
Młodzieży o zasięgu międzynarodowym. Kolejne takie spotka-
nie będzie miało miejsce w Krakowie.

Jak wygląda spotkanie młodych?
 Światowe Dni Młodzieży to prawie 2 tygodnie spędzone 
razem. Obecnie składają się one z dwóch części. Spotkanie roz-

Światowe Dni Młodzieży
– szansa i wyzwanie!

poczyna się od „Dni w Diecezjach”, a po nich następują „Wy-
darzenia Centralne”, które w tym roku odbędą się w terminie 
26-31 lipca w Krakowie. Wówczas wszyscy uczestnicy zjeżdżają 
do miasta, które jest organizatorem ŚDM. 

Na czym polegają „Dni w Diecezjach”?
 Młodzi ludzie swój pobyt na ŚDM w Polsce rozpoczną od 
„Dni w Diecezjach”. W terminie 19-25 lipca goście z całego 
świata będą mieszkać na terenie całego kraju, a więc także 
i  w  naszej diecezji, naszym dekanacie, naszych parafiach… 
W tym czasie będą poznawać polskie tradycje i zwyczaje oraz 
dawać świadectwo swojej wiary. Naszym zadaniem jest przy-
jęcie młodych pielgrzymów z różnych części świata do swoich 
domów i okazanie im tradycyjnej polskiej gościnności. Ten czas 
ma byś wzajemnym ubogacaniem się tych, którzy przybędą 
oraz nas wszystkich, bez względu na wiek.

Co dzieje się na „Wydarzeniach Centralnych”?
 Główną częścią Światowych Dni Młodzieży jest spotkanie 
w mieście organizatorskim, czyli w tym roku w Krakowie. To ty-
dzień wypełniony mnóstwem propozycji. Młodzi z całego świa-
ta biorą udział w spotkaniach, dyskusjach, koncertach, mszach 

świętych. Wspólnie się bawią, modlą, zwie-
dzają i pogłębiają swoją wiarę. W czwartek do 
młodych dołącza Ojciec Święty. Następnego 
dnia pod jego przewodnictwem odbywa się 
Droga Krzyżowa. W sobotę wszyscy udają się 
na główne miejsce spotkania, którym w tym 
roku będą pola obok Wieliczki. Wieczorem od-
bywa się czuwanie wszystkich uczestników ra-
zem z papieżem, a w niedzielę w tym samym 
miejscu celebrowana jest Msza Posłania.

Dlaczego nie można przegapić tego wyda-
rzenia?
   W Światowych Dniach Młodzieży warto 
wziąć udział z wielu powodów. Można tam 
śpiewać, tańczyć i rozmawiać z ciekawymi 
ludźmi. Można spotkać Jezusa i poznaj Jego 
prawdziwe oblicze oraz pokazać innym, co 
znaczy być radosnym chrześcijaninem. Jest 
to szansa by  poznać ludzi z całego świata 
i stanąć z nimi twarzą w twarz. Podczas ŚDM 
można zanieść innym Miłosierdzie, doświad-
czyć jego mocy oraz znaleźć swoje miejsce we 
wspólnocie, w Kościele. Tegoroczne spotkanie 
młodzieży to także jedno z największych wy-
darzeń w historii Polski (przykładowo w ŚDM 
w Manili w 1995 roku uczestniczyło ponad 
5 mln osób i było to największe zgromadzenie 
w historii ludzkości).
Jak włączyć się w to wielkie dzieło?
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 Bez względu na wiek każdy może zaangażować się w Świa-
towe Dni Młodzieży. Przykładowo osoby starsze mogą wes-
przeć organizację spotkania modlitwą bądź ofiarami, osoby 
dorosłe zgłosić w sowich parafiach chęć przyjęcia pielgrzymów 
z zagranicy, a młodzi… Przed nimi staje wiele możliwości. 
Mogą już teraz zaangażować się jako wolontariusze przygo-
towujący Dni w Diecezji. Podczas pobytu gości w parafii mają 
szansę włączyć się organizowane spotkania, inicjatywy, modli-
twy. I najważniejsze – powinni skorzystać z okazji i wziąć udział 
w Wydarzeniach Centralnych w Krakowie i doświadczyć żywe-
go Kościoła. 

Jak zapisać się na wyjazd do Krakowa?
 Światowe Dni Młodzieży przeznaczone są głównie dla osób 
w wieku 14-30 lat. Nie trzeba być osobą mocno wierzącą, by 
wziąć w nich udział. ŚDM to czas, kiedy młodzi dzielą się swoją 
wiarę, pogłębiają ją lub dopiero odkrywają. Wyjazd na spo-
tkanie do Krakowa powinien być zarejestrowany. Żeby wziąć 
udział w tym ważnym wydarzeniu należy do końca marca 
zgłosić się w swojej parafii. Diecezja Kielecka zarejestrowała 
w systemie internetowym makrogrupę, która będzie się skła-
dać z mniejszych grup. W naszym dekanacie osobą odpowie-
dzialną za wyjazd na ŚDM jest ks. Marcin Polak, dekanalny 
duszpasterz młodzieży. 

Ile pieniędzy kosztuje to spotkanie?
 Koszty organizacyjne Światowych Dni Młodzieży są bardzo 
wysokie. Na szczęście wielu ludzi dobrej woli pomaga także 
finansowo. Młodzi, którzy chcą wziąć udział w Wydarzeniach 

Centralnych mogą wybrać odpowiedni Pakiet Pielgrzyma (ten 
sam dla całej podgrupy). Jest wiele wariantów. Główne pakiety 
obejmujące zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpie-
czenie, plecak pielgrzyma to: A1 w okresie 25.07-01.08.2016 
wysokości 690 zł, B1 w okresie 29.07-01.08.2016 wysokości 
310 zł oraz C1 w okresie 30-31.07.2016 wysokości 150 zł. Na 
szczęście możliwe są też zniżki. Dzięki rejestracji przez makro-
grupę pakiet A1 jest tańszy o 100 zł. Wolontariusze działający 
przy przygotowaniach w diecezji mogą otrzymać dofinanso-
wanie do 60%. Ostatnim wariantem jest wsparcie parafian, 
którzy dołączą się do zbiórek pieniędzy na ten cel.

 „Nie jest wcale najważniejsze, co ja wam powiem – ważne 
jest to, co wy mi powiecie. Powiecie niekoniecznie słowami, 
powiecie waszą obecnością, waszym śpiewem, może nawet 
waszym tańcem, waszymi inscenizacjami, wreszcie waszym 
entuzjazmem”. Takie słowa skierowane do młodych wypowie-
dział św. Jan Paweł II. Zachwycamy się tą wielką postacią, która 
żyła w naszych czasach. Może więc wcielmy słowo w czyn i za-
angażujmy się, bądź wesprzyjmy dzieło Światowych Dni Mło-
dzieży, które nasz święty papież zainicjował. Czasu jest coraz 
mniej. Do dzieła!

Damian Zegadło 
Diecezjalne Centrum ŚDM 

PC ŚDM Brzeziny

 W ubiegłym roku opracowano dla tego zadania doku-
mentację projektową, a już w styczniu tego roku złożony zo-
stał wniosek do RPO na dofinansowanie zadania pod nazwą: 
„Ograniczenie negatywnego działania turystyki w gminie Mo-
rawica na fragmenty chmielnicko-szydłowskiego obszaru chro-
nionego krajobrazem”. - Głównym celem działań, jakie zostaną 
podjęte w ramach projektu jest utrzymanie obszarów cennych 
przyrodniczo znajdujących się na terenie gminy Morawica, 
a  także wykorzystanie lokalnych zasobów przyrody - podkre-
śla wójt gminy Morawica, Marian Buras. - W ramach projektu 
wykonane zostaną prace porządkowe wokół trzech stawów. 
Zostanie także zakupione wyposażenie - mówi wójt Buras. - 
Chcemy, aby to miejsce stało się przyjazne dla mieszkańców, 
którzy mogliby tu spędzać wolny czas - dodaje.
 Warto zaznaczyć, że dzięki planowanej inwestycji chmielo-
wickie stawy mogą zyskać zupełnie nowy wizerunek. Zgodnie 
z projektem ukształtowane będą skarpy, powstaną schody te-
renowe, tarasy z desek i drewnianych belek, mostki, przepusty 

Zbiorniki w Chmielowicach
wypięknieją

Ukształtowane skarpy, schody terenowe, tarasy z desek i drewnianych belek, mostki, przepusty, chodniki 
i mała architektura oraz ogrodzenie - tak będą wyglądały zbiorniki wodne w Chmielowicach po zagospodaro-
waniu. Władze gminy Morawica chcą pozyskać na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

i  chodniki oraz ogrodzenie. Projektem objęto trzy zbiorniki, 
które będą pełniły różne funkcje: staw I - to zbiornik central-
ny o funkcji wiodącej: rekreacyjno–edukacyjnej (turystycznej), 
staw II - to zbiornik zasilający układ w wodę, pełniący funkcję 
retencyjną, a staw III - to zbiornik odpływowy, który również 
będzie pełnił funkcję retencyjną, ale o zwiększonych możliwo-
ściach gromadzenia okresowego nadmiaru wody.
 Szacunkowy koszt całej inwestycji opiewa na kwotę 659 ty-
sięcy złotych, z czego gmina ubiega się o dofinansowanie 
z  RPO w kwocie 560 tysięcy złotych. Jeżeli uda się pozyskać 
dofinansowanie na ten cel, to prace mogłyby zostać zakończo-
ne w trzecim kwartale 2017 roku. Na razie to dopiero pierwszy 
etap starań Gminy o środki zewnętrzne na tę inwestycję. Przed 
nami ocena wniosku. Los inwestycji zależy od pozyskania środ-
ków unijnych.

Agnieszka Olech 
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MARZEC:

• 6.03.2016 r. – Gminny Dzień Kobiet, Samorządowe Centrum 
Kultury, wstęp wolny
• 8.03.2016 r – Siatkówka Turniej z Okazji Dnia Kobiet Hala 
Bilcza
• 12-13.03.2016 r Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym Wój-
tów, Burmistrzów i Prezydentów
• 19.03.2015 r. – Powitanie wiosny, parking przy zbiorniku re-
tencyjno-rekreacyjnym na rzece Morawka, wstęp wolny,
• 20.03.2016 r. – Gminny Przegląd Pieśni Wielkopostnych, 
Kiermasz ozdób świątecznych, Samorządowe Centrum Kultury, 
wstęp wolny

KWIECIEŃ:

• 2.04.2016 r. – Prima Aprilisowy Turniej Bummper Ball, Hala 
Bilcza
• Spotkanie Autorskie, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp 
wolny

MAJ:

• 1-3. 05.2016 r. – Gminny Dzień Strażaka, Samorządowe Cen-
trum Kultury w Morawicy, wstęp wolny,
• 13-15.05.2015 r. – Kager Terenowiec Super Rally- zlot pojaz-
dów terenowych  wstęp wolny,
• Turniej Tańca organizowany przez Szkołę Tańca Go 4 Dance, 
Hala Bilcza
• II Gminna Gala Czytelnicza, Samorządowe Centrum Kultury, 
wstęp wolny
• Dzień Matki, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny

CZERWIEC:

• Bajkowy Dzień Dziecka, Samorządowe Centrum Kultury, 
wstęp wolny
• Spotkanie „Ludzie stąd” , Samorządowe Centrum Kultury, 
wstęp wolny
• 05.06.2016 r.- Dzień Dziecka w Gminie Morawica, wstęp 
wolny
• 12.06.2016 r. –Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z okazji „Dnia Dziecka”, Polski Związek Wędkarski 
okręg kielecki koło w Morawicy, zbiornik retencyjno – rekre-
acyjny na rzece Morawka w Morawicy
• 19.06.2015 r. – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Gmin-
ny Stadion Sportowy, wstęp wolny,
• 26.06.2015r. – Noc Świętojańska w Morawicy, parking przy 
zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym na rzece Morawka, gwiazda 
wieczoru – zespół „LOKA”, wstęp wolny,
• Czerwiec- sierpień 2015 r. – Gminna Liga Piątek Piłkarskich – 
piłka nożna, Bilcza, Morawica i Obice, wstęp wolny,

LIPIEC:

• Lipiec – Sierpień – zajęcia wakacyjne, Samorządowe Centrum 
Kultury, wstęp wolny

Zapraszamy do zapoznania się
z terminarzem wydarzeń kulturalnych, sportowych

i edukacyjnych na terenie gminy Morawica
• 03-14.07.2016 r. - obóz języka Angielskiego (Krapkowice)
• 24.07.2015 r. – Bieg o laur Brzezin organizowany przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwala, wstęp wolny,
• 31.07.2015 r. – Chałupkowe Garcynki, plac przy Ośrodku Tra-
dycji Garncarstwa w Chałupkach, wstęp wolny

SIERPIEŃ:

• 06-07.08.2016 r. – MTB Cross Maraton – zawody sportowe: 
biegi oraz zawody rowerowe
• 7.08.2015 r. – Wybory Miss, Małej Miss i Małego Mistera 
Gminy Morawica, muszla koncertowa w Morawicy, wstęp wol-
ny,
• 28.08.2015 r. – Dożynki Gminne, gwiazda wieczoru – zespół   
, wstęp wolny
• Turniej Pochyłego Boiska – piłka nożna, Chałupki, wstęp wol-
ny,
• Siatkówka plażowa – mistrzostwa kobiet i mężczyzn, Stadion 
Gminny, wstęp wolny,

WRZESIEŃ:

• Narodowe czytanie, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp 
wolny
• 25.09.2016 r. – III Gminna Spartakiada Lekkoatletyczn

PAŹDZIERNIK

• Dni Otwarte Centrum Samorządowego w Morawicy, Samo-
rządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• Roztańczone Puzzle

LISTOPAD:

• Święto Niepodległości, Samorządowe Centrum Kultury, 
wstęp wolny
• Spotkanie z cyklu „Ludzie stąd” , Samorządowe Centrum Kul-
tury, wstęp wolny
• Gminna Cecyliada, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp 
wolny
• Mistrzostwa kobiet i mężczyzn  w tenisie stołowym, Hala Bil-
cza
• Listopad – Sierpień - piłka nożna halowa- III edycja Morawic-
kiej Ligi Futsalu, Hala Bilcza
• Listopad – Sierpień - Siatkówka- II edycja Morawickiej Ligi 
Siatkówki Kobiet i Mężczyzn, Hala Bilcza

GRUDZIEŃ:

• Mikołajki dla dzieci, Samorządowe Centrum Kultury, wstęp 
wolny
• Jasełka Bożonarodzeniowe, Kiermasz ozdób świątecznych, 
Samorządowe Centrum Kultury, wstęp wolny
• 4.12.2016 r - piłka nożna halowa- Turniej Strażaków OSP, 
Hala Bilcza
• 18.12.2016 r - piłka nożna halowa- Turniej oldbojów
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Miejscowość Termin zbiórki

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

29.03.2016 r.

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

29.03.2016 r.

BILCZA - Jana Pawła II ,Żeromskiego, Ściegiennego, 29.03.2016 r.

DYMINY,  PIASECZNA GÓRKA, KUBY MŁYNY 30.03.2016 r.

WOLA MORAWICKA, MORAWICA 30.03.2016 r.

ŁABĘDZIÓW, RADOMICE I i II, BIELECKIE MŁYNY, BRUDZOW, ZABORZE 30.03.2016 r.

PODWOLE, BRZEZINY 31.03.2016 r.

NIDA, BRZEZINY ul. Kolejowa, ZBRZA, DĘBSKA  WOLA, KAWCZYN, CHAŁUPKI ZBRZA WOJDA,  CHA-
ŁUPKI ZBRZAŃSKIE, OBICE UL. OSIEDLOWA 31.03.2016 r.

DROCHÓW DOLNY, DROCHÓW GÓRNY, OBICE, CHMIELOWICE , LISÓW, 30.03.2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU GABARYTÓW
MARZEC 2016

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w termi-
nie podanym w w/w harmonogramie.
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 W gminie Morawica na stałe jest zameldowanych ponad 
15 500 osób, jednakże szacujemy, że liczba faktycznych mieszkań-
ców gminy jest znacznie większa. Niestety, podatki tych osób czę-
sto zasilają budżety innych gmin.
Jeżeli gmina Morawica jest miejscem, w którym mieszkacie i gdzie 
chcecie żyć bardziej komfortowo oraz bezpiecznie, zachęcam 
wszystkich do wzięcia udziału w akcji „Gmina Morawica. Tu miesz-
kam, tu płacę podatek dochodowy„
 Każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT jako miejsce 
zamieszkania wskaże gminę Morawica, będzie miał udział w jej 

Szanowni mieszkańcy gminy Morawica, jednym z głównych źródeł dochodów miast i gmin są podatki pła-
cone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Pieniądze z rocznych rozliczeń 
podatkowych PIT w ponad 37 % trafiają do budżetu tej gminy, którą podatnik wskaże jako swoje miejsce 
zamieszkania. Fundusze te są przeznaczane między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli, na inwestycje 
(kanalizację, wodociągi, drogi, chodniki, oświetlenie uliczne), na działalność kulturalną i sportową. 

Tu mieszkam,
tu płacę podatek dochodowy

rozwoju. Wystarczy tylko zaktualizować swój adres zamieszkania 
w zeznaniu rocznym. Jeśli ktoś jednak nie zdąży zmienić danych 
adresowych w zeznaniu rocznym, może to zrobić w formularzu 
ZAP-3 (to nowy formularz, który od 1 stycznia 2012 zastąpił for-
mularz aktualizacyjny NIP-3). 
 Zgłoszenie aktualizacyjne nie podlega opłacie skarbowej i na-
leży je złożyć  po zmianie danych osobowych, np. miejsca zamiesz-
kania, we właściwym urzędzie skarbowym. Formularz można m.in. 
przekazać osobiście lub wysłać pocztą.

Przykład: 
 Z miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 3.000,00 zł brut-
to do urzędu skarbowego odprowadzany jest podatek dochodowy 
w kwocie 199 zł a więc do budżetu gminy wraca 74,96 zł ( 199 zł 
x 37,67 % = 74,96 zł). Rocznie daje to kwotę 899,56 zł ( 74,96 zł 
x 12 m-cy = 899,52 zł ). W skali całej gminy są to ogromne pienią-
dze na realne inwestycje, które podniosą standard życia wszystkich 
mieszkańców gminy. 
Twój podatek wróci do Ciebie!

R E K L A M A

OSP BILCZA
KRS: 0000011718

OSP BRUDZÓW
KRS: 0000026556

OSP BRZEZINY
KRS: 0000102204

OSP CHAŁUPKI
KRS: 0000028841

OSP DĘBSKA WOLA
KRS: 0000143684

OSP DROCHÓW DOLNY
KRS: 0000140308

OSP LISÓW:
KRS: 0000025154

OSP MORAWICA
KRS: 0000016401

OSP NIDA
KRS: 0000031921

OSP OBICE
KRS: 0000045758

Przekaż 1% podatku!
 Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie 
ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Jeżeli 
nie podejmiesz tej decyzji, o Twoich pieniądzach będą decydować 
inni! Wskaż w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Twój 1% 
podatku. Masz do tego prawo!
 Poniżej przedstawiamy numery KRS stowarzyszeń, organiza-
cji pozarządowych z terenu Gminy Morawica oraz mieszkańców 
gminy Morawica, na rzecz których można przekazać 1% swojego 
podatku.

OSP RADOMICE
KRS: 0000029591

OSP WOLA MORAWICKA
KRS: 0000031993

OSP ZBRZA
KRS: 0000031949

FUNDACJA „MOŻESZ WIĘCEJ”
KRS: 0000424798
cel: Świetlica Ziomuś w Mora-
wicy

AGATKA BARTKIEWICZ
KRS 0000198987
z dopiskiem - Pomoc dla AGATKI 
BARTKIEWICZ
cel: leczenie i rehabillitacja cho-
rej Agatki

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
ORKIESTRY DĘTEJ W MORAWICY
KRS 0000037651
cel: pomoc chorym dzieciom 
i  rodzinom w trudnej sytuacji, 
a także wsparcie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Morawicy
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Czwarty poetycki tomik Bogumiły Izabeli Skóry zatytułowany „Za fasadą piękna” został zaprezentowany 7 lu-
tego w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. 

 Na promocję wierszy przybyli honorowi goście - wójt gminy 
Marian Buras z małżonką Aliną, twórcy Literackiej Grupy „Bo-
cianie Gniazdo”, dyrektorzy szkół, miłośnicy poezji, mieszkań-
cy naszej małej ojczyzny. Uroczystą galę prowadziła Marianna 
Węgrzyn, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, 
redaktor i korektor tomiku, która powitała zebranych.
 Po zaprezentowaniu krótkiej biografii poetki zaprosiła na sce-
nę najmłodsze artystki z punktu przedszkolnego w Brzezinach, 
potem śpiewał zespół Brzezinianki. Zgromadzeni goście mogli 
wysłuchać kilku wierszy: „List do N”, „Przedsionek czarów” - po-

„Za fasadą piękna”

ezja w interpretacji samej autorki. Na widok pięknie wyglądają-
cej, uroczej Bogumiły Wojtyś potęgował się nastrój poetyckości. 
Magia metaforycznych obrazów rzeczywistości z przesłaniem na-
dziei, dramatyzm trudnych sytuacji człowieczego losu przenikały 
zacne audytorium.  Prowadząca program przeprowadziła krótki 
wywiad z autorką tomiku wierszy. Pytania poprzedzały cytaty fi-
lozofów i znanych poetów. Bogumiła Skóra mówiła o lekkości 
i trudzie tworzenia; poetka nie dostrzega różnic między kobiecą 
a męską poezją. Jej zdaniem tematyka i forma utworu zależy od 
wrażliwości, inspiracja zaś często pojawia się znienacka, a cza-
sem przez kilka miesięcy jest nieobecna. 
 Aneta Zelis i Justyna Dąbek sugestywnie recytowały wybra-
ne wiersze z tomiku. Popłynęły strofy o miłości, przyjaźni, we-
wnętrznych rozterkach, subtelne uniesienia serca. 
 Uroczystość uświetniły sławne już młodziutkie piosenkarki 
Zespołu Szkół w Brzezinach. Laura Olchawa wyśpiewała try-
umfalne „Hallelujah”, a Ania Woś patriotyczną pieśń „Jest ta-
kie miejsce”. Marianna Parlicka - Słowik, przybliżyła  literacką 
drogę Bogumiły Izabeli Skóry oraz wskazała na walory ideowe 
i artystyczne tomiku „Za fasadą piękna”, który kieruje naszą 
uwagę na kwestie codziennej rzeczywistości, dylematy etycz-
ne, patriotyczne, skutki globalizacji, rozwoju techniki.  
Autorka recenzji tomiku, cytując fragmenty poezji Adama Mic-
kiewicza i Czesława Miłosza, analizowała rolę poety w społe-
czeństwie, a naszej poetce życzyła, by szczęście sportretowa-
ne w wierszach zamieszkało w jej domu. Literacka mama, tak 
brzezińska poetka nazywa Danielę Kowalską, odpowiedzialną 
za adiustację tekstów, interpretując wiersze: „Przyjaciel z dzie-
ciństwa”, „Dywan” podkreślała kunszt poetycki Bogumiły Skó-
ry. Wójt Marian Buras pogratulował autorce piękna poetyckich 
utworów, dostrzegł w nich motyw przemijania. Według wło-
darza gminy ważne jest, by w poezji znalazły się serce i dusza 
twórcy. Grażyna Lach, tymi słowy zwróciła się do swojej przy-
jaciółki z pracy w bibliotece: - Dobrze, że wierszem zapisujesz 
swe rozważania, bo dzięki temu przemawiasz do nas, byśmy 
mogli chociaż przez chwilę zastanowić się, wzruszyć, uśmiech-
nąć, wyciszyć i trochę zwolnić tempo w pędzącym kole życia.
 Na zakończenie Zespół Brzezinianki wyśpiewał laudację na 
cześć poetki, która serdecznie podziękowała swoim najbliż-
szym, przyjaciołom, wszystkim którzy pomogli wydać tomik 
„Za fasadą piękna” oraz całej widowni. Zebrani z kwiatami 
otoczyli poetkę, a gratulacjom nie było końca.  

Marianna Parlicka - Słowik

R E K L A M A
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Poetka Izabela Skóra odbiera gratulacje z rąk wójta Mariana Burasa

Wieczór poetycki młodej artystki przyciągnął wielu wielbicieli dobrej poezji
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Rozmawiali o miłości w Morawicy
Najpiękniejsze wiersze i piosenki o miłości, nastrojowy klimat, piękny wystrój sali i ciasteczka w kształcie serc 
wypieczone przez morawicki Klub Seniora „Zawsze Młodzi”. W Centrum Samorządowym w Morawicy po raz 
trzeci w historii odbyło się „Spotkanie Walentynkowe”, którego organizatorem było Centrum Kultury w Mo-
rawicy. 

 - Spotkanie Walentynkowe w Centrum Samorządowym 
w Morawicy zostało przygotowane po raz trzeci. - Chcieliśmy 
zaproponować naszym mieszkańcom coś wyjątkowego. Przy-
gotowaliśmy odpowiedni dla Dnia Zakochanych wystrój sali. 
Ustawiliśmy stoliki, zapaliliśmy świece. Była też kawa, herbata, 
a nawet ciasteczka w kształcie serduszek upieczone przez Klub 
Seniora z Morawicy. Niezapomniany klimat stworzyli również 
nasi wspaniali artyści, którzy oczywiście wystąpili z repertu-
arem mówiącym o miłości - mówiła Teresa Badowska, dyrektor 
Centrum Kultury w Morawicy.
 Na Spotkanie Walentynkowe do Centrum Kultury w Mo-
rawicy mógł przyjść każdy. - Jak co roku zainteresowanie było 
bardzo duże. Świadczy to o tym, że ludzie potrzebują tego 
typu wydarzeń. Dzień Walentynek wszyscy powinni obchodzić 

razem, nie powinno być smutków i złe-
go samopoczucia. Ludzie reagowali na 
naszą akcję bardzo pozytywnie, uśmie-
chali się, dziękowali - opowiada dyrektor 
Teresa Badowska. - Z całą pewnością to 
wydarzenie na stałe już wpisało się w ka-
lendarz wydarzeń gminnych jako jedno 
z piękniejszych - przekonuje. 
 Podczas „Spotkania Walentynkowe-
go” ze sceny popłynęło wiele utowrów 
o miłości w wykonaniu zespołu folko-
wego „Morawianie”, solistki Alicji Sza-
lińskiej-Lisiak oraz „Kabaretu jeszcze nie 
starszych panów”, który to poza histo-
riami miłosnymi na wesoło przypomniał 
również historię Świętego Walentego. 
Wydarzenie poprowadziło małżeństwo 
Monika i Tomasz Wierzbiccy. - Pamiętaj-
my o wzajemnej miłości, bo im więcej 
miłości na tym świecie, tym więcej poko-
ju - przypominał wójt gminy Morawica, 
Marian Buras.

Agnieszka Olech  
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W roli konferansjerów wystąpiło małżeństwo Monika i Tomasz Wierzbiccy 

Miłosne historie na wesoło przedstawił brawurowo „Kabaret jeszcze nie starszych panów”

Spotkanie Walentynkowe w Centrum Samorządowym w Morawicy zostało przygoto-
wane po raz trzeci
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W morawickim centrum kultury odył się wernisaż dzieł Władysława Trzpiota. 
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 Wystawa Twórcy Regiony Ziemi Morawickiej Władysława 
Trzpiota w Morawicy - takie miano otrzymał od Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Morawickiej i jak mówi jest z tego bardzo 
dumny. Zasłużył sobie na taki tytuł wystrojem kościoła para-
fialnego pw. Świętej Rodziny w Radomicach. W kościele warto 
zwrócić uwagę na ołtarz lipowy wykonany przez Władysła-
wa Trzpiota,  jak często powtarza duszpasterz parafii Henryk 
Gawroński  „wotum za dobrą żonę” . Jest to szeroka panora-
miczna płaskorzeźba figuralna otaczająca centralnie ustawio-
ny krzyż. Wszystkie sceny dotyczą historii i legend związanych 
z Górami Świętokrzyskimi. Na ołtarzu widnieje motto „Bogu 
dziękujcie, ducha nie gaście”  upamiętniające obecność Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Masłowie, 18 lutego 2001 roku. Tego 
dnia twórczość Władysława Trzpiota zdobiła również Ołtarz 
w Masłowie. 
 Władysław Trzpiot urodził się 17 stycznia 1942 roku w Kiel-
cach. Wcześnie stracił mamę i ojca. Wychowywał się w kilku do-
mach dziecka, do których teraz z nostalgią powraca. Publicznie 
wystawia swoje prace od 1983 roku. Miał już około trzydziestu 
indywidualnych wystaw w różnych miejscowościach regionu 

Wykorzystał swój talent rzeźbiąc 
kościół parafialny w Radomicach

świętokrzyskiego.  Najbardziej dumny jest z zaproszenia przez 
prof. ks. Bonifacego Miązka do Wiednia. 
 Do Samorządowego Centrum Kultury na wernisaż prac 
Władysława Trzpiota, kieleckiego artysty, przyszli  27 stycz-
nia  miłośnicy  jego sztuki z różnych miejscowości. Wystawę 
otworzyła prezes Towarzystwa Ziemi Morawickiej Zofia Soboń. 
O artyście i jego dziełach wypowiadali się: wójt Gminy Morawi-
ca  Marian Buras, instruktor kultury Samorządowego Centrum 
Kultury Hanna Kuta,  prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych Zyta Trych,  przewodnicząca Grupy Literackiej „Bocianie-
go Gniazdo” Daniela Kowalska, poetka Janina Raczyńska–Kraj, 
poetka i równocześnie mistrzyni w dokumentowaniu uroczy-
stości w województwie świętokrzyskim Anna Lachnik.  
 Uroczystość zaszczycili obecnością artyści z Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pieknych: Krzysztof Nawrot i Ryszard Rumas. 
Wszystkie przekazane przez nich utwory, oprócz jednego  Za-
pomnienie,  napisał Krzysztof Nawrot. Część z nich pocho-

dziła z autorskiego spektaklu pod tytu-
łem Wieczór kawalerski wystawionego 
z  wielkim powodzeniem w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach. Własne 
wiersze zadedykowały bohaterowi wie-
czoru Elżbieta Janota z grupy literackiej 
„Bocianiego Gniazdo” i Helena Kowaluk 
członkini  TPSP w Kielcach. 
 Artysta Władysław Trzpiot sły-
nie z  rzeźb sakralnych i historycznych. 
Z  wielkim zamiłowaniem rzeźbi szopki 
bożonarodzeniowe. 
 Wystawa będzie czynna do 27 lute-
go, a może krócej, bo codziennie ubywa 
rzeźb. Okazuje się, ze nie tylko w Wied-
niu oglądali wystawę Władysława Trz-
piota koneserzy sztuki, ale w Morawicy 
również.

Daniela Kowalska
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Podczas spotkania artysta Władysław Trzpiot odebrał wiele gratulacji

Wystawę Twórcy Regionu Ziemi Morawickiej Władysława Trzpiota w Morawicy można 
było podziwiać do końca lutego
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Dzień Babci i Dziadka
w Woli Morawickiej

W dniu 4 lutego 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej odbył się hucznie obchodzo-
ny Dzień Babci i Dziadka na ludową nutę.

 Przedstawienie przygotowane przez przedszkolaków 
z Punktu Przedszkolnego w Woli Morawickiej  uświetniła swo-
ją obecnością Prezes Stowarzyszenia Wola Morawicka - pani 
Beata Kaluska. Podczas obchodów Dnia Babci i Dziadka na 
ludową nutę  kolejno prezentowały się grupy 3-latków-  wy-
chowanków pani Pauliny Piecyk, 4-latków -wychowanków pani 
Anny Bąk  i 5-latków-wychowanków pani Anety Domagały. Nad 
oprawą artystyczną czuwała pani Katarzyna Klusek, a organi-
zacja całej imprezy przebiegała pod czujnym okiem dyrektor 

R E K L A M A

szkoły i punktu przedszkolnego pani Katarzyny Stańko.  Dzieci 
przedstawiły szereg atrakcji  m.in.: inscenizację „darcie pierza”, 
ludowe przyśpiewki, wiersze oraz tańce z elementami krako-
wiaka, kujawiaka, mazura, poloneza oraz oberka. Przedszko-
laki  pięknie prezentowały się w strojach ludowych, a szkolny 
zespół wokalny wspierał je w śpiewie ludowych piosenek. 
 Każda grupa przedszkolna przygotowała dla swoich dziad-
ków przepiękne ręcznie wykonane prezenty. Wśród ludowych 
melodii nie zabrakło wiejskiego jadła, które przygotowały pa-
nie Elżbieta Harabin i Ewa Kozak wraz rodzicami dzieci przed-
szkolnych. 
 Występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem o czym 
świadczyły gromkie brawa. Spotkanie zakończone zostało wy-
stępem szkolnego zespołu tanecznego oraz wspólnymi zdję-
ciami Babć i Dziadków wraz z wnukami.

red. Katarzyna Klusek

Dzieci ze szkoły w Woli Morawickiej zaprezentowały prawdziwy kunszt artystyczny

Niezapomniany występ przyszły podziwiać prawdziwe tłumy
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Zespół Szkół w Bilczy otrzymał „Certyfikat bezpieczeństwa” przyznawany przez Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Świętokrzyskiego w ra-
mach programu profilaktyczno-prewencyjnego „Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i TY”.

Szkoła w Bilczy
z „Certyfikatem bezpieczeństwa”!
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 Ważnym elementem tego programu 
jest zwrócenie uwagi uczniów na czas 
wolny spędzany poza domem lub szko-

łą, w szkole oraz w ruchu drogowym. - 
Poziom bezpieczeństwa w naszej szkole 
oceniała komisja składająca się z przed-

stawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach, Wojewody Świętokrzyskie-
go, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Kielcach - poinformowała 
Urszula Wróblewska, dyrektor Zespołu 
Szkół w Bilczy. 
 Podczas realizacji programu odbyło 
się wiele różnych spotkań i przedsta-
wień. Przeprowadzono atrakcyjne za-
jęcia, pogadanki, warsztaty, konkursy, 
turnieje czy różnego rodzaju akcje, jak 
m.in.: „Mówię nie wszystkiemu co złe”; 
wypadki na drogach porozmawiajmy; 
konkursy plastyczne - „Bezpieczna dro-
ga”; „Bezpieczne zabawy na wsi”; Bez-
pieczeństwo i rozwaga tego od Ciebie 
każdy wymaga; Zajęcia Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej dla nauczycieli; spotka-
nia z policjantami; Ratujemy i uczymy się 
ratować - udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej- program dla dzieci; 
Gminne Konkursy Komunikacyjne; Turniej 
wiedzy Pożarniczej; spotkanie nauczycieli 
z przedstawicielami Policji Wydziału do 
Spraw Przestępczości Nieletnich KWP 
w Kielcach; Spotkania z przedstawiciela-
mi Straży Gminnej; Warsztaty „Młodzie-
żowy Ambasador Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego oraz Spotkania z policjanta-
mi – zagrożenia w Internecie. 
 Certyfikat odebrała dyrektor szkoły, 
Urszula Wróblewska. Zaproszeni goście 
podziwiali występy artystyczne zuchów, 
Marceliny Ramiączek i Pauliny Skrzypek 
oraz taniec zespołu TAKT, prowadzone-
go przez Małgorzatę Molendę.

Dorota Parzniewska
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Uczestnicy projektu stanęli do wspólnego zdjęcia

Uroczystość uświetnił niezwykły występ w strojach policjantów

Dyrektor Urszula Wróblewska z dumą prezentuje Certy-
fikat Bezpieczeństwa
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„Każde pokolenie
ma własny czas...”

Ostatni czwartek karnawału był wyjątkowy w Zespole Szkół w Bilczy. To właśnie tu można było podziwiać 
siódmą już w historii szkoły wieczornicę, która tradycyjnie rozbrzmiała poezją i piosenką. Tym razem uczniowie 
szkoły, absolwenci, nauczyciele, rodzice, a nawet dziadkowie podjęli się próby zabrania gości w wędrówkę 
przez pokolenia. Wieczornica odbyła się pod hasłem „Każde pokolenie ma własny czas...”.  
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 Temat przewodni tegorocznej wie-
czornicy stanowiła wędrówka przez 
pokolenia. Scenariusz inscenizacji pt. 
„Każde pokolenie ma własny czas...” 
napisała nauczycielka Zespołu Szkół 
w Bilczy, Anna Krzmińska, a opracowa-
nie muzyczne i sceniczne przygotowała 
Anna Ślusarz.

 Montaże słowno-muzyczne dotyczą-
ce najrozmaitszych tematów w bilczań-
skiej szkole stały się już tradycją. Każdego 
roku ściągają nie tylko coraz liczniejszą 
widownię, ale również chętnych do czyn-
nego wzięcia w niej udziału. 

 Nastrojowe świeczki, wspaniała de-
koracja, zapach kawy, faworków i pącz-
ków powitał przybyłych na tegoroczną 
wieczornicę do Bilczy. Nikt z zajmują-
cych miejsc gości nie spodziewał się że 
za chwilę zostanie zabrany w emocjo-
nującą podróż przez pokolenia. Wspo-
minano czasy począwszy od lat 50-tych, 
aż do współczesnych. 

 Siódma już bilczańska wieczornica 
okazała się niezwykle owocną próbą in-
tegracji uczniów, absolwentów, nauczy-
cieli oraz mieszkańców Bilczy, którzy 
w tym roku stawili się bardzo licznie.
 

Agnieszka Olech
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Tegoroczna wieczornica przyciągnęła prawdziwe tłumy

W występ zaangażowali się przedstawiciele wielu pokoleń

Montaże słowno-muzyczne dotyczące najrozmaitszych tematów w bilczańskiej szkole 
stały się już tradycją Tematem przewodnim tegorocznej wieczornicy była wędrówka przez pokolenia.
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 Trzy pierwsze sparingi rozegrała Moravia przygotowując się do 
rundy rewanżowej sezonu 2015/2016. Miały one na celu przede 
wszystkim urozmaicenie ciężkich treningów, toteż trener dawał 
szansę wszystkim graczom, mniejsze znaczenie miała taktyka 
i  w  związku z tym wynik. Mimo wszystko każdą grę zawodnicy 
starają się oczywiście rozstrzygnąć na swoją korzyść.
Hetman Włoszczowa – Moravia 0:1 
 Mecz z Hetmanem rozegrany został na sztucznej nawierzchni 
w Lelowie. W grze mało było finezji, więcej walki i biegania. Jedyną 
bramkę w meczu zdobył w 77 minucie Bartłomiej Młynarczyk, któ-
ry pewnie wykorzystał rzut karny. Ze względu na nieobecność Pio-
tra Kubickiego i Jakuba Wojcieszyńskiego w naszym zespole bronił 
rezerwowy golkiper Hetmana. 
Moravia: Krakowiak - Miszczyk, B. Młynarczyk, Skrzypek, Mateusz 
Zawadzki - Koncewicz, W. Młynarczyk, Kubicki, Kraj - Ł. Zawadzki, 
Pietrzyk oraz Jasiński, Detka, Łomiński, Terech, Michał Zawadzki, 
Kozak.

Moravia po pierwszych sparingach
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Nida Pińczów – Moravia 1:0. 
 Mecz rozegrany został na sztucznym boisku w Kielcach przy 
ul. Ściegiennego, które nie cieszy się jednak dobrą opinią. Mało 
sztucznej trawy, granulatu ale mimo to warunki lepsze niż w tym 
okresie na nawierzchni naturalnej. W pierwszej połowie Nida Piń-
czów przeważała, częściej utrzymywała się przy piłce i widoczne 
było większe doświadczenie do niedawna jeszcze przecież trze-
cioligowca. Jedyna bramka meczu padła w 8 minucie, a jej au-
torem był Marcin Szafraniec. Trener Moravii, Marek Bęben, starał 
się sprawdzić wszystkich zawodników. W drugiej połowie piłkarze 
z Morawicy stworzyli 2 sytuacje bramkowe, których nie udało się 
jednak zamienić  na gole.
Moravia: P. Kubicki - Kozak, B. Młynarczyk, Detka, Miszczyk, Skrzypek, 
W. Młynarczyk, K. Kubicki, Kraj, M. Zawadzki, Pietrzyk oraz Wojcie-
szyński, Koncewicz, Radomski, Łomiński, Terech, Szewczyk, Jasiński.
Warta Zawiercie – Moravia 1:0
 Mecz z liderującą w lidze okręgowej na Śląsku Wartą Zawiercie 

był ciekawym doświadczeniem. Na boisku 
widać było, że gospodarze dysponują 
mocniejszym fizycznie i bardziej doświad-
czonym zespołem, jednak goście nie za-
mierzali oddawać pola i zaprezentowali się 
z dobrej strony.  W końcówce pierwszej po-
łowy gracze Moravii popełnili błąd w de-
fensywie, co skrzętnie wykorzystał rywal 
i zdobywając jedynego jak się okazało gola 
w meczu. Trener Bęben znów skorzystał 
z usług całej kadry którą dysponuje, zapo-
wiada jednak, że w kolejnych sparingach 
coraz więcej grać będą zawodnicy aspi-
rujący do pierwszej jedenastki. Słuszna to 
wydaje się droga, bo przecież zgranie tego 
młodego zespołu może okazać się bardzo 
ważne w kontekście walki o awans. 
Moravia: I połowa: P. Kubicki - Miszczyk, 
Detka, Radomski, M.Zawadzki - K. Kubicki, 
W. Młynarczyk, Kraj, Szewczyk, Ł. Zawadzki 
- Pierzak; II połowa: Wojcieszyński - Jasiń-
ski, Detka (65 Radomski), B. Młynarczyk, 
Kozak - Koncewicz (75 K. Kubicki), Kraj 
(75 M. Zawadzki), Bęben, Terech (75 Ł. Za-
wadzki), Maciejski - Pietrzyk.
 Jak podkreśla trener w defensywie 
nie jest źle, bo Moravia straciła w trzech 
meczach z mocnymi przecież rywalami tyl-
ko dwa gole, niewiele ich jednak również 
strzeliła. Czasu na szlifowanie siły ofen-
sywnej jest jeszcze sporo, nie ma co się 
więc zanadto głowić nad skutecznością na 
tym etapie.  Grając tak szeroką kadrą dużo 
łatwiej o błędy, a i brak zgrania utrudnia 
konstruowanie akcji ofensywnych. 
 Z nowych twarzy w zespole pojawi-
li się Łukasz Kraj i Rafał Skrzypek z Polan 
Pierzchnica i trener widziałby ich w kadrze 
Moravii toteż teraz rola działaczy by ich 
sprowadzić do Morawicy. W zespole nie 
ma już Karola Gilewskiego, który odszedł 
do Naprzodu Jędrzejów, nie zagrają rów-
nież z dużym prawdopodobieństwem Ka-
rol Stelmasiński i Bartosz Kuzincow więc 
uzupełnienia składu wydają się konieczne. 
Do treningów wrócił Damian Detka i to na 
pewno będzie wzmocnienie zespołu jed-
nak myśląc o skutecznej walce o awans 
trzeba dysponować naprawdę mocnym 
zespołem. 
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Rozgrywki futsalowe
7 lutego rozegrano eliminacje do Turnieju o Puchar Wójta w Piłce Nożnej Halowej- wyłoniono osiem najlep-
szych zespołów. Zakończył się rozgrywki Morawickiej Ligi Futsalu, gdzie ponownie najlepszym zespołem został 
Young Boys Obice. Z kolei w rozgrywkach w Nowińskiej Ligi Futsalu awans z drugiej ligi do elity wywalczył 
zespół z Morawicy. Szczegóły poniżej.

Poznaliśmy ośmiu finalistów
 W minioną niedziele na Hali Sportowej w Bilczy odbyły się eli-
minacje do Turnieju o Puchar Wójta Mariana Burasa w piłce noż-
nej halowej. Do rywalizacji zgłosiło się 15 drużyn, które zostały 
podzielone na cztery grypy- z każdej awans do finałów wywalczały 
dwie najlepsze. Do rywalizacji finałowej awansowały zgodnie roz-
stawione zespoły, do niespodzianki doszło w grupie B gdzie Jumar 
Kawczyn/Drochów awansował kosztem Futsalu Brzeziny. 
 W grupie A bezkonkurencyjny okazał się faworyt tej grupy 
Czarni Morawica kończąc rywalizacje z kompletem zwycięstw 
i ponad 20 strzelonych bramek. Najwięcej  dziewięć zdobył Mate-
usz Sołtys a o jedna mniej Karol Gilewski. Drugim zespołem jest 
Grunwald Chmielowice, który, pomimo że grał tylko czterema za-
wodnikami wywalczył awans. Aż 9 z 10 bramek dla ekipy z Chmie-
lowic zdobył Dawid Pierzak. W grupie B pewnie awansował ze-
spół OSP Morawica, głownie dzięki zdobywcy wszystkich pięciu 
goli Karolowi Miszczykowi. Drugim finalista niespodziewanie, 
choć całkiem zasłużenie został Jumar, pozostawiając w pokona-
nym polu ekipę Marcina Wieczorka Futsal Brzeziny. Zadecydował 
o tym bramka strzelona przez Damiana Wojdę równo z końcową 
syreną w ostatnim spotkaniu grupy z OSP Morawica. W grupie C 
punkty niespodziewanie straciła faworyzowana ekipa z Obic, ale 
dzięki dużej liczbie strzelonych bramek awansował z pierwszego 
miejsca w tabeli. Drugim finalistą został zespół z Woli Morawickiej 
dzięki lepszemu bilansowi bramek wyprzedził Orlęta Chmielowice. 
W ostatniej grupie awans uzyskały Orkan Bilcza i Eko Wat Lisów 
wysoko pokonując Dyminy Granice.
 W finałach, które zaplanowano na 21 lutego na godzinę 
11.00 zagra osiem zespołów w dwóch grupach. Losowanie składu 
grup nastąpi bezpośrednio przed turniejem. Drużyny podzielono 
na rozstawione- zwycięzcy grup: Czarni Morawica, OSP Morawica, 
Young Boys Obice i Orkan Bilcza i nierozstawione, które awanso-
wały z drugiego miejsca: Grunwald Chmielowice, Jumar Kawczyn/
Drochów, Wola Morawicka i Eko Wat Lisów. 

MLF- podsumowanie XIII kolejki
13 kolejka- 23 stycznia 2016r. (sobota)
 Ostatnia seria spotkań II edycji rozpoczęła się od pewnego 
zwycięstwa Jumaru nad Orkanem, to kolejna niespodzianka spra-
wiona przez zawodników z południa naszej gminy. Zawodnicy 
Jumaru pod koniec sezonu zaczęli lepiej grać, ale to nie starczy-
ło na wydostanie się z ostatniego miejsca.  Dwie bramki zdobył 
Aleksander Kozieł oraz z rzutu karnego bramkę dołożył grający 
na pozycji bramkarza Andrzej Kasperek.  Znacznie lepszy efekt 
dobrej gry pod koniec sezonu w wykonaniu Eko Watu, dało ekipie 
z Lisowa siódme miejsce na koniec sezonu (awans z przedostatnie-
go miejsca).  Hat- trik zdobył w tym spotkaniu Damian Szmalec, 
dwie bramki dla zwycięzców dołożył Adrian Maciejewski.  Poraż-
ka Albatrosów zepchnęła ich aż o trzy pozycje kosztem Eko Watu, 
Orkana i Oriona, decydowała o tym mała tabela bezpośrednich 
meczów miedzy zainteresowanymi:

Zespół Punkty Bramki

8.Orkan 4 5:3

9.Orion 4 4:3

10.Albatrosi 0 2:5

 W meczu bezpośrednich sąsiadów z tabeli Futsal z Brzezin mi-
nimalnie pokonał zawodników z Chmielowic kończąc rywalizację 
na piątej pozycji. Cztery bramki w tym spotkaniu zdobył Bartłomiej 
Król. Zawodnicy Grunwaldu w końcówce sezonu grali znaczniej 
gorzej gubiąc punkty z teoretycznie słabszymi zespołami. Zespól 
z Chmielowic ostatecznie z sześcioma zwycięstwami zajął szóste 
miejsce. W ostatnim meczu dwie bramki dla Grunwaldu dołożył 
Rafał Woliński. W przedostatnim meczu sezonu Semabud po sła-
bym początku i remisie do przerwy w drugiej połowie „odjechał” 
zawodnikom Meditransu, skończyło się na dwucyfrowym wyniku 
i przewadze siedmiu bramek. Hat-triki w tym spotkaniu dla ekipy 
z Bilczy zdobyli Jacek Cieślik i Krzysztof Polak. W ostatnim spo-
tkaniu, który miał decydować o tytule niewiele się działo a to za 
sprawa Czarnych Morawica, którzy już wcześniej stracili szansę na 
zwycięstwo w MLF. Young Boys Obice powtórzy sukces z ubiegłego 
roku i ponownie wygrał rozgrywki MLF i podobnie jak przed ro-
kiem bez porażki (tylko w jednym meczu stracili punkty remisując 
z Semabudem).
 W ostatniej kolejce zawodnicy wykonywali jeden rzut karny 
wykorzystany przez Andrzeja Kasperka dla Jumaru oraz jeden 
rzut karny przedłużony niewykorzystany przez Bartłomieja Króla 
z Futsalu Brzeziny. Sędziowie pokazali 5 żółtych kartek oraz 2 czer-
wone kartoniki. MVP ostatniej kolejki został Artur Szewczyk ze 
zwycięskiego zespołu Young Boys Obice.
 
Jumar Kawczyn/Drochów - Orkan Bilcza 6:1 (3:0)
Bramki:  Maciej Bandrowski, Aleksander Kozieł x 2, Michał Brzeszcz, 
Wojciech Szymański i Andrzej Kasperek z karnego dla Jumaru i Mi-
chał Bakalarz dla Orkana.
Albatrosi Morawica - Eko Wat Lisów 3:5 (1:3)
Bramki:  Jakub Rabiej i Karol Miszczyk x 2 dla Albatrosów oraz Da-
mian Szmalec x 3 i Adrian Maciejewski x 2 dla Eko Watu.
Futsal Brzeziny - Grunwald Chmielowice 5:4 (1:2)
Bramki:  Bartłomiej Król x 4 i Damian Detka dla Futsalu Brzeziny 
oraz Sebastian Krzemiński, Łukasz Wojciechowski i Rafał Woliński 
x 2 dla Grunwaldu.
Semabud Bilcza - Meditrans Dyminy Granice 10:3 (3:3)
Bramki:  Jacek Cieślik x 3, Krzysztof Polak x 3, Tomasz Adamczyk x 
2, Marcin Stęplewski i Grzegorz Janicki dla Semabudu oraz Kamil 
Bal x 2 i Kamil Kowalski dla Meditransu.
Czarni Morawica – Young Boys Obice 1:2 (0:2)
Bramki:  Karol Gilewski dla Czarnych i Michał zawadzki i Artur 
Szewczyk dla Young Boys.
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Klasyfikacja strzelców (czołówka):
40 Łukasz Zawadzki (3k., Young Boys)
24  Karol Gilewski  (1 k.p., Czarni) 
20 Szymon Ubożak (Ceramik)
19 Wojciech Młynarczyk (Czarni)
18 Mateusz Zawadzki (1k.p., Young Boys)
17 Jacek Cieślik (1k., Semabud) 
16 Mateusz Sołtys (Czarni) oraz Rafał Woliński (1k. +2 k.p., Grun-
wald)

Tabela końcowa Morawickiej Ligi Futsalu (MLF):

zespół mecze punkty bramki +/-

1.Young Boys Obice (m) 13 37 84:18 +66

2.Semabud Bilcza 13 34 78:19 +59

3.Ceramik  Bilcza 13 33 73:33 +40

4.Czarni Morawica 13 27 87:27 +60

5.Futsal Brzeziny 13 27 58:41 +17

6.Grunwald Chmielowice 13 18 46:47 -1

7.Eko Wat Lisów 13 16 48:64 -16

8.Orkan Bilcza 13 13 34:54 -20

9.Orion Radomice (b) 13 13 27:67 -40

10.Albatrosi Morawica 13 13 29:45 -16

11.Futsal Dębska Wola (b) 13 12 39:54 -15

12.Orlęta Chmielowice (b) 13 10 27:94 -67

13.Meditrans Dyminy Granice 13 9 35:57 -22

14.Jumar Kawczyn/Drochów 13 7 28:73 -45

Oznaczenia: b-beniaminek, m-mistrz. O miejscu w tabeli decyduje: 
punkty, bezpośredni pojedynek, różnica goli, większa liczba strze-
lonych.

Morawica wygrała rozgrywki 2 ligi NLF
 Zespól z Morawicy wygrał rozgrywki  2 ligi Nowińskiej Ligi 
Futsalu i awansował do najwyższej klasy. Po bardzo dobrym 2015 
roku gdzie zawodnicy z naszej gminy wygrali wszystkie mecze, 
w styczniu przytrafiła się mała wpadka, która jednak nie przeszko-
dziła w końcowym sukcesie. W 2016 roku rozegrali sześć spotkań, 
pięć z nich zakończyło się sukcesem. Najwięcej bramek 19 zdobył 
Łukasz Zawadzki, o jedną mniej zaliczył Mateusz Sołtys. Szczegóły 
poniżej.
Ślichowice- Morawica 6:4 
Bramki zdobywali Karol Gilewski, Łukasz Zawadzki 2 i Michał Za-
wadzki.
Biuro Wystaw Artystycznych Kielce- Morawica 1:7
Bramki zdobywali Wojciech Młynarczyk, Piotr Pietrzyk, Mateusz 
Sołtys 2, Artur Szewczyk i Łukasz Zawadzki 2.
Morawica- Elmar Jędrzejów 6:3
Bramki zdobywali Wojciech Młynarczyk, Mateusz Sołtys , Łukasz 
Zawadzki 3 i Michał Zawadzki.
Morawica- KKN Zagnańsk 4:3
Bramki zdobywali Karol Gilewski 2, Kamil Kubicki i Artur Szewczyk.
FC Śruty- Morawica 2:14
Bramki zdobywali Karol Gilewski 2, Kamil Kubicki, Bartek Młynar-
czyk 2, Mateusz Sołtys 2, Artur Szewczyk, Łukasz Zawadzki 4, Ma-
teusz Zawadzki i Michał Zawadzki.
Came- Morawica 1:5
Bramki zdobywali Karol Gilewski 2, Łukasz Zawadzki, Mateusz Za-
wadzki i Michał Zawadzki.
Zespół Morawica występuje w następującym składzie, na bram-
ce stoją Jakub Wojcieszyński i Szymon Pietras, a dalej w polu 
Łukasz Zawadzki (19 goli), Mateusz Zawadzki (7 goli), Artur 
Szewczyk (11 goli), Paweł Latosiński, Michał Zawadzki (4 gole), 
Kamil Kubicki (4 gole), Wojciech Młynarczyk (9 goli), Bartłomiej 
Młynarczyk (6 goli), Karol Gilewski (13 goli), Mateusz Sołtys (18 
goli), Piotr Pietrzyk (3 gole) i Daniel Koncewicz (1 gol).

Jacek Kubicki

  Pierwszy raz w historii udział w rozgrywkach wzięły dwa 
zespoły, w dwóch rożnych kategoriach wiekowych. Są to 
młodziczki z rocznika 2002 i 2003, które mają za sobą uda-
ne rozgrywki w poprzednim sezonie (1 miejsce w wojewódz-
twie świętokrzyskim, 23 w Polsce przyp. red.) oraz debiutu-
jące w rozgrywkach, dzieci z roczników 2004 i młodszych. 
Przygotowania do nowego sezonu dziewczęta rozpoczeły już 
w sierpniu, ciężko trenując, aby zbudować odpowiednią siłę 
i wytrzymałość. W trakcie okresu przygotowawczego piłkarki 
rozegrały, także kilka sparingów oraz pokazały się na turnie-
jach o zasięgu krajowym  i wojewódzkim m.in. : XVI ogólno-
polski turniej mikołajkowy dziewcząt i chłopców oraz Turniej 
o puchar  Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
 Do Kadry szkoleniowej dołączyła znana z parkietów piłki 
ręcznej pochodząca z Bilczy Karolina Młynarczyk, która ma za 
sobą występy w ekstraklasie. Trenerka Młynarczyk odpowie-
dzialna jest za młodszy zespół, natomiast rolę trenera starszej 
grupy oraz działania organizacyjne Zespołu nieustannie pełni 
Agata Osman.
 W dalszym ciągu prowadzony jest też nabór dziewczynek 
chcących trenować Piłkę Ręczną. Dziewczęta trenują 2-3 razy 
w tygodniu w Hali Sportowej Bilcza, a w zespole są zawodnicz-
ki niemal ze wszystkich miejscowości naszej gminy: Morawicy, 

Co słychać u naszych szczypiornistek?
Piłkarki ręczne UKS Orlęta Bilcza rywalizujące w wojewódzkiej lidze piłki ręcznej są już w trakcie sezonu ligo-
wego. 

Bilczy, Brudzowa, Lisowa, Dębskiej Woli, Brzezin, Łabędzio-
wa, Zaborza, Chałupek i Piasecznej Górki. Trenerki zachęcają 
do podjęcia treningów, bo piłka ręczna to wspaniała zabawa, 
możliwość rywalizacji z najlepszymi rówieśniczkami oraz profe-
sjonalny trening pod okiem wykfalifikowanych trenerów.
 Kontakt z trener Agatą Osman tel: 607 321 510
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Volley Bilcza i M-Team
zwycięzcami MLS

Volley Bilcza i M-Team zwyciężyli w rozgrywkach zakończonej Morawickiej Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzn. 
Słaby początek zanotowały zespoły reprezentujące naszą gminę w rozgrywkach Świętokrzyskiej Ligi LZS. 
Szczegóły poniżej.

Volley Bilcza i M-Team zwycięzcami Morawickiej Ligi Siatkówki
V Turniej- 31 styczeń 2016 rok
MLS Kobiet
 Do ostatniego turnieju trzy zespoły miały szanse na wygranie 
MLS, ale zdecydowanie najwięcej szans miały prowadzące zespoły 
z Woli Morawickiej i Volley Bilcza. I tak też się stało do ostatnie-
go seta rozgrywek decydowały się losy mistrzostwa. Ostatecznie 
liczono małe punkty, których więcej uzbierały zawodniczki Volley 
Bilcza i to ekipa Klaudii Ramiączek zdobyła pierwszy tytuł MLS. 
Trzynaście mały punktów mniej uzbierała ekipa Izabeli Kaluski 
i OSP Dream Team ostatecznie zdobył wicemistrzostwo MLS. Trze-
cie miejsce dla pań z Hot Girls Bilcza, którym do miejsca na podium 
brakowało zwycięstwa za trzy punkty i ekipa Katarzyny Płódow-
skiej zrobiła to w pierwszym spotkaniu z Ladies Bilcza. Na czwar-
tym miejscu FMCG Sylwii Posłowskiej, lepsza końcówka sezonu 
dała awans na miejsce tuż za podium. Poniżej oczekiwań zagrał 
zespół Kamili Frąk Ladies, który zajął dopiero piąte miejsce. Dobre 
wrażenie pozostawiły zawodniczki z Gimnazjum, które rozegrały 
najwięcej meczy pięciosetowych. Ekipa kierowana przez Macieja 
Ścigę dwa z tych spotkań wygrała. Dopiero siódme miejsce dla 
Dream Teamu Renaty Dziewięckiej. Bez zwycięstwa, ale z jednym 
punktem w ostatnim meczu sezon zakończyła Bilcza Bila. Zespół 
Barbary Tomaszewskiej zamknął tabelę pierwszej edycji MLS.
Hot Girls Bilcza- Ladies Bilcza 3:0 (15-9,15-6,15-6)
Bilcza Bila- Gimnazjum Bilcza 2:3 (10-15,16-14,15-6,13-15,4-8)
FMCG Bilcza- Dream Team Dębska Wola/Zbrza 3:1 (15-5,15-5,9-
15,15-12)
Gimnazjum Bilcza- FMCG Bilcza 0:3 (6-15,11-15,7-15)
Volley Bilcza- Ladies Bilcza 3:0 (15-5,15-6,15-9)
Hot Girls Bilcza- OSP Dream Team Wola Morawicka 1:3 (17-15,9-
15,10-15,8-15)

 Tabela końcowa MLS Kobiet

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

1.Volley Bilcza 7 18 20:6 359-254 +105

2.OSP Dream Team Wola 
Morawicka 7 18 21:7 366-274 +92

3.Hot Girls Bilcza 7 14 16:9 312-272 +40

4.FMCG Bilcza 7 13 17:12 353-341 +12

5.Ladies Bilcza 7 9 12:16 323-352 -29

6.Gimnazjum Bilcza 7 6 10:19 285-363 -78

7.Dream Team Dębska 
Wola/Zbrza 7 5 8:18 272-347 -75

8.Bilcza Bila 7 1 4:21 270-350 -80

O kolejności w tabeli decydują kolejno: punkty, sety, małe punkty, bezpośredni 
pojedynek .

MLS Mężczyzn
 Trzy decydujące spotkania rozegrano podczas ostatniego tur-
nieju. Spotkanie niepokonanych zespołów decydowało o wygranej 
w pierwszej edycji. Po wyrównanym spotkaniu tytuł wywalczyła 
ekipa Macieja Ścigi, drugie miejsce dla Orkana Bilcza Tomasza 
Armańskiego. Bardzo blisko trzeciego miejsca był Transfer Bilcza 
prowadził już w bezpośrednim spotkaniu z MMTS 2:0, trzeci set 
przegrał na przewagi i potem gra się posypała. Przegrana uplaso-
wała ekipę Dawida Kiczora na czwartym miejscu, co wykorzystał 
zwycięski zespół tego meczu i ekipa  Kornela Pacygi, uplasowa-

Tabela końcowa MLS Mężczyzn

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

1.M-Team 7 21 21:3 388-305 +83

2.Orkan Bilcza 7 18 19:5 368-261 +107

3.MMTS Bilcza 7 13 16:9 352-320 +32

4.Transfer Bilcza 7 13 14:11 323-295 +28

5.Imigranci Morawica 7 9 13:14 331-312 +19

6.Team Bilcza 7 6 9:18 302-353 -51

7.Starzy Morawica 7 3 6:18 288-350 -62

8.Brzeziny 7 1 2:21 166-333 -167

 Na zakończenie rywalizacji nagrody i puchary  ufundowane przez 
Gminę Morawica wręczył wójt Marian Buras wraz z kierowniczka 
Hali Sportowej w Bilczy Małgorzatą Dąbek. Udekorowano także 
najlepszych i tak najlepszą siatkarką została Klaudia Ramiączek z 
Volley Bilcza oraz najlepszym siatkarzem został Marcin Kubicki z 
M-Teamu. Rywalizację w rozgrywkach Morawickiej Ligi Siatkówki sę-
dziowali sędziowie wyznaczani przez Polski Związek Piłki Siatkowej 
oddział Kielce. Rozegrano 56 spotkań podczas pięciu turniejów, z 
18 zgłoszonych zespołów aż 10 reprezentowało miejscowość Bilcza. 
Początek kolejnej edycji już 20 listopada 2016 roku.
Słaby początek w rozgrywkach LZS
 Słabo rozpoczęli rywalizację w rozgrywkach X Świętokrzyskiej 
Ligi LZS zespoły reprezentujące Gminę Morawica. O ile w rywali-
zacji kobiet dwa punkty po przegranej w tie-brekach zdobył ze-
spół OSP Wola Morawicka, to w rywalizacji mężczyzn debiutujący 
Transfer Bilcza gładko przegrał swoje mecze. poniżej wyniki na-
szych zespołów podczas pierwszego turnieju rozegranego na Hali 
Sportowej w Bilczy:
OSP Wola Morawicka- Sparta Zagnańsk 1:2 (24-26,25-14,21-25)
UJK Kielce- OSP Wola Morawicka 2:1 (23-25,25-11,25-21)
Transfer Bilcza- GOKiS Masłów 0:3 (16-25,18-25,20-25)
Sparta Zagnańsk – Transfer Bilcza 3:0 (25-16,25-19,25-16)

Jacek Kubicki

ła się na trzecim miejscu. Kolejne spotkanie decydowało o szóstej 
pozycji - zajęła je kolejna ekipa z Bilczy Team pokonując Starych 
Morawica Zbigniewa Więckowskiego.
Orkan Bilcza- M Team 1:3 (16-21,20-22,21-15,19-21)
MMTS Bilcza- Transfer Bilcza 3:2 (13-15,13-15,16-14,15-8,8-5)
Starzy Morawica- Team Bilcza 1:3 (9-15,10-15,15-12,13-15)

O kolejności w tabeli decydują kolejno: punkty, sety, małe punkty, bezpośredni 
pojedynek .
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 Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Morawica na powi-
tanie wiosny na sportowo, które odbę-
dzie się 19 marca 2016 r. nad zalewem 
w Morawicy. Początek godzina 14.00.
W programie:
- kąpiel morsów i podsumowanie sezo-
nu morsów,
- marsz nordic walking przygotowany 
przez Klub Seniora „Zawsze Młodzi” z 
Morawicy,

ROZPOCZNIJ PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY NA SPORTOWO
- przejazd na rowerach członków grupy 
Active,
- przejazd motorami członków Brzeziń-
skiego Klubu Motocrossowego BKM Ra-
cing,
- część artystyczna w wykonaniu dzieci i 
Zespołu Pieśni i Tańca Morawica,
- korowód nad zalew,
- topienie marzanny,
- wspólny poczęstunek.



VI Bal Charytatywny
w Morawicy za nami

VI Bal Charytatywny w Morawicy przyciągnął w tym roku rekordową liczbę par. Na parkiecie sali bankietowo-
-konferencyjnej „Finezja” w Brzezinach bawiło się blisko 170 osób. Goście okazali się być niezwykle hojni. Z 
zabaw i licytacji uzbierano blisko nieco ponad 51 tysięcy złotych. Dochód z balu w całości zostanie przeznaczo-
ny na rozpoczęcie budowy domu dla wielodzietnej ubogiej rodziny z terenu gminy Morawica. 
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 Rekordowa liczba par, niezwykle emocjonujące licytacje, 
bardzo hojni darczyńcy i oczywiście wspaniała zabawa do bia-
łego rana. Tak bawiono się podczas VI Balu Charytatywnego w 
Morawicy, na którym gości osobiście witał już w progu wójt 
gminy Morawica, Marian Buras, wręczając każdej z pań różę. 
Potem była lampka szampana i polonez odtańczony przez 
wszystkie pary. A tych w tym roku była rekordowa liczba. Swoją 
obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, 
biznesu, kultury i sportu, a także organizacji pozarządowych. 
Wszyscy przyszli, aby wesprzeć szczytny cel. – Sześć lat temu 
postanowiliśmy zorganizować bal charytatywny po raz pierw-
szy i już wtedy okazało się, że dzięki uzbieranym pieniądzom 
możemy pomóc wielu potrzebującym. Postanowiliśmy organi-
zować takie bale cyklicznie raz w roku, bo to przede wszystkim 
doskonały pomysł na pomoc drugiemu człowiekowi – podkre-
śla włodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras.
 O tym, że idea Balu Charytatywnego jest szczytna mówili za-
proszeni goście. - Dobra zabawa w połączeniu z akcją charyta-
tywną to doskonały pomysł - chwalił Andrzej Bętkowski, wice-
wojewoda świętokrzyski. Podobne zdanie miał również Michał 
Godowski starosta kielecki, który morawicki bal charytatywny 
wspiera od lat. - Władze gminy Morawica są otwarte na dru-
giego człowieka. Cieszy również fakt, że na pomoc ludziom są 
także otwarci przedsiębiorcy z terenu gminy Morawica, którzy 
każdego roku chętnie otwierają swoje portfele podczas balu. 
Warto wspierać takie inicjatywy - przekonywał starosta. - Bal 
charytatywny w Morawicy daje możliwość morawickim przed-
siębiorcom do szybkiego i łatwego przekazania pieniędzy na 
szczytne, często bardzo konkretne i dobrze przemyślane przez 
władze gminy cele. Dobrze, że sześć lat temu zrodziła się taka 
idea - mówił Jacek Iwanowski, który w tym roku podczas balu 
wylicytował wraz z małżonką najwięcej przedmiotów za łączną 
kwotę 5 tysięcy 400 złotych. 

 Goście chętnie brali udział w zabawach i licytacjach, które 
były wyjątkowo emocjonujące. Uczestnicy balu udowodnili, że 
mają gorące serca i hojne portfele. Najwięcej podczas licytacji 
zapłacono za koszulki piłkarzy VIVE Tauron Kielce przekazane 
przez Klub VIVE Tauron Kielce. Za zawrotną kwotę 3900 zł ko-
szulki wylicytowała Elwira Rajca. Nie mało wydał też podczas 
licytacji Rafał Gajkowski, który za Voucher na wycieczkę do 
Brukseli oraz piłkę do gry ręcznej podarowane przez Europo-
sła Bogdana Wentę zapłacił 3800 zł. Trzecim najwyżej zlicy-
towanym przedmiotem był komplet porcelanowych filiżanek 
ręcznie malowanych z orłem podarowany przez Prezesa Rady 
Ministrów, a wylicytował go Wiesław Nowak za 3500 złotych.  
 Bal charytatywny w gminie Morawica odbył się już po raz 
szósty i bez wątpienia na stałe wpisał się w kalendarz najważ-
niejszych wydarzeń gminy. Z roku na rok, ta jedyna w swo-
im rodzaju impreza przyciąga większą liczbę tych, którzy chcą 
wspierać działania charytatywne władz gminy Morawica. Naj-
ważniejsze jednak jest to, że uczestnicy balu każdego roku są 
bardzo hojni. Udowadniają tym samym, że można się bawić 
wspierając innych. W tym roku z zabaw i licytacji uzbierano 
ponad 51 tysięcy złotych. Tegoroczny dochód z balu w całości 
zostanie przeznaczony na rozpoczęcie budowy domu dla ubo-
giej wielodzietnej rodziny z terenu gminy Morawica. 
 Goście bawili się do białego rana przy dźwiękach muzyki 
Axis Band. Wydarzenie, które poprowadził konferansjer Jaro-
sław Bukowski, uświetnił występ taneczny mistrzowskiej pary 
tanecznej z klubu GO4DANCE - Magdaleny Janowskiej i Bartło-
mieja Szymczyka.

Agnieszka Olech

Uczestników balu tradycyjnie już witał wójt gminy Morawica Marian Buras wraz z małżonką

Przedmioty przekazane na licytację przez darczyńców okazały sie być bardzo cenne
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