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Wiersz Wigilijny
Słowami kolęd dzisiaj wielbione
Zbawienie ludzi Słowo Wcielone
To Jezus mały
To Bóg

Na niebie jasne świecą gwiazdeczki
Sypią obficie srebrne niteczki
I zdobią sianko
I zdobią żłób

Łamie się w rękach biały opłatek
Pragnąc zagłuszyć wszelaki smutek
Osłodzić troski
I życia trud

Wszyscy składają sobie życzenia
Potrzeba cudu do ich spełnia
Już stał się cud
Jest z nami Bóg

   Dorota Mostowiec

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji  
dotyczących minionego okresu  
i planów na nadchodzący nowy rok.  
W tych wyjątkowych dniach  
chcemy życzyć  
wszystkim Mieszkańcom Gminy Morawica  
zdrowia, pogody ducha,  
spełnienia wszystkich marzeń,  
zawodowej satysfakcji  
oraz wielu sukcesów  
i zadowolenia z podjętych wyzwań.  
Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia  
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy 2016 Rok.

Wójt Gminy Morawica, Marian Buras
Przewodnicząca Rady, Ewa Zaczek-Kucharska
oraz Radni, Sołtysi i Pracownicy Urzędu Gminy
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Bezpośrednio na komórkę  
do morawickiej Straży Gminnej

605 978 337 
to numer do morawickiej Straży gminnej.  

Funkcjonariusze są dostępni  
w godzinach służbowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Morawicy Spółka z o.o.

informuje, że od dnia 02 marca 2015 roku  
zmieniły się godziny pracy zakładu: 

poniedziałek 7.30 – 17.30;  
wtorek- piątek 7.30 – 15.30

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

poniedziałek:  9.00 - 17.00

wtorek - piątek:  7.30 - 15.30

godziny pracy urzędu Stanu Cywilnego  

pozostają bez zmian tj.:

poniedziałek:  7.30 - 17.00

wtorek - piątek:  7.30 - 15.30

Ośrodek Tradycji Garncarstwa  
w Chałupkach zaprasza

Od wtorku do niedzieli w godz. 10-16.  
ekspozycja stała: wystawa wyrobów garncar-
skich garncarzy z Chałupek i zaprzyjaźnionych 

miejscowości, miejsce pracy garncarza. 
Bilety: 4 zł - osoba dorosła 
 2 zł - uczniowie i studenci

rezerwacji wycieczek można dokonać telefonicznie 
41 311 87 02 (u przewodnika ośrodka)

Zgłoszenie awarii  
wodociągów i kanalizacji

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

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

Na świąteczny czas radości mamy coś ekstra  
dla naszych wspaniałych gości,

od 23 grudnia 2015 roku do 6 stycznia 2016 roku 
za dwa bilety pobieramy opłatę z cennika,  

a za trzeci tylko 1 zł z portfela umyka.

Winszujemy tego czego i my chcemy,  
w czas Bożego Narodzenia  

wyśmienitego, zdrowego jedzenia,  
miłości co krok przez cały 2016 rok  

i aby nam się chciało w zdrowiu trzymać ciało  
poprzez czynny wypoczynek  

przy zbiorniku wodnym „MORAWICA”  
w hali sportowej „BILCZA”  

i w zmodernizowanej pływalni „Koral”.

Zarząd i pracownicy   
„KORAL” 

sport rekreacja sp. z o.o. 



3
Wiadomości Morawickie  –  Grudzień 2015   nr 12/2015 (278)

Artyści z grupy literackiej „Bocianie Gniazdo” wierszem o świętach Bożego Narodzenia

Najpiękniejsze świąteczne wiersze
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia – najwspanialsze święta w roku, najbardziej magiczne i najbardziej 
rodzinne. Już za kilka dni zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, będziemy sobie składać życzenia, śpiewać 
kolędy i wypatrywać pod choinką prezentów. Na świątecznym stole już tradycyjnie pojawi się co najmniej  
12 potraw. O niezapomnianej i niezwykłej magii świątecznych dni możemy przeczytać w wierszach artystów 
z grupy literackiej „Bocianie Gniazdo”, pod przewodnictwem znanej i cenionej poetki Danieli Kowalskiej.

Sztuczna choinka
Biały obrus utkany z uczuć ludzi
rozłożono na długim stole wspólnoty
W trawę uschniętą
wciśnięto symbol życia – opłatek
W rogu stołu
postawiono pusty talerz
dla tych, których nie ma w domu
a on. jak dziecko stęsknione
które przykucnęło na progu
czeka…
że wróci władczy autorytet Ojca
 i nada świętu właściwą rangę
W dzbanie 
przeźroczystym ekranie
widoczna jest zasuszona przyszłość
Pomarszczone owoce mokną w wodzie
 nabierają barwy i mocy
Szukamy gwiazdy nadziei
która rozjaśni mrok Wigilijnej Nocy
i będzie sygnałem
aby rozpocząć gody
przy stole z pokarmem
bez kropli krwi
przy sztucznych ogniach
rozpryskujących się niebezpiecznie
wokół choinki
wyprodukowanej jakby na wieki
bo ona nawet zakopana
nigdy w proch się nie obróci
nie użyźni gleby
która wydaje nowe życie
rozdrabniamy opłatek na małe części
wkładając go sobie nawzajem do ust
aby wyrósł w słowa
będące tradycją narodu:
„Czegośmy żądali
tośmy się doczekali”
Królowie z całego świata 
chylą głowę przed dzieciątkiem
które przyodziane chłodem i głodem
kwili w kołysce
Wiedzą, że nim zadnieje
świat zaśpiewa:
„Bóg się rodzi- moc truchleje…”
Po wieczerzy
wierni idei Chrystusa
idą powitać Małego Wybawcę dusz
Północ tuż, tuż
Bija dzwony
a ich tony wtórują kolędzie
echo je wszędzie roznosi:
„O niebieskie duchy
i posłowie Nieba
powiedzcie wyraźniej
co nam czynić trzeba
bo mu nic nie pojmujemy
ledwo ze strachu żyjemy
gloria. gloria, gloria
in excelsis deo”

Daniela Kowalska

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA 
Odrobinę radości
więcej życzliwości
dużo wyrozumiałości
ogrom miłości
tolerancji i spokoju
Bożego Narodzenia w świątecznym nastroju
zgody i zrozumienia
w trudnych chwilach pocieszenia
spełnienia skrytych marzeń
trochę niecodziennych wrażeń
realizacji zamierzonych celów
wspaniałych przyjaciół wielu
prezentów wymarzonych
urzeczywistnienia chwil wyśnionych
ciepła rodzinnego
Nowego roku Wspaniałego
i niech Bóg nam łask swych nie żałuje
a wiara, nadzieja i miłość życiem pokieruje.

Elżbieta Jędrocha-Kubicka

R Y M O W A N E   Ż Y C Z E N I A
Nadążajcie za pędzącym światem
uśmiechajcie się zimą i latem
Spełniajcie własne marzenia
Niech opuszczą was złudzenia

Podążajcie odważnie do przodu
Poszukajcie do szczęścia kodu

Chwytajcie, co wam życie daje
Cieszcie się słońcem 
zwiedzajcie inne kraje

Nikomu nie zazdrośćcie niczego
Planujcie wydatki budżetu swojego

Nie wybierajcie drogi na skróty
Bo można tam zniszczyć najlepsze buty
Po drodze nie niszczcie wartości
Odnajdujcie piękno w miłości

Literatom życzę
Krytyki uczciwej
Oceny sprawiedliwej
Więcej pokorności
Mniej teatralności
zwaśnionym pogodzenia

Wszystkim wokół życzę
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

Lidia Jędrocha

Wśród nocnej ciszy
znów w kalendarzu jeden dzień
Wigilia gości w sercu mym
W rodzinnym gronie z rąk do rąk
z opłatkiem nam życzenia ślą

Nadchodzi ważny życia dzień
Bóg w naszym sercu rodzi się
gloria śpiewajmy wszyscy wraz
Niech żyje Chrystus pośród nas

Wśród nocnej ciszy mów nam
Narodził nam się Chrystus Pan
Kolęda wciąż obiega świat
Jezus jest z nami setki lat

Zofia Soboń

Święta noc
W blasku świec i światełek choinki
zasiadamy do wspólnej wigilii
dzielimy się opłatkiem
Składamy świąteczne życzenia
Myślimy o naszych bliskich
Których z nami nie ma
Po wspólnej wieczerzy
idziemy na pasterkę
Pokłonić się Świętej rodzinie
Powitać Bożą dziecinę
Taka noc jest tylko raz w roku
Niesie miłość nadzieję i pokój
Bo zbawiciel do nas przychodzi
W naszych sercach na nowo się rodzi

elżbieta Janota

Choinka w polskim domu
Witaj choinko strojna
zaświeć iskierką nadziei
złącz ludzi łańcuchem zgody
Tyle w tobie czaru
Który wnosisz w nasze domy

Oczekujących na życzenia
Obdarz miłością
Niechaj szczerość i życzliwość
W swoich sercach goszczą

Jesteś znakiem czasu
drzewkiem szczęścia
zieloną nadzieją 
Prorokiem głoszącym nowinę

Witaj w polskim domu
Anna Lachnik

W oczekiwaniu na zbliżające się  
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok  
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Wszystkim Czytelnikom  
„Wiadomości Morawickich” składamy życzenia:  

zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń  
oraz zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.

Redakcja
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Zebrali jedenaście litrów krwi
3 listopada, w budynku Policealnej Szkoły Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy odbyła się akcja 
oddawania krwi pod hasłem „ODDAJ KREW - ZOSTAŃ BOHATEREM”. Podczas akcji udało się zebrać 
jedenaście litrów krwi.  

Już od godziny 9.00 w akcji uczestniczyli uczniowie i na-
uczyciele oraz mieszkańcy gminy Morawica. Niektórzy dzieli-
li się swoją krwią po raz pierwszy, inni  oddawali krew w ra-
mach Honorowego Krwiodawstwa. - Pracownicy regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kielc zorgani-
zowali w morawickiej szkole policealnej punkt rejestracji, labo-
ratorium, pokój badań lekarskich i punkt poboru krwi w pra-
cowniach naszej szkoły – mówi renata Antos, dyrektor Police-
alnej Szkoły Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy.
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W akcji wzięło udział 25 dawców

r e K L A M A r e K L A M A

Podczas akcji swoją chęć oddania krwi zadeklarowało po-
nad 40 osób, jednak po weryfikacji ostatecznie dopuszczono 
tego dnia 25 dawców. - Akcja zakończyła się sukcesem. zebra-
liśmy blisko 11 litrów krwi – poinformowała dyrektor renata 
Antos. - Wszystkim dawcom Krwi bardzo dziękujemy. Mamy 
nadzieję, że uda nam się zachęcić więcej osób podczas kolej-
nych akcji w naszej placówce – wyraziła nadzieję.

W trakcie oddawania krwi szkołę odwiedzili redaktorzy 
z kieleckiego oddziały Telewizji Polskiej dokumentując prze-
bieg akcji. 

Krew to dar życia – w Morawicy zebrano jej jedenaście litrów

fo
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Gmina Morawica wzorem współpracy 
z organizacjami pozarządowymi

25 listopada, w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyła się konferencja w ramach 
projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”. Organizatorem spotkania była Małopolska Szkoła 
Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

fo
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Podczas spotkania pokazano dobrą współprace pomiędzy administracją publiczną a 
organizacjami pozarządowymi na przykładzie gminy Morawica

r e K L A M A

się właśnie gmina Morawica. To był naprawdę ewenement, 
że w gminie wiejskiej stosowane są instrumenty takie jak: 
inicjatywa lokalna, małe granty, czy udzielane są pożyczki 
z budżetu samorządu terytorialnego. Fakty o tej gminie mó-
wią same za siebie - ogromna liczba organizacji angażują-
cych się we współpracę z samorządem terytorialnym poka-
zuje, że tutaj, w tej gminie trwa dialog i on jest obopólny za-
równo dla organizacji pozarządowych, jak i dla samorządu 
terytorialnego. Jest to dialog przynoszący wymierne, bardzo 
dobre efekty – powiedziała Karolina Krawczyk z Małopolskiej 
Szkoły Administracji Publicznej uniwersytetu ekonomiczne-
go w Krakowie.

W spotkaniu w Centrum Samorządowym w Morawicy wzię-
li udział przedstawiciele uniwersytetu ekonomicznego w Kra-
kowie oraz przedstawiciele gmin: Konopiska (woj. śląskie), Ko-
szyce (woj. małopolskie) Obrazów (woj. świętokrzyskie) oraz 
ze Starostwa Powiatowego w Kutnie, a także włodarze gmi-
ny Morawica wraz z przedstawicielami organizacji pozarządo-
wych z terenu gminy. głównym tematem poruszanym na kon-
ferencji była współpraca samorządów terytorialnych z organi-
zacjami pozarządowymi. zaprezentowano również instrumen-
ty współpracy międzysektorowej, czyli: małe granty, pożycz-
ki i inicjatywę lokalną. rozważano różne sposoby pobudzania 
aktywności społecznej na terenie gminy i dyskutowano o do-
świadczeniach w tej dziedzinie. - Jestem przekonana, że wszy-
scy uczestnicy dzisiejszego spotkania wyjeżdżają przekonani, 
że było ono bardzo owocne, a gmina Morawica jest idealnym 
przykładem dobrej współpracy administracji publicznej z or-
ganizacjami pozarządowymi – podsumowała Karolina Kraw-
czyk z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej uniwersy-
tetu ekonomicznego w Krakowie.

Agnieszka Olech

Wybór gminy Morawica nie był przypadkowy, ponie-
waż od lat na jej terenie funkcjonują liczne organizacje po-
zarządowe, które są wspierane przez przedstawicieli władz 
samorządowych. W 2013 roku gmina za swoją działalność 
otrzymała nominację do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta 
rP. – We współpracę z organizacjami pozarządowymi trzeba 
włożyć sporo pracy, ale jest to praca bardzo owocna i przy-
nosząca wymierne efekty – powiedział Marian Buras, wójt 
gminy Morawica. – W pierwszej kolejności należy stworzyć 
odpowiednie warunki dla działalności organizacji i otoczyć 
je odpowiednią opieką: wyjaśniać, tłumaczyć, czy pomagać 
w rozliczeniach projektów. dzięki takim działaniom miesz-
kańcy stają się bardzo aktywni, co jest wielką zaletą i wspar-
ciem dla samorządu lokalnego. Organizacje pozarządowe 
są w stanie wyłapać problemy społeczne, których nie widzą 
radni, czy nawet sołtysi. Będąc blisko naszych mieszkańców 
poznają ich potrzeby i w ten sposób nas uzupełniają. dlate-
go warto wspierać organizacje pozarządowe. rocznie prze-
kazujemy na ich rzecz około trzech milionów złotych i jest to 
rekordowa suma w województwie świętokrzyskim – podsu-
mował wójt.

Celem spotkania było pokazanie owocnej współpracy po-
między administracją publiczną, a organizacjami pozarzą-
dowymi na przykładzie gminy Morawica. - gmina Morawi-
ca została wybrana jako jedna z gmin opisanych w ramach 
dobrych praktyk – podkreśliła Karolina Krawczyk z Małopol-
skiej Szkoły Administracji Publicznej uniwersytetu ekono-
micznego w Krakowie. - Przygotowaliśmy piętnaście rapor-
tów opisujących stosowanie instrumentów współpracy fi-
nansowej w skali całego kraju i wśród najlepszych znalazła 
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   „Kto żyje w sercu tych,  
którzy pozostają, nie umiera”

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna kwesta na brzezińskiej nekropolii. Wolontariusze zbierali 
pieniądze na renowację cmentarza oraz starych grobów. Oprócz tego organizatorzy planują wybudować 
obelisk upamiętniający osoby, które zginęły podczas działań wojennych, a nie mają własnych grobów.  

W Brzezinach kwesty organizowane są od 2009 roku. 
W tym roku odbyła się zatem już 7 edycja zbiórki pieniężnej na 
rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach. Wolontariuszom przez 
trzy dni udało się zebrać 8 262 zł i 1 euro. – Pieniądze te po-
mogą w odnowie brzezińskiego cmentarza – zapewnił damian 
zegadło ze Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, or-
ganizatora akcji, której celem jest zachowanie pamięci o oso-
bach z najbliższej okolicy, które odeszły. - W ramach akcji przy-
gotowaliśmy baner „zasłużyli na naszą pamięć”. znalazły się 
na nim sylwetki osób spoczywających na brzezińskiej nekro-
polii, a wśród nich: ks. Henryk gajek, Józefa Barańska, Hele-
na i Stanisław daleszak, edward zegadło, irena gola, genowe-
fa Malicka, Jan Materek, Wincenty Szyszka, Ludwik Pyk i Stani-
sław zegadło. Podczas kwesty oprócz zbiórki pieniędzy do pu-
szek rozprowadzaliśmy także znicze cegiełki – poinformował 
damian zegadło, który złożył także serdeczne podziękowania 
dla wszystkich wolontariuszy oraz darczyńców. - Wśród kwe-
stujących znaleźli się samorządowcy z gminy Morawica i Sit-
kówka Nowiny, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie okolicznych 
szkół, młodzież z duszpasterstwa Młodzieży gÓrA oraz człon-
kowie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. dziękuje-
my wszystkim za wrażliwość i troskę o nasze lokalne dziedzic-
two – dziękował.

Podczas kwesty mocno podkreślano fakt, że akcja zbiórki 
pieniędzy na odnowę cmentarzy jest słuszną akcją. W kwestę 
na renowację zabytkowych nagrobków zaangażowało się wie-
le osób. - Trzeba takie akcje wspierać – podkreślał kwestujący 
już od lat na brzezińskim cmentarzu Marian Buras, wójt gminy 
Morawica. – Jak się okazuje jest wiele zaniedbanych nagrob-
ków, o których nikt nie pamięta, o które nie ma kto zadbać. 
Często są to groby ludzi, którzy odegrali ważną rolę w życiu 
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Celem akcji jest zebranie funduszy na ratowanie najstarszych i najciekawszych na-
grobków

W tym roku udało się zebrać  blisko 8 tysięcy 300 złotych na renowację zabytkowych nagrobków.
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parafii, gminy, a nawet Polski. Warto więc wspierać takie akcje, 
bo dzięki odnowionym nagrobkom pamięć o tych ludziach po-
zostanie dla kolejnych pokoleń – zaznaczył wójt Marian Buras, 
składając jednocześnie podziękowania dla darczyńców oraz 
organizatorów akcji. - z tego miejsca pragnę podziękować po-
mysłodawcom akcji, wolontariuszom oraz wszystkim tym, któ-
rzy wrzucają pieniądze do puszek. za całą pewnością będą one 
przeznaczone na szczytny cel – dodał wójt.  

głównym celem akcji jest zebranie funduszy na ratowanie 
najstarszych i najciekawszych nagrobków. Jak jednak podkre-
ślali organizatorzy, to nie liczby są najważniejsze. Prawdziwym 
sukcesem kwesty jest jej pozytywny odbiór w środowisku lo-
kalnym. Kolejny raz nie zawiedli samorządowcy z gminy Mo-
rawica i Sitkówka-Nowiny, a wraz z nimi przedstawiciele róż-
nych środowisk. Ale przede wszystkim nie zawiodły osoby od-
wiedzające brzezińską nekropolię, które nie przechodziły obo-
jętnie obok kwestujących. dzięki ich hojności w tym roku uda-
ło się zebrać 8 262 zł i 1 euro.

Agnieszka Olech
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Narodowe Święto Niepodległości 
uroczyście świętowano w Morawicy

Uroczysta Msza Święta, liczne występy artystyczne i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych  
- tak w gminie Morawica świętowano 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Morawicy, jak co roku, szczegól-
nie uczczono dzień 11 listopada. Ob-
chody Narodowego Święta Niepod-
ległości rozpoczęły się od uroczystej 
Mszy Świetej w kościele pod wezwa-
niem Matki Boskiej Nieustającej Pomo-
cy w Morawicy. Ksiądz proboszcz Jan 
Ciszek podczas Mszy Świętej podkre-
ślał, że wolna Polska zrodziła się dzię-
ki wielkiemu patriotyzmowi naszych 
przodków, a radna Marianna Parlicka-
Słowik w kilku słowach przypomniała 
o heroicznej walce Polaków o wolność 
w czasie ii wojny światowej. – W naro-
dowe święto odzyskania niepodległo-
ści wspomnijmy ten czas, gdy to naj-
świętsze miejsce, któremu na imię Pol-
ska, było rozdarte między trzech zabor-
ców, a potem zdeptane, spalone, za-
krwawione przez hitlerowców i sowie-
tów – mówiła radna Marianna Parlic-
ka-Słowik. – W to narodowe święto ra-

zem z jednym ze świadków tamtych wojennych dni poruczni-
kiem Stanisławem Śmietaną pomódlmy się o przyszłość pol-
skiej ziemi – zachęcała.

Po mszy udano się do Centrum Samorządowego w Mora-
wicy, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Podziękowania za 
krzewienie tradycji i żywą lekcję historii wójt Marian Buras złożył 
na ręce wszystkich obecnych na uroczystościach patriotycznych. 
– dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby 
dzień 11 listopada w gminie Morawica był obchodzony z nale-
żytym szacunkiem i godnością. Szczególne podziękowania pra-
gnę złożyć na ręce ostatnich świadków tamtej jakże tragicznej 
dla naszego narodu historii. dziękuję obecnym żonom nieżyją-
cych już kombatantów oraz jedynemu obecnemu dzisiaj kom-
batantowi porucznikowi Stanisławowi Śmietanie z Nidy – mó-
wił wójt, Marian Buras, przypominając o dziejach historii Polski.

Spotkanie stało się okazją do wspomnienia tych wszystkich 
kombatantów z terenu gminy Morawica, którzy już odeszli. 
Obecny na spotkaniu kombatant porucznik Stanisław Śmieta-
na z ochotą opowiadał o partyzantce. – Jako młody chłopak 
należałem do AK. działałem wtedy w łączności. Walczyliśmy 
o niepodległość i wolność Polski, o to, żeby żyło nam się lepiej 
– zaznaczył kombatant porucznik Stanisław Śmietana z Nidy. – 
Polska powinna być Polską – podkreślał.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali artyści z te-
renu gminy Morawica. z wiązanką pieśni patriotycznych i le-
gionowych wystąpił Chór „Nicolaus” z Lisowa, wokalistka Lau-
ra Olchawa oraz grupa „Jeszcze nie starszych Panów”. Wszy-
scy przybyli do morawickiego Centrum Kultury czynnie brali 
udział w obchodach chętnie śpiewając pieśni legionowe. Jak 
zgodnie podkreślano, 11 listopada to szczególny dzień dla 
każdego, kto czuje się Polakiem.

Agnieszka Olech

Porucznik Stanisław Śmietana stojący na czele pocztów sztandarowych 
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Pasaż Słoneczny już otwarty
Duży sklep spożywczy, cukiernia, pizzeria, butiki odzieżowe, zakład kosmetyczny i fryzjerski,  
a także stomatolog i Poczta Polska – to wszystko znalazło się w jednym miejscu w Pasażu Słonecznym  
w Bilczy – dużym centrum handlowo-usługowym, które już miało swoje wielkie otwarcie. 

Pierwszy tak duży pasaż handlowo-usługowy na terenie 
gminy Morawica został otwarty 28 sierpnia w Bilczy przy ulicy 
Marmurowej. Jego właścicielami są Państwo Aneta i zbigniew 
góreccy. Powierzchnia budynku ma ponad 1300 metrów kwa-
dratowych. W dwukondygnacyjnym budynku powstał sklep 
spożywczy, pizzeria, cukiernia, agencja Poczty Polskiej, siedzi-
ba totolotka oraz między innymi gabinet stomatologiczny. Są 
tu także stoiska odzieżowe, obuwnicze, zakład kosmetyczno 
– fryzjerski, będzie można kupić tu także artykuły motoryza-
cyjne oraz gospodarstwa domowego. – Oprócz dużego skle-
pu spożywczego postanowiliśmy zaprosić do współpracy rów-
nież innych lokalnych przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że nasi 
klienci znajdą tu wszystko, czego potrzebują – wyrazili nadzie-
ję państwo Aneta i zbigniew góreccy, właściciele Pasażu Sło-
necznego w Bilczy.

Pasaż Słoneczny otwarty jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6:00 do 22:00. W niedzielę centrum handlo-
we będzie nieczynne. – Pochwalam ten pomysł. Niedziela jest 
czasem odpoczynku po całym tygodniu pracy. Powinna być 
czasem wyciszenia, modlitwy i czasem poświęconym rodzi-
nie oraz najbliższym – podkreślał ks. kanonik Marek Mruga-
ła, proboszcz parafii w Bilczy. który poświęcił centrum handlo-
wo-usługowe, podczas jego otwarcia. – Cieszę się, że to cen-
trum powstało. Bez wątpienia będzie to nie tylko duże udo-
godnienie dla mieszkańców, którzy w jednym miejscu będą 
mogli znaleźć potrzebne rzeczy, ale przede wszystkim to ko-
lejne miejsca pracy – zaznaczył wójt gminy Morawica, Marian 
Buras.

Już pierwszego dnia klienci, którzy zawitali do Pasażu Sło-
necznego w Bilczy chwalili sobie zaopatrzenie i obsługę, a tak-
że życzyli wiele szczęścia dla właścicieli. – Brakowało u nas ta-

kiego pasażu – zgodnie przyzna-
li pierwsi klienci Pasaży Słonecz-
nego. - uważamy, że to doskona-
ły pomysł. Oprócz sklepu, w któ-
rym można zakupić wszystkie po-
trzebne produkty spożywcze, znaj-
dują się także gabinety usług, skle-
py z ubraniami, a nawet kawiaren-
ka. Jest też gdzie zaparkować. Bil-
cza rozwija się z roku na rok, przy-
bywa ludzi. Teraz wszystko będzie 
w jednym miejscu. Powstanie tego 
centrum było strzałem w dziesiąt-
kę – zapewniali klienci.  

Jak podkreślali właściciele Pa-
sażu Słonecznego, zrobią wszyst-
ko, aby klienci byli zadowoleni z ich 
usług. – Chcemy wyjść naprzeciw 
naszym klientom. Mamy nadzie-
ję, że będą zadowoleni z naszych 
usług – mówią Aneta i zbigniew 
góreccy.

Agnieszka Olech
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Powiatowe Targi Pracy  
         w Morawicy

Ponad trzydziestu wystawców, w tym dziewiętnastu pracodawców i trzynaście instytucji partnerstwa 
lokalnego oraz instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy wzięło udział w zorganizowanych 
już po raz drugi na terenie gminy Morawica Powiatowych Targach Pracy w Morawicy. Targi odbywające się 
w murach Centrum Samorządowego w Morawicy odwiedziło blisko czterystu chętnych do podjęcia pracy 
oraz zainteresowanych tematem rynku pracy i przedsiębiorczości.

Organizatorami 32. Powiatowych Targów Pracy był Powia-
towy urząd Pracy w Kielcach oraz urząd gminy w Morawicy. 
– Pomysł wyjścia z targami pracy do różnych gmin jest dobry. 
Mieszkańcy mają szansę zapoznać się z ofertami pracy na miej-
scu i być może znaleźć coś dla siebie – mówił wójt gminy Mo-
rawica, Marian Buras.

Warto podkreślić, że każdego roku podczas powiatowych 
targów pracy zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt osób. – Wiele 
osób ze względów finansowych nie mogłoby dojechać do urzę-
du do Kielc, dlatego urząd przyjeżdża do bezrobotnych – pod-
kreślał starosta powiatu kieleckiego, Michał godowski. - Mamy 
doświadczenie w organizowaniu targów pracy. zgłasza się wie-
lu pracodawców. dzisiaj wśród nich są również ci z terenu gmi-
ny Morawica. różnorodność ofert jest dosyć duża. Życzę wszyst-
kim, aby znaleźli dla siebie ciekawą ofertę – dodał starosta. 

doradca klienta, inżynier budowlany, magazynier, agent 
ochrony, specjalista do spraw projektów ue, pośrednik finan-
sowy, mechanik samochodowy, kierowca, konserwator, na-
uczyciel wychowania przedszkolnego, ślusarz, spawacz, księ-

gowy, telemarketer, cukiernik, piekarz, sprzedawca, przedsta-
wiciel handlowy, fakturzystka, czy zbrojarz – podczas 32. Po-
wiatowych Targów Pracy, które odbyły się w Morawicy można 
było wybierać spośród blisko dwustu ofert. -  Najbardziej po-
szukiwani przez pracodawców są bezrobotni z branży usług, 
handlowcy, czy sprzedawcy. Fryzjerzy, kosmetyczki i oczywi-
ście fachowcy z branży budowlanej to najbardziej poszukiwani 
pracownicy – poinformował Jacek Paszowski, kierownik działu 
organizacji i kadr Powiatowego urzędu Pracy.

Podczas targów można było również znaleźć także ofer-
ty pracy za granicą. Przygotował je Wojewódzki urząd Pracy 
w Kielcach. – W chwili obecnej posiadamy oferty pracy do Nie-
miec głównie w zawodach budowlanych. Poszukujemy tak-
że inżynierów różnych specjalności. Pracodawcy najczęściej 
szukają fachowców z doświadczeniem w danej branży oraz 
z uprawnieniami do wykonywania konkretnego zawodu – za-
znaczył Sebastian Kot, Asystent eureS. 

W czasie Powiatowych Targów Pracy w Morawicy, doradcy 
zawodowi wraz ze specjalistami do spraw rozwoju zawodowe-
go i liderami klubu pracy prowadzili zajęcia, realizowane w pa-
nelu dyskusyjnym, przeznaczone dla osób bezrobotnych i po-
szukujących pracy. Podczas spotkania osoby bezrobotne oraz 
poszukujące pracy mogły dowiedzieć się, w jaki sposób można 
poprzez urząd Pracy zdobyć zawód, podnieść kwalifikacje za-
wodowe, uzyskać pomoc w rozwoju osobistym, a także zdo-
być dodatkowe informacje o lokalnym rynku pracy.

Organizatorami Powiatowych Targów Pracy w Morawi-
cy był Powiatowy urząd Pracy w Kielcach oraz urząd gmi-
ny w Morawicy. Patronat nad targami objęli: Marszałek Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Powia-
tu Kieleckiego Michał godowski oraz dyrektor Wojewódzkie-
go urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk.

Agnieszka Olech
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Jak podkreślano podczas powiatowych targów pracy, ich organizowanie przynosi 
wymierne efekty
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FIRMA PELLETEX

OFERUJE WYSOKIEJ JAKOŚCI EKOGROSZEK WORKOWANY 

ORAZ PELLET WORKOWANY W ATRAKCYJNYCH CENACH

Z MOŻLIWOŚCIĄ DOWOZU DO KLIENTA

TEL. 793 528 264 lub 502 580 582

FIRMA PELLETEX OFERUJE:

PELLET, EKOGROSZEK 
TEL. 793 528 264  lub 502 580 582
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Z Sesji rady Gminy Morawica
W Październiku odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy Morawica. Radni odwiedzili miejscowość 
Podegrodzie w województwie małopolskim

Ostatnie posiedzenie sesji rady gminy Mo-
rawica odbyło się w Podegrodziu położonym w 
województwie małopolskim. Posiedzenie sesji 
odbyło się w domu Kultury. radni podjęli sze-
reg istotnych uchwał. Jedną z podjętych przez 
morawickich radnych uchwała była ta dotyczą-
ca wyboru ławników do Sądu Okręgowego i 
Sądu rejonowego w Kielcach na kadencję 2016 
– 2019.

Morawiccy radni zapoznali się także z funk-
cjonowaniem gminnego przedszkola oraz żłob-
ka, a także biblioteki i muzeum Lachów Pode-
grodzkich, które to mieszczą się w budynku pa-
sywnym. – Jest to jeden z niewielu w Polsce „bu-
dynków pasywnych”. Nie mamy tu typowej ko-
tłowni, a obiekt jest zasilany z energią z głę-
bi ziemi i ze słońca. W tym celu wykonaliśmy 
osiem odwiertów na głębokość 90 m, a dzię-
ki pomocy finansowej WFOŚ zamontowaliśmy 
specjalne pompy cieplne. Budynek ma 2600 m 
kw. i posiada również swój agregat prądotwór-
czy na wypadek awarii energetycznej. dodatko-
wo zamontowaliśmy solary.

Morawiccy radni zgodnie przyznali, że „bu-
dynek pasywny” to ciekawe, ekologiczne i bar-
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radni podczas sesji przegłosowali szereg istotnych uchwał

dzo oszczędne rozwiązanie. Jak poinformowano, inwestycja kosztowała 6,7 
mln zł, a fundusze pochodziły z NFOŚ 2,6 mln, 2,6 mln przekazała Fundacja 
europa Plus, a gmina pokryła 15 procent kosztów.

Agnieszka Olech
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„Wzorowy Samorządowiec” dla wójta gminy  
       Morawica Mariana Burasa

Statuetką „Wzorowego Samorządowca” uhonorowano wójta gminy Morawica, Mariana Burasa podczas 
uroczystej gali, która odbyła się w Targach Kielce. W konkursie „Wzorowa Gmina” i „Wzorowa Firma” 
doceniono kolejno najlepsze w swoich dziedzinach gminy oraz firmy. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęło ministerstwo gospodarki oraz marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. 

Prestiżowe wyróżnienia przyznane zostały po wnikliwej 
ocenie Kapituły Konkursu, w skład której weszło grono eksper-
tów wraz z przedstawicielami Ministerstwa gospodarki. Ana-
lizie poddano działania podnoszące poziom życia mieszkań-
ców, programy wspierające rozwój gospodarki, inwestycje po-
prawiające bezpieczeństwo oraz innowacje w edukacji kultu-
rze, ochronie zdrowia i opiece społecznej. Wyróżniono też te 
samorządy, które szukają nowatorskich rozwiązań w różnych 
dziedzinach życia publicznego, jak ekologia czy sport.

Statuetka „Wzorowego Samorządowca” powędrowała do 
wójta gminy Morawica. Pamiątkową statuetkę oraz przyzna-
ny certyfikat odebrał z rąk Przewodniczącego Sejmiku, wicemi-
nistra gospodarki Arkadiusza Bąka i Kazimierza Kotowskiego, 
członka zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Jak podkreślano podczas gali, Kapituła Konkursu przyzna-
jąc tytuł „Wzorowy Samorządowiec” dla wójta gminy Mora-
wica podjęła decyzję jednogłośnie. - W uzasadnieniu uwzględ-
niono wiele aspektów, m.in. długoletni staż wójta Mariana Bu-
rasa jako Wójta gminy, czyli 25 lat, jego wysokie kwalifika-
cje, doskonałe pomysły - m. in. reorganizację systemu oświa-
ty, rozbudowę infrastruktury budownictwa jednorodzinnego, 
inwestycje poprawiające życie mieszkańców, spadek bezrobo-
cia, wzorowe relacje z mieszkańcami gminy oraz wysoką kul-
turę osobista i dbałość o pracowników zatrudnionych w gmin-
nych instytucjach – wymienia Artur Świtoń, dyrektor Konkursu.

Podczas gali podkreślano wkład pracy nagrodzonych w bu-
dowanie regionu. – dzięki waszej pracy o naszym regionie mo-
żemy mówić pozytywnie – zwrócił się do obecnych samorzą-
dowców i przedstawicieli firm Przewodniczący Sejmiku, wice-
minister gospodarki Arkadiusz Bąk. O zmianach, jakie nastą-
piły na przestrzeni ostatnich lat w województwie świętokrzy-
skim mówił Kazimierz Kotowski, członek zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. – Nasze województwo wspaniale się 
rozwija dzięki ludziom takim, jak wy i dzięki waszemu ogrom-
nemu zaangażowaniu. Życzę, aby najważniejsze dla was za-
wsze było przekonanie o chęci pracowania dla Świętokrzyskie-
go, dla jego mieszkańców i przyszłych pokoleń - podkreślał Ka-
zimierz Kotowski.

Organizatorem przedsięwzięcia było Wydawnictwo „europa 
Press Media”. galę uświetnił występ młodych muzyków z powia-
tu staszowskiego - Orkiestry Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka.

W gronie „Wzorowych Gmin” znalazły się również:
gmina Kielce  –  Wyróżnienie Specjalne za wkład  

 w rozwój Województwa Świętokrzyskiego
gmina Busko-zdrój  – kategoria „Bezpieczeństwo”
gmina Strawczyn  – kategoria „edukacja”
gmina Solec-zdrój  – kategoria „ekologia”
gmina Ożarów  – kategoria „gospodarka”
gmina Wąchock  – kategoria „infrastruktura”
gmina Sędziszów  – kategoria „Oświata i kultura”
gmina zagnańsk  – kategoria „inwestycje”
gmina „Pawłów”  – kategoria „Przedsiębiorczość”
gmina „rytwiany”  – kategoria „Służba zdrowia  

 i opieka społeczna”
gmina Stopnica  – kategoria „Sport”
gmina Chęciny  – kategoria „Turystyka”
gmina Morawica  – kategoria „Wzorowy samorządowiec”

W gronie „Wzorowych firm” znaleźli się:
•	 Politechnika Świętokrzyska – Wyróżnienie Specjalne za wkład 

w rozwój Województwa Świętokrzyskiego
•	 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - „Lider Budownictwa”
•	 deXWAL - „Lider Produkcji Maszyn Komunalnych”
•	 Wodociągi Kieleckie - „Najlepsza Firma Komunalna”
•	 deK Meble - „Lider Handlu”
•	 uzdrowisko Busko-zdrój S.A. - „Lider usług Medycznych i Sa-

natoryjnych”
•	 PPH JeS - „ Wzorowy Produkt - garnitury”
•	 Wzorek Bus - „Lider Transportu”
•	 zakład Wyrobów Wędliniarskich Paweł Nowak - „Lider Produk-

cji Spożywczej”
•	 OSM Końskie - „Lider Produkcji Mleka i Artykułów Mleczarskich”
•	 Piekarnia Lipnik - „Lider Produkcji Piekarniczo-Cukierniczej”
•	 Sad Sandomierski - „Lider Produkcji rolniczo-Ogrodniczej”
•	 Targi Kielce S.A.   - „Wzorowy Menadżer”

Agnieszka Olech
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Na zakończenie wydarzenia wszyscy nagrodzeni stanęli do wspólnego zdjęcia

Wójt Marian Buras osobiście odebrał przyznaną mu nagrodę
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Palenie odpadów  drogo kosztuje –  
komunikat Straży Gminnej w Morawicy

Jak zapobiegać przedostawaniu się do środowiska szkodliwych odpadów i jak dbać o środowisko 
informuje Straż Gminna w Morawicy.

Właśnie rozpoczął się okres zimowy. ze względu na niskie 
temperatury jesteśmy zmuszeni do ogrzewania naszych do-
mów. Niektórzy, chcąc ominąć obowiązujące przepisy i złud-
nemu zaoszczędzeniu opału i finansów, ulegają pokusie po-
zbycia się domowych odpadów paląc je w domowych ko-
tłowniach. Takie postępowanie nie spowoduje oszczędności 
na kosztach węgla, ponieważ wydajność energetyczna  spa-
lanych odpadów jest bardzo niewielka, a narażamy się na po-
ważne  kłopoty prawne i finansowe. Obowiązujące przepi-
sy zabraniają spalania odpadów komunalnych w gospodar-
stwach domowych. 

dla przypomnienia, w przypadku palenia w piecach wę-
gla, koksu, drzewa /ogólnie dostępnych materiałów do ogrze-
wania/, ich temperatura spalania wynosi od 200 – 600 stopni 

C., co ma wpływ na prawidłowe spalanie i nasze bezpieczeń-
stwo. W przypadku  spalania w domowych kotłowniach za-
bronionych odpadów, np.: plastików, opakowań, itp., musi-
my pamiętać, że niszczymy swój piec, powodujemy zagroże-
nia dla życia swojego i sąsiadów, oraz dla otaczającego nas  
środowiska.

do prawidłowej utylizacji odpadów stosowane są  zaawan-
sowane technologie. W przypadku  ograniczenia przedostania 
się do atmosfery szkodliwych substancji, spalanie odpadów 
odbywa się w temperaturze od 850 – 1200 stopni C. Przy takiej 
technologii jest ograniczona całkowicie ilość szkodliwych sub-
stancji, które zagrażają życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu i śro-
dowisku. W domowych piecach nie ma możliwości osiągnięcia 
takiej temperatury.

Władze gminy w Morawicy przywiązują duże znaczenia 
do ograniczenia przedostawania się do środowiska szkodli-
wych związków chemicznych. W tym celu, na dużej części 
gminy, powstały przyłącza gazu ziemnego i w najbliższych la-
tach będzie ich jeszcze więcej. Nakłaniamy naszych mieszkań-
ców do wymiany starych pieców na nowe, na bardziej ekolo-
giczne oraz montaż instalacji solarnych. Przypominamy rów-
nież o systematycznym przeglądzie przewodów kominowych, 
gdyż osadzanie się sadzy może spowodować pożar lub zacza-
dzenie. Takie przypadki, niestety, systematycznie mają miej-
sce, co roku na terenie naszej gminy.

Ponadto, aby w prawidłowy sposób dbać o nasze środo-
wisko, gmina Morawica w miejscowości Brzeziny, ul.  Komu-
nalna, w pobliżu Oczyszczalni Ścieków, zlokalizowała gmin-
ny Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów, który jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 oraz w sobo-
tę w godz. 10.00 – 14.00. do PSzO mieszkańcy mogą, wła-
snym środkiem transportu, dostarczyć różne rodzaje odpa-

dów, w tym popiół. plastiki, liście, 
zużyte opony, itp. Odbiór jest bez-
płatny.

Jednocześnie informujemy, że 
w przypadku ujawnienia na tere-
nie gminy Morawica – braku ko-
sza na śmieci lub podejrzenia pale-
nia odpadów, powyższy fakt należy 
zgłosić do Straży gminnej w Mora-
wicy lub Policji. Mandat za nieprze-
strzeganie obowiązujących przepi-
sów wynosi do 500 zł, natomiast 
w przypadku skierowania sprawy 
do Sądu, grzywna może wynieść 
do 5000 zł. Ponadto, w przypadku 
zagrożenia życia i zdrowia ponie-
siemy konsekwencje karne, za któ-
re grozi kara grzywny, naprawienia 
szkody, ograniczenie oraz pozba-
wienie wolności. 

Opr. BM.
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       Złożono kolejne dwa wnioski  
o dofinansowanie rządowe na budowę dróg

Gmina Morawica złożyła dwa wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa do budowy dróg na ulicy 
Osiedlowej i Małej w miejscowościach Chałupki i Obice oraz na budowę drogi gminnej Bilcza Zastawie 
– Podsukowie - Etap III. Inwestycje miałyby zostać zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 

       Kompostownia  
w Brzezinach doposażona

Końca dobiegły prace związane z doposażeniem kompostowni osadów ściekowych w Brzezinach.  
Był to ostatni etap realizowanej od 2012 r. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Brzezinach. 
Inwestycja została wykonana w ramach rozszerzenia projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej  
w gminie Morawica. Jej koszt opiewał na kwotę 1.686.600,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano z udziałem 
środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– To kontynuacja Narodowego Programu Przebudowy dróg 
Lokalnych, zwanego popularnie „schetynówkami”, w ramach 
którego na terenie gminy Morawica powstały do tej pory już 
cztery drogi – tłumaczy wójt gminy Morawica, Marian Buras. 
– Teraz staramy się o dofinansowanie z budżetu państwa ko-
lejnych dwóch inwestycji drogowych, które będą obejmowały 
budowę dróg, chodników oraz oświetlenia ulicznego – dodaje.

Jeden z wniosków na rządowe dofinansowanie został zło-
żony na budowę drogi  gminnej Bilcza zastawie – Podsuko-
wie - etap iii. dotyczy on budowy ulicy zacisze w Bilczy z na-
wierzchnią asfaltową jezdni oraz chodnikiem z kostki bruko-
wej betonowej. W ramach zadania planuje się także budowę 
ul. Agrestowej, Borówkowej, Jeżynowej, Źródlanej i Żurawino-
wej w Bilczy. Budowana będzie jezdnia o nawierzchni asfalto-
wej i asfaltowe pobocze służące pieszym. Jak wyliczono zada-
nie to ma kosztować w sumie 2.562.422,68 zł. W przypadku 
przyjęcia wniosku do realizacji połowa kosztów ma zostać po-
kryta z budżetu państwa. zakończenie zadania przewidziano 
na październik 2016 roku.

drugi wniosek złożono na dofinansowanie budowy ulicy 
Małej i Osiedlowej w Chałupkach i Obicach. Kosztorys tego 
zadania opiewa na kwotę 746.662,24 złotych. Obejmuje on 
budowę jezdni asfaltowej i chodnika z kostki brukowej beto-
nowej. Jeżeli dofinansowanie zostanie przyznane, to połowa 
kosztów również będzie pokryta w ramach Programu rozwoju 

gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019. inwestycja ta miałaby się także zakończyć w paździer-
niku 2016 roku.

- Wyliczone koszty obu inwestycji to wstępne szacunki. Po 
przetargach może okazać się, że będą one niższe. Najważniej-
sze jednak jest to, że wnioski mają szansę uzyskać 50% rządo-
wego dofinansowania. Mamy nadzieję, że uda nam się zdo-
być te środki. Niebawem powinna zostać ogłoszona lista za-
dań zakwalifikowanych do realizacji na 2016 rok – poinformo-
wał wójt Marian Buras.  

Agnieszka Olech
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Niedawno oddana do użytku schetynówka w Bilczy jest wielkim udogodnieniem dla 
mieszkańców

Warto przypomnieć, że oczyszczalnię ścieków w Brzezi-
nach, w skład której wchodzi rozbudowana właśnie brzeziń-
ska kompostownia zrealizowano w ramach budowy systemu 
kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica. całość zadania opie-
wała na kwotę blisko 36 milionów złotych, z czego około 60 
procent pochodziło z funduszy unijnych. dzięki m.in. tej in-
westycji już około 90% mieszkańców gminy Morawica ma do-
stęp do sieci kanalizacyjnej. - W ramach tego zadania budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Morawica wraz z roz-
budową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Brzezinach już 
się zakończyła. Teraz końca dobiegły również prace związane 
z doposażeniem kompostowni. inwestycja ta została wykona-

na w ramach rozszerzenia projektu budowy systemu kanaliza-
cji sanitarnej na terenie gminy – poinformował zastępca wójta 
gminy Morawica, Marcin dziewięcki. 

Przedmiotem doposażenia kompostowni osadów ścieko-
wych było wykonanie wiaty na urządzenia kompostowni na 
oczyszczalni ścieków w Brzezinach. W ramach inwestycji po-
wstała wiata o konstrukcji stalowej o wymiarach zewnętrznych 
18,70 x 9,35 m i wysokości w kalenicy 7,60 m. Wewnątrz wiaty 
zrobiono posadzkę betonową, a pokrycie dachu i ścian wyko-
nano z blachy trapezowej. dodatkowo powstał podjazd przed 
wiatą o nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych na podbu-
dowie z kruszywa, o powierzchni 400 m2.



14
Wiadomości Morawickie  –  Grudzień 2015   nr 12/2015 (278)

Kolejne drogi odbudowane
Morelowa, Grabowa i Lawendowa w Bieleckich Młynach oraz Kalcytowa w Bilczy – to kolejne oddane do 
użytku mieszkańców drogi na terenie gminy Morawica. W ramach zadania łącznie wykonano blisko 1200 
metrów nowych nawierzchni asfaltowych. Powstały także zjazdy do posesji z kostki brukowej. Koszt całej 
inwestycji opiewał na kwotę  829.612,59 złotych.
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Warto podkreślić, że inwestycja  była dotowana  z rezerwy 
celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania zwią-
zanego z usuwaniem skutków nawalnego deszczu z 2012 
i 2014 roku. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano 
cztery odcinki dróg w dwóch miejscowościach: Bieleckich 
Młynach i Bilczy. 

i tak, odbudowano ulicę Morelową w Bieleckich Mły-
nach na długości 180 metrów. Powstały także zjazdy do po-
sesji z kostki brukowej betonowej. zadanie kosztowało  
100.929,81  zł.

również na długości 180 metrów odbudowano uli-
cę grabową w Bieleckich Młynach. Wykonano tu też zjazdy 
do posesji z kostki brukowej betonowej. zadanie kosztowało  
101.099,09  zł.

Nowy dywanik asfaltowy o długości 140 metrów położo-
no na ulicy Lawendowej w Bieleckich Młynach. Powstały także 
zjazdy do posesji, które wykonano z kostki brukowej betono-
wej. Koszt tego zadania opiewał na kwotę 88.561,40 zł.

Najdłuższy odcinek drogi, bo aż 673 metry wykonano na 
ulicy Kalcytowej w Bilczy. inwestycja wraz ze zjazdami do po-

do realizowanej linii kompostowni zainstalowano mieszarkę 
osadu z materiałem strukturotwórczym, mobilne sito do kompo-
stu, urządzenie do konfekcjonowania kompostu – linia pakowania 
kompostu w worki. Oprócz tego brzezińska kompostownia wzbo-
gaciła się o tarczową piłę do gałęzi z wysięgnikiem, rozdrabniarkę 
do gałęzi – rębak tarczowy, samochód ciężarowy tj. wywrotkę ze 
skrzynią 3W oraz pojemniki wywrotne na trawę i liście.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn: „doposażenie 
kompostowni osadów ściekowych na modernizowanej oczysz-
czalni ścieków w Brzezinach – rozszerzenie projektu Budowa 
systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica” była firma 
MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa. inwestycja kosztowa-
ła 1.686.600,00 zł brutto. Na jej sfinansowanie gmina Mora-
wica pozyskała dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko.

Agnieszka Olech
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Wyposażenie kompostowni zalicza się do jednych z najnowocześniejszych w woje-
wództwie

sesji zrobionymi z kostki bru-
kowej betonowej kosztowała 
539.022,29 zł.

Wszystkie cztery zniszczone 
po ulewnych deszczach drogi od-
budowano w ramach jednego za-
dania dofinansowanego z budże-
tu państwa. Prace rozpoczęły się 
w maju bieżącego roku, a zakoń-
czyły pod koniec października. 
drogi już zostały odebrane i od-
dane do użytku mieszkańców. Wy-
konawcą zadania był: zakład Bu-
dowlano – drogowy „duKT”.

Agnieszka Olech

Władze gminy systematycznie rozbudowują infrastrukturę drogową
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   „Bociany” skupione  
przy Towarzystwie Przyjaciół  
        Ziemi Morawickiej  
    dają o sobie znać

Od kilkunastu już lat zaprzyjaźniony z artystami 
ziemi morawickiej Osiedlowy Klub Kultury KSM 
„Słoneczko” w Kielcach zaprosił członków Grupy 
Literackiej Bocianie Gniazdo do wzięcia udziału  
w II Przeglądzie Artystycznym dla Seniorów 
Młodość to stan ducha.

Morawiccy literaci startowali w dwóch kategoriach: recy-
tacja dowolnego utworu i przedstawienie własnego utworu. 
dyplomy uczestnictwa otrzymali: Barbara Maludzińska, elżbie-
ta Janota, Wojciech Kołodziej, daniela Kowalska,  Anna Lach-
nik. W kategorii recytacja dowolnego utworu - Brązowy Me-
dal zdobył Wojciech Kołodziej, srebrny -daniela Kowalska. za 
utwór własny- srebrny medal otrzymała elżbieta Janota. gra-
tulujemy.
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Nasi poeci z dumą prezentują zdobyte dyplomy
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Laura Olchawa  
Talentem Powiatu Kieleckiego!

Dwunastu finalistów zaprezentowało swoje umiejętności podczas finału Talentu Powiatu Kieleckiego, 
który odbył się w minioną sobotę w Nowinach. Najlepsza okazała się nasza rodzima wokalistka Laura 
Olchawa. Wygrywając finał powiatowy i zdobywając tym samym tytuł Talentu Powiatu Kieleckiego Laura 
zakwalifikowała się do półfinału wojewódzkiego.

dwunastoletnia Laura Olchawa śpiewa od najmłodszych 
lat, a swój talent szlifuje w Młodzieżowym domu Kultury 
w Kielcach pod czujnym okiem Joanny Litwin. Serca jurorów 
podczas finału powiatowego podbiła utworem „Płonie stodo-
ła”. Teraz Laura będzie rywalizować z innymi talentami w pół-
finale wojewódzkim. – zupełnie nie spodziewałam się wygra-
nej – przyznała tuż po ogłoszeniu wyników zdolna wokalistka. 
– Ogromnie cieszę się ze zdobycia pierwszego miejsca. Kon-
kurs do doskonała zabawa. Każdy powinien spróbować tutaj 
swoich sił – dodała. 

Miejsce drugie zajęła 18-letnia Patrycja Bębacz, a na miej-
scu trzecim uplasowała się Katarzyna Jamrożek. Obie prze-
szły do ćwierćfinału wojewódzkiego Talentu Świętokrzyskie-
go. dwie dzikie karty kwalifikujące do przejścia wyżej przyznali 
także jurorzy. Otrzymała je trzynasto9letnia wokalistka emilia 
Chlewicka oraz tancerki tańczące w duecie - Ania Marek i Sara 
dziubińska.

Finał Talentu Powiatu Kieleckiego odbył się w auli zSP w No-
winach. Nagrody dla zwycięzców ufundował wójt gminy Sit-
kówka-Nowiny. zdobywczyni pierwszego miejsca – Laura Ol-
chawa - otrzymała nie tylko tytuł Talentu Powiatu Kieleckiego 
i kwalifikację do półfinału Talentu Świętokrzyskiego, ale rów-
nież nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych. zdobyw-
czynie miejsca drugiego otrzymała nagrodę finansową w wy-
sokości 600 złotych, a zdobywczyni miejsca trzeciego otrzyma-
ła nagrodę finansową w wysokości 400 złotych również ufun-
dowaną przez wójta gminy Sitkówka-Nowiny. dodatkowo lau-
reatka nagrody specjalnej – Patrycja Bębacz - w nagrodę otrzy-
mała wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez Beatę gosiew-
ską Poseł do Parlamentu europej-
skiego. Poza tym, wicestarosta kie-
lecki, zenon Janus, ufundował ze-
stawy artykułów biurowych, w tym 
długopisy marki Parker oraz albu-
my książkowe ufundował, a przed-
stawiciele gminnego Ośrodka Kul-
tury w Nowinach przekazali na ręce 
laureatów trzech pierwszych miejsc 
oraz zdobywców dzikich kart bez-
płatne wejściówki na Pływalnię Per-
ła w Nowinach. 

Organizatorem Talentu Powia-
tu Kieleckiego było „echo dnia” 
wspólnie z wójtem gminy Sitków-
ka-Nowiny, Sebastianem Nowacz-
kiewiczem oraz gminnym Ośrod-
kiem Kultury „Perła” w Nowinach, 
a także przy współpracy z urzę-
dem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. 

Agnieszka Olech
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Laura Olchawa nie miała sobie równych podczas finału powiatowego
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Sztuka i Emocje – wernisaż rzeźby  
i fotografii w Dębskiej Woli

21 listopada, w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli odbył się wernisaż otwierający wystawę rzeźby 
i fotografii pt.: „Sztuka i Emocje”. Motywem przewodnim wystawy są emocje, ich indywidualne 
przeżywanie i wyrażanie. Prace powstały podczas warsztatów artystycznych pod tą samą nazwą 
realizowanych w szkole w ramach programu MEN Bezpieczna +.  

Autorami dzieł są: Ada Baran, Nata-
lia Baran, Sandra Białowąs Oliwia dudek, 
Martynka dziewięcka, Weronika dzie-
więcka, Natalia Fąfara, zuzia Frączkiewicz, 
Natalia Frąk, Asia graczak, gosia graczak, 
Sandra Kasperek, dawid Kos, igor Krako-
wiak, Sylwia Mącznik, Karolina Moskwa, 
Kuba Motyka, Kuba Mrozicki,  Lila Piłat, 
Agatka Siekiera, Ania Siudak, Matylda Siu-
dak, Ola Smolarczyk, Wiktoria Sułkowska, 
Kasia Szewczyk, Kinga Szewczyk, Wiktor 
Wojda. Opiekunkami wystawy były Panie 
Małgorzata graczak i Anna Siudak.

rzeźby i fotografie wzbudziły także 
wiele emocji wśród odbiorców – dzieci, 
rodziców, nauczycieli szkoły i zaproszo-
nych gości. Wśród nich byli m.in.: Wójt 
gminy Morawica Marian Buras wraz z małżonką oraz Prezes 
Kopalni Wapienia Morawica S.A. z małżonką. uczuć towarzy-
szących oglądaniu prac było bardzo wiele. Pojawiły się miłość, 
wzruszenie, zachwyt, podziw, tęsknota, zrozumienie, niezro-
zumienie, ciekawość, a nawet niedowierzanie, że autorami 
tych pięknych dzieł mogą być dzieci. rozmowy z młodymi ar-
tystami przeradzały się niekiedy w zawzięte dyskusje dotyczą-
ce interpretacji prac. Jednak dzieci wolne były od obaw. Pod-
czas warsztatów, które prowadzili artyści, dowiedziały się, że 
obcowanie ze sztuką jest jak budowanie relacji – między twór-
cą i jego dziełem, między dziełem, a jego odbiorcą. Tworzymy 
to, co mamy w sobie i patrzymy przez pryzmat własnych do-
świadczeń i nastrojów. dlatego te relacje i interpretacje mogą 
się różnić. Cierpliwie odpowiadały na pytania zwiedzających, 
pewne tego, że mają prawo odczuwać inaczej.  

W uznaniu dla młodych twórców fotografii i rzeźb przy-
jaciele szkoły przygotowali widowisko poetycko-muzyczne 
„Małe tęsknoty”. z lirycznym repertuarem, wspaniale kore-
spondującym z nastrojem wieczoru, wystąpiły: renata dzie-
więcka (śpiew), Aleksandra Jasiorowska (klawisze), Alicja Lisiak 
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Wernisaż stał się doskonałą okazją do zaprezentowania wielu artystów

(śpiew), ula Machnik (taniec), Matylda Siudak (śpiew), Małgo-
rzata Szalińska (słowo poetyckie). 

- „Sztuka i emocje” to cykl warsztatów artystycznych re-
alizowanych w Szkole Podstawowej w dębskiej Woli, podczas 
których dzieci uczą się jak bezpiecznie wyrażać swoje emocje 
poprzez działania twórcze, to alternatywa dla zachowań agre-
sywnych – powiedziała dyrektor szkoły irena Bisaga, otwiera-
jąc sobotni wernisaż.  - To wielka rzecz, aby we współczesnym 
systemie edukacji, opartym na testach, średnich, rankingach 
szkół, spojrzeć na dziecko jak na człowieka, dla którego naj-
ważniejsza w życiu wiedza to ta, kim jest, co czuje i jak może 
to wyrazić, aby nie krzywdzić siebie i innych – dodała dyrektor 
Bisaga niejednokrotnie podkreślając, że realizacja tego typu 
działań możliwa jest dzięki współpracy i zaangażowaniu całej 
społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, pozostałych pra-
cowników szkoły i rodziców. Szkoła, którą zarządza, jako jedy-
na z gminy Morawica, realizuje projekt w ramach programu 
Ministerstwa edukacji Narodowej Bezpieczna +. Powstał on 
z inicjatywy nauczycielek - Małgorzaty Stawiarz i Małgorzaty 
graczak. zarówno dyrekcja placówki, jak i rodzice wsparli au-
torki projekt i łącząc wspólne pomysły, wiedzę oraz umiejętno-
ści udało się pozyskać dla szkoły 17000.00 zł, z czego 80% po-
chodzi ze środków Wojewody Świętokrzyskiego i 20% z gmi-
ny Morawica. 

Sztuka i emocje – warsztaty artystyczne, z których każdy 
dedykowany jest innej dziedzinie sztuki i prowadzony przez 
artystę-pasjonata to jeden z pięciu bloków działań przewidzia-
nych w tym projekcie. Pozostałe to szkolenie rady Pedagogicz-
nej, Bezpiecznie czyli jak? - małe projekty realizowane przez 
wszystkie klasy w szkole, Teatr bez przemocy oraz happening 
pod nazwą Bezpiecznie w życiu i w sieci dla całej społeczności 
szkolnej. Wszystkie działania dotyczą szeroko pojętego bezpie-
czeństwa uczniów. 

Anna Siudak
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dzieci z przedszkoli z terenu gminy Morawica przybyły na spektakl 
do Samorządowego Centrum Kultury pod opieką swoich wychowaw-
ców. Bajka „W domku Baby Jagi” to spektakl wystawiony przez młodych 
aktorów  z grupy edu - ArTiS z Krakowa. - Była to bajkowa opowieść 
o zdrowym styl życia – mówi Teresa Badowska, dyrektor Samorządowe-
go Centrum Kultury w Morawicy.  

gdzieś w lesie w domku Baby Jagi mieszkała Małgosia, która pod jej 
bystrym okiem zajadała lody, ciastka z kremem, czekolady i chipsy. z bie-
giem czasu Małgosia stała się coraz bledsza, coraz słabsza i coraz grub-
sza. Na pomoc Małgosi wyruszył Jaś. Czy udało  mu się wyrwać Małgo-
się z krainy słodyczy? Czy przekonał dziewczynkę i Babę Jagę do zdrowe-
go odżywiania? Czy sałatki owocowe i warzywa mogą zastąpić cukierki 
i ciasta? Na te wszystkie pytanie najmłodsi uzyskali odpowiedź podczas 
spotkania z młodymi aktorami. – z całą pewnością bajka ta była dosko-
nałą i niezwykle edukacyjną zabawą dla dzieci – podsumowała dyrektor 
Teresa Badowska.

Redakcja  

„W domku Baby Jagi”
Pod takim tytułem, 6 listopada w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy wystawiono sztukę 
dla najmłodszych mieszkańców gminy. Obejrzało ją 240 przedszkolaków.   

Aby zgłosić się do programu należało wypełnić wniosek, ale 
przede wszystkim nagrać film promujący świetlicę szkolną. Nasz film 
był bardzo absorbujący i ciekawy, ukazywał zróżnicowane formy pra-
cy naszej świetlicy. zapewne jakość i pomysłowość z jaką film był zre-
alizowany przyczyniła się do zakwalifikowania naszej szkoły do pro-
gramu. Obecnie oferta świetlicy jest już wzbogacona o nowoczesne i 
rozwijające zajęcia w ramach Mega Misji. dzieci w wieku 6-10 lat po-
przez zabawę wzmocnią swe kompetencje medialne: nauczą się kre-
atywnie korzystać z narzędzi internetowych i aplikacji, dowiedzą się 
jak bezpiecznie korzystać z internetu, jakie treści można udostępniać 
w sieci, jak chronić swoją prywatność. Mega Misja pokazuje, że in-
ternet i technologie to nie tylko gry i rozrywka, ale także możliwość 
poznawania świata, rozwoju kreatywności, budowania wiedzy i spo-
łeczności.  zamiast zabraniać korzystania z nowych technologii war-
to pokazać dzieciom, jak twórczo i bezpiecznie ich używać. dodatko-
wo, w programie dzieci uczą się współpracy.  Podczas zajęć dzieci bio-
rą udział w fabularyzowanej grze, w której pomagają bohaterom po-
ruszać się po wirtualnym świecie i chronią przed niesfornym psotni-
kiem. za realizację zadań – wyzwań dzieci  gromadzą punkty, które 
wymieniać będą na nagrody dla świetlicy. 

gratulujemy dzieciom zakwalifikowania się do programu, życzy-
my powodzenia, pięknych nagród i udanej Mega Misji!!!                   

Wychowawcy świetlicy SP Morawica

Szkoła Podstawowa  
w Morawicy w Mega Misji

Fundacja Orange ogłosiła konkurs pod nazwą Mega Misja skierowany do świetlic szkolnych.  
Na tę inicjatywę odpowiedziało 436 szkół z całej Polski. Jednak do programu zakwalifikowało się  
50 szkół, a do edycji listopadowej  tylko 25 szkół z całej Polski. Miło nam poinformować,  
że świetlica Szkoły Podstawowej w Morawicy zakwalifikowała się do Programu Mega Misja  
jako jedyna w województwie świętokrzyskim w edycji listopadowej. 
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do Samorządowego Centrum Kultury  Morawicy przybyły prawdziwe 
tłumy na przedstawienie
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Tylko 25 szkół z całej Polski może pochwalić się zakwalifikowaniem do edy-
cji finałowej
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Moravia mistrzem jesieni
W dobrych humorach sympatycy KS Moravia przeczekają zimę, bowiem po rundzie jesiennej podopieczni 
Marka Bębna pewnie siedzą w fotelu lidera. Zgromadzili 38 punktów i o pięć oczek wyprzedzają drugi 
w tabeli Granat Skarżysko. Dwanaście wygranych, dwa remisy i jedna porażka to z pewnością wynik 
zadowaljący, który pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość tym bardziej, że żadna wygrana nie była 
przypadkowa ale wynikała z dobrej gry zespołu. 

Mimo trudnych rywali na koniec rundy w ostatnich pięciu 
meczach gracze z Morawicy wywalczyli 13 punktów w ostatniej 
potyczce odnosząc zdecydowane zwycięstwo nad Starem Stara-
chowice, który przed ostatnią kolejką zajmował trzecie miejsce 
w tabeli. Ale po kolei.

Moravia - Polanie Pierzchnica 0:0. Na mecze z Moravią sąsie-
dzi z Pierzchnicy zawsze się wyjątkowo mobilizują i można się 
było spodziewać trudnego spotkania. Tym bardziej, że Polanie 
w tym roku awansowali do "okręgówki" i za wszelką cenę chcie-
li udowodnić, że nie są gorsi od wyżej notowanej Moravii. Mecz 
był zacięty w wynik 0:0 odzwierciedla jego przebieg. Moravia 
miała co prawda dwie sytuacje, które przy odrobinie szczęścia 
mogły zakończyć się bramką niemniej jednak remis jest sprawie-
dliwym wynikiem. Ten jeden punkt należy uszanować w przeci-
wieństwie do jednego punktu ugranego w meczu w dwikozach 
gdzie nasi gracze zmarnowali wiele stuprocentowych sytuacji. 

Wisła Nowy Korczyn - Moravia 1:2 (0:0) To był trudny mecz 
na specyficznym boisku (krótkim i szerokim) i do tego walczący 
beniaminek, który nie przestraszył się lidera. do przerwy utrzy-
mywał się bezbramkowy remis. W drugiej połowie prowadze-
nie gościom dał w 52 minucie Artur Szewczyk, ale gospodarze 
15 minut później wyrównali za sprawą Wiesława Francuza. W 71 
minucie Moravia ponownie objęła prowadzenie tym razem za 
sprawą Piotra Pierzaka i tym razem nie oddała go już do koń-
ca zasłużenie inkasując komplet punktów. Moravia - gKS Nowi-
ny 3:1 (2:0). Mecz z mocnymi kadrowo Nowinami w całości prze-
biegał pod dyktando Moravii. gospodarze już w 8 minucie objęli 
prowadzenie, a autorem trafienia był Bartłomiej Bęben. W 16 mi-
nucie podwyższył były gracz Nowin Piotr Pierzak, a trzecią bram-
kę dołożył drugi z naszych napastników Piotr Pietrzyk w 56 mi-
nucie. gości stać było tylko na honorowe trafienie, a uczynił to 
Łukasz gągorowski w 85 minucie meczu. Przewaga Moravii ani 
na moment nie podlegała dyskusji, co cieszy zwłaszcza w kon-

tekście tego, że Nowiny to solidna ekipa, która co roku zgłasza 
swoje czwartoligowe aspiracje. gród Ćmińsk - Moravia 0:1 (0:1) 
gród to bardzo solidny beniaminek. drużyna ta zrobiła spore po-
stępy w ciągu dwóch lat, bo jak pamiętamy wtedy z hukiem spa-
dła do klasy A. Teraz plasuje się w górnej części tabeli, a na po-
czątku sezonu długo dotrzymywała kroku Moravii. zwycięstwo 
zasłużone, a gola na wagę trzech punktów zdobył w 45 minucie 
Karol gilewski. Wspomnieć należy jeszcze, że w drugiej połowie 
karnego nie wykorzystał Łukasz zawadzki.

Moravia - Star Starachowice 4:0 (3:0) do meczu ze Starem 
Moravia przystępowała jako mistrz jesieni bowiem nad drugim 
granatem miała 5 pkt przewagi. Wygrała zdecydowanie po-
twierdzając, że jest głównym kandydatem do awansu, a efek-
towne zwycięstwo pozwoli spokojnie przepracować zimę. Nie 
wolno jednak jej przespać, bo pamiętamy że w ubiegłym sezonie 
roztrwoniliśmy pięciopunktową przewagę nad Nidzianką w wy-
niku czego to Bielinianie grają dzisiaj w iV lidze.

rundę jesienną podsumowuje trener Marek Bęben. - Cie-
szy fakt, że co roku widać progresję zarówno w liczbie zdoby-
tych punktów jak i strzelonych czy straconych goli. Jesteśmy lide-
rem, przegraliśmy tylko raz i dwa razy zremisowaliśmy, a w po-
przednich latach tych remisów było więcej. Wynik taki na pewno 
jest cennym osiągnięciem, ale to dopiero połowa drogi do celu, 
a runda rewanżowa z pewnością nie będzie łatwa. zdaję sobie 
sprawę, że runda wiosenna będzie dla nas trudniejsza, bo druży-
ny z czołówki podejmujemy na wyjeździe, ale naszym celem jest 
awans i zrobimy wszystko, żeby go osiągnąć. Będzie to trudniejsze 
niż w ubiegłym roku, bo awansuje tylko jedna drużyna i na pew-
no trzeba tu dużej odpowiedzialności zawodników, ale też sztabu 
szkoleniowego by poprowadzić zespół tak by założony cel osią-
gnąć. głównym kontrkandydatem do awansu jest granat Skar-
żysko, a więc drużyna, która rok temu grała w trzeciej lidze i kil-
ku zawodników zostało, ale jest też dużo młodzieży. Mamy nad 

nimi pięć punktów przewagi, a to nie 
jest dużo, co pokazał poprzedni se-
zon. Pozostała grupa jak Nowiny, 
Piast Stopnica czy Star Starachowi-
ce z pewnością nie złoży broni i będą 
starali się doskoczyć do czołówki, 
a to powoduje, że rywalizacja będzie 
ciekawa i zacięta i każda strata punk-
tów może być niezwykle kosztowna. 
Jeśli chodzi o kadrę to teraz jest czas 
na analizę, a z pewnością nie jest tak, 
że nie potrzebujemy roszad. Jeśli ktoś 
nie wnosi do drużyny żadnej jakości 
to znaczy, że na jego miejsce trzeba 
kogoś poszukać by zwiększyć rywali-
zację w zespole. z drugiej strony nie 
zamykamy nikomu drogi jeśli będzie 
chciał odejść i tu jest kwestia doga-
dania się między klubami, choć mam 
nadzieję, że po tym delikatnym suk-
cesie takich tematów nie będzie. Każ-
dy trener z pewnością ma większy 
komfort pracy jeśli rywalizacja w dru-
żynie jest większa i delikatnych korekt 
w kadrze możemy się spodziewać.
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Morawicka Liga Futsalu (MLF)
Za nami dwie kolejki drugiej edycji Morawickiej Ligi Futsalu. W rywalizacji na hali sportowej w Bilczy  
ton nadają liderzy z poprzednich rozgrywek. Prowadzą wspólnie dwie drużyny z Bilczy Semabud i Ceramik. 
Z sześcioma trafieniami strzelca przewodzi Szymon Ubożak z ekipy lidera.

1 kolejka- 14 listopad 2015r. (sobota)
drugą edycje rozgrywek rozpoczęło spotkanie miejscowego 

Orkana z debiutującym w rozgrywkach zespołem z Chmielowi-
ce. zespół z Bilczy nie dał szans rywalom strzelając im aż 8 goli, 
trzy z nich autorstwa kapitana Jakuba Kuca. Pierwszy w roz-
grywkach rzut karny przedłużony wykonywał i wykorzystał Ma-
riusz Sałkiewicz. W drugim spotkaniu Albatrosi pokonali kolej-
nego debiutanta z dębskiej Woli. zespół Futsalu był bliski wy-
równania, ale jego zawodnik Adrian Ksel nie wykorzystał rzu-
tu karnego przedłużonego przy stanie 2:3. Tego dnia zawod-
nicy z dębskiej Woli rozegrali kolejne spotkanie z innym de-
biutantem z radomic. Pokonali zdecydowanie Oriona, a głów-
ny udział w zwycięstwie miał Jakub Maniara zdobywca czte-
rech bramek. Young Boys Obice jak na mistrza przystało pew-
nie pokonał Futsal Brzeziny, łupem bramkowym podzielili się 
Artur Szewczyk i bracia Zawadzcy Łukasz i Mateusz. Najwię-
cej emocji było w meczu Meditransu z grunwaldem, po jed-
nym zawodniku z obu drużyn przedwcześnie zakończyło zawo-
dy z powodu czerwonych kartek. Trzy punkty przypadły dla Me-
ditransu. W meczach kończących pierwsza kolejkę pewne zwy-
cięstwa odniosły zespoły z Bilczy. Najpierw Semabud ograł wy-
soko Jumar, po dwa gole zdobyli Jacek Cieślik, Grzegorz Janic-
ki i Maciej Wawrzycki. Na koniec Ceramik zdeklasował zespół 
z Lisowa zostając pierwszy liderem MLF. Hat-triki w tym spotka-
niu zdobyli Jakub Półchłopek i Szymon Ubożak, a dwa doło-
żył Daniel Detka. 

W pierwszej kolejce sędziowie podyktowali cztery rzuty kar-
ne, wszystkie zostały wykorzystane (Jakub Kuc dla Orkana, Ja-
kub Maniara dla Futsalu dębska Wola i dwa Artur Szewczyk 
dla Young Boys Obice) oraz dwa rzuty karne przedłużone: Ma-
riusz Sałkiewicz wykorzystał dla Orkana, a strzał Adriana Kse-
la z Futsalu d.W. obronił bramkarz Albatrosów Szymon Pie-
tras. Pokazano 10 żółtych kartek i trzy czerwone. graczem 1 
kolejki MLF  wybrano Szymona Ubożaka z Ceramika Bilcza.

2 kolejka-21 listopad 2015r. (sobota)
drugą kolejkę rozpoczął bardzo wyrównany mecz, któ-

ry ostatecznie wygrał Futsal dębska Wola. dwa gole dla zwy-
cięzców zdobył Michał Piwowar. W drugim spotkaniu kolej-
ne osiem bramek zdobył Semabud, który awansował na pozy-
cję lidera. Aż trzy rzuty karne przedłużone zmarnowali zawod-
nicy z radomic.  do rywalizacji w drugiej kolejce przystąpił wi-

cemistrz z poprzedniego sezonu Czarni Morawica i prawie wy-
równali rekord wygranego spotkania. zabrakło jednego trafie-
nia i to z tym samym rywalem. Fenomenalny mecz rozegrał Ma-
teusz Sołtys zdobywca pięciu goli, cztery dołożył Karol Gilew-
ski, król strzelców z pierwszej edycji. Na trzy przedłużone rzu-
ty karne tylko Karol gilewski zdobył bramkę. Ozdobą spotka-
nia była honorowy gol bramkarza Jumaru Pawła Słomy, któ-
ry przelobował swojego vis a vis Piotra Kubickiego. Bez histo-
rii w czwartym meczu Lisów pewnie pokonał Orlęta w meczu 
drużyn zamykających tabelę. Albatrosi tylko w pierwszej poło-
wie dotrzymywali tempa mistrzowi, w drugiej dali się zdekla-
sować. Po dwa gole zdobyli Mateusz i Łukasz zawadzcy. Naj-
więcej emocji było w piątym spotkaniu, szkoda tylko że poza-
sportowych… do odnotowania kolejny hat-trik Szymona Ubo-
żaka z Ceramika Bilcza. Na zakończenie Futsal Brzeziny pew-
nie pokonał Orkana Bilcza, który w końcówce zmniejszył roz-
miary porażki. dwa trafienia dla zespołu z Brzezin zdobył Ma-
ciej Sławeta. 

W drugiej kolejce sędziowie podyktowali jeden rzut karny 
–wykorzystany przez Łukasza Kwapisza z Lisowa oraz 10 prze-
dłużonych rzutów karnych. Tylko dwa z nich zostały wykorzy-
stane przez Karola Gilewskiego z Czarnych i bramkarza Cera-
mika Sebastiana Dobrodzieja. Trzynaście żółtych kartek i dwie 
czerwone. MVP drugiej kolejki został Mateusz Sołtys z Czar-
nych.

Tabela Morawickiej Ligi Futsalu (MLF)
(stan na 22 listopada 2015r.):

zespół mecze punkty bramki +/-

1. Ceramik Bilcza 2 6 16:2 +14

-. Semabud Bilcza 2 6 16:2 +14

3. Young Boys Obice (m) 2 6 12:1 +11

4. Futsal Dębska Wola (b) 3 6 11:8 +3

5. Czarni Morawica 1 3 14:1 +13

6. Orkan Bilcza 2 3 11:6 +5

7. Meditrans Dyminy Granice 2 3 6:6

8. Futsal Brzeziny 2 3 7:9 -2

9. Albatrosi Morawica 2 3 4:8 -4

10. Futsal Team Lisów 2 3 5:11 -6

11. Grunwald Chmielowice 2 0 2:9 -7

12. Orion Radomice (b) 2 0 4:13 -9

13. Orlęta Chmielowice (b) 2 0 0:11 -11

14. Jumar Kawczyn/Drochów 2 0 1:22 -21

Oznaczenia: b-beniaminek, m-mistrz. O miejscu w tabeli de-
cyduje: punkty, bezpośredni pojedynek, różnica goli, większa 
liczba strzelonych.

Klasyfikacja strzelców:
6 Szymon Ubożak (Ceramik)
5 Jakub Maniara (1k., Futsal d.W.) i Mateusz Sołtys (Czarni)
4 Karol gilewski (1 k.p., Czarni), Jakub Półchłopek (Ceramik), 

Maciej Wawrzycki (Semabud) oraz Łukasz zawadzki i Mate-
usz zawadzki (obaj  Young Boys)

3 Jakub Kuc (1k., Orkan) 

Jacek Kubicki
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zawodnicy Klubu Karate Morawica i Piekoszów znów rywa-
lizowali na macie. Tym razem w obsadzie międzynarodowej.  
W turnieju wzięło udział ponad 90 zawodników. 

Wyniki kata:
i miejsce  dominika Putko, kat. 8-9 lat
i miejsce  Laura Sitek, kat. 12-13 lat
ii miejsce  Piotr Węgliński, kat. 12-13 lat
iii miejsce  Oliwia Sidło, kat. 12–13 lat

Wyniki kumite (walka):
i miejsce  dominika Putko, kat. (dzieci) 8-9 lat (-30 kg)
i miejsce  Laura Sitek, kat. kadet (dziewcząt) 12-13 lat (+45 kg)
ii miejsce  Oliwia Skiba, kat. (dzieci) 10-11 lat (-40 kg)

         Wrócili aż  
z dwunastoma medalami

Z dwunastoma medalami wrócili młodzi karatecy z Klubu Karate Morawica i Piekoszów  
z międzynarodowego turnieju w Małomicach.

ii miejsce  Nikola Nowacka, kat. kadet (dziewcząt) 12-13 lat (-45 kg)
ii miejsce  Oliwia Sidło, kat. kadet (dziewcząt)12-13 lat (+45 kg)
ii miejsce  Piotr Węgliński, kat. kadet (chłopców) 12-13 lat (-45 kg)
ii miejsce  Patryk Szajowski, kat. (młodzik) 14-15 lat (+65 kg)
iii miejsce  ewa Jarząb, kat. (dzieci) 10-11 lat (-40 kg)

Łącznie zawodnicy Klubu Karate Morawica i Piekoszów 
(KKM) zdobyli dwanaście medali z czego osiem w kumite i 
cztery w kata. - Na szczególne wyróżnienie zasługuje najmłod-
sza z naszej ekipy dominika Putko, która stoczyła łącznie czte-
ry walki z bardzo trudnymi przeciwniczkami. Mimo to wszyst-

kie wygrała. To już kolejny turniej, 
z którego dominika Putko przywozi 
złoty medal – mówi Andrzej Horna, 
trener i prezes KKM.

do strefy medalowej nie do-
stała się zuzanna Trepka ostatecz-
nie zajmując iV miejsce w kata i ku-
mite oraz Karol Kubicki. - Wszyst-
kim zawodnikom serdecznie gra-
tulujemy wyników, a Arturowi Wę-
glińskiemu, Adamowi Trepce i Ma-
riuszowi Szajowskiemu dziękujemy 
za wsparcie podczas turnieju – do-
daje prezes Andrzej Horna, składa-
jąc jednocześnie podziękowania w 
imieniu zarządu KKM Morawica i 
Piekoszów dla organizatorów tur-
nieju, w tym sensei Jacka Baranow-
skiego i sempai Marcina Mrozka za 
zaproszenie oraz wszystkim uczest-
nikom za świetną i zdrową atmos-
ferę sportową.

Redakcja
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Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
oraz Szczêœliwego Nowego Roku – 2016 

Wójtowi Gminy Morawica Panu Marianowi Burasowi, 
Radnym, So³tysom, pracownikom Urzêdu Gminy 

oraz Mieszkañcom Morawicy ¿yczê na te nadchodz¹ce Œwiêta 
i Nowy Rok wszelkiego dobra, zdrowia, B³ogos³awieñstwa Bo¿ego, 

spe³nienia najskrytszych marzeñ, oraz realizacji zamierzonych celów. 

¯yczy so³tys wsi Morawica 
Jerzy Marcjan

Młodzi karatecy mogą pochwalić się kolejnymi medalami

fo
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W sumie zawodnicy uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Orlęta” Bilcza zdobyli 7 medali, w tym aż 
4 złote. Największy-podwójny sukces odniosła Jo-
anna Ksel, która wygrała kategorię Open zarówno 
wśród kobiet jak i mężczyzn. zwycięstwo odniosła 
także Izabela Kubicka wygrywają w rozgrywkach 
Szkół Podstawowych, do tego dołożyła jeszcze dru-
gie miejsce wśród gimnazjalistek. Kategoria gimna-
zjum Chłopców także padła naszym łupem, zwy-
ciężył Mikołaj Kubicki przed Krzysztofem Janow-
skim. Trzecie miejsce w najlepiej obsadzonej kate-
gorii Open Mężczyzn wywalczył Krzysztof Gola. 
Bez miejsca na podium zakończyliśmy tylko w kate-
goriach ponadgimnazjalnych.

Na zakończenie najlepsi uczestnicy zostali ude-
korowani nagrodami ufundowane przez urząd 
gminy w Morawicy. dekoracji dokonał wójt Marian 
Buras wspólnie z prezesem Okręgowego związku 
Tenisa Stołowego Zenonem Piątkiem. dziękuje-
my bardzo za pomoc w organizacji uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu Orlęta Bilcza.

Jacek Kubicki

                  Turniej o Puchar  
    Wójta Mariana Burasa  
       w Tenisie Stołowym

Na Hali Sportowej „Bilcza” odbyła się kolejna edycja turnieju o Puchar Wójta Gminy Morawica  
Mariana Burasa w Tenisie Stołowym. W ośmiu kategoriach do gry stanęło 99 tenisistów stołowych.  
Cztery wygrane padły łupem zawodników z naszej gminy.

Na najlepszych czekały puchary i dyplomy

Samorządowe  Centrum 
Kultury w Morawicy
ul. Spacerowa 7

        zapraSza 

20 grudnia (Niedziela), godz. 1600 na
„Jasełka” oraz śpiew kolęd i pastorałek od godz. 1500 

zapraszamy na Kiermasz  
ozdób świątecznych

Wstęp Wolny !!!

HARMONOGRAM  
ODBIORU  

ODPADÓW

Szanowni Mieszkańcy in-
formujemy, że HArMONO-
grAM OdBiOru OdPAdÓW 
z terenu gminy Morawica 
w 2016 r. nie ulega zmia-
nie. Odpady będą odbiera-
ne w terminach wskazanych 
w harmonogramie z ii poło-
wy 2015 r. tj. np. 1-sza śro-
da m-ca, 2-gi poniedziałek 
m-ca, itp. Harmonogram jest 
dostępny na stronie inter-
netowej www.morawica.pl 
w zakładce Odpady komu-
nalne.
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Podczas kongresu  Wójt gminy Morawica Ma-
rian Buras w swojej prezentacji pt.: „rozwój go-
spodarczy samorządu na przykładzie gminy Mo-
rawica” przedstawił atuty gminy jakimi są tereny 
inwestycyjne oraz bogata baza przedsiębiorców 
z wielu różnych branż przemysłu. W tegorocz-
nym spotkaniu uczestniczyli także przedsiębior-
cy z terenu gminy oraz pracownicy urzędu. Na 
przygotowanym stoisku promocyjnym delegacja 
z gminy zaprezentowała  firmy, tereny inwesty-
cyjne oraz ciekawe inwestycje z gminy Morawica.

To trzecia edycja Kongresu, który w tym roku 
postawił sobie za zadanie zgłębienie związków 
pomiędzy nauką a biznesem, wejście polskich 
firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyj-
nego wymiaru polskiej gospodarce. Lider rozwo-
ju regionalnego to ogólnopolski program pro-
mujący dobre standardy zarządzania. Laureatami 
mogą zostać samorządy, instytucje i firmy, które 
aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej 
i pozyskują fundusze unijne na inwestycje, a na-
stępnie sprawnie je realizują nie zapominające 
o potrzebach swoich mieszkańców. Konferencje 
odbyły się w łódzkim ArT_inkubatorze, gdzie ze-
brali się przedstawiciele samorządów, ośrodków 
naukowych oraz przedsiębiorcy. W tych dniach 

Tegoroczna edycja konkursu „ekologia się opłaca, szko-
ła w sprzęty się wzbogaca” znów cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem dzieci ze szkół podstawowych z tere-
nu gminy Morawica. ideą konkursu jest propagowanie 
oszczędnego korzystania z materiałów, segregowania od-
padów i rozsądnego gospodarowania zasobami natural-
nymi. 

W bieżącej edycji udział wzięło 215 dzieci z następują-
cych szkół: SP Brzeziny, SP Bilcza, SP dębska Wola, SP Obi-
ce, SP radomice. Łącznie zebrano około 12 tys. kg maku-
latury oraz ponad 1500 kg opakowań typu PeT. Wszystkie 
dzieci biorące udział w konkursie otrzymały słuchawki na-
uszne, do szkół zaś trafiły laptopy (i-iii miejsce Bilcza, ra-
domice i Brzeziny) oraz stoły z piłkarzykami (wyróżnienia 
dębska Wola i Obice). 

Konkurs realizowany był we współpracy z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wod-
nej w Kielcach.

Redakcja

Gmina Morawica otrzymała prestiżowy tytuł  
LIDERA ROZWOJU REGIONALNEGO

Nagroda została wręczona podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi zorganizowanego 
przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, który odbył się w dniach 5-6 listopada br. 

„Ekologia się opłaca,  
szkoła w sprzęty się wzbogaca”

Pod takim hasłem odbyła się kolejna edycja konkursu ekologicznego dla dzieci ze szkół z gminy Morawica. 
w tym roku udział w nim wzięło 215 uczniów szkół podstawowych. Łącznie zebrali około 12 tys. kg 
makulatury, a także ponad 1500 kg opakowań typu PET.

odbyły się panele dyskusyjne poświęcone najważniejszym zagadnieniom 
polskiej gospodarki. Środowiska naukowe, gospodarcze i społeczne prowa-
dziły także dyskusje o sprawach, które mają kluczowe znaczenie dla przy-
szłości Polski i europy.

Tytuł „Lidera rozwoju regionalnego” to kolejne ogólnopolskie odznaczenie dla gminy Morawica

udział w tegorocznej edycji konkursu wzięło aż 215 uczniów. Najlepsi otrzymali nagrody
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    Halowe Zawody  
          Regionalne i Towarzyskie  
w skokach przez przeszkody


