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W Centrum Kultury w Morawicy  

po raz pierwszy w historii wręczono 

Nagrody Wójta Gminy Morawica  

w Dziedzinie Kultury.  

Szczegóły na stronie 14

Remont krytej pływalni „Koral” w Morawicy kosztował  
2 miliony 100 tysięcy złotych fot. Bartosz Kruk

Zaszczytnym tytułem oraz nagrodą pieniężną uhonorowa-
no czternastu artystów i jeden zespół fot. Radomski

Wyremontowana i rozbudowana  
Kryta Pływalnia „Koral”  

w Morawicy już jest otwarta.  
Na gości czeka  

wiele nowych atrakcji.

Szczegóły na stronie 23

W Centrum Samorządowym  
w Morawicy odbyło się dorocznego 

spotkanie organizacji pozarządowych 
działających na terenie  

gminy Morawica. 

Szczegóły na stronie 9

Podczas spotkania rozmawiano o rozwoju i integracji sto-
warzyszeń fot. Bartosz Kruk



NA FERIE
„KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o.  

informuje,  
iż w terminie od 14 lutego 2015 roku  

do 1 marca 2015 roku włącznie,   
przy zakupie każdego biletu  
klient otrzymuje dodatkowe  

30 minut pobytu na basenie.

Zgłoszenie awarii wodociągów  
i kanalizacji

Zakład Gospodarki Komunalnej

tel. 311-47-95

dzwonić można w godz. 7.30 - 15.30

Oczyszczalnia Ścieków w Brzezinach

tel. 311-49-28 czynna całą dobę
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Ośrodek Tradycji Garncarstwa  
w Chałupkach zaprasza

Od wtorku do niedzieli w godz. 10-16. Ekspozycja sta-
ła: wystawa wyrobów garncarskich garncarzy z Chału-
pek i zaprzyjaźnionych miejscowości, miejsce pracy  
garncarza. Bilety: 4 zł - osoba dorosła i 2 zł - uczniowie  
i studenci. Rezerwacji wycieczek można dokonać tele-
fonicznie (041) 311-87-02 (u przewodnika ośrodka).
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KORAL NA FERIE

„KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. informuje, 

iż w terminie od 14 lutego 2015 roku 

do 1 marca 2015 roku włącznie,  

przy zakupie każdego biletu klient otrzymuje 

dodatkowe 30 minut pobytu na basenie.

Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo ulegają zmianie 
godziny pracy Urzędu Gminy w Morawicy
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wypełnili ankietę  

oraz podzieli się z nami swoimi uwagami. 
W formie papierowej do Urzędu Gminy w Morawicy wpłynęło łącznie 194 an-
kiety i tak:

1) za opcją pierwszą tj. poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30 opowiedziało 
się  68 osób,

2) za opcją drugą tj. poniedziałek 9.00 - 17.00 opowiedziało się 126 osób.
W formie elektronicznej wpłynęło 280 ankiet i wyniki przedstawiają sie na-
stępująco:

1) za opcją pierwszą tj. poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30 opowiedziało 
się  32 osoby,

2) za opcją drugą tj. poniedziałek 9.00 - 17.00 opowiedziało się 248 osób.
Podsumowując, w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Morawicy 
wypowiedziało sie łącznie 474 osoby,  z czego 374 opowiedziało się za opcją 
drugą.
W związku z powyższym informuję, iż z dniem 1 marca 2015 r. ulegają zmia-
nie 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

                                                                        Marian Buras
                                                                   Wójt Gminy Morawica

Serdecznie zapraszamy
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WyBORy 1 tuRA Wójt GMINy MORAWIcA

NAZWA KOMITETU LICZBA GŁOSÓE NA KANDYDATA %GŁOSÓW 

Buras Marian Adam - bezpartyjny KWW Nasza Gmina Morawica 4 983 83.34

Lach Andrzej  - członek partii Polska Razem Jarosława Gowina KW Polska Razem Jarosława Gowina 398 6.66

Ryk Joanna Dorota – członek partii PSL KWW Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica 598 10.00

Kandydaci razem 5 979 100

KANdydAcI dO RAdy GMINy W MORAWIcy
Okręg  

wyborczy
Kandydat Komitet wyborczy

Liczba  
uzyskanych głosów

1 Łukasz Znój Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica 11

1 Renata Machulska Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 77

1 Stanisław Kubicki Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica 9

1 Wiesław Paweł Frankowicz Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom 115

2 Dorota Ewa Woś Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 45

2 Michał Mateusz Tworek
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica

133

2 Damian Michał Woźniak Komitet Wyborczy Wyborców Damian Woźniak 366

3 Mariola Stanisława Purgał Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 29

3 Janusz Wojtyś Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica 145

3 Piotr Marcin Szałas
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica

142

3 Łukasz Kamil Sygut Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom 102

4 Krzysztof Stanisław Strąk Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica 142

4 Dorota Sabat
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica

115

5 Zofia Strójwąs
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica

128

5 Ewa Zaczek-Kucharska Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom 203

5 Jacek Piotr Osman Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica 185

6 Anna Teresa Skucińska
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica

69

6 Agnieszka Koźbiał
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica

94

6 Paweł Piotr Pajączkowski
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

173

Wyniki wyborów samorządowych
16 listopada w całym kraju odbyły się wybory do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw, 
a także wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Prezentujemy wyniki wyborów samorządo-
wych 2014 w gminie Morawica. Urzędujący od 24 lat wójt Marian Buras wygrał z pond 83% poparciem 
i tym samym został wójtem gminy Morawica już po raz siódmy.
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6 Andrzej Łukasz Śnioch
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Śniocha

138

7 Piotr Dudek Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica 113

7 Michał Szczepan Jędrzejczyk
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica

239

8 Łukasz Paweł Wojda Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom 122

8 Marek Paweł Sołtys
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica - Nasza Przyszłość

65

8 Paweł Dudek
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica

55

8 Piotr Kaczor Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica 74

9 Dorota Monika Iwanowska Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 20

9 Agnieszka Halina Szczerba Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica 141

9 Andrzej Radomski
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

145

9 Marcin Piecyk Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica 150

10 Tomasz Karyś Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica 132

10 Jan Wawrzyniec Wróblewski Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica 204

10 Agnieszka Dorota Orlińska Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom 149

11 Tadeusz Stanisław Kuc Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica 201

11 Mirosława Niemeczek Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 78

12 Tomasz Marek Domagała
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica

274

12 Ewa Turas Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica 91

13 Leszek Jan Cygan Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica 239

13 Grzegorz Wojciech Migas Komitet Wyborczy Oburzeni 32

13 Wiesław Więckowski
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

20

13 Jacek Karol Kubicki
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom

127

13 Leszek Józef Bedla
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica

41

14 Barbara Danuta Woźniak-Mierzwa Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 41

14 Paweł Michał Zawierucha
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica

121

14 Bartosz Kruk
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica

156

14 Norbert Piotr Pabian
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

47

15 Łukasz Marek Zys
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

11

15 Marianna Władysława Parlicka-Słowik
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica

137

15 Robert Krzysztof Żołądek
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica

98

15 Ryszard Tarka Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom 103
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tadeusz 
Kuc 

Lat 58

To jego pierwsza kadencja w Radzie Gmi-
ny Morawica. Uprzednio był sołtysem miej-
scowości Bilcza. Ma wykształcenie zawodo-
we ze specjalizacją mechanik urządzeń ko-
lejowych. W Radzie pełni funkcję zastępcy 
komisji ds. bezpieczeństwa.

Paweł 
PAjącZKOWSKI 

Lat 28

W Radzie Gminy Morawica zasiada już 
drugą kadencję. Pracuje w firmie Zinbud. 
Chce spełnić się jako radny Gminy Morawi-
ca, wspierając rozwój wszystkich miejsco-
wości.

Marianna 
PARlIcKA-SłOWIK 

Lat 63

W Radzie Gminy Morawica zasiada już po 
raz siódmy. Ma wykształcenie wyższe, z za-
wodu jest nauczycielem polonistą. Od 1972 
r. do 1978 r. pracowała w Szkole Podstawo-
wej w Brudzowie, a od 1978 r. aż do eme-
rytury w Zespole Placówek Oświatowych 
w Morawicy. Radna od 1998 r., przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fi-
zycznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych, od 
2001 r. pełni funkcję prezesa Stowarzysze-
nia Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej w Morawicy. 

Marcin 
PIEcyK 

Lat 36

W Radzie Gminy Morawica zasiada po raz 
pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Jest 
absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej 
i Akademii Finansów w Warszawie. pracu-
je w Komendzie Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kielcach. 

Kim są nowi Radni
Przedstawiamy sylwetki 15 radnych kadencji 2014 - 2018. To ci ludzie przez najbliższe 4 lata będą re-
prezentować mieszkańców Gminy Morawica w Radzie Gminy.

leszek  
cyGAN 

Lat 62

W Radzie Gminy Morawica zasiada po raz 
pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Ukoń-
czył Politechnikę Świętokrzyską ze spe-
cjalizacją budownictwa lądowego. Pracuje 
w Agencji Reklamy „Test” spółka z o.o.

tomasz  
dOMAGAłA 

Lat 37

W Radzie Gminy Morawica zasiada po 
raz pierwszy. Posiada wykształcenie śred-
nie techniczne, jest technikiem budownic-
twa. Pracuje w firmie Handlowo Usługowej 
w branży budowlanej jako specjalista d./s. 
sprzedaży.

Wiesław 
FRANKOWIcZ

Lat 46 

W Radzie Gminy Morawica zasiada po 
raz pierwszy. Posiada wykształcenie śred-
nie techniczne. Prowadzi własną działal-
ność gospodarczą. Od 15-tu lat współpracu-
je z firmą Cyfrowy Polsat S.A. w Warszawie.

Michał 
jędRZEjcZyK 

Lat 29

Jest radnym gminy Morawica po raz pierw-
szy. Ma wykształcenie wyższe prawnicze. 
Pracuje w Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim Jana Pawła II. Jest asystentem w Kate-
drze Bankowości, Instytucji Finansowych 
i Prawa Finansowego WZPiNoS KUL w Sta-
lowej Woli.  Prowadzi prywatną praktykę 
w Kancelarii Radcy Prawnego w Morawicy.

Bartosz 
KRuK 

Lat 34

W Radzie Gminy Morawica zasiada po raz 
pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Ukoń-
czył technikum fototechniczne w Warsza-
wie, a następnie Akademię im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie na kierunku Sztuka 
- specjalizacja projektowanie graficzne.
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Krzysztof 
StRąK 

Lat 55

Zasiada w Radzie Gminy Morawica już po 
raz piąty. Urodził się 1959 roku w Chmiel-
niku. Jest absolwentem State University of 
New York (SUNY) w Morrisville (USA). Żo-
naty (żona Bernarda), dwie córki: Barbara 
i Magdalena. Prowadzi gospodarstwo rolne 
w Radomicach o powierzchni 15,50 ha. Spe-
cjalność: hodowla bydła mlecznego. Delegat 
kielecki Izby Rolniczej. 

łukasz 
WOjdA 

Lat 34

W Radzie gminy Morawica zasiada po raz 
pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Prowa-
dzi własną działalność gospodarczą. 

janusz 
WOjtyŚ 

Lat 64

Jest radnym od 1990 roku. To już jego siód-
ma kadencja. Przez pierwszych sześć ka-
dencji pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady Gminy Morawica. Posiada wykształ-
cenie wyższe ogrodnicze. Prowadzi gospo-
darstwo rolne o powierzchni 17 ha. 

damian Michał 
WOźNIAK 

Lat 25lat

Ma wykształcenie średnie. Obecnie jest 
w trakcie studiów na WSH w Kielcach, kie-
runek Zarządzanie. Pracuje w rodzinnej fir-
mie zajmującej się produkcją wędlin. W Ra-
dzie zasiada już drugą kadencję. Poprzed-
nio był członkiem komisji bezpieczeństwa 
oraz komisji oświaty. Obecnie pełni funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mora-
wica. 

jan Wawrzyniec 
WRóBlEWSKI 

Lat 63

Jest radnym Rady Gminy Morawica drugą 
kadencję. W poprzedniej kadencji był wice-
przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury 
Fizycznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Po-
siada wykształcenie wyższe. Jest na emery-
turze. 

Ewa 
ZAcZEK-KuchARSKA 

Lat 61

W Radzie Gminy Morawica zasiada po raz 
pierwszy. W tej kadencji w tajnym głoso-
waniu została wybrana na Przewodniczą-
cą Rady Gminy Morawica. Ma wykształce-
nie wyższe medyczne ze stopniem dr Nauk 
Przyrodniczych. Pracuje na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest pra-
cownikiem naukowym na stanowisku ad-
iunkta.

Agnieszka Olech
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Sprostowanie
Uprzejmie zawiadamiamy, że w po-
przednich numerach „Wiadomości 
Morawickich” podaliśmy niepełny 
wykaz ulic z  Okręgu 13, w  którym 
radnym został wybrany Leszek Cy-
gan. Poniżej podajemy pełny wykaz 
ulic z Okręgu 13:  

Okręg 13 (Sołectwo: Bilcza, ulice: Ala-
bastrowa, Ametystowa, Barytowa, Bazal-
towa, Brylantowa, Bursztynowa, Dębowa, 
Dolomitowa, Granitowa, Jesionowa, Kal-
cytowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwalio-
wa, Koralowa, Kredowa, Krokusowa, Krót-
ka, Kryształowa, Krzemieniowa, Kwarcy-
towa, Liliowa, Lipowa, Mała, Marmurowa, 
Modrzewiowa, Osikowa, Podgórze, Róża-
na, Rubinowa, Skalna, Spacerowa, Topo-
lowa, Szafirowa, Tulipanowa, Wierzbowa, 
Żeromskiego od nr 52 do nr 140, Żwirowa)

Redakcja 
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Po zdrowie do lodowatej wody
To już czwarty sezon, jak członkowie Świętokrzyskiego Klubu Morsów zażywają tu lodowatych kąpie-
li. Jak zgodnie twierdzą, zimowe pluskanie się to nie tylko doskonały sposób na poprawę nastroju, ale 
przede wszystkim to świetna recepta na zdrowie. Do grona Świętokrzyskich Morsów w tym sezonie do-
łączyła siedmioletnia Alicja Marczewska z Kielc. 

– Dzięki naszej pasji nabywamy od-
porności, przestajemy chorować i uod-
parniamy się na wszelkiego rodzaju in-
fekcje. Jednym słowem jesteśmy zaharto-
wani – przekonywali członkowie Święto-
krzyskiego Klubu Morsów. Podobno pró-
bować uodparniających zimnych kąpieli, 
jak zapewniali, może każdy. – Przed ką-
pielą trzeba się dobrze rozgrzać. Do lodo-
watej wody może wejść każdy. Polecamy 
wszystkim i zapraszamy do wspólnych 
kąpieli – zachęcały Świętokrzyskie Morsy.

Długo namawiać do dołączenia do 
Jak twierdzą Morsy, dzięki lodowatym kąpielom nabierają odporności    fot. Bartosz Kruk

Klub Seniora „Zawsze Młodzi”
Nowa organizacja „Zawsze Młodzi”, zrzeszająca rencistów i emerytów z Gminy 
Morawica,  organizuje szereg atrakcji dla swych członków, prezes Klubu Zofia Go-
dzisz z entuzjazmem informuje o kolejnych pomysłach, w każdym tygodniu coś 
dzieje. 

„Zawsze Młodzi” pod kierunkiem instruktorki Jolanty Dre-
zno odbyli kurs nauki nordic walking, uczestniczyli w szkole-
niu wolontariuszy Szlachetnej Paczki, a na spotkaniu ze Strażą 
Gminą wzbogacili wiedzę na temat bezpieczeństwa na drogach. 
Strażnicy ofiarowali dla Klubu odblaski. Podczas zajęć odby-
wa się bezpłatna gimnastyka pod kierunkiem Janiny Jędrochy. 
Udana impreza - Pożegnanie lata - ze względu na niesprzyjającą 
aurę miała miejsce w Centrum Kultury, w menu były pieczone 
jabłuszka i kiełbaski zasponsorowane przez jednego z radnych. 

Z okazji Dni Otwartych Centrum Samorządowego członkinie 
Klubu przygotowały dla gości smaczne pierogi z mięsem, piero-
gi z kapustą i grzybami oraz pierogi ze szpinakiem, a także sa-
łatki jarzynowe i ciasto. Stoisko Klubu Zawsze Młodzi dekoro-
wał kosz z jabłkami. W październiku członkowie Klubu jako wo-
lontariusze w ramach akcji Podziel się obiadem, organizowanej 
przez Bank Żywności w marketach Lewiatan, Carrefour, Bie-
dronka,  Delikatesy Centrum zachęcali klientów do hojności. 
Ratownik medyczny Artur Kołbuc nieodpłatnie przeprowadził 
warsztaty na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. 
W ramach promocji odbył się pokaz tańców w kręgu, które zo-
staną dopracowane podczas karnawału. 

Dzięki współpracy z panią dyrektor Szkoły Medycznej Rena-
tą Antos członkowie Klubu korzystają z bezpłatnych zabiegów 
kosmetycznych, masaży oraz porad dietetycznych. Obecnie za-
jęcia poświęcone są wykonywaniu dekoracji świątecznych. Pod-
czas XX Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Se-
niorów reprezentanci Klubu brali udział w warsztatach pod ha-
słem „Teraz My”, podczas którego mieli satysfakcję podziwiać na 
scenie naszych artystów za wysoki poziom: panią Cecylię Kor-
ban za gawędę, Marię Żebrowską i zespół Brzezinianki za śpiew. 

27 listopada odbył się wieczór andrzejkowy dla seniorów. Za-
wsze Młodzi pokazali jak wspaniale potrafią się bawić, wspólnie 
śpiewać, a nawet tańczyć. Uczestnicy z entuzjazmem powtarza-
ją, iż był to bardzo udany wieczór. 

W Klubie panuje rodzinna, przyjazna atmosfera, dlatego 
przybywają nowi członkowie. Zarząd w dalszym ciągu zaprasza 
rencistów i emerytów. Spotkania odbywają się w każdy czwar-
tek o godzinie 17.00 w Samorządowym Centrum Kultury w Mo-
rawicy. 

Redakcja

Podczas jednego ze spotkań specjalnie dla Klubu Seniora 
wystąpił kabaret „Jeszcze nie starszych panów” 
 fot. Bartosz Kruk
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Świętokrzyskiego Klubu Morsów nie 
trzeba było siedmioletniej Alicji Marczew-
skiej z Kielc, która po raz pierwszy weszła 
do lodowatej wody na początku stycz-
nia. – Hartowałam się polewając zimną 
wodą nogi w wannie – zdradziła nam Ali-
cja Marczewska, najmłodszy Świętokrzy-
ski Mors, która co prawda za pierwszym 
razem nie weszła głęboko, ale zapewnia-
ła, że to dopiero początek jej przygody 
z lodowatymi kąpielami. Przykład bierze 
z taty, który szykuje się do wzięcia udzia-
łu w akcji pobicia rekordu Guinessa pod 
względem liczby kąpiących się jednocze-
śnie w Bałtyku. – Kąpię się od zeszłego 
roku i faktycznie widzę, jak dobroczyn-
ne skutki mają te lodowate kąpiele na 
mój organizm – przyznał Piotr Marczew-
ski, który w zimnym morawickim zalewie 
wytrzymał najdłużej ze wszystkich, bo aż 
piętnaście minut. – Początkujący nie po-
winni przebywać w wodzie zbyt długo. 
Później można stopniowo ten czas wy-
dłużać. Należy też pamiętać o porządnej 
rozgrzewce tuż przed wejściem – dora-
dzał wszystkim początkującym. 

– „Morsowanie” to samo zdrowie – 
przekonywała inna członkini Świętokrzy-
skiego Klubu Morsów, Mirosława Nie-

meczek, mieszkanka Bilczy, która prosto 
z lodowatej wody gorąco zachęcała do 
spróbowania zimnych kąpieli – Kąpać się 
można w każdym wieku. Zdecydowanie 
poprawia się krążenie, odporność i zdro-
wie. Naprawdę warto – zapewniała. – 
Poza tym wszystkim mamy też ogromną 
satysfakcję z pokonania własnych słabo-
ści. Te kąpiele mają dobroczynny wpływ 
również na nasze psychiczne samopoczu-
cie – dodała Marta Kubicka z Kielc.     

Morsy kąpią się nad zalewem w Mo-
rawicy od listopada do kwietnia. W tym 
czasie regularne spotkania na plaży orga-
nizowane są w każdą sobotę o godzinie 
15:30 i niedzielę o godzinie 12:00. – Za-
praszamy wszystkich chętnych do spró-
bowania lodowatych kąpieli nad zalew 
do Morawicy we wszystkie weekendy – 
zapraszają członkowie Świętokrzyskiego 
Klubu Morsów.

Agnieszka Olech

Morsy kąpią się nad morawickim zalewem od listopada do kwietnia   fot. Bartosz Kruk

Jedna z najnowocześniejszych w kraju 
wylęgarni drobiu już otwarta

Jedna z najnowocześniejszych w kraju wylęgarni drobiu powstała w Woli Morawickiej. Kosztowała 6 mi-
lionów złotych. Dokonano uroczystego otwarcia inwestycji. Szacuje się, że rocznie wykluwać się tu bę-
dzie 11 milionów piskląt.

Hale z nowoczesnym sprzętem powstały na po-
wierzchni dwóch tysięcy metrów kwadratowych. - Myśl 
budowy takiego kompleksu zrodziła się  ponad dziesięć 
lat temu. Jednak dopiero teraz dojrzeliśmy do realizacji 
naszych planów - powiedział Stanisław Nowak jeden ze 
współwłaścicieli rodzinnej firmy Bildrob w Woli Mora-
wickiej, podczas uroczystego otwarcia obiektu. 

Jak zapewniano zebranych, o takich warunkach do 
rozwoju, nie jedno zapłodnione jajo może tylko powa-
żyć. – Mamy najnowocześniejsze urządzenia. Jaja, któ-
re w swoistych inkubatorach przebywają 19 dni mają od-
powiednią temperaturę i co jakiś czas są przekręcane, tak 
jak naturalnie robi to kura – tłumaczy kierownik zakładu 
Radosław Gierczak. 

Na dzień dzisiejszy w wylęgarni drobiu zatrudnio-
nych jest 12 osób, ale docelowo ma ich być 14. – Zatrud-
niamy pracowników tylko z terenu gminy Morawica. Ta-
kie było założenie od samego początku – zaznaczył Sta-
nisław Nowak. 

Warto podkreślić, że firma Bildrop działa w branży 
drobiowej na terenie gminy Morawica już od trzydzie-
stu lat. Właścicielami są trzej bracia: Stanisław, Tadeusz 
i Wiesław Nowakowie. W podkieleckiej Bilczy mają za-
kład hodowlany dla piskląt, a  obok wylęgarni w Woli 
Morawickiej od lat istnie ogromna hodowla kur i kurcza-
ków, których jaja trafiać będą teraz do nowej wylęgar-

nii. łącznie  w trzech zakładach zatrudnionych jest ponad 50 ludzi. 
– Ogromnie się cieszę, że ta rodzinna firma od lat działająca na terenie 
gminy Morawica tak wspaniale funkcjonuje. Gratuluję rozwoju i życzę 
wielkich sukcesów – mówił podczas wczorajszego otwarcia wójt gminy 
Morawica, Marian Buras.    

Agnieszka Olech

Hale z nowoczesnym sprzętem powstały na powierzchni dwóch  
tysięcy metrów kwadratowych. Zaproszeni goście zostali  
oprowadzeni po wylęgarni.                                      fot. Bartosz Kruk
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Spotkanie uświetnił występ zuchów z Zespołu Szkół w Bilczy
 fot. Bartosz Kruk

Rozmawiali o rozwoju  
i integracji stowarzyszeń

W Centrum Samorządowym w Morawicy odbyło się dorocznego spotkanie organi-
zacji pozarządowych działających na terenie gminy Morawica. Oprócz podsumo-
wania ich ubiegłorocznej działalności rozmawiano na temat rozwoju i większej in-
tegracji stowarzyszeń, a także stworzenia Centrum Wsparcia Organizacji Pozarzą-
dowych w Morawicy.

- Organizacje pozarządowe w naszej 
gminie odgrywają znaczącą rolę. Prowa-
dzą szkoły podstawowe, przedszkola, 
czy świetlice, organizują spotkania, festy-
ny plenerowe, a nawet wydają publika-
cje. Nie obca jest im również działalność 
sportowa, charytatywna, czy działalność 
na rzecz ochrony dóbr kultury. Organi-
zują też wypoczynek dzieci i młodzie-
ży, a także prowadzą szeroką współpra-
cę zagraniczną – mówił podczas spotka-
nia wójt gminy Morawica, Marian Buras. 
- Większość z tych organizacji pozarzą-
dowych opiera się głównie na społecznej 
działalności ich zarządów i za tą społecz-
ną działalność wszystkim Państwu dzię-
kuję. Dziękuję też za to, że chce wam się 
tak dużo i bezinteresownie robić dla spo-
łeczeństwa. Z naszej strony zawsze bę-
dziecie mieć wsparcie – zapewnił wójt, 
Marian Buras.

GMINA PRZEZNAcZyłA  
PONAd 3 MIlIONy dOtAcjI 

dlA StOWARZySZEń
A to wsparcie ze strony gminy Morawi-

ca w minionym roku było duże. - W 2014 
roku gmina Morawica przekazała organi-
zacjom pozarządowym blisko 3 miliony 
dotacji. Dodatkowo też udzieliła czterech 
nieoprocentowanych pożyczek na reali-
zację zadań publicznych w łącznej kwo-
cie blisko 150 tysięcy złotych – poinformo-
wała Monika Malicka, kierownik Refera-
tu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Mo-
rawica. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym 

roku gmina przekazała stowarzyszeniom na prowadzenie tzw. „małych szkół” ponad 1 
milion 509 tysięcy złotych, a na funkcjonowanie przedszkoli prowadzonych przez sto-
warzyszenia blisko 1 milion 100 tysięcy złotych. Przypominamy, że samorząd gminny 
zapewnia opiekę przedszkolną wszystkim dzieciom z terenu Gminy Morawica.

tO tutAj dZIAłA NAjWIęcEj StOWARZySZEń  
W WOjEWódZtWIE

Jak podkreślano, gmina Morawica jest zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o ilość or-
ganizacji pozarządowych na terenie województwa świętokrzyskiego. - Obecnie funkcjonu-
je u nas już 47 organizacji pozarządowych, w tym 38 stowarzyszeń, a wśród nich trzynaście 
ochotniczych straży pożarnych, cztery fundacje, trzy spółdzielnie socjalne oraz dwa związ-
ki zawodowe – powiedziała Monika Malicka, kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promo-
cji Gminy Morawica. – W gminie Morawica z roku na rok przybywa stowarzyszeń. Dzięki 
temu widać, że wzrasta aktywność i działalność społeczeństwa obywatelskiego, co ogrom-
nie cieszy – podkreślał podczas spotkania wójt gminy Morawica, Marian Buras.

W MORAWIcy POWStANIE cENtRuM  
WSPARcIA ORGANIZAcjI POZARZądOWych

Podsumowanie dotychczasowej działalności stowarzy-
szeń  i omówienie ich dalszej współpracy z Gminą Morawi-
ca, ale przede wszystkim integracja pomiędzy przedstawicie-
lami poszczególnych organizacji pozarządowych i wzajemna 
wymiana doświadczeń – to główne cele corocznego spotka-
nia. Tym razem dyskutowano także na temat powołania do 
życia Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Z tym 
pomysłem wystąpił prezes Fundacji „Możesz Więcej”, Marcin 
Agatowski oraz wiceprezes Jan Duda. Obaj przybliżyli głów-
ne idee stworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Or-
ganizacji Pozarządowych w Morawicy.

Doroczne spotkanie stowarzyszeń działających na terenie 
gminy Morawica uświetnił na zakończenie występ zuchów 
z Zespołu Szkół w Bilczy.

Agnieszka Olech

Na terenie gminy Morawica funkcjonuje 47 organizacji pozarządowych,  
w tym 38 stowarzyszeń.      fot. Bartosz Kruk
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Bo ich rodziny umierały na wojnie
Wzruszający występ Zespołu Ludowego “Ostrowianki” w Centrum Samorządowym w Morawicy

- Na Kielecczyźnie Ostrów jest, to jest 
rodzinna nasza wieś. Lata przemijają, śla-
dy zacierają. My dziś śpiewamy o tym 
pieśń, ile ta wioska przeżyła, gdy ostatnia 
wojna była. Dziś w każdej rodzinie łza 
gorzka popłynie, bo swoich bliskich stra-
ciła - Panie z Zespołu  Ludowego “Ostro-
wianki” słowem i pieśnią pokazały praw-
dziwe okrucieństwo wojny. 

NIEKtóRZy jESZcZE  
PAMIętAją

W Centrum Samorządowym w Mo-
rawicy odbył się wzruszający wieczór 
wspomnień przygotowany przez miesz-
kankę Ostrowa w gminie Chęciny, Ma-
rię Seweryn.  Utwory,  które ułożyła zna-
na poetka ludowa z Nidy, Cecylia Korban 
opisywały prawdziwą historię mieszkań-
ców Ostrowa, którzy w tragiczny sposób 
zginęli podczas II Wojny Światowej. Wy-
stęp Ostrowianek rozpoczęła Henryka 
Baran. - Tu pośrodku wioski stoi drzewo 
do dziś, które to widziało, co się wtedy 
działo.  Chłopi znakiem krzyża w strachu 
się żegnają. Kładą się niewinni, Niem-
cy się znęcają. Jezus i Maryja głośno było 
słychać, pod koniec już każdy nie mógł 
z nich oddychać - deklamowała Pani 
Henryka wzbudzając wśród licznie zgro-
madzonej w Centrum Kultury w Mora-
wicy widowni duże emocje.

PONIEWIERANI  
WIęźNIOWIE

Artystki słowem i pieśnią pokazały, ja-
kie okrucieństwo niesie ze sobą wojna. 
- Nie daj Boże wojny teraz i w przyszło-

NIE WOlNO  
NAM ZAPOMNIEć!

W podobnym tonie, jak “Ostrowian-
ki” wystąpiła znana przede wszyst-
kim z kabaretów, grupa “Jeszcze nie 
starszych panów” z gminy Morawica. 
w Tym wyjątkowym dniu mężczyźni 
zaśpiewali pieśni patriotyczne, 
w których motywem przewodnim była 
oczywiście wojna.

O dużej roli takich występów mówił 
zebranym wójt Gminy Morawica, Marian 
Buras. Podkreślał, że musimy pamiętać 
o tym, jak bardzo wojna była okrutna, 
po to, żeby nie dopuścić do powtórzenia 
tych dramatycznych wydarzeń. 

Na koniec Wieczoru Pamięci wszys-
cy goście zgromadzili się na korytarzu 
i długo wspominali dramatyczne historie 
swoich przodków.

Agnieszka Olech

ści. Broń od hitleryzmu, zagłady ludzko-
ści - podkreślały panie.

 W trakcie występu odczytany został 
także wzruszający list byłego więźnia obo-
zu koncentracyjnego, Mieczysława Para-
dowskiego. Autor z opowiadał w nim o be-
stialskim traktowaniu więźniów oraz o ich 
niegasnącej nadziei na powrót do domu. 
Najbardziej wzruszająca była jednak opo-
wieść o trzech braciach z Ostrowa, którzy 
zginęli w trakcie wojny, o ich waleczności, 
ale także o trudach dnia codziennego i mi-
łościach, które nie miały szans na spełnie-
nie. - Ile to takich chłopców zginęło, nikt 
nawet nie wie, gdzie ich grób jest. Dziś za 
ich walkę, za naszą wolność złóżmy im 
wszystkim w milczeniu cześć - deklamo-
wały panie po czym w Centrum Samorzą-
dowym nastała głucha cisza.

„Ostrowianki” opowiedziały zebranym prawdziwą historię mieszkańców Ostrowa, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej.    
      fot. Radomski

Znana głównie z kabaretów grupa „Jeszcze nie starszych panów” wystąpiła tym 
razem z wiązanką pieśni patriotycznych.                                             fot. Radomski



Luty 2015  nr 2/2015 (268)  WIADOMOŚCI MORAWICKIE

11

17 stycznia, Fundacja Kultury Regio-
nalnej „Radostowa” i Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Starachowicach zaprosi-
ła przedstawicieli Grupy Literackiej „Bo-
cianie Gniazdo” zrzeszonej przy Towa-
rzystwie Przyjaciół Ziemi Morawickiej 
na Noworoczny Salon Literacki. Pro-
gram przewidział promocję tomiku wier-
szy inspirowanych Biblią Reliefy i witraże 
Agnieszki Zięby-Dąbrowskiej.

Słowo wstępne wygłosił ks. dr Euge-
niusz Dymowski, który zapoznał uczest-
ników spotkania, również ze swoimi 
utworami z tomiku Wiersze wybrane. Dotyk 
pamięci. Do recytacji utworów własnych 
zaproszono także poetów z nad Kamien-
nej, Silnicy i Nidy. Z „Bocianiego Gniaz-
da”, wiersze własne recytowały: Daniela 
Kowalska i Irena Piotrowicz. Wciąż jesz-
cze w świąteczny nastrój wprowadził ze-
branych chór Contentus oraz występ wo-
kalisty i gitarzysty Artura Bińka. 

Na koniec komisja konkursowa ogło-
siła wyniki „Turnieju jednego wiersza”. 
Pierwsze miejsce za wiersz Szkatułka zdo-
była Bernadetta Bąkowska z grupy Wikli-
na (Skarżysko Kamienna), II miejsce za 
wiersz Ta sama zdobył Zdzisław Kobier-
ski również z grupy Wiklina, a miejsce III 
za wiersz Pokój na nowy rok zdobyła Doro-
ta Mostowiec z grupy Bocianie Gniazdo 
(Morawica). Wyróżnienie otrzymali: Zyta 

„Bocianie Gniazdo” rozsławia Morawicę
III miejsce w „Turnieju jednego wiersza” zdobyła Dorota Mostowiec z Grupy Literackiej „Bocianie Gniaz-
do”. Podczas spotkania starachowickiego „Salonu Literackiego” do recytacji utworów własnych zapro-
szono także poetów z „Bocianiego Gniazda”. Wiersze własne recytowały: Daniela Kowalska i Irena Pio-
trowicz. 

Trych z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Kielcach, Irena Paździeż ze 
Związku Literatów Polskich, Marek Sku-
za z Bocianiego Gniazda, oraz poeci – Ja-
nusz Niewczas i Anna Zakrzewska. 

Warto przypomnieć, że „Bocianie 
Gniazdo” jest młodą grupą literacką, po-
wstałą 4 czerwca 2012 roku, a jak widać 

na arenie świętokrzyskich twórców spi-
suje się znakomicie. Dotąd w literaturze 
pojawiały się określenia; poeci z nad Ka-
miennej, poeci się czynsonidzia, czy też 
poeci znad  mówić także o poetach z nad 
Nidy.

Redakcja

Zwycięscy w nagrodę otrzymali oczywiście książki     fot. Arch. 

W tym roku mieliśmy przyjemność go-
ścić wójta gminy Morawica Mariana Bu-
rasa, Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Kazimierę Szałas, Prze-
wodniczącą  Rady Gminy Morawica Ewę 
Zaczek-Kucharską, ks. Czesława Krzysz-
kowskiego oraz rodziny uczestników. 

Uroczystość odbyła się w niezwykle 
miłej, świątecznej atmosferze przy trady-
cyjnych wigilijnych potrawach,  przygo-
towanych przez terapeutów i uczestni-
ków ŚDS w ramach treningu kulinarnego. 
Wszystkim uczestnikom spotkania jesz-

Z życia Środowiskowego  
Domu Samopomocy w Brudzowie…

Uroczyste spotkanie wigilijne zakończyło kolejny rok działalności Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Brudzowie, funkcjonującego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

cze raz dziękujemy za  przybycie i wspar-
cie naszego ośrodka w podejmowanych 
inicjatywach.

Nowy rok jest okazją do podsumowa-
nia działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy.

Rok 2014 zaczęliśmy od występu na-
szej grupy teatralnej ,,Mefisto” w Cen-
trum Samorządowym w Morawicy.  Przy-
gotowany z okazji dnia zakochanych 
spektakl ,,Mały książę”, który cieszył się 
uznaniem licznie przybyłych widzów. Do 

dziś wspominamy towarzyszące wystę-
powi emocje, nagradzające naszą pracę 
i odwagę brawa oraz miłe przyjęcie przez 
organizatorów.

W marcu, coroczne przygotowania do 
Dnia Kobiet pochłonęły męską część na-
szej grupy. Wykorzystując talent kome-
diowy uczestnicy przedstawili historię 
obchodzenia tego święta. Drobne upo-
minki, były dopełnieniem tego uroczyste-
go dnia.

W czerwcu wzięliśmy udział w szó-
stej edycji imprezy dla osób niepełno-
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sprawnych- ,,Spartakiada Golgota Świętokrzyska” w Kał-
kowie. Podczas zawodów nasi reprezentanci uczestniczy-
li w konkurencjach indywidualnych takich jak: rzut lotką, 
ringo oraz dwóch grach zespołowych - turnieju piłki nożnej 
i przeciąganiu liny. Po raz pierwszy w historii tej imprezy 
rywalizowali pracownicy ŚDS. Organizatorem Spartakiady 
był Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stryko-
wie przy współpracy Parafii w Kałkowie, Zrzeszenie Spor-
tu i Rekreacji ,,Start” w Kielcach oraz Stowarzyszenie Po-
mocna Dłoń.

Również w czerwcu byliśmy organizatorami spotka-
nia integracyjnego. Gościliśmy uczestników i pracowni-
ków Środowiskowego Domu Samopomocy z Mniowa. Wy-
darzenie to było okazją do wymiany doświadczeń związa-
nych z rozwojem tego typu placówek i nawiązania nowych 
znajomości.

W okresie wakacyjnym największym przeżyciem dla uczestni-
ków był wyjazd na   turnus rehabilitacyjny do Ustronia Morskiego. 
Podczas pobytu w Ośrodku Wczasowo- Rehabilitacyjnym ,,Wiki” 
korzystaliśmy z indywidualnie dobranych do naszych schorzeń za-
biegów. Zwiedziliśmy Kołobrzeg, Międzyzdroje oraz płynęliśmy 
promem na wyspę Uznam. Turnus upłynął bardzo szybko. Ciesząc 
się rezultatem zabiegów i lepszą kondycją, jeszcze długo wspomina-
liśmy ten wakacyjny wyjazd.

9 i 30 września wzięliśmy udział w IV i VI etapie ,,Rajdu Pieszego 
na Raty po Górach Świętokrzyskich” dla osób niepełnosprawnych, 
którego organizatorem było Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji ,,Start” 
w Kielcach. IV etap rajdu obejmował trasę: Kielce- Ujazd- Opatów- 
Kielce. W Ujeździe zwiedziliśmy ruiny zamku Ossolińskich- Krzyż-
topór. Opatów zachwycił nas rynkiem, bramą Warszawską, Kolegia-
tą św. Marcina i trasą podziemną. Trasa IV etapu obejmowała Kiel-
ce Staszów- Huta Szkła Gospodarczego- Rytwiany- Kielce. W Hucie 
mięliśmy okazję obserwować proces produkcji wyrobów szklanych. 
W pustelni Złotego Lasu podziwialiśmy kompleks klasztorny z ba-
rokowym kościołem, Galerię Kamedulską z odtworzoną celą mni-
cha, pamiątki po Janie Pawle II i piękny ogród. Z satysfakcją wspo-
minamy udział we wszystkich etapach tej imprezy i możliwość po-
znania interesujących zakątków naszego województwa.

W listopadzie z okazji ,,Andrzejek” zaprosiliśmy do ośrodka 
uczestników i opiekunów ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Piekoszowie. Wspólna zabawa jednoczyła osoby w różnym wie-
ku i stopniem niepełnosprawności. Spotkania integracyjne wzmac-
niają   umiejętność budowania relacji, brania odpowiedzialności za 
innych oraz są okazją do dobrej zabawy i poprawy nastroju.

Grudzień to okres przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. 
Jak co roku nasz Dom uczestniczył w kiermaszu ozdób świątecz-
nych w Samorządowym Centrum Kultury w  Morawicy.  Mieszkań-
cy naszej Gminy mogli zakupić wykonane przez nas prace.  Pienią-
dze pochodzące z corocznej sprzedaży przeznaczamy na zakup do-
datkowych materiałów do pracy, wyjścia do kina, czy spotkania in-
tegracyjne.

Naszą działalność w 2014 roku wspierali: Irena Malicka „Mega-
bud”, Wojciech Winiarski „Wit”, Marcin Putowski „Seven”, Damian 
i Sławomir Woźniak „Wyrób i sprzedaż art. mięsnych”, Jacek Iwa-
nowski „Piekarnia Białogon”, Michał Fornalski „For – Pak”, za co 
chcielibyśmy serdecznie podziękować.

Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne z Gminy Mora-
wica do zapoznania się z ofertą naszego Domu. Wszelkie informa-
cje dotyczące funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomo-
cy można uzyskać pod numerem  telefonu 41 301 71 23. Serdecznie 
zapraszamy!

ŚDS w Brudzowie

Zwiedzanie stało się już pasją podopiecznych ŚDS  
z Brudzowa                                                                     fot. Arch.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Brudzowie chętnie biorą udział w różnego rodzaju  
rozgrywkach sportowyc                                     fot. Arch.
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Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka  
dla Pastora Janusza Daszuty

Ksiądz Janusz Daszuta, pastor Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Kielcach 
został laureatem Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka. Uroczystość przyznania 
nagrody odbyła się w świątyni metodystów w Kielcach.

Tuż po nabożeństwie ekumenicznym, 
które odbyło się w kościele metodystycz-
nym w Kielcach z udziałem duchownych 
i wiernych wszystkich wyznań chrześci-
jańskich na zakończenie Tygodnia Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan, dokonano 
wręczenia Nagrody.

Nagrodę im. ks. Romana Indrzejczy-
ka przyznaje się chrześcijańskim osobom 
konsekrowanym, które swą działalno-
ścią przyczyniają się do rozwoju dialogu 
chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-ży-
dowskiego. 

Patronem nagrody jest ks. Roman 
Indrzejczyk - współprzewodniczący 
PRChiŻ, mocno zaangażowany w dzia-
łalność ekumeniczną, który zginął w ka-
tastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 r.

Nagroda jest przyznawana przez Pol-
ską Radę Chrześcijan i Żydów na wnio-
sek kapituły pod przewodnictwem Bog-
dana Białka, prezesa Stowarzyszenia im. 
Jana Karskiego, a także współprzewodni-
czący PRChiŻ. – Nagroda trafia do tych 
osób o wyznaniu chrześcijańskim, któ-
re przez swoją działalność rozwijają dia-
log chrześcijańsko-żydowski – wyjaśnio-
no podczas wręczenia Nagrody. Ks. Ja-
nusz Daszuta jest trzecią w historii osobą, 
która otrzymała cenną Nagrodę. Jego po-
przednikami byli: ks. Stanisław Bartmiń-
ski z Krasiczyna (2012 rok) i ks. Marian 
Bronikowski z Sieradza (2013 rok).

Ks. janusz daszuta jest pastorem Ko-
ścioła Ewangelicko-Metodystycznego 
w Kielcach. Sprawuje funkcję Prezesa 
Stowarzyszenia Ekorozwoju Lisowa i Za-

borza, a także przewodniczącego Święto-
krzyskiego Oddziału Polskiej Rady Eku-
menicznej. To z jego inicjatywy każdego 
roku na terenie gminy Morawica organi-
zowana jest „Wioska Indiańska” – obóz 
edukacyjny, w którym bierze udział bli-
sko trzysta dzieci poznających pod okiem 
amerykańskich wolontariuszy kulturę 
i zwyczaje Indian, w połączeniu z zabawą 
oraz zmaganiami sportowymi i nauką ję-
zyka angielskiego. Ta inicjatywa zyskała 
uznanie na terenie województwa święto-
krzyskiego, zdobywając nagrodę główną 

Jako jeden z pierwszych gratulacje dla laureata pastora Janusza Daszuty złożył 
wójt gminy Morawica Marian Buras.                      fot. Arch.

w organizowanym przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Świętokrzyskie-
go plebiscycie „Moje Innowacyjne Oto-
czenie - Moja Innowacyjna Gmina”. War-
to też przypomnieć, że Ks. Janusz Daszu-
ta jest laureatem wielu nagród i wyróż-
nień głównie za działalność charytatyw-
ną i społeczną. 

Agnieszka Olech

DYŻURY RADNYCH
Dyżury radnych Rady Gminy Morawi-
ca będą pełnione w budynku Urzędu 
Gminy w Morawicy przy ulicy Space-
rowej 7 w pok. 14 (I piętro) w godzi-
nach 14:30-15:30: 

O dalszych dyżurach  
będziemy informować na bieżąco.

SERdEcZNIE ZAPRASZAMy 

Przewodniczący 
Rady Gminy Morawica
Ewa Zaczek-KucharskaOGłOSZENIE  PłATNE OGłOSZENIE  PłATNE OGłOSZENIE  PłATNE OGłOSZENIE  PłATNE
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Nagrody Kultury rozdane
W Centrum Kultury w Morawicy po raz pierwszy w historii wręczono Nagrody Wój-
ta Gminy Morawica w Dziedzinie Kultury. Zaszczytnym tytułem oraz nagroda pie-
niężną uhonorowano czternastu artystów i jeden zespół.

Magdalena Chołuj, Pastor Janusz Da-
szuta, Józef Głuszek, Klaudia Hendel, Da-
ria Kierońska, Cecylia Korban, Krzysztof 
Korban, Daniela Kowalska, Hanna Kuta, 
Laura Olchawa, Dominika Quaśnik-Po-
rębska, Klaudia Szałas, Marianna Wę-
grzyn, Anna Woś oraz  Zespół „Legato” 
wraz z opiekunką Anną Ślusarz – to te-
goroczni laureaci Nagrody Wójta Gminy 
Morawica w Dziedzinie Kultury. 

Nagrody uroczyście wręczył laure-
atom wójt gminy Morawica, Marian Bu-
ras. – Przyznając nagrody kierowaliśmy 
się całokształtem dorobku w dziedzinie 
kultury. Wybór laureatów nie był łatwy, 
bo na terenie gminy Morawica mamy 
wielu utalentowanych artystów – przy-
znał wójt gminy Morawica, Marian Bu-
ras. – Artystów, którzy mają duży wpływ 
na kulturę nie tylko naszej gminy, ale i ca-
łego regionu jest u nas wielu. Chcieliśmy 
uhonorować jak najwięcej osób. Chcę za-
znaczyć, że Nagroda Wójta w Dziedzi-
nie Kultury będzie doroczną nagrodą, 
stąd w kolejnych latach otrzymają ją ko-
lejni artyści, którzy na to zasługują, mając 
znaczący dorobek w dziedzinie kultury – 
podkreślił wójt Marian Buras. W imieniu 
wszystkich artystów podziękowania za 
docenienie działalności artystycznej zło-
żyła artystka światowej sławy Dominika 
Quaśnik-Porębska, która występowała na 

największych światowych scenach opero-
wych. 

- Nie spodziewałyśmy się tej nagrody – 
przyznały zgodnie jedne z najmłodszych 
laureatek Nagrody Wójta, czternastolet-
nia Anna Woś z Gimnazjum w Brzezi-
nach i dwunastoletnia Laura Olchawa ze 
Szkoły Podstawowej w Brzezinach. - To 
była dla nas wielka niespodzianka. Śpie-
wanie jest dla nas wszystkim, całym ży-
ciem. To nasza pasja – podkreślały. Obie 
udowodniły, że mają wspaniałe głosy 
i obycie sceniczne podczas koncertu lau-

reatów. Na scenie stanęli również: Daria 
Kierońska, Klaudia Szałas i ogromnie uta-
lentowany akordeonista Krzysztof Kor-
ban. Na zakończenie wystąpił Zespół „Le-
gato”, który zaśpiewał „Bo jak nie my, to 
kto”, a wraz z zespołem śpiewała cała sala 
rytmicznie przy tym klaszcząc w takt mu-
zyki. Artyści dosłownie porwali publicz-
ność do wspólnej zabawy. I chyba właśnie 
to świadczy o ich wielkości, bo takich po 
prostu mamy u nas artystów.

Agnieszka Olech

Kawałek sadu w Sejmie
Pod hasłem „Owoc Sandomierski”, w Sejmie RP została otwarta wystawa Grupy Sadowniczej. Inicjato-
rem przedsięwzięcia był Poseł na Sejm Lucjan Pietrzczyk. Wystawę otworzył wicemarszałek Sejmu RP, 
Eugeniusz Grzeszczak w obecności wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kazimierza Plocke oraz licz-
nej grupy posłów.

Wystawa Grupy Sadowniczej „Owoc Sandomierski” stanęła 
w holu głównym Sejmu RP. - Celem wystawy jest prezentacja no-
woczesnej grupy producenckiej sadowników z Bilczy (gm. Obra-
zów, okolice Sandomierza). Na wystawie prezentowane są pro-
dukty i osiągnięcia grupy – poinformował poseł Lucjan Pietrz-
czyk, inicjator wystawy. – Poziom osiągnięć naszych sadowników 
i ich działań jest absolutnie światowy. Mamy wspaniałych sadow-
ników, którzy właśnie teraz prezentują w Sejmie swoje osiągnię-
cia, bo mają czym się pochwalić – dodał poseł Pietrzczyk. 

Można tu było spróbować aż dziewięciu odmian jabłek. – Po-
częstowaliśmy nimi m.in. marszałka Sejmu Radosława Sikorskie-
go. Trzeba promować to, co nasze i najlepsze – podkreślił poseł 
Lucjan Pietrzczyk. 

Agnieszka Olech

Podpis                     fot. Arch.

Wystawa Grupy Sadowniczej „Owoc Sandomierski”  
stanęła w holu głównym Sejmu RP dzięki posłowi  
Lucjanowi Pietrzczykowi fot. Arch.
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Jan Jawornik z Bilczy będzie reprezentował 
Polskę na Szybowcowych  

Mistrzostwach Świata Juniorów
Taką informację oficjalnie podano podczas corocznej Konferencji Szybowników w Górskiej Szkole Szy-
bowcowej – GSS „Żar”. Szybownik Aeroklubu Kieleckiego, Jan Jawornik z Bilczy został powołany do re-
prezentacji Polski podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata Juniorów w klasie Club. Zawody odbędą 
się w Australii  w dniach od 1 do 12 grudnia 2015 roku. 

Jan Jawornik został doceniony za suk-
cesy lat ubiegłych. Przypomnijmy, że w 
2013 roku zdobył brązowy medal podczas 
Szybowcowych Mistrzostw Polski Junio-
rów, a w 2014 roku z tych samych mi-
strzostw wyjechał ze srebrnym medalem. 
W chwili obecnej zajmuje 5 miejsce w kra-
jowym rankingu juniorów. 

W Australii polscy juniorzy będą bro-
nić tytułu drużynowych mistrzów świata. 
W ramach przygotowań od kwietnia do 
września nasz zawodnik weźmie udział 
w 8 zawodach na terenie kraju oraz na 
Słowacji. Pierwsze zaczynają się już 3 
kwietnia w Słowackiej Nitrze.

Agnieszka Olech                                                     

Jan Jawornik na Mistrzostwa Świata  
pojedzie do Australii               fot. Arch.

Poniżej prezentujemy  

największe sukcesy szybownika jana jawornika z Bilczy: 

2010  -  pierwszy start na zawodach - Stalowa Wola

2011  - II miejsce Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów - Jelenia Góra

2012  - I miejsce Szybowcowy Puchar Polski klasyfikacja Juniorów

2013  - I miejsce Krajowe Zawody Szybowcowe - Stalowa Wola

              III miejsce Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów - Grudziądz

2014  - II miejsce Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów – Białystok
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Zakład Usługowo 
Transportowy BIALI

z siedzibą w Bieleckich Młynach

Oferuje: 

Kompleksowe roboty ziemne  minikoparką

oraz

transport piachu, ziemi, kruszywa, węgla 
itp. wywrotką 3,5 t

dysponujemy również stopą wibracyjną i 
zagęszczarką.

Kontakt pod nr telefonów:

516 053 513  lub  509 051 014

Zakład usługowo transportowy BIAlI
z siedzibą w Bieleckich Młynach

Oferuje:     Kompleksowe roboty ziemne  minikoparką
oraz
transport piachu, ziemi, kruszywa, węgla itp. wywrotką 3,5 t
dysponujemy również stopą wibracyjną i zagęszczarką.

Kontakt pod nr telefonów:   516 053 513  lub  509 051 014

Jan Jawornik podczas lotu       fot. Arch.
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Morawica zagrała  
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Jak co roku gmina Morawica czynnie wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Nie 
zawiedli wolontariusze kwestujący w gminie, nie zawiodły też władze gminy Morawica i nie zawiedli 
druhowie ochotnicy z OSP Bilcza. Wszyscy aktywnie włączyli się w tą niezwykle szlachetną akcję.

Przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach, 
już po raz piąty z rzędu, Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy wspierali stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bil-
czy. Zainteresowanie sprzętem bilczań-
skiej straży było ogromne, szczególnie 
wśród dzieci. Poza pokazami i prezenta-
cją sprzętu strażackiego druhowie z Bil-
czy tradycyjnie jak co roku przekazali na 
licytację specjalne strażackie maskotki. 
Zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bilczy chwalił zastęp-
ca Komendanta Miejskiego PSP w Kiel-
cach,  st. bryg. Robert Sabat. Druhów pod-
czas akcji zbiórki pieniędzy wspierał wójt 
gminy Morawica, Marian Buras oraz po-
seł Lucjan Pietrzczyk.

Jak zwykle nie zawiedli również wo-
lontariusze z morawickich szkół, którzy 
od lat wspierają Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy Jurka Owsiaka. W Mora-
wicy kwestowało 24 wolontariuszy z Ze-
społu Placówek Oświatowych w Mora-
wicy pod opieką Anny Radziszewskiej. 
Wolontariusze z puszkami czekali rów-
nież na mieszkańców Brzezin. Tutaj kwe-
stowało 36 uczniów z Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II pod czujnym okiem na-

Jakie uprawnienia przysługują  
poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym ?
Poszkodowanemu w wypadku komu-

nikacyjnym może przysługiwać odszko-
dowanie, zadośćuczynienie oraz w uza-
sadnionych przypadkach renta uzupeł-
niająca lub z tytułu zwiększonych po-
trzeb. Ponadto jeżeli zdarzył się wypa-
dek śmiertelny rodzina poszkodowanego 
może starać się  o : stosowne odszkodo-
wanie za znaczne pogorszenie się sytu-
acji życiowej, zwrot kosztów pogrzebu, 
rentę alimentacyjną oraz zadośćuczynie-
nie za doznaną krzywdę. Możliwość do-
chodzenia tych roszczeń, uzależniona jest 
oczywiście od wystąpienia negatywnych 
skutków wypadku komunikacyjnego na 
życie poszkodowanego oraz jego rodziny 
zarówno w sferze materialnej jak i niema-
terialnej. Należy podkreślić, iż  zgodnie 

uczycielek:  Aleksandry Głodek, Jolan-
ty Janic, Justyny Kasperek i Beaty Pod-
gajnej.

Podczas tegorocznej akcji nikomu zim-
no nie przeszkadzało, bo widać było, że 
serca ludzi były gorące. Imprezową część 

finału tradycyjnie już zakończyło Świateł-
ko Do Nieba. Teraz pozostało już tylko li-
czenie zebranych pieniędzy. 

Agnieszka Olech

W niezwykle szlachetną akcję aktywnie włączyli się strażacy z Bilczy,  
władze samorządowe oraz uczniowie morawickich szkół     fot. Bartosz Kruk

z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych, każdy właściciel pojazdu me-
chanicznego, zobowiązany jest posiadać 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywil-
nej. Obowiązek ten jest szczególnie istot-
ny, z punktu widzenia samych poszko-
dowanych, którzy mogą żądać naprawie-
nia szkody nie od sprawcy wypadku dro-
gowego, lecz bezpośrednio od zakładu 
ubezpieczeń, w którym w dacie zdarze-
nia sprawca posiadał polisę Oc. Dlate-
go też rozwiązanie to jest o tyle korzyst-
ne dla poszkodowanych, że nie zacho-
dzi obawa niewypłacalności sprawcy 
wypadku, ponieważ odpowiedzialność 

tą przejmuje zakład ubezpieczeniowy, 
a suma gwarancyjna od 11 czerwca 2012 
r. w przypadku szkód na osobie wynosi, 
aż 5 mln euro w odniesieniu do jednego 
zdarzenia.

Charakteryzując roszczenia o odszko-
dowanie należałoby stwierdzić, iż jest to  
świadczenie związane z pokryciem przez 
zobowiązanego wszelkich kosztów po-
niesionych wskutek uszkodzenia cia-
ła lub rozstroju zdrowia. Zgodnie z przy-
jętą praktyką oraz orzecznictwem sądo-
wym, osoba poszkodowana może żądać 
zwrotu kosztów leczenia (zakupu leków, 
opatrunków czy środków ortopedycz-
nych), kosztów konsultacji i zabiegów 
medycznych, kosztów dojazdów na wi-
zyty lekarskie i rehabilitacje, kosztów na-
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bycia niezbędnych aparatów, protez i in-
nego sprzętu potrzebnego do leczenia 
oraz kosztów pozostawania pod opieką 
osób trzecich. 

Natomiast podstawą żądania zadość-
uczynienia stanowi przede wszystkim 
konsekwencja uszkodzenia ciała i roz-
stroju zdrowia w postaci krzywdy, czyli 
cierpienia fizycznego i psychicznego. Do 
cierpień fizycznych zalicza się  ból i po-
dobne do niego dolegliwości. Cierpie-
niem psychicznym będą ujemne uczucia 
przeżywane w związku z cierpieniami fi-
zycznymi lub następstwami uszkodzenia 
ciała albo rozstroju zdrowia w postaci np. 
zeszpecenia, konieczności zmiany sposo-
bu życia czy nawet wyłączenia z normal-
nego życia (por. wyrok SN z dnia 3 lutego 
2000 r., I CKN 969/98, LEX nr 50824).  

Ponadto gdy poszkodowany w wyni-
ku wypadku drogowego utracił całkowi-
cie lub częściowo zdolność do pracy za-
robkowej wówczas może otrzymać od zo-
bowiązanego rentę uzupełniającą, której 
wysokość ustala się w oparciu o porów-
nanie dochodów poszkodowanego przed 
i po wypadku drogowym. Jeżeli poszko-
dowany odniósł w wypadku drogowym 

sy prawa umożliwiają poszkodowanym 
skorzystanie z szeregu możliwości które 
choć w określonym stopniu zrekompen-
sują doznane cierpienia a co więcej dają 
gwarancję zaspokojenia się nie od spraw-
cy wypadku drogowego, lecz bezpośred-
nio od zakładu ubezpieczeń, co do które-
go nie zachodzi obawa niewypłacalności.  

Michał jędrzejczyk, radca prawny, Ka-
tedra Bankowości, Prawa Finansowego 
I Instytucji Finansowych –Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
kontakt: Kancelaria Radcy Prawnego, 
Morawica ul. Kielecka 38, tel: 697949131, 
e-mail: michaljedrzej@op.pl2

1 M. Marszałek, „Wypadek drogowy, 
odszkodowanie, zadośćuczynienie 
I renta dla poszkodowanego” dostęp-
ny na: http://www.moto.egospodarka.
pl/

2 Szanowni Państwo uprzejmie infor-
muje iż telefon kontaktowy podany 
w ostatnim numerze GM ( 607040131) 
jest nieprawidłowy. Poprawny i aktu-
alny numer telefonu jest następujący: 
697949131

obrażenia i w związku z tym wzrosły jego 
potrzeby, może otrzymać rentę z tytu-
łu zwiększonych potrzeb, która powinna 
rekompensować wszelkie wydatki, któ-
re dodatkowo musi ponosić. 

Poszkodowany lub jego rodzina musi 
jednak pamiętać, że ubezpieczyciel pod-
czas procesu likwidacji szkody, opiera się 
na dokumentacji jaka zostanie mu przed-
łożona. W związku z tym to na poszko-
dowanym spoczywać będzie obowią-
zek zabezpieczenia dokumentacji po-
twierdzającej przebieg wypadku (najle-
piej wezwać na miejsce zdarzenia poli-
cję lub sporządzić możliwie jak najdo-
kładniejsze oświadczenie wskazujące na 
winę sprawcy). Obligatoryjne jest rów-
nież, zgłoszenie się do najbliższej placów-
ki medycznej, w celu przeprowadzania 
badań powypadkowych. W toku ewentu-
alnego leczenia i rehabilitacji należy rów-
nież gromadzić dokumentację potwier-
dzającą szkodę materialną poszkodowa-
nego (m.in. rachunki, faktury) oraz po-
twierdzającą stan zdrowia (dokumen-
tacja medyczna w tym m.in. wyniki ba-
dań, historie choroby)1. Podsumowu-
jąc pamiętajmy, iż obowiązujące przepi-

Wolontariusze z morawickiego gimnazjum 
kwestowali po raz trzynasty

Trzynastka bynajmniej nie okazała się pechowa dla wolontariuszy z gimnazjum w Morawicy. W tym roku, dzięki 
ofiarności mieszkańców gminy Morawica udało im się zebrać 6.753, 20 zł. Kwestę swoją hojnością wsparła tak-
że grupa świętokrzyskich morsów.  

Wolontariusze z gimnazjum Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Morawi-
cy wzięli udział w 23. Finale Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 11 stycznia, 
już po raz  trzynasty pod opieką Anny 
Radziszewskiej na ulice Morawicy wy-
szła grupa uczniów z klas drugich i trze-
cich. W tym roku byli to: Agata Król, Artur 
Grygorian, Gabriela Rabiej, Patrycja Król, 
Wiktoria Rabiej, Kinga Wójcik, Wojtek 
Preś, Karolina Wróbel, Wioletta Strójwąs, 
Aleksandra Orlińska, Mikołaj Groszek, 
Milena Piwowarczyk, Natalia Jabłońska, 
Aleksandra Korba, Sandra Strzelec, Wio-
la Kubicka, Ilona Todorowska, Julia Kruk, 
Filip Trepka, Gabriela Piśko, Julia Haba, 
Klaudia Malicka, Marlena Baran, Natalia 
Malicka i Zuzanna Pióro. 

W ten zimowy dzień, mimo chłodu 
i silnego wiatru kwestujący zbierali pie-
niądze dla podtrzymania wysokich stan-
dardów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych oraz 
dla godnej opieki medycznej seniorów. - 
Dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców 
Morawicy udało nam się zebrać 6.753, 20 
złotych. Wielu ludzi chętnie wrzucało pie-

niądze do puszek wolontariuszy i godnie 
nosiło na piersi czerwone serduszka, czy-
li znak WOŚP-u – powiedziała opiekunka 
wolontariuszy, Anna Radziszewska. Mo-
rawickich wolontariuszy hojnie wsparła 
również grupa Świętokrzyskich Morsów.

Druga niedziela stycznia w Morawicy, 
mimo niskiej temperatury, dzięki zaan-
gażowaniu młodzieży z Gimnazjum była 
bardzo gorąca i pokazała, że chore dzieci 
i seniorzy mogą zawsze liczyć na ich po-
moc.

Morawickich wolontariuszy w akcji wsparły świętokrzyskie morsy    fot. Arch. 
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Wydarzenia kulturalne na miesiąc luty  
organizowane  przez  

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy;
8 luty(niedziela), godz. 17,00 – spotkanie 

z cyklu „Ludzie stąd” poświęcone pa-
mięci Haliny Szelestowej

15 luty (niedziela), godz. 17,00 – spotka-
nie Walentynkowe, występ Kabaretu 
„Jeszcze nie starszych Panów”  

22 luty (niedziela), godz. 16,00 – bajkowe 
kino dla dzieci 

28 luty (sobota), godz. 10,00 –    II turniej 
szachowy o Puchar Wójta Gminy Mo-
rawica

Zapraszamy chętnych do zgłaszania 
swojego udziału   w  II turnieju szacho-
wym o Puchar Wójta Gminy Morawica.

Zgłoszenia  przyjmowane będą do 20 
lutego 2015 r.  w Samorządowym Cen-

Przypominamy !!!
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do 
wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce po-
łożenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta 
rolnego w dwóch terminach, tj.:

*  od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.  
- wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup  
oleju napędowego do produkcji rolnej  
w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

*  od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. 
- wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup  
oleju napędowego do produkcji rolnej  
w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
*  2 - 30 kwietnia 2015 r.  

w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 
*  1 - 31 października 2015 r.  

w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy poda-
ny we wniosku, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu środków finansowych 
dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na rachunek gminy.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych  
w 2015 r. wynosi 81,70 zł. Stawka zwrotu do 1 litra wynosi 0,95 zł.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów zajętych gospodarstw 
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym.

Wniosek wraz z fakturami należy złożyć  
w ww. terminie do Urzędu Gminy w Morawicy  pokój 2. 

OGŁOSZENIE
   

16 listopada2014roku podczas  
wyborów samorządowych 
w Zespole Szkół w Bilczy  
znaleziono  pierścionek,  
który jest do odebrania  
w sekretariacie szkoły. 

Na właściciela zguby czekamy  
do końca lutego 2015 roku.  
Po tym terminie biżuteria  

zostanie oddana na cele charytatywne.

trum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 
7, tel. 41 3114 692 w. 300, 301, 303

Celem turnieju szachowego będzie  
popularyzacja szachów na terenie gmi-
ny Morawica oraz wyłonienie Najlep-
szego Szachisty Gminy Morawica  2015 
roku. 

 Turniej przeprowadzony zostanie  w 
klasyfikacji indywidualnej według syste-
mu każdy  z każdym  - seniorzy i juniorzy 
grają  w jednej grupie.

Turniej odbędzie się w sali Samorządo-
wego Centrum Kultury w Morawicy . 

Organizatorzy zapewniają miłą i cie-
kawą rywalizację.

Serdecznie zapraszamy i zachęca-
my  mieszkańców Gminy Morawica do 

udziału w tych wydarzeniach kultural-
nych. Wstęp Wolny !!!

Bezpieczne, ciekawe i z humorem   
Ferie w Morawicy

Przedstawienie teatralne połączone 
z warsztatami, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, zajęcia sportowe np. z Klubem 
Karate Morawica, Krytą Pływalnią  „KO-
RAL”, warsztaty fotograficzne, muzyczne, 
plastyczne - te oraz inne atrakcje czeka-
ją na dzieci i młodzież podczas tegorocz-
nych ferii  organizowanych przez Samo-
rządowe Centrum Kultury w Morawicy.

Zapisy na Ferie przyjmujemy  
pode numerem   

tel. 41 3114 692 w. 300, 301, 303
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Morawicka Liga Futsalu 
Przedstawiam podsumowanie pierwszej części sezonu w  premierowej I edycji Morawickiej Ligi Futsalu. 
Rozgrywki toczone są na Hali Sportowej Bilcza w soboty od godziny 17.00. Liderem po ośmiu kolejkach 
jest zespół z Obic, w tabeli strzelców prowadzi Karol Gilewski z Czarnych Morawica.

Po ośmiu seriach prowadzi najlepiej 
dotychczas grający zespól z Obic, któ-
ry tylko w jednym meczu stracił punkty 
po remisie. Po piętach deptają im zawod-
nicy Czarnych Morawica, z którymi wy-
grali w bezpośrednim spotkaniu. O trze-
cie miejsce na podium walczyć będą ze-
społy z Bilczy Ceramik i Semabud. Dalej 
w tabeli solidni średniacy z Lisowa i Brze-
zin. O kolejne miejsca w tabeli będą wal-
czyły Chmielowice, Orkan Bilcza, Mora-
wica i będące ostatnio w wysokiej formie 
Chałupki. Nadal bez zwycięstwa pozo-
stają zespoły Jumaru Kawczyn/Drochów 
i Partnera Dyminy. W klasyfikacji strzel-
ców samodzielnie prowadzi Karol Gilew-
ski z Czarnych Morawica, z małą przewa-
gą jak na warunki halowe nad Adrianem 
Maciejewskim z Lisowa.

1 kolejka,  15 listopada 2014 roku:
Orkan Bilcza- Chałupki 4:2 (1:2)
Brzeziny-Morawica  6:1 (3:0)
Chmielowice-Jumar Kawczyn 
   /Drochów 6:5 (2:3)
Partner Dyminy-Lisów 3:6 (0:1)
Czarni Morawica- Obice 2:5 (1:0)
Ceramik Bilcza- Semabud Bilcza 0:3 (0:1)

2 kolejka, 22 listopada 2014 roku:
Orkan Bilcza- Jumar Kawczyn 
   /Drochów 9:3 (3:0)
Lisów- Czarni Morawica 2:6 (1:0)
Partner Dyminy- Chałupki 3:3 (2:1)
Chmielowice- Morawica 3:3 (3:0)

Obice- Semabud Bilcza 5:2 (2:2)
Ceramik Bilcza- Brzeziny 6:3 (2:1)

3 kolejka, 29 listopada 2014 roku
Orkan Bilcza- Chmielowice 2:3 (1:3)
Ceramik Bilcza- Morawica 10:2 (5:1)
Semabud Bilcza- Lisów  4:5 (1:2)
Czarni Morawica – Chałupki 9:2 (4:0)
Partner Dyminy- Jumar Kawczyn 
   /Drochów 2:2 (1:1)
Brzeziny – Obice 2:7 (0:2)

4 kolejka, 6 grudnia 2014 roku:
Semabud Bilcza- Chałupki 7:2 (3:1)
Lisów- Brzeziny 3:3 (1:1)
Orkan Bilcza- Partner Dyminy 7:2 (3:1)
Obice- Morawica 11:2 (7:2)
Czarni Morawica - Jumar Kawczyn 
   /Drochów 15:1 (4:0)
Chmielowice- Ceramik Bilcza 2:9 (2:2) 
 
5 kolejka, 13 grudnia 2014 roku:
Czarni Morawica - Orkan Bilcza 10:1 (4:0)
Semabud Bilcza- Jumar Kawczyn 
   /Drochów 9:1 (6:0)
Partner Dyminy- Chmielowice 1:5 (1:2)
Chałupki- Brzeziny 0:5 w
Obice-Ceramik Bilcza 6:6 (4:2)
Lisów-Morawica 14:2 (6:1)

6 kolejka, 20 grudnia 2014 roku: 
Orkan Bilcza- Semabud Bilcza 5:7 (2:5)
Chałupki- Morawica 6:8 (2:5)
Jumar Kawczyn 
   /Drochów- Brzeziny 1:4 (1:2)

Partner Dyminy- Czarni Morawica 2:12 (0:6)
Lisów- Ceramik Bilcza 2:5 (0:1)
Chmielowice- Obice 2:6 (2:4)

7 kolejka, 3 stycznia 2015 roku: 
Brzeziny- Orkan Bilcza 6:1 (3:0)
Morawica- Jumar Kawczyn 
   /Drochów 6:3 (2:2)
Semabud Bilcza- Partner Dyminy 6:2 (1:1)
Chałupki- Ceramik Bilcza 4:1 (2:0)
Czarni Morawica – Chmielowice 13:0 (5:0)
Obice –Lisów 9:3 (3:3)

8 kolejka, 17 stycznia 2015 roku: 
Orkan Bilcza- Obice 0:7 (0:6)
Chmielowice- Chałupki 2:4 (2:0)
Czarni Morawica – Morawica 7:1 (2:1)
Partner Dyminy- Ceramik Bilcza 0:8 (0:3)
Semabud Bilcza- Brzeziny 6:2 (2:0)
Jumar Kawczyn/Drochów- Lisów 4:9 (2:6)

Tabela Morawickiej Ligi Futsalu 
(stan 22.01.2015r.):

zespół mecze punkty bramki +/-

1.Obice 8 22 56:19 +37

2.Czarni Morawica 8 21 74:14 +60

3.Semabud Bilcza 8 18 44:22 +22

4.Ceramik Bilcza 8 16 45:22 +23

5.Lisów 8 13 44:36 +8

6.Brzeziny 8 13 31:25 +6

7.Chmielowice 8 10 23:43 -20

8.Orkan Bilcza 8 9 29:40 -11

9.Morawica 8 7 25:60 -35

10.Chałupki 8 7 23:39 -16

11.Partner Dyminy 8 2 15:49 -34

12.Jumar Kawczyn 
     /Drochów

8 1 20:60 -40

O miejscu w tabeli decyduje: punkty, bez-
pośredni pojedynek, różnica goli, większa licz-
ba strzelonych.

Klasyfikacja strzelców (czołówka):
23 Karol Gilewski (3 k.p., Czarni)
19 Adrian Maciejewski (1 k.p., Lisów)
16  łukasz Zawadzki (1 k., Obice)
15 Wojciech Młynarczyk (Czarni) 
13 Wojciech Jagodziński (1 k., 4 k.p., Ce-

ramik) oraz Dariusz Wojciechowski 
(Chmielowice)

12  Jakub Kuc (Orkan), Paweł Latosiński i 
Artur Szewczyk (obaj Obice), Mateusz 
Sołtys (Czarni) oraz Maciej Wawrzycki 
(Semabud)

10 łukasz Kwapisz (Lisów)  
Jacek Kubicki

STOMATOLGIA
NZOZ NANODENT

ul. Szkolna 4, Morawica
Tel. 534-247-699

 
Stomatologia Zachowawcza, Protetyka, Stomatologia Dziecięca

Przyjmujemy Pacjentów w ramach NFZ i prywatnie w dniach:

Poniedziałek  od  9:30  do 18:30
Wtorek           od  7:00  do 19:00
Środa             od 12:00 do 18:00                           
Czwartek       od  7:00  do 13:00
Piątek             od  7:00  do 19:00

Pacjenci przyjmowani będą po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.
Gabinet w budynku szkoły obok pływalni „KORAL”
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hIStORIA  
ZAtOcZyłA KOłO

Po trzynastu latach ponownie zwycięz-
cą „Pucharu Czterech Gmin” został pierw-
szy triumfator zespół z Chałupek. Turniej 
odbył się w listopadzie na Stadionie Gmin-
nym w Brzezinach. Jeszcze jedno wyróż-
nienie trafiło do naszej drużyny - najlep-
szym zawodnikiem został Dawid Piłat. 
W dotychczasowych  XIII edycjach nasi re-
prezentanci  wygrywali tylko trzykrotnie: 
Chałupki (2001), Brzeziny I (2004) i Cze-
ster Bilcza (2009), dlatego tegoroczne zwy-
cięstwo Chałupek jest bardzo duża niespo-
dzianką. Tym bardziej biorąc pod uwagę 
fakt, że w zaległej XIII edycji w maju 2014 
roku zespół z Chałupek zajął ostatnie miej-
sce- najgorsze w historii reprezentantów 
naszej gminy. Najwięcej zwycięstw 9 na 
14 możliwych wywalczył zespól Szczecna 
–reprezentujący gminę Daleszyce. 

Pierwszy mecz turnieju w naszej gmi-
nie rozpoczął się od spotkania półfinało-
wego pomiędzy gospodarzami a druży-
ną z Umianowic- reprezentantami gminy 
Kije. Przebieg meczu był bardzo wyrów-
nany, obie drużyny zdobyły po jednym 
golu i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne 
były rzuty karne. Lepszymi egzekutorami 
byli zawodnicy Chałupek wygrywając 5:4. 
W drugim spotkaniu przeważali dziewię-
cio-krotni zwycięzcy ze Szczecna, ale za-
brakło im szczęścia gdyż kilkakrotnie prze-
ciwników z Piotrkowic (gmina Chmielnik) 
ratował słupek lub poprzeczka. Obie dru-
żyny zdobyły po bramce, a w rzutach kar-
nych lepsi okazali się zawodnicy z Piotrko-
wic. Mecze o miejsca miały podobny prze-
bieg,  w obu przypadkach decydowała jed-
na skuteczna akcja. O trzecim miejscu dla 

Info sportowe
Szczecna decydował gol Pawła Ramiącz-
ka, a o wygranej Chałupek skuteczny 
strzał dawida Piłata. Następna jubileuszo-
wa XV edycja w 2015 odbędzie się w gmi-
nie Chmielnik.

IV tuRNIEj  
IM. M. BENtKOWSKIEGO
14 listopada odbyła się czwarta edycja 

turnieju imienia Mirosława Bentkowskie-
go. Turniej wygrał zespół z Brzezin. Naj-
lepszym graczem turnieju został Tomasz 
Domagała z Orkana Bilcza. W organizację 
turnieju ponownie zaangażowała się „sta-
ra gwardia Orkana” na czele z Stanisła-
wem Kubickim i Markiem Białkiem. Tur-
niej rozpoczął się na Hali Sportowej Bilcza, 
gdzie na zaproszenie organizatorów stawi-
li się stali uczestnicy turnieju z Chałupek, 
drugi raz Oaza Morawica i koledzy Mirka 
z Orkana Bilcza oraz po rocznej przerwie 
zespól z Brzezin. Turniej rozgrywano sys-
temem każdy z każdym. Ostatecznie naj-
lepszą drużyną okazał się zespół z Brzezin, 
który pozostawił daleko w tyle pozostałych 
rywali. Dobrze spisała się ekipa gospoda-
rzy, tym razem wywalczając ponownie wi-
cemistrzostwo. W decydującym meczu ule-
gli wysoko ekipie z Brzezin. Trzecie miejsce 
dla Chałupek, które zdobyły mniej bramek 
niż drugi w tabeli Orkan. Najlepszym za-
wodnikiem wybrano tomasza domagałę 
z zespołu gospodarzy, a najlepszym bram-
karzem został Michał Makowski z Oazy 
Morawica. Na podsumowanie przypomnę 
słowa wypowiedziane przez Marka Białka 
podczas pierwszego turnieju „nie wynik jest 
tutaj najważniejszy- liczy się głównie uczczenie 
pamięci Mirka. Mam nadzieje, że ten turniej bę-
dzie miał wspaniałą tradycję i spotkamy się tutaj 

za rok”. I miał rację – turniej znakomicie się 
rozwija. Do zobaczenia podczas V edycji.

ŚWIątEcZNy tuRNIEj 
OchOtNIcZych  

StRAży POżARNych 
Pod koniec roku na Hali Sportowej 

w Bilczy odbył się Świąteczny Turniej 
Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar 
Wójta Gminy Morawica Mariana Burasa 
w piłce nożnej halowej. Zwycięzcą zosta-
ła jednostka z Morawicy. W turnieju miało 
uczestniczyć 7 jednostek OSP, ale w ostat-
niej chwili wycofał się ubiegłoroczny trium-
fator OSP Bilcza, z powodu braków kadro-
wych. Najlepszą bezwzględnie drużynę 
wystawiła i zwyciężyła Morawica. Trio to-
masz Klimczak - Mateusz Sołtys – Maciej 
Sławeta bezwzględnie punktowało słabe 
punkty pozostałych ekip i prezes jan two-
rek mógł się cieszyć z efektywnego zwycię-
stwa. Drugi miejsce dla jednostki z Obic, 
niestety sam łukasz Zawadzki nie ogra 
wszystkich ekip, na OSP Morawica- zabra-
kło już po prostu sił. Trzecie  miejsce po 
emocjonującym meczu i serii rzutów kar-
nych dla OSP Brzeziny. Bohaterem bram-
karz tomasz Frankowicz, który wybro-
nił trzy rzuty karne i jeszcze jednego sam 
strzelił. Czwarte miejsce dla OSP Chałupki, 
niepocieszony po przegranej kapitan Piotr 
Polewczak, pomimo prowadzenia w se-
rii rzutów karnych. Na piątym zakończyła 
jednostka z Nidy, przegrywając bezpośred-
ni pojedynek o awans z grupy z OSP Brze-
ziny, podobnie jak ostatni w klasyfikacji ze-
spół z Woli Morawickiej po porażce z Cha-
łupkami. Najlepszym zawodnikiem został 
łukasz Zawadzki z OSP Obice, a bramka-
rzem tomasz Frankowicz z OSP Brzeziny.

ZAPISy NA tuRNIEj  
SPORtOWE

Zapraszam do zapisywania się do orga-
nizowanych przez Gminę Morawica tur-
niejów sportowych. Zapisy przyjmuje or-
ganizator ds. sportu Jacek Kubicki pod nr 
telefonu 604 902 125. Turnieje do których 
można się zgłaszać:
1)turniej z Okazji dnia Kobiet w Piłce 

Siatkowej– 1 marca, godzina 12.00 na 
Hali Sportowej w Bilczy,

2)turniej Firm i Instytucji w Piłce Nożnej- 
15 marca, godzina 13.oo na Hali Sporto-
wej w Bilczy,

3)Turniej Oldbojów (powyżej 35 lat) w pił-
ce Nożnej- 29 marca, godzina 13.00 na 
Hali Sportowej w Bilczy.

Więcej szczegółowych informacji na stro-
nie internetowej gminy www.morawica.pl

Jacek Kubicki
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Zmagania zawodników były na najwyższym poziomie     fot. Bartosz Kruk

2. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów 
w tenisie stołowym za nami

Ponad 230 najlepszych zawodników z całej Polski przyjechało w miniony weekend do Bilczy, aby wziąć 
udział w 2. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów w tenisie stołowym. Turniej mistrzowskich juniorów już 
po raz drugi został rozegrany na obiektach Hali Sportowej „Bilcza” w Bilczy. Celem imprezy było pro-
mowanie i upowszechnianie aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz masowa popularyzacja te-
nisa stołowego.

- Hala Sportowa w Bilczy została za-
kwalifikowana jako jedna z najpiękniej-
szych i najlepszych hal w Polsce. Dzięki 
władzom gminy, a w szczególności dzię-
ki wójtowi, Marianowi Burasowi, mamy 
możliwość organizowania tutaj ogólno-
polskich turniejów – powiedział Zenon 
Piątek, prezes Świętokrzyskiego Okręgo-
wego Związku Tenisa Stołowego. – Na 
turniej przyjechało 233 zawodników. Tur-
niej cieszy się dużym zainteresowaniem 
i już dzisiaj można powiedzieć, że na pew-
no wpisze się na stałe w kalendarz imprez 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego – za-
pewnił, dodając, że poprzez organizację 
tego typu imprez z całą pewnością pod-
nosi się poziom umiejętności zawodników 
z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Uczestników tu przed rozpoczęciem 
turnieju powitał wójt gminy Morawica Ma-
rian Buras wraz Posłem Lucjanem Pietrz-
czykiem oraz Jackiem Kowalczykiem, dy-
rektorem Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i  Tu-
rystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskie-
go. Wszyscy życzyli niezapomnianych emocji sportowych.  

Zmagania turniejowe rozpoczęły piątkowe eliminacje, prowa-
dzone z podziałem na grupy. W sobotę do rywalizacji stanęli za-
wodnicy i zawodniczki, którzy zostali zwolnieni z udziału w eli-
minacjach, za sprawą zakwalifikowania się z eliminacji wojewódz-
kich lub zajęcia wysokich miejsc osiągniętych podczas poprzed-
niego turnieju w tej kategorii wiekowej. 

Celem imprezy było promowanie i upowszechnianie aktywno-
ści sportowej dzieci i młodzieży oraz masowa popularyzacja te-
nisa stołowego. - Tenis stołowy jest chyba jedną z najprostszych 
dyscyplin sportowych. W tenisa stołowego z całą pewnością kie-
dyś grał każdy, bo każdy też może w niego grać – przekonywał 
Marek Przybyłowicz, Przewodniczący wydziału Gier i Dyscyplin 

PZTS. - Myślę, że w powodzi pokus internetowych i komputero-
wych każda forma sportu jest dobra. Dla wielu zawodników, któ-
rzy biorą udział w tym turnieju tenis stołowy jest całym życiem. 
Wielu z nich odnosi międzynarodowe sukcesy, a my w tych suk-
cesach chcemy ich wspierać. Warto popularyzować ten sport – do-
dał Marek Przybyłowicz.

Bacznie obserwujący turniej sędziowie zgodnie podkreślali, że 
z roku na rok zawodnicy reprezentują coraz wyższy poziom. - Wi-
dać, że tenis stołowy rozwija się na całym świecie. W Polsce też nie 
zostajemy z tyłu. Szkolenie w klubach jest coraz bardziej profesjo-
nalne i to przekłada się na poziom tych gier, który rośnie z roku na 
rok. Naprawdę jest na co popatrzeć – zaznaczyła Katarzyna Bie-
lak, zastępca sędziego głównego turnieju. 

O ważności odbywania się tego typu turniejów na obiektach 
sportowych w Bilczy mówił poseł Lucjan Pietrzczyk. - Turniej ten 
jest wydarzeniem ogólnopolskim, w związku z czym oprócz warto-
ści czysto sportowych mamy też doskonałą promocyję nie tylko sa-
mej Bilczy, ale całej gminy Morawica. Dzięki temu turniejowi o hali 
w Bilczy i gminie Morawica będzie mogło usłyszeć wiele osób w ca-
łej Polsce. Nasza hala jest znana i doceniana nie tylko na terenie wo-
jewództwa, ale i kraju. To oznacza, że jesteśmy dobrą i mądrze za-
rządzaną gminą. Będziemy chcieli organizować jeszcze więcej tego 
typu turniejów – zapowiedział Poseł Lucjan Pietrzczyk.

Sędzią głównym zawodów był Stefan Kostur z Polskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego, a wydarzenie zorganizował Polski Związek 
Tenisa Stołowego w Warszawie oraz Świętokrzyski Okręgowy 
Związek Tenisa Stołowego w Kielcach i UKS „Orlęta” Bilcza. 

W 2. Grand Prix Polski Juniorów rozegranym w Bilczy, triumfo-
wali Elżbieta Kwiatkowska (MKS Rokita Brzeg Dolny) i Maciej Ku-
bik (SCKiS Hals Warszawa).

Agnieszka Olech 
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SZANOWNI PAńStWO!

     Pragnę gorąco podziękować  za tak liczne popar-
cie mojej kandydatury w wyborach samorządowych.  
Tym samym zapewniam, że jako Radny Powiatu Kie-
leckiego dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Pań-
stwa zaufania i będę pracował dla wspólnego  dobra 
mieszkańców zarówno naszej gminy, jak i całego po-
wiatu.
                                                      Z wyrazami szacunku
                                                               Jacek Kuzia
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Okres przygotowawczy rozpoczę-
liśmy 14 stycznia i do końca miesią-
ca trenujemy cztery razy w tygodniu. 
Potem rozpoczynają się gry kontrol-
ne więc odbywać się będą trzy trenin-
gi plus właśnie sparing. Jest to trudny 
okres, bo trzeba ciężko pracować, a nie-
którym brakuje charakteru i samozapar-
cia - przyjdą raz, drugi, trzeci, potem ro-
bią przerwę i znowu przychodzą. Dzię-
ki temu, że jest to okres długi, każdy tę 
siłę i wytrzymałość zbuduje, a wiado-
mo, że najlepiej ci, który trenują regu-
larnie. Jeśli chodzi o kadrę to jest ona 
szeroka, włączeni są juniorzy, pojawia-
ją się nowe twarze. Po stronie ubytków 
na chwilę obecną mamy Emila Lurzyń-
skiego, który stracił pracę tu na miejscu 
i wyjechał do Anglii. Nie pokazał się do 
tej pory Bujak, ale mieliśmy na uwadze, 
że mało grał jesienią i chcieliśmy mu po-
dziękować, nie ma Sebastiana Chała-
na, który już jesienią rozegrał tylko kil-
ka meczów i wyjechał do pracy za gra-
nicę, potem wrócił, ale na chwilę obec-
ną znów nie można na niego liczyć. Tre-
nuje z nami, ale z pewnością nie będzie 
grał Karol Gilewski, który wyjeżdża na 
studia na Śląsk, nie możemy liczyć na 
podporę defensywy Damiana Detkę, 
którego 26 lutego czeka operacja łękot-
ki także rundę wiosenną ma właściwie 
z głowy. Na urazy stawów kolanowych 

narzeka Bartek Młynarczyk, który prze-
chodzi rehabilitację, chodzi na zabie-
gi i tu też niepewna sytuacja bo prze-
ciąga się to już właściwie trzy miesiące 
i nie wiadomo jak długo jeszcze. Słabą 
pozycję w zespole ma Darek Brzozow-
ski, który mało grał do tej pory i szcze-
rze mówiąc jeśli nie udowodni swojej 
przydatności to też możemy się z nim 
pożegnać. Nikogo jeszcze nie pozyska-
liśmy, bo w tym okresie trudno zwery-
fikować czyjąś przydatność.Ttaką wery-
fikacją będą z pewnością gry kontrolne. 
Trenuje z nami Karol Stelmasiński - sto-
per występujący ostatnio w Astrze Pie-
koszów, Hubert Pańtak,  młody obrońca 
rocznik ’96, wychowanek Korony Kielce, 
Duliński, który ostatnio nie grał a wcze-
śniej występował w Zenicie Chmielnik, 
był Karol Cielibała z Polan Pierzchnica, 
ale to temat raczej nieaktualny, podob-
nie jak Pietrzyk - młody napastnik z Ko-
rony Kielce, który zaczął narzekać na 
urazy i nie było go na ostatnich trenin-
gach. Faktem jest, że musimy uzupełnić 
kadrę, jeśli chcemy myśleć o awansie. 
Jeśli nie pozyskamy dwóch wartościo-
wych obrońców i dobrego napastnika to 
nie ma o czym rozmawiać i awans na-
leży w takiej sytuacji pozostawić w sfe-
rze marzeń. Trenują z nami juniorzy, 
ale to są chłopcy po 16, 17 lat i muszą się 
jeszcze ogrywać bo wiadomo, że gra ju-

niorska to nie to samo co w seniorach, 
inny poziom, więcej walki, inne nasta-
wienie do gry. Korzystaliśmy już jednak 
z usług Kuby Wojcieszyńskiego, obiecu-
jącego bramkarza z rocznika 98, jest jesz-
cze młodszy Pietras, który też ma spory 
potencjał. Jesienią w Pucharze zadebiu-
tował Karol Miszczyk i z pewnością nie 
tylko oni dostaną kolejne szanse szcze-
gólnie w grach kontrolnych, bo trenują 
solidnie i im się to należy. Z pewnością 
będą też brani pod uwagę w lidze jed-
nak na razie raczej na zasadzie ogrywa-
nia się a nie wzmocnienia drużyny choć 
jak pamiętamy na takiej samej zasadzie 
do drużyny wszedł Mateusz Zawadzki 
i właściwie z miejsca stał się jej podsta-
wowym zawodnikiem.

Zawodnicy ciężko trenują przygo-
towując się do rundy wiosennej, ale by 
mogli grać i trenować w dobrych wa-
runkach niezbędne jest oczywiście od-
powiednie dofinansowanie. Główny cię-
żar finansowy ponosi oczywiście Gmi-
na Morawica, ale niezwykle ważna jest 
też pomoc prywatnych przedsiębiorców. 
Właśnie z tego miejsca Zarząd Klubu 
i zawodnicy składają serdeczne podzię-
kowania tym, którzy najbardziej wspo-
mogli działalność Klubu, a byli to: firma 
Mardex i właściciel Mariusz dyk,  fir-
ma Perfekt z Bilczy i właściciel Zbigniew 
Bartela, firma Magnat z Bilczy i wła-
ściciel Sławomir Bieniek, firma jawal 
z Morawicy i właściciel jan Waligóra, fir-
ma Poldaun z Bilczy i właściciel Adam 
Kluźniak, a także Wojciech Znój z Brze-
zin . Podziękowania należą się też fir-
mom Czester, Gi Za, Auto Complex oraz 
Megabud.

Plan sparingów Moravii:
1lutego Moravia – GKS Nowiny  

– Kielce ul. Ściegiennego 
7 lutego Moravia – Partyzant Radoszyce 

– stadion w Końskich godz. 14:00
14 lutego Alit Ożarów - Moravia  

– Ożarów godz. 12:00
21 lutego Moravia – Samson Samsonów
28 lutego Broń Radom – Moravia  

– Radom godz. 13:00
7 marca Moravia – Nida Pińczów
14 marca Moravia - Naprzód Jędrzejów

Przemysław Strójwąs

Przygotowania w Moravii w pełni
Już 14 stycznia ruszyły pełną parą przygotowania do rundy wiosennej w Moravii. To niezwykle ważny 
okres, bowiem na sile i wytrzymałości  wypracowanej w tym czasie zawodnicy bazują właściwie przez 
cały rok. Z tego właśnie powodu seniorzy ciężko pracują, cztery razy w tygodniu zajęcia na hali prze-
platając siłownią i bieganiem po śniegu. O komentarz do okresu przygotowawczego poprosiliśmy tre-
nera Marka Bębna: 
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Uroczyście otworzyli wyremontowaną 
pływalnię „Koral”

25 stycznia, dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanej części krytej pływalni „Koral” w Morawi-
cy, która wzbogaciła się o niesamowite atrakcje, jak nowy basenik dla dzieci, grotę z leczniczą wodą, 
nową saunę i jacuzzi. Wydarzenie połączono z festynem rodzinnym na basenie. Były pokazy mody w 
wykonaniu Miss, pokazy ratownictwa, karate i wiele konkursów z cennymi nagrodami. Rodzinny „Aqua 
Fest” zorganizowano wspólnie z Radiem FaMa.
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Remont krytej pływalni „Koral” 
w Morawicy rozpoczął się w kwiet-
niu 2014 roku, a zakończył z począt-
kiem 2015 roku. Warto zaznaczyć, że ba-
sen zamknięty był dla klientów jedynie 
przez dwa miesiące. – Basen zamknęli-
śmy 17 listopada, a już 17 stycznia, po za-
kończeniu i odebraniu inwestycji gościli-
śmy pierwszych klientów – mówi Woj-
ciech Ostrowski, Prezes Koral Sport i Re-
kreacja. Inwestycja kosztowała 2 milio-
ny 100 tysięcy złotych, z czego pół milio-
na unijnego dofinansowania gmina Mo-
rawica pozyskała za pośrednictwem Lo-
kalnej Grupy Działania „Perły Czarnej 
Nidy”. – To była potrzebna inwestycja, 
o czym świadczy liczba odwiedzających 
„Korala”. Od momentu otwarcia zano-
towaliśmy dwukrotny wzrost klientów 
– podkreślał wójt gminy Morawica, Ma-
rian Buras. 

WSZyStKO dlA dZIEcI
Szczególnie zadowoleni z remontu 

będą na pewno rodzice małych dzieci. - 
To dla nich powstał tu mały basen wypeł-
niony wodą do 30 centymetrów,  w któ-
rym są trzy fontanny w kształcie wielory-
ba, kielicha i foki. Najmłodsi mogą także 

zjeżdżać do wody po trąbie słonia – wy-
mienia Wojciech Ostrowski prezes Koral 
Sport i Rekreacja w Morawicy, który zdra-
dził, że już niebawem na basenie będą od-
bywały się lekcje pływania dla niemow-
ląt.

Wójt Marian Buras oraz Prezes Wojciech Ostrowski odbierają podziękowania  
za realizację inwestycji z rąk mieszkańców  fot. Bartosz Kruk

jAK W uZdROWISKu
Nie lada atrakcje czekają także na do-

rosłych. Tuż za wylotem zjeżdżalni, gdzie 
dawniej mieścił się magazyn, powstała je-
dyna w okolicy grota z elementami so-
lankowymi. – Z hydromasażu leczniczą 
wodą może korzystać jednocześnie osiem 
osób, a czekający na swoją kolej mogą 
w tym czasie odpoczywać na podgrze-
wanych leżankach. Nad leżankami znaj-
dują się specjalne lampy, które emitują 
lecznicze promienie wpływające na roz-
grzewanie mięśni. W grocie zamontowa-
liśmy także system specjalnych promien-
ników o różnych częstotliwościach. Każ-
dy z nich emituje odpowiednie światło, 
które korzystnie wpływa na organizm 
– przekonuje prezes Wojciech Ostrowski 
i dodaje, że już są kolejne plany rozbudo-
wy pływalni “Koral”. – Mamy już następ-
ne plany, co do uatrakcyjnienia “Korala”. 
Na realizację naszego pomysłu będziemy 
chcieli pozyskać środki unijne. Ten re-
mont napewno nie był naszym ostatnim 
słowem – zapewnia prezes Ostrowski, nie 
chcąc póki co zdradzać szczegółów. 

Miłośnicy kąpieli mogą przyjeżdżać do 
“Korala” przez siedem dni w tygodniu od 
godziny 6.00 do 22.00. Warto dodać, że za 

Remont Basenu kosztował 2 miliony 100 tysięcy złotych, z czego pół miliona  
pozyskano ze środków zewnętrznych    fot. Bartosz Kruk
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korzystanie z wszystkich nowych atrak-
cji nie ma dodatkowych opłat, bo miesz-
czą się one w cenie biletu. – Poza sau-
ną, której rozliczenie funkcjonuje na nie-
zmienionych zasadach – wyjaśnia Woj-
ciech Ostrowski, prezes Koral Sport i Re-
kreacja. 

FEStyN AquA FESt  
NA OtWARcIE  

OdREMONtOWANEGO 
BASENu

Otwarcie wyremontowanego basenu 
połączone było z festynem rodzinnym 
Aqua Fest. Po dokonaniu symboliczne-
go przecięcia wstęgi przez wójta Mariana 
Burasa, prezesa Wojciecha Ostrowskiego 
i małej Darii, rozpoczęła sie wspaniała za-
bawa. Atrakcji nie brakowało. Były wy-
stępy wokalne rodzimych artystek: Darii 
Kierońskiej, Magdaleny Chołuj i Klaudii 

Szałas, pokazy mody w wykonaniu Miss Gminy Morawica, Miss 
Polonia Ziemi Świętokrzyskiej oraz Miss Radia FaMa, a także po-
kazy karate w wykonaniu karateków z Klubu Karate Morawica, 
pokazy ratownictwa wodnego w wykonaniu ratowników z pły-
walni “Koral” i pokazy ratownictwa medycznego, które zapre-
zentowali uczniowie Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy. 
Nie zabrakło także licznych konkursów z cennymi nagrodami. 
Imprezę poprowadziły dziennikarki Radia FaMa.  

Agnieszka Olech

Grota z elementami solankowymi i leczniczym światłem robi wrażenie.  
fot. Bartosz Kruk

Uroczystego przecięcia wstęgi i tym samym otwarcia wyremon-
towanej części basenu dokonała mała Daria  fot. Bartosz Kruk

Podczas festynu odbył się pokaz karate w wykonaniu  
Klubu Karate Morawica   fot. Bartosz Kruk

Podczas festynu nie zabrakło też licznych konkursów  
dla publiczności z cennymi nagrodami fot. Bartosz Kruk

Basen dla najmłodszych dzieci robi prawdziwą furorę                  fot. Bartosz Kruk


