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 fot. Radomski
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Padły rekordowe kwoty pieniężne!
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Gmina Morawica  
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„Świętokrzyskiej Victorii”
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Morawica po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych
fot. Bartosz Kruk



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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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 następująco:

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 wypo-
wiedziało 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

ŚWIĘTUJ URODZINY w „KORALU”
Zbliżają się kolejne urodziny Two-
jego Dziecka, a Ty nie masz pomy-
słu aby je zorganizować by były 
wyjątkowe i niezapomniane? Nie 
martw się my zrobimy to za Ciebie! 
Pływalnia „KORAL” w Morawicy 
organizuje imprezy urodzinowe 
dla dzieci od 4 roku życia.

„KORAL” DLA NIEMOWLAKÓW
Chcesz by Twój maluszek miał płynne ruchy, świetną 
gimnastykę dla ciała, wyborną  zabawę, która dostar-
cza nowych wrażeń nie do przeżycia na  suchym lą-
dzie, aby jego zmysły rozwijały się lepiej i rozwój psy-
chofizyczny był przyśpieszony, a więź pomiędzy Tobą  
a dzieckiem była większa, nie zwlekaj!!! Stwarzamy 
Ci takie możliwości.

Pływalnia „KORAL” w Morawicy organizuje  
szkółkę nauki pływania dla niemowlaków.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu: 
041 311-47-02 i/lub 690 037 439  www.koralmorawica.pl

Bezpośrednio na komórkę do morawickiej 
Straży Gminnej

605 978 337 – to nowy numer do morawickiej Straży Gminnej. Funkcjo-
nariusze są dostępni w godzinach służbowych.

ZAKłAd GOSPOdARKI KOMuNALNej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informu-
je, że od dnia 02 marca 2015 roku zmieniają się godziny pracy zakładu: 
poniedziałek 7.30 – 17.30; wtorek- piątek 7.30 – 15.30
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Komisje Rady Gminy 2014-2018
Podczas drugiego w kadencji 2014-2018 posiedzenia sesji Rady Gminy Morawica radni 
wybrali składy osobowe oraz przewodniczących poszczególnych komisji. Chodzi o stałe 
zespoły zajmujące się między innymi gminnym budżetem, gospodarką, oświatą, bezpie-
czeństwem publicznym, zdrowiem, sprawami socjalnymi, kulturą czy sportem. 

W składzie komisji rewizyjnej może znaleźć się trzech radych. Pozostałe komisje 
mogą liczyć maksymalnie po dziewięciu radnych. Jeden radny może być wpisany naj-
wyżej do dwóch komisji. 

I tak, w składzie komisji rewizyjnej znaleźli się radni: Tomasz Domagała, Paweł Pa-
jączkowski oraz Krzysztof Strąk. Pracami tej komisji pokieruje radny Tomasz Doma-
gała, a jego zastępcą został Paweł Pajączkowski. Przewodniczą komisji oświaty, kultu-
ry, kultury fizycznej i sportu została radna Marianna Parlicka-Słowik, a jej zastępcą rad-
ny Bartosz Kruk. Na czele komisji gospodarki i finansów stanął radny Krzysztof Strąk, 
a jego zastępcą został radny Michał Jędrzejczyk. Przewodniczącym komisji bezpieczeń-
stwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wybrano radnego Jana Wróblewskiego. 
Natomiast jego zastępcą został radny Tadeusz Kuc.

Agnieszka Olech

Poniżej prezentujemy pełne składy  
poszczególnych komisji

KOMISjA KONSuLTACYjNA
1.  ewa Zaczek-Kucharska - przewodni-

czący komisji
2.  Tomasz Domagała - członek komisji
3.  Krzysztof Strąk - członek komisji
4.  Marianna Parlicka Słowik - członek komisji
5.  Damian Woźniak- członek komisji
6.  Jan Wróblewski- członek komisji

KOMISjA ReWIZYjNA
1.  Tomasz domagała - przewodniczący
2.  Paweł Pajączkowski - z-ca przewodni-

czącego
3.  Krzysztof Strąk - członek

KOMISjA GOSPOdARKI I FINANSÓW
1.  Krzysztof Strąk - przewodniczący komisji
2.  Michał Jędrzejczyk z-ca przewodniczą-

cego komisji
3.  Leszek Cygan -członek komisji
4.  Marianna Parlicka-Słowik - członek ko-

misji
5.  Marcin Piecyk - członek komisji
6.  Janusz Wojtyś - członek komisji
7.  Damian Woźniak - członek komisji
8.  Jan Wróblewski – członek komisji
9.  Ewa Zaczek-Kucharska - członek komisji

KOMISjA OŚWIATY KuLTuRY 
KuLTuRY FIZYCZNej ZdROWIA 

I SPRAW SOCjALNYCH
1.  Marianna Parlicka-Słowik - przewod-

nicząca komisji
2.  Bartosz Kruk - z-ca przewodniczącego
3.  Wiesław Frankowicz - członek komisji
4.  Michał Jędrzejczyk - członek komisji
5.  Tadeusz Kuc - członek komisji
6.  Paweł Pajaczkowski - członek komisji
7.  Łukasz Wojda - członek komisji
8.  Janusz Wojtyś - członek komisji
9.  Ewa Zaczek-Kucharska - członek komisji

KOMISjA BeZPIeCZeŃSTWA 
 PuBLICZNeGO I OCHRONY  

PRZeCIWPOŻAROWej
1.  jan Wróblewski - przewodniczący komisji
2.  Tadeusz Kuc - z-ca przewodniczącego 

komisji
3.  Leszek Cygan - członek komisji
4.  Tomasz Domagała - członek komisji
5.  Wiesław Frankowicz - członek komisji
6.  Bartosz Kruk - członek komisji
7.  Marcin Piecyk - członek komisji
8.  Łukasz Wojda - członek komisji
9.  Damian Woźniak - członek komisji
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SPROSTOWANIe
Uprzejmie informujemy, że w poprzednim nu-
merze w dwóch przypadkach błędnie podali-
śmy wyniki wyborów. I tak, Renata Machulska 
z Komitetu Wyborczego Polska Razem Jarosła-
wa Gowina zdobyła poparcie 9 osób, a Stani-
sław Kubicki z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Nasza Gmina Morawica zdobył poparcie 
77 osób. Za zamienienie wyników powyższych 
osób przepraszamy. 

Redakcja 
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GMINA MORAWICA 

Tu mieszkam, 
tu p³acê podatek dochodowy

www.morawica.pl
www.facebook.com/gminamorawica

Jednym z g³ównych Ÿróde³ dochodów miast i gmin s¹ podatki p³acone 
przez mieszkañców z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Pieni¹dze z rocznych rozliczeñ podatkowych PIT w ponad 37 % trafiaj¹ 
do bud¿etu tej gminy, któr¹ podatnik wska¿e jako swoje miejsce 
zamieszkania. Fundusze te s¹ przeznaczane miêdzy innymi 
na finansowanie szkó³ i przedszkoli, na inwestycje  (kanalizacjê, 
wodoci¹gi, drogi, chodniki, oœwietlenie uliczne), na dzia³alnoœæ 
kulturaln¹ i sportow¹. 

W gminie Morawica na sta³e jest zameldowanych ponad 15 000 osób, jednak¿e 
szacujemy, ¿e liczba faktycznych mieszkañców gminy jest znacznie wiêksza. 
Niestety, podatki tych osób czêsto zasilaj¹ bud¿ety innych gmin.

Je¿eli gmina Morawica jest miejscem, w którym mieszkacie i gdzie chcecie ¿yæ 
bardziej komfortowo oraz bezpiecznie, zachêcam wszystkich do wziêcia udzia³u w akcji 
„Gmina Morawica. Tu mieszkam, tu p³acê podatek dochodowy„

Ka¿dy, kto sk³adaj¹c swoje roczne rozliczenie PIT jako miejsce zamieszkania 
wska¿e gminê Morawica, bêdzie mia³ udzia³ w jej rozwoju. Wystarczy tylko 
zaktualizowaæ swój adres zamieszkania w zeznaniu rocznym. Jeœli ktoœ jednak nie zd¹¿y 
zmieniæ danych adresowych w zeznaniu rocznym, mo¿e to zrobiæ w formularzu ZAP-3 
(to nowy formularz, który od 1 stycznia 2012 zast¹pi³ formularz aktualizacyjny NIP-3). 

Zg³oszenie aktualizacyjne nie podlega op³acie skarbowej i nale¿y je z³o¿yæ  
po zmianie danych osobowych, np. miejsca zamieszkania, we w³aœciwym urzêdzie 
skarbowym. Formularz mo¿na m.in. przekazaæ osobiœcie lub wys³aæ poczt¹.

          Przyk³ad: 

Z miesiêcznego wynagrodzenia w wysokoœci 3.000,00 z³ brutto do urzêdu 
skarbowego odprowadzany jest podatek dochodowy w kwocie 199 z³ a wiêc do bud¿etu 
gminy wraca 74,96 z³ ( 199 z³ x 37,67 % = 74,96 z³). Rocznie daje to kwotê 899,56 z³       
( 74,96 z³ x 12 m-cy = 899,52 z³ ). W skali ca³ej gminy s¹ to ogromne pieni¹dze na realne 
inwestycje, które podnios¹ standard ¿ycia wszystkich mieszkañców gminy. 
 
Twój podatek wróci do Ciebie!

Szanowni mieszkañcy gminy Morawica

Wójt Gminy Morawica 
Marian Buras 
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Niedzielne wspomnienia rozpoczęto od opowieści z życia co-
dziennego, rodzinnego i domowego, które przekazała córka 
Haliny Szelestowej - Pani Maria Kozieł                   

 fot. Radomski

Wieczór wspomnień poświęcony  
Halinie Szelestowej

W Centrum Kultury w Morawicy, w ramach cyklu spotkań „Ludzie stąd” odbył się wieczór wspomnień 
poświęcony pamięci Haliny Szelestowej. W tym roku mija trzydzieści lat od śmierci znanej poetki i ar-
tystki z gminy Morawica.

W Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyło się  
drugie   spotkanie z cyklu „Ludzie stąd”. Spotkania te są poświę-
cone zasłużonym osobom związanym z Ziemią Morawicką, któ-
rych niestety nie ma już wśród nas. To niedzielne  spotkanie  po-
święcone było  pamięci  Haliny Szelestowej. 

Wspomnienia, których nie znajdziemy nigdzie
- Wykazując patriotyzm lokalny jesteśmy dumni, iż ta zna-

na twórczyni ludowa – poetka, pieśniarka, autorka znanych 
kołysanek i piosenek śpiewanych gwarą mieszkała w Dębskiej 
Woli - powiedziała dyrektor Samorządowego Centrum Kultury 
w Morawicy – Teresa Badowska. – Pragniemy, aby te przywoła-
ne wspomnienia dostarczyły nam taką wiedzę, której nie znaj-
dziemy w żadnym opracowaniu biograficznym, aby też pozosta-
ły na długo w naszej pamięci - dodała.

Opowiadały, jak żyła na co dzień
- Niedzielne wspomnienia rozpoczęto od opowieści z życia 

codziennego, rodzinnego, domowego, które przekazała nam 
obecna na spotkaniu córka Haliny Szelestowej - Pani Maria Ko-
zieł. Swoimi wspomnieniami podzieliły się m.in. Feliksa Rysiń-
ska, Cecylia Korban oraz Teresa Obarzanek, córka Feliksy i To-
masza Gajdów - Feliksa Gajda, która śpiewała niegdyś razem 
z Haliną Szelestową.  

Pięknie na scenie zaprezentował się zespół „Małe Wolanecki”, 
który działa przy Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli od 2000 
roku. Dzieci te nie wstydzą się, śpiewają gwarą utwory twórców 
ludowych m.in. Haliny Szelestowej i Feliksy Gajdy. Dzięki zaan-
gażowaniu tego zespołu kultura folklorystyczna jest kultywowa-
na i nie odejdzie w zapomnienie. 

To wybitna osobowość
Halina Szelestowa w 1974 roku została jedną z laureatek „Or-

deru serca – matkom wsi”. Znały ją wówczas wszystkie dzie-
ci z Dębskiej Woli  - dla nich organizowała przeróżne imprezy, 
a w tym niedzielnym wieczorze wspomnień to dzieci z Dębskiej 
Woli zaśpiewały  dla niej. 

Halina Szelestowa zmarła 11 września 1985 roku. W tym roku 
przypada dokładnie 30 rocznica jej śmierci. Pani Maria Żebrow-
ska – solistka z Dębskiej Woli,  pamiętała te ostanie chwile z ży-

cia śpiewaczki i nawet ułożyła na tę okoliczność pieśń, którą za-
prezentowała licznie zgromadzonej publiczności.

Należy wspomnieć, iż po śmierci Haliny Szelestowej ustano-
wiono specjalną nagrodę jej imienia tak, aby uczcić jej pamięć 
- Pani Maria Żebrowska jest laureatką tej nagrody   zdobytej 
w 2014 r. podczas  Buskich Spotkań z Folklorem.

Wolanecki kontynuują dzieło
Nadal  działa  prężnie,  założony   przez Halinę Szelestową  

zespół „Wolanecki”.
Zespół ten powstał w 1979 roku i w  swoim repertuarze do 

dziś wykorzystuje wiele utworów śpiewanych niegdyś przez 
swą kierowniczkę - Halinę Szelestową. 

Zespół trzykrotnie zdobył nagrodę główną im. Haliny Szele-
stowej w Buskich Spotkaniach  z Folklorem. Podczas tego nie-
dzielnego spotkania Panie z tego zespołu przy akompaniamen-
cie Feliksa Korbana z Dębskiej Woli wykonały utwory śpiewa-
ne niegdyś przez Halinę Szelestową: „Wolanecka ja se” i „Ady 
moja Marysiu”.

Córka nieżyjącej Haliny Szelestowej była bardzo wzruszona. 
Na koniec spotkania otrzymała kwiaty od wójta gminy Morawi-
ca, Mariana Burasa.

Agnieszka Olech

Wzruszona córka nieżyjącej Haliny Szelestowej na koniec 
spotkania otrzymała kwiaty od wójta gminy Morawica, Ma-
riana Burasa                  fot. Radomski

W tym roku mija trzydzieści lat od śmierci znanej poetki i ar-
tystki z gminy Morawica                    fot. Radomski
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Morawica po raz kolejny w gronie najlepszych

„Świętokrzyska Victoria”
Podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz siódmy w historii wrę-
czono nagrody „Świętokrzyskiej Victorii”. Już po raz piąty nominację do Nagrody Marszałka Świętokrzy-
skiego w kategorii „Samorządność” otrzymała Gmina Morawica. Znalazła się tym samym - jako jedna 
z niewielu gmin województwa świętokrzyskiego - w zacnym gronie nominowanych tuż obok gmin Bu-
sko-Zdrój, Bieliny i Strawczyn oraz Powiatu Kieleckiego.

 „Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Wojewódz-
twa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świę-
tokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczni-
ków, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest 
w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przed-
siębiorczość”. 

Zanim nastąpił kulminacyjny moment ogłoszenia wyników, 
uhonorowano osoby, przedsiębiorstwa i samorządy, które Ka-
pituła Konkursu nominowała do nagrody. I tak, w kategorii 
„samorządność” wyróżnienie w imieniu wójta Gminy Morawi-
ca, Mariana Burasa, odebrał jego zastępca Marcin Dziewięcki 
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Morawica, Ewą Zaczek-
Kucharską. Obok nich na scenie stanęli również inni nomino-
wani w tej kategorii, a nominację otrzymali także: gminy Bu-

sko-Zdrój, Bieliny i Strawczyn oraz Po-
wiat Kielecki.

Jak podkreślano podczas uroczystość, 
już wszyscy nominowani mogli czuć 
się zwycięzcami. Pomimo, że statuetka 
„Świętokrzyskiej Victorii”, jak się okazało 
podczas gali, nie przypadła Gminie Mo-
rawica, to i tak możemy mieć powód do 
dumy, bo już samo znalezienie się w gro-
nie pięciu najlepszych samorządów wo-
jewództwa świętokrzyskiego jest wielkim 
wyróżnieniem. 

W siódmej edycji laureatem prestiżowej 
nagrody w kategorii „Samorządność” zo-
stał Powiat Kielecki. Rafał Olbiński – ma-
larz i grafik - zwyciężył w kategorii „Osobo-
wość”, a w kategorii „Przedsiębiorczość” sta-
tuetkę „Świętokrzyskiej Victorii” otrzymała 
firma MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej.

Wydarzenie uświetnił koncert zespo-
łu „Pectus”. 

Agnieszka Olech

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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Nominację w imieniu wójta Gminy Morawica, Mariana Bu-
rasa, odebrał jego zastępca Marcin Dziewięcki wraz z Prze-
wodniczącą Rady Gminy Morawica, Ewą Zaczek-Kucharską  

Fot. Bartosz Kruk    

Gmina Morawica już po raz piąty znalazła się w ścisłym gro-
nie najlepszych samorządów województwa świętokrzyskiego     

Fot. Bartosz Kruk

Na zakończenie galę uświetnił występ zespołu „Pectus”                   
    fot. Bartosz Kruk
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Poldaun wśród Diamentów Forbesa
Miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Poldaun sp. z o.o. z Bilczy zna-
lazło się na trzynastym miejscu prestiżowego rankingu miesięcznika Forbes pn. „Diamenty Forbesa” 
w województwie świętokrzyskim. To już siódma edycja rankingu opracowana przy współpracy z firmą 
Bisnode Polska.

Dzień Babci i Dziadka w Radomicach
Hucznie świętowano Dzień Babci i Dziadka w Radomicach. Były wspaniałe występy, kwiaty dla wszyst-
kich dziadków i moc życzeń płynąca od wdzięcznych wnuków.  

Diamenty Forbesa 2015 przedstawio-
no w dwóch wersjach: listy ogólnopol-
skiej oraz 16 list regionalnych, które opra-
cowano na podstawie szwajcarskiej me-
tody wyceny wartości firm. Bisnode Pol-
ska gromadzi dane o podmiotach, któ-
re złożyły w terminie raporty do KRS 
w 2014 roku. Na tej podstawie powstaje 
baza firm, którym Wywiadownia przy-
znała pozytywny rating wiarygodności: 

są one rentowne (na podstawie wskaź-
nika EBIT oraz ROA), mają wysoką płyn-
ność bieżącą i nie zalegają z płatnościa-
mi, a także wykazują się dodatnim wy-
nikiem finansowym oraz wartością kapi-
tałów  własnych w latach 2011–2013. Na 
listę Diamentów trafiły firmy najszybciej 
zwiększające swoją wartość.

Firmy podzielono na trzy katego-
rie według przychodów ze sprzedaży 
w roku 2013: firmy małe 5-50 mln zł; firmy 
średnie 50-250 mln zł oraz firmy duże po-
wyżej 250 mln zł. Lista „Diamentów For-
besa” promuje firmy o dynamicznym roz-
woju, najwyższych zyskach oraz dużych 
inwestycjach w aktywa trwałe. 

Firma z Morawicy  
w pierwszej szesnastce  

diamentów Forbesa

W przedziale „Średnie firmy, które 
osiągnęły przychody ze sprzedaży po-
między 50 a 250 mln złotych” na trzy-
nastym miejscu w województwie świę-
tokrzyskim znalazło się Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowe Poldaun 
sp. z o.o. z Bilczy. Tym samym, na liście 
ogólnopolskiej firma ta znalazła się na 664 
miejscu. Warto dodać, że do tegorocznej 
edycji rankingu zakwalifikowało się zale-
dwie 1121 „Średnich firm” z całej Polski. 

Agnieszka Olech

Dziadkowie odgrywają bardzo ważną rolę w życiu dziecka. Ich 
wiedza, umiejętności, a przede wszystkim życiowe doświadcze-
nie sprawiają, że stają się podporą i pomocą dla młodego poko-
lenia. Zazwyczaj mają oni więcej czasu dla wnuków niż rodzice, 
dlatego między dziadkami i wnukami wytwarza się więź, która 
pomimo dużej różnicy wieku nie przeszkadza w nawiązywaniu 
pozytywnych i trwałych relacji. Babcie i dziadkowie mają również 
więcej cierpliwości do dzieci niż mama i tata. Są nieodłącznymi to-
warzyszami dziecięcych zabaw. Pomogą posprzątać porozrzuca-
ne zabawki, po raz setny przeczytają tę samą książkę, wyjdą na 
spacer i odpowiedzą na każde, nawet najtrudniejsze pytanie. 

Dzieci bardzo często zwracają się do dziadków w chwilach 
trudnych, wtedy kiedy potrzebują pocieszenia, a nie mogą go uzy-
skać od rodziców. W takich sytuacjach rola babci czy dziadka jest 
nieoceniona. Zdarza się, że rodzice z powodu nawału pracy i zajęć 
domowych nie są w stanie pomóc własnym dzieciom. Stres zwią-
zany z obecnym dość szybkim życiem powoduje frustracje, które 
niestety często odreagowuje się na dzieciach. Wówczas dziadko-
wie stają się kimś w rodzaju pośrednika między rodzicem, a dziec-
kiem, kimś kto potrafi poprowadzić dialog międzypokoleniowy. 

Nawiązując do niezwykłej roli, jaką dziadkowie pełnią w ży-
ciu wnuków, z okazji ich święta, uczniowie Szkoły Podstawowej 
i Punktu Przedszkolnego w Radomicach przygotowali przedsta-
wienie, które zaprezentowali swoim dziadkom, rodzicom i za-
proszonym gościom na uroczystej akademii, w minioną sobotę 31 
stycznia w remizie OSP w Radomicach. 

Uczniowie, chcąc podziękować babciom i dziadkom za ich mi-
łość oraz trud i poświęcenie włożone w ich wychowanie przygo-
towali dla dziadków, z pomocą nauczycieli, uroczysty Koncert Ży-
czeń. Licznie przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor Te-
resa Rozpara. Piosenki dla seniorów wykonały Zespoły Biedrone-
czek, Wróżek, Gwiazdeczek, Kolorowych Chłopców, Zielonych 
Skrzatów, Rapujących Wnuczków, Country oraz Disco. Każda gru-

pa dzieci miała odmienny strój, charakterystyczny dla śpiewanej 
przez nie piosenki. Na koniec wszyscy razem odśpiewali dziad-
kom uroczyste Sto Lat. Później były kwiaty i uściski dla dziadków 
oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Uroczystą akademię uświetnili swoją obecnością: wójt gminy 
Morawica Marian Buras, Komendant Gminnej Ochotniczej Straży 
Pożarnej Władysław Strójwąs, Józef Kubicki oraz najstarsze bab-
cie z Radomic, mające już dorosłe wnuki.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie Szkoły Podstawowej 
i Punktu Przedszkolnego w Radomicach oraz całe Grono Peda-
gogiczne, składają Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życze-
nia: zdrowia, uśmiechu, pogody ducha, wielu lat życia oraz by 
uśmiech wnucząt opromieniał im każdy dzień.

Ilona Moskwa,  Monika Wesołowska

Wzruszeni Dziadkowie odebrali od swoich wnuków prezenty                  
    fot. Radomski
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Akcja profilaktyki raka w Zespole Szkół w Obicach
Akcję profilaktyki raka już po raz kolejny zorganizowały nauczycielki z Zespołu Szkół w Obicach panie Bo-
żena Lorek oraz Katarzyna Nowak. Na specjalnie przygotowaną konferencję, poprzedzającą wywiadów-
kę, przyszło mnóstwo rodziców. Wszyscy dostali wiele wskazówek na temat tego, jak wystrzec się raka.

W Bilczy powitali MISTRZA
Mieszkańcy Bilczy zgotowali niezwykłe powitanie 
Sławomirowi Szmalowi – polskiemu szczypiorni-
ście, który w Katarze wraz z reprezentacją Polski 
wywalczył brązowy medal mistrzostw świata.

Były kwiaty, szampan, uściski i gratulacje. Sławomir Szmal 
został gorąco przyjęty tuż po powrocie z Kataru do domu w Bil-
czy. Wszystkim swoim fanom z dumą zaprezentował wywalczo-
ny w niedzielę brązowy medal mistrzostw świata. Podczas spo-
tkania obecne były władze Gminy Morawica.

Polscy piłkarze ręczni pokonali w meczu o trzecie miejsce dru-
żynę Hiszpanii. Zwyciężyli w emocjonującej dogrywce 29:28.

Agnieszka Olech

W roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum w Obicach kontynu-
uje udział w akcji promowania zaleceń Europejskiego Kodeksu 
Walki z Rakiem. Placówka w ubiegłym roku, jako jedyna w gmi-
nie Morawica, otrzymała certyfikat szkoły promującej walkę 
z rakiem. Europejski Kodeks Walki z Rakiem zawiera 11 zaleceń, 
których stosowanie może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka 
zachorowania na nowotwory złośliwe oraz zwiększenia wykry-
walności nowotworów we wczesnej fazie rozwoju choroby. Naj-
ważniejsze z nich to: nie pal, wystrzegaj się otyłości, bądź aktyw-
ny, spożywaj więcej warzyw i owoców, ogranicz ekspozycję na 
słońce, ogranicz spożycie alkoholu. 

W ramach realizacji programu  w dniu 3 lutego 2015r. odbyło 
się spotkanie rodziców z panią Jadwigą Zapałą ze Świętokrzy-
skiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz przedstawicielem 
powiatowej stacji SANEPID, panem Łukaszem Fronk, koordy-
natorem akcji zdrowotnych w szkołach. Pani Zapała wygłosi-
ła wykład na temat „Styl żywienia a problem nadwagi i oty-
łości dzieci i młodzieży”. Prelegenci omówili zasady zdrowe-
go żywienia, zwrócili uwagę na to, jakie skutki niesie ze sobą 
zła dieta. Poruszyli także problem aktywności fizycznej, któ-
ra determinuje utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i zacho-
wanie zdrowia. Pani Zapała podkreśliła, że to rodzice kształtu-
ją nawyki żywieniowe swoich dzieci, ale nie przez pouczanie, 
czy reprymendy, ale poprzez właściwe wzorce i konsekwent-
ną realizację zdrowych nawyków. Panie Bożena Lorek i Ka-
tarzyna Nowak  – koordynatorki akcji, stwierdziły, że w tym 
roku szczególną uwagę szkoła chce zwrócić na to, jak ważne 
jest właściwe odżywianie. Badania wykazują bowiem, że oso-
by otyłe i z nadwagą dużo częściej zapadają na choroby nowo-
tworowe.

Licznie zebrani na sali rodzice oraz nauczyciele z zaintere-
sowaniem wysłuchali wykładu zaproszonych gości. Spotkanie 
zakończyło się apelem zarówno do kobiet, jak też mężczyzn 
o uczestniczenie w badaniach profilaktycznych oraz wykony-
wanie samobadania. Na zakończenie dyrektor szkoły, Jerzy Wę-
grzyn, podkreślił rangę badań profilaktycznych. Tylko wcze-
sne wykrycie nowotworu daje szansę na jego wyleczenie - po-
wiedział. Stwierdził, że jest możliwość wykonania badań mam-
mograficznych i cytologicznych w ŚCO w Kielcach. W związku 
z tym zainteresowanie Panie proszone są o kontakt ze szkołą.

Spotkanie zakończyło się apelem zarówno do kobiet, jak też 
mężczyzn o uczestniczenie w badaniach profilaktycznych 
oraz wykonywanie samobadania fot. Arch

Brązowy medalista mistrzostw świata chętnie pozował do 
zdjęć               

Sławomirowi Szmalowi zgotowano gorące powitanie
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„Chwile zatrzymane w kadrze – polska muzyka filmowa”
Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna wieczornica przygotowana przez Zespół Szkół w Bilczy. W po-
nad dwugodzinnym widowisku wystąpiło blisko 150 osób, a wśród nich uczniowie szkoły, absolwenci, 
nauczyciele, rodzice uczniów, a nawet ich dziadkowie.

Wspaniali aktorzy, niezwykła oprawa muzyczna przygotowa-
na przez nauczycielkę Annę Ślusarz, efekty multimedialne wyko-
nane przez Bartłomieja Morąga z klasy III Gimnazjum, wymowna 
scenografia zrobiona przez Dorotę Parzniewską oraz fantastycz-
ny scenariusz do wędrówki po dźwiękach ścieżek filmu polskie-
go, który napisały nauczycielki: Anna Pobocha-Igniatowska oraz 
Anna Krzemińska – to wszystko złożyło się na sukces widowiska. 
– Jesteśmy pozytywnie zaskoczone zaangażowaniem środowiska 
i stale powiększającym się zainteresowaniem imprezą – mówiły 
zgodnie autorki scenariusza. - Kiedy zaczynaliśmy sześć lat temu, 
mieściliśmy się my, wykonawcy i publiczność, w sali gimnastycz-
nej. Od kilku lat wieczornica odbywa się w hali sportowej w Bil-

czy i wymaga coraz większej powierzch-
ni, bo przybywa publiczności i wykonaw-
ców - zaznacza Anna Krzemińska.

- Nasza wieczornica jest dowodem na 
to, że środowisko oczekuje takich form 
integracji – podkreśla Urszula Wróblew-
ska, dyrektor Zespołu Szkół W Bilczy - 
Mamy utalentowaną młodzież, a i doro-
śli nie stronią od działalności artystycz-
nej. Każdy element imprezy przygoto-
wujemy samodzielnie, a współpraca ab-
solwentów i uczniów zaowocowała na-
wet powstaniem zespołu wokalnego Le-
gato, który reprezentuje szkołę na wielu 
uroczystościach – dodaje.

Tegoroczna wieczornica z całą pewno-
ścią dla wielu pozostanie niezapomnianą 
podróżą w czasie ścieżkami polskich fil-
mów. Przypomniano najsłynniejsze, naj-
piękniejsze i najchętniej oglądane od cza-
sów międzywojnia po dzień dzisiejszy 
produkcje filmowe. Przewijające się przez 
ekran obrazy ilustrowała muzyka i pio-
senka, która opanowała scenę. Od „Za-
pomnianej piosenki”, poprzez walca z se-
rialu „Noce i dnie”, motyw przewodni 
z „Czterech pancernych” i „Stawki więk-
szej niż życie” aż po kultowy kiks trąb-
ki w „Va banku” Juliusza Machulskiego 
i piosenki z nowych produkcji filmowych, 
takich jak „Tylko mnie kochaj”, „Śniada-
nie do łóżka”, „Nigdy w życiu.” 

Wieczornica została zorganizowa-
na już po raz szósty. Na stałe wpisała się 
w kalendarz wydarzeń szkoły i jak było 
widać po tłumnie przybyłych gościach, 
z roku na rok cieszy się coraz większą po-
pularnością. Organizatorzy poprzeczkę 
postawili sobie bardzo wysoko. Dlatego 
też z niecierpliwością oczekujemy tego, 
co pokażą nam za rok.  

Agnieszka Olech
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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
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Niesamowita scenografia i talenty aktor-
skie występujących zachwyciły wszystkich

fot. Bartosz Kruk



Marzec 2015  nr 3/2015 (269)  WIADOMOŚCI MORAWICKIE

11

Mamy najlepszego trenera  
i najlepszych  

sportowców w powiecie
Andrzej Horna z Klubu Karate Morawica – Trenerem Roku 2014, a w pierw-
szej dziesiątce najpopularniejszych sportowców powiatu kieleckiego nasi 
mistrzowie – Michał Rybus z brzezińskiego klubu motocyklowego Racing, 
utytułowany na świecie kulturysta Wojciech Pieczaba oraz piłkarz Moravii 
Morawica Łukasz Zawadzki. Laureatów 63. Plebiscytu Sportowego 2014 
Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu poznaliśmy 6 lutego podczas uroczystej 
gali, która odbyła się w Targach Kielce.

,,Znam swoje prawa”
Pod takim hasłem odbył się konkurs w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej. Jego organi-
zatorem był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Dagmarą  Wojciechowską-Buśluk.

Konkurs jest kontynuacją obchodzonego 20 listopada 2014 
roku po raz pierwszy Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, któ-
ry w naszej szkole świętowaliśmy krótkim apelem. Konkurs miał 
na celu uświadomienie dzieciom ich praw oraz ich propagowa-
nie wśród dorosłych, a zadaniem uczestników było wykonanie 
pracy plastycznej, literackiej bądź plakatu o tematyce związanej 
z treściami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka. W ry-
walizacji wzięli udział zarówno uczniowie klas IV-VI, jak i ich 
młodsi koledzy i koleżanki. 

Ostatecznie komisja oceniająca w lutym 2015 roku podsu-
mowała konkurs i za najlepszą uznała pracę plastyczną Jakuba 
Śniocha z klasy IB. W tej samej kategorii wiekowej wyróżnio-
ne zostały także prace Mai Baran i Zuzanny Kaczor z klasy IA. 
Wśród prac starszych uczniów na wyróżnienie zasłużyły wier-
sze Katarzyny Kubickiej z klasy VI oraz Mikołaja Marcinkow-
skiego z klasy IV, a także plakaty Kingi Bąk z klasy VI oraz Oliwii 
Skrzyniarz z klasy V. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a na-
grodzonym gratulujemy. 

10 lutego, Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Woli Morawickiej włączył sie w organizację obcho-
dów Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie klas V i VI przy-
gotowali dla swoich młodszych koleżanek i kolegów prezen-
tacje multimedialne dotyczące bezpiecznego korzystania z sie-

ci internetowej oraz zagrożeń i korzyści wynikających z poru-
szania się w Internecie. Ilustracją do nich stały się krótkie filmy  
o przeglądarkach, forach czy poczcie elektronicznej. Na zakończe-
nie spotkania uczniowie klas III-VI rozmawiali o netykiecie, czy-
li zasadach kulturalnego korzystania z zasobów internetowych.

Dagmara Wojciechowska-Buśluk

Uczniowie z dumą prezentują swoje dyplomy           fot. Arch.

Andrzej Horna tuż po odebraniu statu-
etki

fot. Bartosz Kruk

Ogromny sukces odnieśli nasi sportowcy w 63. Plebiscycie Sportowym 2014 Świę-
tokrzyskie Gwiazdy Sportu. Andrzej Horna, trener Klubu Karate Morawica, odebrał 
statuetkę „Najlepszego Trenera 2014 roku”, a trzech naszych sportowców znalazło 
się w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych sportowców w powiecie kielec-
kim. I tak, na miejscu piątym uplasował się Michał Rybus z brzezińskiego klubu mo-
tocyklowego Racing Brzeziny. Tuż za nim na miejscu szóstym znalazł się utytułowa-
ny kulturysta pochodzący z Morawicy Wojciech Pieczaba, który odniósł już szereg 
sukcesów na międzynarodowych mistrzostwach w kulturystyce. Miejsce ósme naj-
lepszej dziesiątki sportowców powiatu kieleckiego zajął piłkarz Moravii Morawica 
Łukasz Zawadzki.

Podczas wielkiej gali sportowej uroczyście uhonorowano także sześciu naszych 
zawodników wchodzących w skład reprezentacji Polski w piłce ręcznej, którzy 
przyczynili się do zdobycia brązowego medalu w mistrzostwach świata. Jak wiado-
mo, wśród mistrzów znalazł się także mieszkaniec naszej gminy – Sławomir Szmal, 
który również odebrał specjalne gratulacje i podziękowania za zdobycie brązowe-

go medalu w mistrzostwach świata w piłce 
ręcznej w Katarze. 

Gratulujemy wszystkim naszym wspa-
niałym sportowcom i trzymamy kciuki za 
kolejne sukcesy.

Agnieszka Olech
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Wręczenie statuetek dla najlepszych firm z terenu Gminy 
Morawica miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbyła się 
w Hotelu „Eliot” w Brudzowie. Kowale powędrowały do tych, 
którzy nie tylko stale inwestują w rozwój firmy i tworzą nowe 
miejsca pracy, ale również do tych, którzy mają znaczny wkład 
na polu działalność społecznej. 

Przyznawane od 1996 roku najstarsze nagrody województwa 
świętokrzyskiego - statuetki Kowali - są ręcznie rzeźbione przez 
miejscową artystkę – Dorotę Mostowiec. Ich niepowtarzalność 
uświetnia zatem nagrodę, również w ujęciu artystycznym.

ZłOTY KOWAL
Decyzją Kapituły, statuetka Złotego Kowala w tym roku po-

wędrowała do Firmy HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością WSCHÓD Spółka Komandytowa. Kapi-
tuła przyznała statuetkę biorąc pod uwagę konsekwentną re-
alizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lide-
ra wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsię-
biorstw w Polsce, osiągane wyniki ekonomiczne, wysokiej jako-
ści usługi, promocję gminy Morawica w kraju i za granicą, a tak-
że za stworzenie nowych miejsc pracy. Złotego Kowala odebrał 
Jarosław Zatorski, przedstawiciel firmy.  

Centrum Logistyczne firmy HYDROSOLAR swoją działal-
ność uruchomiło w Bilczy w sierpniu 2013 roku. Inwestycja po-
wstała na terenach należących do Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. HYDROSOLAR jest jedną z największych sieci hurtowni na 
polskim rynku branży instalacyjnej. 

Firma HYDROSOLAR powstała w 1991 roku w Krakowie 
i była jedną z pierwszych firm w Polsce, promującą nowatorskie 
rozwiązania w zakresie techniki grzewczej. Firma w całej Polsce 
ma 41 placówek i zatrudnia blisko 400 osób, z czego 65 osób po-
chodzi z województwa świętokrzyskiego.  

Nowe Centrum Logistyczne firmy HYDROSOLAR powsta-
ło w Bilczy na powierzchni 3,34 ha. Znajduje się tutaj duża no-
woczesna hala magazynowa wysokiego składowania o po-
wierzchni użytkowej 4590 m2 i pojemności 8000 miejsc pale-

towych, ze specjalnie wydzielonymi strefami wydań (723 m2) 
i dostaw (950 m2). 

Obiekt w Bilczy – poza funkcją logistyczną – posiada również 
centralny dział sprzedaży i zakupów oraz zaplecze szkoleniowe 
do podnoszenia kompetencji zarówno klientów, jak i pracow-
ników. Łączna powierzchnia biurowa obiektu wynosi 1316 m2. 
Warto nadmienić, że HYDROSOLAR wspiera podopiecznych 
Stowarzyszenia SIEMACHA.

SReBRNY KOWAL
Tegorocznego Srebrnego Kowala zdobyła firma FOR – PAK 

Fornalscy Sp. j. Kapituła konkursowa przyznała statuetkę za 
wdrażanie innowacyjnych form przedsiębiorczości, wieloletni, 
nieustający rozwój firmy, zaangażowanie w życie społeczne gmi-
ny Morawica poprzez wspieranie stowarzyszeń, inicjatyw kultu-
ralnych i sportowych, za wrażliwość na sprawy lokalnej społecz-
ności, niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak również za 
determinację w dążeniu do sukcesu. Statuetkę odebrał właściciel 
firmy Michał Fornalski. 

Firma FOR-PAK FORNALSCY Sp.j. zajmuje się konfekcjo-
nowaniem sypkich artykułów spożywczych, takich jak: kasze, 
ryż, czy fasola. Wymienione produkty, poprzez sieć współpra-
cujących hurtowni, rozprowadzane są na terenie całego kraju. 
Przedsiębiorstwo zaopatruje również szpitale, domy pomocy 
społecznej, czy zakłady karne. 

Firma prowadzi również bar szybkiej obsługi, pokoje gościn-
ne o wysokim standardzie., a także sześć samoobsługowych 
sklepów spożywczych pod szyldem „Lewiatan”, z czego cztery 
z nich znajdują się na terenie gminy Morawica: w Bilczy, Woli 
Morawickiej i w Morawicy.

Firmę założył Marian Fornalski w latach 90-tych. w 2004 roku 
kierownictwo nad nią przejęli jego dwaj synowie: Michał i Pa-
weł, który zmarł 1,5 roku temu. Obecnie firmą kieruje Michał 
Fornalski. 

Prestiżowe nagrody Kowali już rozdane
Już po raz dziewiętnasty wręczono nagrody dla najlepszych przedsiębiorców gminy Morawica – „Kowa-
le 2014”. W tym roku, statuetka Złotego Kowala powędrowała do Firmy HYDROSOLAR z Bilczy. Srebr-
nego Kowala zdobyła firma FOR – PAK Fornalscy Sp. j., a Brązowego Kowala wręczono firmie KASIA ZA-
PAŁA. Uroczystą galę uświetnił występ Zespołu „Legato” z Bilczy oraz zespół Łowzar – finaliści „Mam 
Talent”. 

Zdobywcy statuetek tuż po ich otrzymaniu                     fot. Radomski

Statuetki „Kowali” są ręcznie rzeźbione przez lokalną artyst-
kę, Dorotę Mostowiec fot. Radomski
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Dzięki prężnej działalności FOR-PAK 
wspiera rozwój gospodarczy gminy, 
a także tworzy wiele miejsc pracy. Obec-
nie, zatrudnia 85 osób, z czego 70 z gminy 
Morawica. Firma ta zawsze chętnie wspo-
maga organizację wydarzeń kulturalnych 
i różnego rodzaju akcji charytatywnych 
na terenie gminy Morawica. 

BRĄZOWY KOWAL
Brązowy Kowal trafił w tym roku do 

firmy KASIA ZAPAŁA. Kapituła przyznała 
statuetkę biorąc pod uwagę dynamikę roz-
woju firmy, realizację oryginalnych wyszu-
kanych projektów, uczciwość i rzetelność 
w działaniu, za sprzedaż doskonałej jako-
ści odzieży damskiej, która podbija ryn-
ki światowe, wyznaczanie nowatorskich 
trendów modowych, za konsekwentne 
wspieranie inicjatyw charytatywnych na 
terenie Gminy Morawica i poza jej obsza-
rem. Statuetkę odebrała właścicielka fir-
my, projektantka Katarzyna Zapała. 

Atelier Kasi Zapały, projektantki odzie-
ży z Bilczy to pierwsze tego typu przed-
sięwzięcie na kielecczyźnie. Projektant-
ka ukończyła wydział ubioru na Łódzkiej 
ASP. Dwukrotnie wzięła udział w Złotej 
Nitce, a od 2006 roku tworzy kolekcje pod 
własną marką KASIA ZAPALA. 

Wyróżniające się pod względem ar-
chitektonicznym Atelier Katarzyny Za-
pały mieści się w budynku  o powierzch-
ni 320 metrów kwadratowych. Wewnątrz 
znajduje się strefa produkcyjna, czyli pra-
cownia projektowa i szwalnia oraz eks-
kluzywny showroom, czyli miejsce, gdzie 
klientki mogą oglądać i przymierzać ubra-
nia. Wszystko utrzymane jest w surowym 
klimacie. 

W budynku znajduje się także duży 
magazyn z tkaninami, które pani Ka-
sia sprowadza z fabryk w Mediolanie we 
Włoszczech i z Santander, w Hiszpanii. 
Należy dodać, że są to tkaniny najwyż-
szej jakości: tafty, jedwabie, satyny, or-
gantyny na wieczór, oraz doskonałe tka-

niny na stroje dzienne, bawełny i lny ze 
szlachetnymi dodatkami.

Jej projekty to klasyka, prosta elegan-
cja i kobiecość w nietuzinkowej formie. 
Ubrania z kolekcji sprzedawane są w nie-
wielkich seriach na terenie całego kraju 
w butikach artystycznych i związanych 
z modą, a także w butikach interneto-
wych. Warto dodać, że Katarzyna Zapa-
ła chętnie wspiera akcje charytatywne na 
terenie gminy Morawica. 

W Morawicy jest najniższe bezrobocie 
w powiecie kieleckim

Pod wrażeniem uroczystości byli zapro-
szeni goście, którzy zgodnie podkreślali jej 
ogromne znaczenie na lokalnym rynku 
przedsiębiorczości. Podczas uroczystej gali 
wielokrotnie mówiono również o tym, że 
na terenie gminy Morawica jest najniższy 
wskaźnik bezrobocia w Powiecie Kielec-
kim. – Wskaźnik bezrobocia mamy niższy 
nawet niż w Kielcach. To wszystko dzię-
ki naszym przedsiębiorcom, którzy dają 
miejsca pracy – mówił wójt gminy Mora-
wica, Marian Buras, dziękując jednocze-
śnie za doskonałe relacje pomiędzy samo-
rządem a przedsiębiorcami. Ci natomiast 
władzom samorządowym dziękowali za 
przychylność i stwarzanie dobrej atmosfe-
ry do inwestowania i rozwoju firm. 

Galę tradycyjnie już brawurowo popro-
wadził Jarosław Foka Bukowski, a wyda-
rzenie uświetnił koncert Zespołu „Legato” 
z Bilczy oraz niesamowity występ tanecz-
ny zespołu Łowzar – finalistów popularne-
go programu telewizyjnego „Mam Talent”.

Agnieszka Olech

Uczestnicy gali na zakończenie stanęli do wspólnego zdjęcia                                   fot. Radomski

Niesamowity występ taneczny zespołu Łowzar – finalistów popularnego programu telewizyjnego „Mam 
Talent” zachwycił wszystkich    fot. Radomski
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Nasza woda Morawicka
Mieszkańcy naszej gminy zaopatrywani są w wodę pozyskiwaną z ujęć głębinowych. W naturalnych wo-
dach głębinowych zawsze znajdują się składniki mineralne. W zależności od jej przeznaczenia są zale-
tą lub wadą. W wodach mineralnych czy leczniczych wysoki stopień mineralizacji jest cechą pożądaną.

W gospodarstwie domowym zawar-
tość pewnych związków mineralnych 
utrudnia pracę wielu urządzeń, czę-
sto doprowadzając do ich awarii. Jedną 
z cech, jaką mieszkańcy wymieniają naj-
częściej określając naszą wodę jest stwier-
dzenie „woda jest twarda”.

I tu kilka słów na temat tego, czym jest 
twardość wody:

•	 Twardością wody nazywamy 
obecność rozpuszczonych w niej 
soli wapnia, magnezu i innych 
metali, które po przegotowaniu 
wody wytrącają się w postaci osa-
dów, tworząc kamień kotłowy 
znany nam z czajników i innych 
urządzeń grzejących wodę. Pro-
ces ten spowodowany jest obec-
nością w wodzie kwaśnych wodo-
rowęglanów wapnia i magnezu.

•	 Ze względu na stabilność soli 
wapnia, magnezu i innych meta-
li, rozróżniamy twardość nietrwa-
łą (węglanową, przemijającą) oraz 
twardość trwałą (niewęglanową), 
za którą odpowiadają siarczany, 
azotany oraz chlorki wapnia i ma-
gnezu, które pozostają w wodzie 
także po jej przegotowaniu. Suma  
obu tych twardości to twardość 
ogólna.

•	 Według rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 2007 r. twardość wody 
przeznaczonej do picia powinna 

zawierać się w przedziale od 60 
do 500 mgCaCO3/l wody.

Dla porównania podaję parametry twar-
dości wody z ujęć gminnych: 
1.  Ujęcie Brzeziny 380 mg CaCO3/l
2.  Ujęcie Bilcza 267 „
3. Ujęcie Dębska Wola 248 „

Znając już twardość wody w naszych 
kranach spróbujmy przeanalizować jaki 
wpływ ma jej spożywanie na nasz orga-
nizm i nasze sprzęty AGD

Do prawidłowego funkcjonowania or-
ganizm człowieka potrzebuje zarówno 
wody, jak i rozpuszczonych w niej skład-
ników mineralnych. Około 90% substan-
cji rozpuszczonych w wodzie to tzw. ma-
kroskładniki: wodorowęglany, siarczany, 
chlorki, sód, potas, wapń i magnez. Ele-
menty te mają ogromne znaczenie dla 
zdrowia człowieka, są niezbędne do prze-
syłania impulsów nerwowych, skurczu 
mięśni, utrzymania równowagi kwaso-
wo-zasadowej, a ponadto organizm wy-
korzystuje je do wytwarzania hormo-
nów, enzymów czy struktur kostnych, jak 
szkielet czy zęby. Niedobory tych składni-
ków prowadzą do osłabienia organizmu, 
spadku ciśnienia krwi, zmęczenia, ner-
wowości, skurczów, osteoporozy, anemii.

Wprawdzie podstawowym źródłem 
tych maro i mikroelementów jest poży-
wienie, jednak forma jonowa, w jakiej wy-
stępują w wodzie sprawia, że organizm 

ludzki przyswaja je w znacznie większym 
stopniu niż z żywności. Przykładem jest 
magnez, który z wody wchłaniany jest 30 
razy skuteczniej niż z żywności.

W ostatnim czasie spotykamy się z pro-
pagowaniem picia wody „prosto z kra-
nu”. Ja proponuję nie „psujmy” jej stoso-
waniem filtrów. Osoby pijące wyłącznie 
bardzo miękką wodę narażają się na za-
burzenia równowagi elektrolitycznej i są 
bardziej podatne na choroby serca. Picie 
wody twardej, zawierającej wiele skład-
ników mineralnych jest niezmiernie ko-
rzystne dla prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu.

Odwrotnie jest z wpływem twardej 
wody na sprzęt AGD. Obecne w wodzie 
wodorowęglany rozpadają się w tempe-
raturze powyżej 37 C i jako strącony osad 
przyczepiają się do ścianek rur i elemen-
tów grzejnych, zmniejszając ich prze-
pustowość. Prowadzi to do pogorszenia 
przewodnictwa cieplnego, a w efekcie 
zwiększenia zużycia energii. Używanie 
wody twardej do mycia czy prania po-
woduje też zwiększenie zużycia środków 
myjąco-piorących.

Reasumując najlepsza do spożycia jest 
woda twarda. Natura podarowała nam 
coś bardzo cennego, wykorzystajmy więc 
okazję, a jeżeli stosujemy filtry zmiękcza-
jące, to tylko bezpośrednio przed zmy-
warkami, pralkami, czy w miejscach na-
pełniania instalacji CO

Marek Mazur 
Zakład Gospodarki Komunalnej  

Morawica
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fot. Bartosz Kruk



Marzec 2015  nr 3/2015 (269)  WIADOMOŚCI MORAWICKIE

15

Harcerze z 75 KDH z Bilczy  
dokarmiali zwierzęta

Zima to czas korzystania z jej uroków. Ale to także czas, aby pamiętać o leśnych zwierzętach – dla nich 
zima zawsze jest trudna do przeżycia. Wiedzą o tym harcerze z 75 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej w Bil-
czy, którzy od lat współpracują z bilczańskim leśniczym, Mariuszem Mazurem. 

W sobotnie lutowe przedpołudnie, 
harcerze z 75 KDH z Bilczy, prowadzonej 
przez druha i posła Lucjana Pietrzczyka, 
wzięli udział w zajęciach na terenie le-
śniczówki. Pod okiem leśniczego Mariu-
sza Mazura uczyli się w praktyczny spo-
sób tego, jak dokarmiać zimową porą le-
śne zwierzęta. Do tego doszły zajęcia do-
tyczące dokarmiania ptaków spędzają-
cych zimę na naszym terenie. - Okazuje 
się, że dokarmiać zwierzęta należy w spo-
sób umiejętny i mądry, aby im nie zaszko-
dzić. Leśniczy Mariusz Mazur udzielił 
harcerzom fachowych wskazówek – po-
informował poseł i druh Lucjan Pietrz-
czyk, opiekun 75 KDH z Bilczy.   

Piękna, zimowa pogoda sprzyjała tak-
że zajęciom ruchowym na świeżym po-
wietrzu, hartującym druhny i druhów. Nie 
obyło się bez tradycyjnej bitwy na śnieżki 
i oczywiście - dzięki uprzejmości leśnicze-
go - kuligu. A po kuligu, co oczywiste, ogni-
sko z kiełbaskami i gorącą herbatą przygo-
towane przez druhnę Małgorzatę Janaszek. 

- Trzeba wiedzieć, że wizyty bilczań-
skich harcerzy na terenie leśniczówki 
pana Mariusza Mazura nie są czymś wy-
jątkowym. Co najmniej kilka razy w roku 

młodzi ludzie w harcerskich mundurach 
goszczą u leśniczego, poznając życie lasu 
i jego mieszkańców – podkreśla druh Lu-
cjan Pietrzczyk. - Wiosną harcerze sprzą-
tają ścieżkę dydaktyczną i sadzą drzewa, 
latem i jesienią odbywają zajęcia tereno-
we, a zimą dokarmiają zwierzęta. To dla 
nich bardzo pouczające lekcje – zaznacza.

Leśniczy Mariusz Mazur regularnie spotyka się z druhami, aby przybliżyć im przyrodę              
fot. Arch.

Jak podkreślali młodzi ludzie, kilka 
godzin spędzonych w bilczańskiej leśni-
czówce zawsze mija bardzo szybko. Tak 
było i tym razem. – Teraz będziemy cze-
kać na wiosnę, żeby znowu odwiedzić le-
śniczówkę i zdobywać nasze leśne spraw-
ności – mówili zgodnie harcerze.

Agnieszka Olech

Lp. Nazwa Przedszkola/Punktu Przedszkolnego Miejscowość
Zajęcie dodatkowe oferowane 

przez Przedszkole/Punkt Przedszkolny

1. Przedszkole Samorządowe Morawica rytmika,

2. Fundacja „Kazimierz” Punkt Przedszkolny Bilcza j. angielski, religia, zajęcia komputerowe, logopedia, kinezjologia,

3.
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola Punkt Przedszkolny 
„Akademia Przedszkolaka”

Brzeziny
gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, logopedia, 
j. angielski, religia,

4.
Stowarzyszenie Kulturalno-Rozwojowe Obic Punkt Przedszkolny 
„Akademia Krasnoludka”

Obice
zajęcia umuzykalniające, zajęcia wokalno-taneczne, j. angielski, 
logopedia,

5. Stowarzyszenie Wola Morawicka Punkt Przedszkolny Wola Morawicka j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia,

6. Punkt Przedszkolny Dębska Wola
logopedia, j. angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające 
percepcję wzrokowo-słuchową i sprawność manualną, 

7. Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza Punkt Przedszkolny Lisów j. angielski,

8. Towarzystwo Ekorozwoju Radomic Punkt Przedszkolny Radomice
logopedia, j. angielski, rytmika, (w ramach świetlicy zajęcia karate i 
zajęcia plastyczne),

9. Towarzystwo Przyjaciół Nidy Punkt Przedszkolny Nida rytmika, j. angielski,

10. Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic Punkt Przedszkolny Chmielowice rytmika, j. angielski,

Zajęcia dodatkowe oferowane przez Przedszkole i Punkty Przedszkolne na terenie Gminy Morawica
Zajęcia taneczne i wokalno-taneczne, umuzykalniające, komputerowe, sportowe, plastyczne, zajęcia karate, język angielski, logope-
dia, kinezjologia, a nawet zajęcia rozwijające percepcję wzrokowo-słuchową i sprawność manualną. Przedszkolaki z gminy Morawi-
ca nie mogą narzekać na nudę. Specjalnie dla nich przygotowano szereg dodatkowych zajęć.
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Święto patrona szkoły
Święto patrona szkoły, ks. Piotra Ściegiennego na stałe wpisało się do kanonu uroczystości Zespołu 
Szkół w Bilczy. W bieżącym roku szkolnym odbyło się w piątek, 30 stycznia. 

Jak przystało na tak ważny dzień dla uczniów na-
szej szkoły, zostało podkreślone odświętnym strojem 
i udziałem we mszy świętej w miejscowym kościele 
parafialnym. Na uroczystość przybyli goście w oso-
bach: wójta gminy Morawica Mariana Burasa, sekre-
tarz gminy Morawica Anny Kowalskiej, przewodni-
czącej Rady Gminy Morawica Ewy Zaczek-Kuchar-
skiej, posła Lucjana Marka Pietrzczyka, księdza pro-
boszcza Marka Mrugały, radnych: Jana Wróblew-
skiego, Tadeusza Kuca, Tomasza Domagały oraz ro-
dziców.

Wszyscy uczniowie mieli równe szanse, by wyka-
zać się wiedzą ze znajomości biografii tej wybitnej po-
staci, biorąc udział w konkursie (rokrocznie organizo-
wanym przez Annę Pobochę-Igniatowską). Dla naj-
młodszych zadaniem konkursowym było wykonanie 
kartki  okolicznościowej związanej z osobą ks. Piotra 
Ściegiennego.

Z dużym zainteresowaniem obejrzeli-
śmy inscenizację słowno-muzyczną przy-
gotowaną przez uczniów klas drugich gim-
nazjum, pod opieką wychowawczyń: Gra-
żyny Kosno-Mazur, Iwony Bielawskiej i Ka-
mili Długosz-Szałapskiej oraz szkolnego 
chóru prowadzonego przez Annę Ślusarz. 

Nie lada kunsztem wykazali się ucznio-
wie wypowiadając swoje kwestie gwa-
rą świętokrzyską, która dziś jest rozumia-
na przez bardzo nielicznych. Przebrani za 
chłopów uczniowie, wzbudzili zdziwienie 
najmłodszych, którzy takie stroje współ-
cześnie mogą oglądać tylko w skansenie. 

Patriotyczne utwory wykonywane 
przez solistów, budziły poczucie przyna-
leżności do  regionu i tego sercu najbliższe-
mu  miejscu, w którym przyszło mieszkać. 

Wiedzą i odpowiednim strojem z epoki 
gimnazjaliści przybliżyli postaci współcze-
sne ks. Piotrowi Ściegiennemu, ich inwen-
cja i  trud zostały nagrodzone przez panią 
dyrektor.

Tradycyjnie już w tym czasie odbywa 
się podsumowanie wyników nauczania za 
I półrocze. „Złota dziesiątka” to lista osób, 
które wyróżniły się wysokimi średnimi 
ocen i osiągnięciami w innych dziedzinach 
nie tylko w nauce. Dyrektor Urszula Wró-
blewska przedstawiła wyniki, a następnie 
zaprosiła wszystkich wyróżniających się 
na środek sali i uhonorowała fanfarami, 
życząc wytrwałości w osiąganiu sukcesów.

Elżbieta Brewińska 
Zdjęcia: Elżbieta Brewińska

Wiedzą i odpowiednim strojem z epoki
gimnazjaliści przybliżyli postaci współ-

czesne ks. Piotrowi Ściegiennemu 
                    fot. Arch.
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Uczniowie wykazali się olbrzymią wiedzą na temat ich patrona                    
fot. Arch.
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UTRUDNIENIA 
W PRACY  
URZĘDU  
STANU  

CYWILNEGO
Z dniem 1 marca 2015 r. zosta-

nie wprowadzony na terenie całe-
go kraju nowy informatyczny sys-
tem rejestrów państwowych, który 
połączy kluczowe rejestry z punk-
tu widzenia funkcjonowania pań-
stwa. W zintegrowanym systemie 
znajdą się m.in. rejestry PESEL, 
dowodów osobistych i aktów sta-
nu cywilnego. Nowe rozwiązania, 
mimo że docelowo będą dla klien-
tów korzystne, to w pierwszym 
okresie po wprowadzeniu nowych 
zasad czas załatwiania spraw może 
się wydłużyć, ponieważ aplikacja 
informatyczna, która wspierać bę-
dzie System Rejestrów Państwo-
wych jest nadal modyfikowana. 

Prosimy mieszkańców o wyro-
zumiałość w tym trudnym, pierw-
szym okresie  funkcjonowania no-
wych rozwiązań. Deklarujemy, że 
dołożymy należytej staranności 
dla najlepszej realizacji nowych 
zadań leżących po stronie Urzędu 
Gminy Morawica.

Redakcja
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Od 1 marca 2015  rusza rekrutacja  
do projektu systemowego  

„Program aktywizacji społeczno-zawodowej  
bezrobotnych gminie Morawica”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie 
systemowym „Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Morawica” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt skierowany jest do 15 osób z terenu Gminy Morawica.

do udziału w projekcie zapraszamy:
•	 osoby pozostające bez pracy tj. osoby bezrobotne lub/i nieaktywne zawodowo,
•	 osoby posiadające niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe,
•	 osoby zamieszkałe na terenie Gminy Morawica. 

W ramach projektu przewiduje się udział w następujących formach aktywizacji:
•	 indywidualne doradztwo zawodowe diagnozujące predyspozycje zawodowe,
•	 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
•	 trening kompetencji i umiejętności społecznych, 
•	 kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, 
•	 kursy zawodowe – wg potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników i zapotrzebowania rynku pracy,

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą same zgłaszać swoje propozycje szkoleń zawodowych, w których chcą 
wziąć udział. 
Kursy zawodowe zostaną wybrane po analizie formularzy zgłoszeniowych i zdiagnozowaniu predyspozycji zawodowych 
uczestników przez doradcę zawodowego.

uCZeSTNICTWO W PROjeKCIe jeST BeZPłATNe.

uczestnikom projektu zapewniamy:
•	 materiały piśmiennicze,
•	 obiad/poczęstunek i przerwy kawowe podczas warsztatów i szkoleń,
•	 wsparcie materialne dla uczestników projektu (zasiłki celowe),
•	 certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu organizowanych warsztatów, szkoleń, kursu zawodowego;
•	 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnienie wymienionych kryteriów oraz dostarczenie w terminie do 31 marca 2015r. wy-
pełnionego formularza zgłoszeniowego, następnie – w przypadku zakwalifikowania - podpisanie deklaracji uczestnictwa w 
Projekcie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ReKRuTACjA TRWA dO 31 MARCA 2015r.

Formularze zgłoszeniowe należy składać we wskazanym wyżej terminie  
w siedzibie GOPS w Morawicy – pok. 4 i 5 lub 6 - u pracowników socjalnych.  

Szczegółowe informacje można uzyskać - w siedzibie  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy (Morawica, ul. Kielecka 38), pokój nr 4 i 5 lub 6, 

pod numerem tel. (41) 301-40-41, e-mail: ops_morawica@wp.pl 
oraz na stronie internetowej: www.gopsmorawica.pl. 
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Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej 
z wizytą w morawickim przedszkolu

Mazurkiem Dąbrowskiego przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Morawicy powitały nieco-
dziennych gości - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Beatę Oczkowicz, Szefa Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach pułkownika Wiesław Święchowicza, Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień pułkownika Mirosława Smerdzyńskiego oraz majora Mirosława Wąchockiego.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem niecodziennych gości, 
a następnie wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. - 
Wykonanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez nasze przedszkola-
ki wywarło tak wielkie wrażenie na przybyłych, że nie kryjąc po-
dziwu i obsypali dzieci pochwałami – podkreślała Zofia Soboń, 
dyrektor Przedszkola Samorządowego w Morawicy.

W dalszej części uroczystości poszczególne grupy recytowa-
ły wiersze patriotyczne i śpiewały piosenki o urokach naszego 
kraju. Gromkimi brawami zostały nagrodzone dzieci  z grupy 
IV i V, które ubrane w barwne ludowe stroje, zaprezentowały 
dwa tańce narodowe: krakowiaka i oberka. Następnie przed-
szkolaki wykazały się wiadomościami na temat symboli naro-
dowych, największych naszych miast, krain geograficznych 
oraz podań i legend polskich. Dobre przygotowanie dzieci, sta-
rannie dobrane stroje i repertuar  artystyczny sprawiły, że całe 
widowisko było bardzo kolorowe i urozmaicone. Wiedza dzie-
ci zapewniała o systematycznej pracy nauczyciela przedszkola 
i częstych rozmowach na tematy patriotyczne. Zaproszeni go-
ście nie  szczędzili  pochwał zarówno pod adresem przedszko-
laków, jak i wychowawców. Dopełnieniem spotkania było wrę-
czenie gościom, samodzielnie wykonywanych przez dzieci lau-
rek i upominków.

Po zakończeniu części artystycznej, dzieci mogły oglądać 
pokaz slajdów przedstawiający wojska lądowe, pancerne i lot-
nicze. Największym zainteresowaniem cieszyły się wozy bojo-
we oraz myśliwce. Następnie głos zabrała Podsekretarz Stanu 
Beata Oczkowicz, która przybliżyła dzieciom zakres prac Mini-
sterstwa Obrony Narodowej oraz podkreśliła znaczenie służby 
żołnierskiej dla bezpieczeństwa całego kraju. Zapoznała naj-
młodszych z rolą Wojska Polskiego w czasie pokoju. Nadmie-
niła również, że jest pod wrażeniem wiedzy dzieci  na temat 
naszego kraju i cieszy się, że słowo Ojczyzna nie jest im obce. - 
Istotnym zadaniem nauczyciela jest wdrażanie wychowanków 

do poszanowania symboli narodowych i rozwijania uczuć pa-
triotycznych i rzeczywiście w tej placówce widać wychowywa-
nie dzieci w duchu patriotyzmu – mówiła Wiceminister Beata 
Oczkowicz. 

Dalszą część spotkania poprowadzili płk. Wiesław Święcho-
wicz oraz mjr Mirosław Wąchocki. Zaprezentowali mundury ga-
lowe, dystynkcje wojskowe oraz elementy wyposażenia. Dzie-
ci słuchały z zaciekawieniem opowieści o codziennych trudach 
służby żołnierskiej, oglądając przy tym ekwipunek bojowy. Każ-
dy mógł sprawdzić jak ciężki jest hełm, czy jak wygląda w bere-
cie wojsk desantowych lub pancernych. Odważni chłopcy przy-
mierzali maski przeciwgazowe i peleryny wojskowe.

Po zakończeniu prezentacji słowa wdzięczności wyraził dy-
rektor Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy, Jacek Ku-
zia, podkreślając znaczenie służby wojskowej dla bezpieczeń-
stwa każdego Polaka. Uświadomił dzieciom jak trudną i cięż-
ką pracę wykonują polscy żołnierze. Kończąc życzył sukcesów 
w dalszej służbie, a na ręce Wiceminister Beaty Oczkowicz wrę-
czył piękny bukiet kwiatów. 

W celu uwiecznienia tak wyjątkowych i miłych chwil wyko-
nano wspólne pamiątkowe zdjęcia, a następnie Podsekretarz 
Stanu obdarowała przedszkolaków upominkami w postaci ksią-
żeczek do kolorowania, mini medalami, niecodziennymi słody-
czami w specjalnej wojskowej szacie. Zaprosiła również wszyst-
kie dzieci do udziału w konkursie plastycznym na temat „ Woj-
sko polskie”. 

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście zwiedzili bu-
dynek przedszkolny, rozmawiali z wychowankami, oglądali sale 
zajęć, kąciki zainteresowań, a także zwrócili uwagę na liczne 
dyplomy i puchary zdobyte na wielu konkursach, festiwalach 
i przeglądach. Dokonali też wpisu do pamiątkowej księgi. Za-
pewne to spotkanie utkwi dzieciom na długo w pamięci i pozo-
stawi miłe wspomnienia.

Podsekretarz Stanu, Beata Oczkowicz, obdarowała przed-
szkolaków upominkami w postaci książeczek do kolorowania 
i mini medali, a także niecodziennymi słodyczami w specjal-
nej wojskowej szacie                                                fot. Arch.
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Moravia promuje się  
na portalach internetowych

Od kilku miesięcy KS Moravia posiada swój profil w platformie wspieramyklub.pl, której celem jest po-
moc polskim klubom sportowym. Dzięki współpracy z tą organizacją, kluby dostają darmową stronę in-
ternetową oraz szansę na dofinansowanie swojej działalności.

Wspieramyklub.pl to interesujące rozwiązanie, którego celem 
jest promocja i wsparcie polskiego sportu. Pomysłodawcy por-
talu deklarują przeznaczenie 70% swoich zysków do podziału 
między współpracujące z nimi kluby.  By uczestniczyć w podzia-
le trzeba spełnić kilka prostych kryteriów: podpisać umowę, za-
łożyć i systematycznie prowadzić profil klubowy oraz promować 
go wśród swoich kibiców, np. na facebooku.

Moravia swój profil uruchomiła jesienią 2014 roku. Za tamten 
okres klub nie dostanie co prawda dofinansowania, ale nie rezy-

Moravia – GKS Nowiny 2:1
Był to pierwszy sparing podopiecz-

nych Marka Bębna w ciężkim okresie 
przygotowawczym, w którym praca sku-
piała się na sile i wytrzymałości. Gole 
dla naszej drużyny zdobyli Jakub Bed-
narski i Wojciech Młynarczyk, ale wynik 
jest w tym okresie sprawą drugorzędną. 
W kolejnym pojedynku na sztucznej na-
wierzchni w Końskich Moravia przegra-
ła z zajmującym ostatnie miejsce po run-
dzie jesiennej, trzecioligowym Party-
zantem Radoszyce. W meczu trener Bę-
ben dał pograć wszystkim zawodnikom, 
w tym trenującym z pierwszą drużyną 
juniorom. Gola dla Moravii strzelił Bar-
tosz Kuzincow. W trzecim meczu roze-
granym również na sztucznym boisku, 
ale tym razem w Ożarowie, Moravia ule-
gła tamtejszemu Alitowi 4:1. – Zagrali-
śmy na bardzo dobrym boisku z bardzo 
dobrze dysponowanym przeciwnikiem. 
W meczu widać było u moich zawodni-
ków zmęczenie po ciężkim okresie przy-

gotowawczym, ale przyznać trzeba, że ry-
wale pokazali duże umiejętności – podsu-
mował spotkanie trener Bęben. Zapyta-
ny o zmiany kadrowe powiedział: - Na 
chwilę obecną sprawdzamy, testujemy. 
Dotychczas nie udało nam się rozegrać 
żadnego meczu kontrolnego w optymal-
nym składzie bo przeszkadzają a to cho-
roby, a to inne rzeczy. Niemniej jednak 
na 90% naszym zawodnikiem będzie Ka-
rol Stelmasiński stoper z Astry Piekoszów, 
a na tej właśnie pozycji mamy najwięk-
sze braki. Trenują z nami obrońca Hu-
bert Pańtak z Korony Kielce, boczny po-
mocnik Maniara z Nidy Sobków, napast-
nik Duliński z Zenitu i Zwierzyński ostat-
nio w Lubrzance Kajetanów. O nich jed-
nak na chwilę obecną trudno się jedno-
znacznie wypowiedzieć bo tak jak mówi-
łem nie grali zbyt dużo w sparingach i tu-
taj ten okres testowania trochę się wydłu-
ży. Do 7-8 marca trzeba już jednak pod-
jąć decyzje by ostatnie mecze kontrolne 

zagrać w optymalnym zestawieniu. Na 
pewno istotne jest by gracze, którzy do-
łączą do zespołu robili różnice, a nie byli 
tylko uzupełnieniem składu.

Czy jest Pan optymistą jeśli chodzi 
o awans do IV ligi?

Marek Białek: Na pewno tak, bo gdy-
by było inaczej ta praca nie miałaby sen-
su. Żeby skutecznie włączyć się do wal-
ki o awans potrzebne jest wzmocnienie 
w ataku. Na lokalnym rynku mało jest 
dobrych zawodników nie związanych 
umowami z innymi klubami, a wiadomo 
że pozyskanie takich wiąże się z finansa-
mi, my jednak staramy się rozsądnie wy-
datkować środki. Nawet gdyby kadra nie 
została wzmocniona to przecież zawodni-
cy nie zapomnieli jak się gra w piłkę i po 
dobrym okresie przygotowawczym jeste-
śmy w stanie walczyć o awans, bo w tej 
klasie jesteśmy jedną z lepszych drużyn.

Przemysław Strójwąs

gnuje z prowadzenia strony, dzięki której ma łatwiejszy kontakt 
ze swoimi fanami. W 2015 roku ma też zamiar regularnie aktu-
alizować informacje na stronie, by dostarczyć kibicom najśwież-
szych wiadomości, a także powalczyć o wspomniane dofinan-
sowanie.

Klubowy profil Moravii dostępny jest pod adresem:

www.moravia-morawica.wspieramyklub.pl
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Morawicka Liga Futsalu (MLF)-  
podsumowanie sezonu

W pierwszą sobotę lutego, po 11 tygodniach zmagań zakończono rozgrywki  I edycji Morawickiej Ligi 
Futsalu. Na Hali Sportowej w Bilczy, tuż po ostatnim meczu dokonano dekoracji uczestników i podsu-
mowania turnieju. Mistrzem MLF zostali zawodnicy z Obic, królem strzelców Adrian Maciejewski z Liso-
wa zdobywca 33 goli. Zapraszam na podsumowanie.

Rywalizację zaczęliśmy w sobotę 15 listopada 2014 roku o go-
dzinie 17.00, a dobiegła końca 7 lutego 2015 roku tuż po 18.00. 
Podczas rozegranych 66 spotkań uczestniczyło 156 zawodników, 
strzelono 589 bramek. Sędziowie prowadzący zawody pokazali 
124 kartki (111 żółtych i 13 czerwonych). Poniżej osiągnięcia po-
szczególnych zespołów.

Mistrzem MLF został zespół z Obic. Tytuł zapewnił sobie 
w przedostatniej kolejce po zwycięstwie nad Partnerem Dymi-
ny. Trzon składu tworzą grający na co dzień w miejscowej Mo-
ravii bracia łukasz, Mateusz i Michał Zawadzccy, Artur Szew-
czyk oraz Paweł Latosiński i bramkarz Maciej Czekaj. Uzupeł-
nieniem jest młodzież Piotr Ryk, Krzysztof Klimczak, Szymon 
Czekaj oraz pojedyncze występy dawida Wójcika i seniora 
rodu Stanisława Zawadzkiego. Zdobyli 79 goli- najwięcej z nich 
21 autorstwa Łukasza Zawadzkiego, wybranego na najbardziej  
wartościowego gracza Ligi.

Wicemistrzostwo dla Czarnych Morawica, mieszanki byłych 
i obecnych zawodników Moravii. Najszczuplejsza kadra, a zara-
zem najbardziej wyrównana- wszyscy zawodnicy z pola zdoby-
wali bramki. W sumie strzelili najwięcej 97 goli, w tym aż 30 autor-
stwa Karola Gilewskiego. Po 17 dołożyli Mateusz Sołtys i Woj-
ciech Młynarczyk. Bardzo dobrze gra obronną kierował Piotr Ku-
bicki, co przyniosło efekt w postaci straconych tylko 19 goli.

Semabud Bilcza po stratach punktów na początku sezonu za-
notował siedem zwycięstw z rzędu co pozwoliło walczyć o wice-
mistrza MLF do ostatniej kolejki. Ekipa Mariusza Zięby i Krzysz-
tofa Polaka zdobyła 69 goli- 17 autorstwa Macieja Wawrzyckiego 
i o jedno mniej jacka Cieślika. Ekipa Lisowa całkiem niespodzie-
wanie zakończyła sezon na czwartym miejscu. Po początkowych 
porażkach wzmocniona Adrianem Maciejewski systematycznie 
gromadziła punkty. Zespół kierowany przez Mateusza Kobusa 
wykorzystując porażki przeciwników wspinał się w górę tabeli 
zdobywając 70 goli. 33 z nich autorstwa króla strzelców Macie-
jewskiego. Ceramik Bilcza puki liczył się w walce o najwyższe 
cele rywalizował na równi z najlepszymi (6:6 z Obicami, 5:2 z Li-
sowem). Po kolejnych wpadkach (1:4 z Chałupkami, 1:4 z Orka-
nem) systematycznie spadał w tabeli - aż na 5 miejsce. Z 54 bra-

mek, 16 strzelił Wojciech jagodziński. Brzeziny zespół z szóste-
go miejsca miał najszerszy skład, i gdyby nie osłabienia kartkowe 
(ostatnie miejsce w klasyfikacji fair-play) to ekipa Marcina Wie-
czorka mogłaby być w tabeli wyżej. Z 36 goli – najwięcej zdoby-
li jakub Sołtys i Maciej Ozimirski po 6 bramek. Chmielowice po 
stracie swojego najlepszego zawodnika dariusza Wojciechow-
skiego straciła bardzo na swojej wartości. Z 13 punktów zdobyła 
tylko 3, z 31 bramek zdobyli tylko 10- tracąc ich aż w tym czasie 
39. Najwięcej bramek 13 strzelił w/w Wojciechowski. Orkan Bil-
cza od czwartej kolejki wywalczył tylko 3 punkty i z miejsca na 
podium w początkowej fazie sezonu zostało 8 miejsce na koniec. 
Najlepszy strzelec jakub Kuc zdobył 16 goli z 39 zdobytych. Mo-
rawica dziewiąta w tabeli wygrała klasyfikację fair-play. 10 zdo-
bytych punktów i 33 strzelone bramki, 9 autorstwa Karola Maciń-
skiego. Chałupki to największa niespodzianka in-minus. Po wy-
graniu letniej Ligi Piątek na hali znacznie obniżyli loty,  8 z 31 bra-
mek zdobył Artur Chlebowski. Partner dyminy tylko z jednym 
zwycięstwem zakończył rozgrywki MLF. Dziewięć goli autorstwa 
kapitana damiana Osmana to najlepszy wynik z 25 strzelonych 
goli. Najbardziej pechowa drużyna to jumar Kawczyn/drochów, 
na koniec ligi bez zwycięstwa- a przynajmniej dwa razy była bar-
dzo blisko tego, m.in. w spotkaniu z Chałupkami. Z 25 goli naj-
więcej po cztery zdobyli damian Wojda i Grzegorz Wojtyś. 

TabeLa końcowa Morawickiej Ligi FuTsaLu 

zespół mecze punkty bramki +/-

1.Obice 11 31 79:21 +58
2.Czarni Morawica 11 28 97:19 +78
3.Semabud Bilcza 11 24 69:31 +38
4.Lisów 11 22 70:47 +23
5.Ceramik Bilcza 11 20 54:32 +22
6.Brzeziny 11 16 36:44 -8
7.Chmielowice 11 13 31:65 -34
8.Orkan Bilcza 11 12 39:56 -17
9.Morawica 11 10 33:80 -47
10.Chałupki 11 8 31:63 -32
11.Partner Dyminy 11 5 25:57 -32
12.Jumar Kawczyn/Drochów 11 2 25:74 -49

O miejscu w tabeli decyduje: punkty, bezpośredni pojedynek, 
różnica goli, większa liczba strzelonych.

Czy wiecie, że:
•	 Z zaplanowanych 66 spotkań rozegrano 65, w jednym przy-

padku mecz się nie odbył  (zawiódł zespół z Chałupek - za 
co został ukarany walkowerem 0:5),

•	 W rozgrywkach uczestniczyło 156 zawodników,
•	 Najwięcej zawodników po 16 grało w ekipach z Brzezin 

i Chałupek,
•	 Najszczuplejszą kadrę 10 zawodników miał zespół Czar-

nych Morawica,
•	 W rozgrywkach Morawickiej Ligi Futsalu strzelono 589 bra-

mek, co daje średnią na mecz prawie 9 goli,
Wspólne zdjęcie na zakończenie rozgrywek będzie doskonałą 
pamiątką  fot. Bartosz Kruk
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•	 Z 589 bramek: 5 za walkower, 13 samobójczych, 5 po 
rzutach karnych, 15 po przedłużonych rzutach karnych,

•	 Tylko w 7 spotkaniach drużyna nie zdobyła bramki 
(dwa razy to były Chałupki),

•	 Wykonywano 5 rzutów karnych- wszystkie wykorzy-
stane (najwięcej Ceramik 2),

•	 Wykonywano 39 przedłużonych rzutów karnych, tyl-
ko 15 wykorzystanych (najwięcej Ceramik 4 na 7 prób),

•	 Najwięcej goli z przedłużonych rzutów karnych zdo-
był Wojciech Jagodziński (Ceramik)- 4 gole na 6 szans,

•	 Najwięcej zmarnowanych szans miał Adrian Macie-
jewski (Lisów), na 5 wykonywanych zdobył 2 gole,

•	 103 zawodników zdobywało bramki w MLF,
•	 Najwięcej 33 zdobył Adrian Maciejewski z Lisowa,
•	 Najwięcej bramek w jednym meczu 17 padło w spotka-

niu IX kolejki Chmielowice- Semabud 4:13,
•	 Najwięcej bramek w jednym meczu 8 zdobył Adrian 

Maciejewski , w spotkaniu X kolejki z Orkanem,
•	 Najbardziej regularnymi zawodnikami byli Michał Za-

wadzki (Obice) i Karol Gilewski (Czarni), którzy zdo-
bywali bramki w 10 z 11 rozegranych spotkań,

•	 Najwięcej, aż 11 zawodników zdobywało bramki w ze-
spole Ceramika Bilcza,

•	 Najmniej strzelców 5, miała ekipa Partnera,
•	 Najwięcej 97 bramek zdobyli zawodnicy Czarnych Morawica,
•	 Najmniej 25 goli zdobyły zamykające tabelę Parter Dy-

miny i Jumar Kawczyn/Drochów,
•	 Najmniej 19 stracili także Czarni, głównie za sprawą 

swojego bramkarza Piotr Kubickiego,
•	 Najwięcej straciła młodzież z Morawicy 80 goli,
•	 Najwięcej zwycięstw 10 odnieśli zwycięzcy z Obic,
•	 Najwięcej porażek 9 odnotowali zawodnicy Jumaru,
•	 Najwyższe zwycięstwo odnieśli Czarni, w IV kolejce 

pokonali Jumar 15:1 i w IX kolejce także 15:1 pokona-
li Brzeziny,

•	 Najdłuższą serię zwycięstw z rzędu 8 odnieśli Czarni,
•	 Seria 6 porażek z rzędu przydarzyła się zawodnikom 

Jumaru.

Klasyfikacja strzelców:
33  Adrian Maciejewski (2 k.p., Lisów)
30 Karol Gilewski (3 k.p., Czarni)
21 Łukasz Zawadzki (1 k., Obice)
18  Wojciech Młynarczyk i Mateusz Sołtys (obaj Czarni) 
17 Maciej Wawrzycki (Semabud)
16 Jacek Cieślik (Semabud), Wojciech Jagodziński  

(1 k., 4 k.p., Ceramik) oraz  Jakub Kuc (Orkan)
15 Michał Zawadzki (Obice)
14  Paweł Latosiński i Artur Szewczyk (obaj Obice)
13 Mateusz Kobus i Łukasz Kwapisz 1k. 

(obaj Lisów) oraz Dariusz Wojciechowski (Chmielowice)
11 Karol Janicki (Ceramik) oraz Mateusz Wiklina (Orkan)
10 Mateusz Zawadzki (Obice)

Czy wiecie ile kartek?
•	 Sędziowie prowadzący rozgrywki pokazali w sumie 124 kartki 

(111 żółtych i 13 czerwonych),
•	 Najwięcej 14 żółtych kartek uzbierał zespół Czarnych Morawica.
•	 Najwięcej czerwonych po 3  zobaczyli zawodnicy Partnera Dy-

miny i Brzeziny,
•	 Z 13 czerwonych kartek, tylko 5 było bezpośrednich- aż 60% 

przypadło zawodnikom z Brzezin,
•	 Najrzadziej przepisy przekraczali zawodnicy z Morawicy - tyl-

ko 5 żółtych kartek,
•	 Najczęściej  7 –krotnie upominany był Sebastian Krzemiński 

(Chmielowice). Pięć razy dostawał żółte kartki, co przełożyło się 
na dodatkowe dwie czerwone,

•	 Brzeziny to także ekipa z największą liczba ukaranych zawodni-
ków- 10 (na 16 w kadrze),

•	 Najmniej 3 upomnianych zawodników było w ekipie Jumaru 
Kawczyn/Drochów.

kLasyFikacja Fair-PLay

Zespół (miejsce)
Punkty
karne

Żółte 
kartki

Czerwone kartki
(po dwóch żółtych)

Czerwone
kartki

1.Morawica 5 5 - -
2.Semabud Bilcza 6 6 - -
3.Jumar Kawczyn/Drochów 6 3 1 -
4.Ceramik Bilcza 8 8 - -
5.Chałupki 10 7 - 1
6.Lisów 12 9 1 -
7.Chmielowice 12 6 2 -
-.Obice 12 6 2 -
9.Czarni Morawica 14 14 - -
10.Orkan Bilcza 14 11 1 -
11.Partner Dyminy 17 8 2 1
12.Brzeziny 19 10 - 3

Punkty karne: Żółta kartka (1 p.k.), Druga żółta kartka dla tego 
samego zawodnika w jednym meczu, w sumie czerwona (2 p.k.), 
Bezpośrednia czerwona kartka (3 p.k.). O miejscu w tabeli decyduje 
mniej czerwonych kartek.

Podczas uroczystego zakończenia wręczono nagrody i puchary 
ufundowane przez Urząd Gminy w Morawicy. Uroczystej dekora-
cji dokonał wójt Marian Buras i kierownik hali Małgorzata dąbek. 
W głosowaniu kapitanów wybrano najlepszych zawodników ligi, 
i tak: najlepszym zawodnikiem został łukasz Zawadzki (Obice), naj-
lepszym bramkarzem Szymon Pietras (Chałupki), królem strzelców 
Adrian Maciejewski (Lisów). Do najlepszej piątki wybrano oprócz 
w/w zawodników także Pawła Latosińskiego (Obice) i Karola Gilew-
skiego (Czarni). Zwycięzca klasyfikacji fair-play została Morawica. 
Turniej w roli sprawiedliwych prowadzili Zbigniew Górnicki, Piotr 
Grzywacz, Paweł Wysocki i Adam jamka oraz sędzia stolikowy Ma-
rek Gaweł. Opiekę medyczna sprawowali Katarzyna Pasek, Marcin 
Marzec i  dominik Pasek. Do zobaczenia podczas II edycji Morawic-
kiej Ligi Futsalu, pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na 14 li-
stopada 2015 roku godzinę 17.00 oczywiście w Hali Sportowej Bilcza.

Jacek Kubicki
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Jubileuszowy Bal Charytatywny  
Gminy Morawica za nami.  

Padły rekordowe kwoty pieniężne!
Goście tegorocznego piątego już w historii Balu Charytatywnego, jaki odbył się w gminie Morawica, 
okazali się być niezwykle hojni. Z zabaw i licytacji uzbierano blisko 52 tysiące złotych – to o prawie 17 
tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Dochód z balu w całości zostanie przeznaczony dla rodziny najbar-
dziej potrzebujących z terenu gminy Morawica. 

Marzec 2015  nr 3/2015 (269)  WIADOMOŚCI MORAWICKIE

- Uzbierane 52 tysiące złotych to wielki sukces – podsumował ju-
bileuszowy Bal Charytatywny wójt gminy Morawica, Marian Bu-
ras. – Pięć lat temu postanowiliśmy zorganizować bal charytatywny 
po raz pierwszy i już wtedy okazało się, że dzięki uzbieranym pie-
niądzom możemy pomóc wielu potrzebującym. Postanowiliśmy 
organizować takie bale cyklicznie raz w roku, bo to przede wszyst-
kim doskonały pomysł na pomoc drugiemu człowiekowi – podkre-
ślał włodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras.

Tegoroczni goście chętnie brali udział w zabawach i licyta-
cjach, które były wyjątkowo emocjonujące. Uczestnicy balu udo-
wodnili, że mają gorące serca i hojne portfele. Najwięcej podczas 
licytacji zapłacono za przedstawiający Jana Pawła II obraz na-
malowany na płótnie przez naszą rodzimą artystkę Hannę Kutę 
z Bieleckich Młynów. Za zawrotną kwotę 8 tysięcy 100 złotych 
wylicytował go Józef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia Morawi-
ca. – Jesteśmy tu, żeby pomagać innym. Takie bale powinny być 
organizowane przynajmniej dwa razy w roku – powiedział pre-
zes Józef Dąbek, który za to, że podczas licytacji wydał najwię-
cej pieniędzy otrzymał w nagrodę wyjazd do Parlamentu Euro-
pejskiego do Brukseli dla dwóch osób ufundowany przez Po-
sła do Parlamentu Europejskiego, Bogdana Wentę z Bilczy. – To 
była nagroda niespodzianka dla tego, kto przeznaczy najwięcej 
pieniędzy na licytację – wyjaśnia wójt Marian Buras, który zło-
żył serdeczne podziękowania dla obu Panów. – Dziękuję pięknie 
prezesowi Józefowi Dąbkowi za hojność, jak również Eurodepu-
towanemu Bogdanowi Wencie za ufundowanie wspaniałej nie-
spodzianki. Myślę, że będzie ona sporą motywacją dla licytują-
cych w następnych latach – dodał.

Nie mało też wydał podczas licytacji Jacek Iwanowski, z „Pie-
karni Białogon”, który za Barek Globus przekazany na licytację 
przez firmę „POLDAUN” zapłacił 5 tysięcy 100 złotych. Trzecim 
najwyżej zlicytowanym przedmiotem była wycinanka łowicka 

Uczestników Balu tradycyjnie już powitał wójt Marian Buras  
fot. Radomski

W nagrodę za przekazanie największej kwoty na licytacji pre-
zes Józef Dąbek otrzymał od eurodeputowanego Bogdana 
Wenty wycieczkę do Brukseli fot. Radomski Na parkiecie bawiono się doskonale fot. Radomski

Walc  z różami był drugim tańcem tegorocznego balu 
fot. Radomski
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podarowana przez Kancelarię prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej, Bronisława Komorowskiego. Ręcznie wykonana wycinan-
ka oprawiona w ramę z dołączoną tabliczką informującą że jest 
to dar prezydenta poszła za 3 tysiące 500 złotych, a zlicytował ją 
Grzegorz Świt z Bilczy.

V jubileuszowy Bal Charytatywny już za nami. Humory do-
pisywały, a goście balu na parkiecie bawili się wyśmienicie do 
białego rana. Najważniejsze jednak jest to, że bawiąc się poma-
gali. Uzbierane podczas balu blisko 52 tysiące złotych zostaną 
przekazane na szczytny

Agnieszka Olech

Tegoroczną niespodzianką dla gości był występ tancerki, któ-
ra wykonała taniec brzucha fot. Radomski

Każda z Pań w podziękowaniu za wsparcie charytatywnej ini-
cjatywy otrzymała białą różę fot. Radomski

Tradycyjny polonez rozpoczął tegoroczny Bal Charytatywny               fot. Radomski

Na licytację przekazano mnóstwo cennych przedmiotów
 fot. Radomski

Słodką niespodzianką balu był pyszny tort                    fot. Radomski

Koło fortuny okazało się nie tylko dobrą zabawą, ale przede 
wszystkim dużym wsparciem dla potrzebujących 

fot. Radomski




