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Sylwester pod gołym niebem

w Morawicy stał się już tradycją.

Była doskonała zabawa, wspólne 

odliczanie i niezapomniany 

pokaz sztucznych ogni

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Morawica 
składamy najlepsze życzenia z okazji Nowego 2015 Roku.

Niech Nowy Rok 2015 przyniesie
Państwu tę odrobinę szczęścia,

która sprawi, że wszystkie podjęte
działania zakończą się sukcesem.

W nadchodzącym Nowym 2015 roku
życzymy dużo radości, dostatku

oraz spełnienia marzeń,
aby szczęście i pomyślność

nigdy Państwa nie opuszczało,
a wiara codziennie dodawała sił i energii

do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Wójt Gminy Morawica, Marian Buras
Przewodnicząca Rady, Ewa Zaczek-Kucharska

oraz Radni, Sołtysi i Pracownicy Urzędu

1 grudnia, o godzinie 14:00 rozpoczęła 

swoją kadencję nowa Rada Gminy 

Morawica. Podczas pierwszej, uroczystej 

sesji, radni złożyli ślubowanie i wybrali 

nowe władze. Ślubowanie złożył także wójt 

Marian Buras, dla którego rozpoczęła się już 

jego siódma kadencja. 

Po raz drugi mieszkańcy gminy Morawica powitali 
Nowy Rok przed tutejszym Centrum Samorządowym   
                                                                    fot. Bartosz Kruk

Nowa Rada oraz wójt tuż po uroczystym zaprzy-
siężeniu                                                   fot. A. Radomski

Niebo nad Morawicą rozbłysło od sztucznych ogni   
                                                                    fot. Bartosz Kruk
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Od wtorku do niedzieli w godz. 10-16. Ekspozycja sta-
ła: wystawa wyrobów garncarskich garncarzy z Cha-
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Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego
 Urząd Gminy w Morawicy informuje, że została podpisana umowa-
na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica” 
z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Morawicy.
 W związku z tym, ulegają zmianie zasady zgłaszania awarii oświe-
tlenia ulicznego. Awarie należy zgłaszać telefonicznie.
 Zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego przyjmowane będą przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy pod nr 41 311 47 95 od 
7:30 do 15:30, oraz całodobowo pod nr tel. 41 311 49 28.

Jeden raz w roku
zwykła choinka zielona wnosi  

tyle nieziemskiego uroku.

Zarząd i pracownicy
„KORAL”

sport i rekreacja sp. z o.o.
przybrane darami

wyjątkowe drzewko  
każdemu oferują i niechaj 

najskrytsze pragnienia  
doczekają się w Nowym Roku 

spełnienia.

No i doczekaliśmy się !!!
Po trwającej prawie dwa miesiące rozbudowie kryta pływalnia 
„KORAL” w Morawicy zmieniła swoje oblicze. Przybyły nowe 
atrakcje:
- brodzik o głębokości 30 cm dla dzieci ze zjeżdżalnią „słonik”, 
trzema fontannami i trzema skalnymi wodospadami,
- jacuzzi tradycyjne dla sześciu osób na głównej niecce basenowej,
-grota solankowa z jacuzzi solankowym dla ośmiu osób, trzema 
leżankami z podgrzewanymi matami, trzema leżakami zwykłymi, 
trzema strumykami solankowymi i specjalnym systemem oświe-
tleniowym do koloroterapii,
- całkowicie odnowiona sauna fińska.
Całość dopełnia specjalna aranżacja głównej niecki basenowej.
Oczywiście basen sportowy i basen z hydromasażami zostały na 
swoim miejscu i czekają na Państwa.
Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do rozbudowanej pływal-
ni „KORAL” w Morawicy.
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Wójt gminy Morawica oraz radni zaprzysiężeni
 1 grudnia, o godzinie 14:00 rozpoczęła swoją kadencję nowa Rada Gminy Morawica. Podczas 
pierwszej, uroczystej sesji, radni złożyli ślubowanie i wybrali nowe władze. Ślubowanie złożył także 
wójt Marian Buras, dla którego rozpoczęła się już jego siódma kadencja.

 Pierwszą w VII kadencji sesję rady rozpoczęło przedstawie-
nie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Helenę 
Piecyk informacji z przebiegu prac Komisji i odczytanie pro-
tokołu. Nowi radni odebrali zaświadczenia o wyborze i zostali 
zaprzysiężeni. Radni podczas uroczystej sesji po raz pierwszy 
w tej kadencji głosowali wybierając w tajnym głosowaniu swego 
przewodniczącego. Ta funkcja przypadła radnej Ewie Zaczek-
-Kucharskiej. Zastępcą Przewodniczącej Rady Gminy Morawi-
ca został radny Damian Woźniak, wybrany również w tajnym 
głosowaniu.
 Kolejnym punktem pierwszego posiedzenia sesji było zaprzy-
siężenie wójta. W obecności radnych, sołtysów, dyrektorów szkół 
oraz pracowników urzędu, wójt Marian Buras już po raz siódmy 
złożył uroczyste ślubowanie. Poprzedziło go wręczenie wójtowi 
przez Helenę Piecyk - przewodniczącą Gminnej Komisji Wybor-
czej w Morawicy zaświadczenia o wyborze na stanowisko wójta. 
- Obejmując urząd Wójta Gminy Morawica uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy Morawica. Tak mi dopomóż Bóg - z chwilą wypowiedzenia 
tych słów rozpoczęła się siódma już kadencja Mariana Burasa na 
stanowisku Wójta Gminy Morawica. 

Nowa Rada Gminy Morawica
Poniżej prezentujemy skład nowej Rady Gminy Morawica
1. Wiesław Frankowicz - Okręg 1 (Nida) 
2. Damian Woźniak - Okręg 2 (Sołectwa: Podwole, Brzeziny, 

ulice Bławatkowa, Błękitna, Chęcińska (nr nieparzyste), Dą-
browa, Dębowa, Dolomitowa, Dworcowa, Grzybowa, Jagodo-
wa, Kielecka, Leśna, Makowa, Młyńska, Mokra, Na Stadion, 
Płk. Franciszka Żarnowskiego, Podlesie, Radkowicka (nr nie-
parzyste), Sportowa, Sucha, Szkolna, Wrzosowa) 

3. Janusz Wojtyś - Okręg 3 (Sołectwo: Brzeziny, ulice: Bajkowa, 
Chęcińska (nr parzyste), Hoża, Kolejowa, Komunalna, Nad 
Zalewem, Nidziańska, Perłowa, Polna, Przemysłowa, Radko-
wicka (nr parzyste), Słoneczna, Ściegiennego, Tarasowa, Tę-
czowa, Wesoła, Wschodnia, Wspólna, Zgoda)

4. Krzysztof Strąk - Okręg 4 (Radomice I, Radomice II)
5. Ewa Zaczek-Kucharska - Okręg 5 (Brudzów, Lisów, Zaborze)
6. Paweł Pajączkowski - Okręg 6 (Drochów Dolny, Drochów 

Górny, Obice)
7. Michał Jędrzejczyk - Okręg 7 (Chałupki, Dębska Wola)
8. Łukasz Wojda - Okręg 8 (Chmielowice, Kawczyn, Zbrza)

9. Marcin Piecyk - Okręg 9 (Wola Morawicka)
10. Jan Wróblewski - Okręg 10 (Bieleckie Młyny, Dyminy, Kuby 

Młyny, Łabędziów, Piaseczna Górka)
11. Tadeusz Kuc - Okręg 11 (Sołectwo: Bilcza, ulice: Księdza 

Ściegiennego, Leśna, Pogodna, Rolnicza, Zastawie)
12. Tomasz Domagała - Okręg 12 (Sołectwo: Bilcza, ulice: Agre-

stowa, Bażantowa, Borówkowa, Bukowa, Cisowa, Cyprysowa, 
Czeremchy, Jana Pawła II, Jaskółcza, Jaśminowa, Jawornia, 
Jeżynowa, Jodłowa, Kalinowa, Kielecka, Osiedlowa, Pod-
miejska, Poziomkowa, Rogatka, Słoneczna, Sokola, Szkolna, 
Wrzosowa, Zacisze, Żeromskiego od nr 1 do nr 51, Żurawino-
wa, Źródlana)

13. Leszek Cygan - Okręg 13 (Sołectwo: Bilcza, ulice: Alaba-
strowa, Ametystowa, Barytowa, Bazaltowa, Brylantowa, 
Bursztynowa, Dębowa, Dolomitowa, Granitowa, Jesionowa, 
Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa,)

14. Bartosz Kruk -  Okręg 14 (Sołectwo: Morawica, ulice: Dział-
kowa, Górnicza, Kielecka, Ks. Stanisława Korneckiego, Orla, 
Pińczowska, Polna, Szkolna, Wolności)

15. Marianna Parlicka-Słowik - Okręg 15 (Sołectwo: Morawica, 
ulice: Bukowa, Dębowa, Diamentowa, Głogowa, Kasztanowa, 
Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, 
Parkowa, Słoneczna, Spacerowa, Ściegiennego, Wiśniowa, 
Wspólna, Złota) 
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Radni wybrali składy poszczególnych komisji
 Podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy Morawica radni wybrali składy osobowe oraz prze-
wodniczących poszczególnych komisji. Chodzi o stałe zespoły zajmujące się między innymi gminnym bu-
dżetem, gospodarką, oświatą, bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem, sprawami socjalnymi, kulturą czy 
sportem. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Morawica, Ewa Zaczek-Kucharska.

 Zanim wybrano składy osobowe poszczególnych komisji 
przedstawiono informację dotyczącą wyborów przeprowa-
dzonych na terenie gminy Morawica w dniu 16 listopada. 
Sprawozdanie Gminnej Komisji Wyborczej złożyła Helena 
Piecyk, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Mo-
rawicy. – Prace Gminnej Komisji Wyborczej przebiegły bez 
zakłóceń – zaznaczyła Helena Piecyk. 
 Warto przypomnieć, że na terenie gminy Morawica licz-
ba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11893. Kart 
do głosowania wydano 6130. Ważnych głosów oddano 1127. 
Frekwencja na terenie gminy Morawica wyniosła 51,52%.
 Kolejnym punktem obrad był wybór składów oraz prze-
wodniczących poszczególnych komisji. Jak poinformowano, 
w składzie komisji rewizyjnej może znaleźć się trzech ra-
dych. Pozostałe komisje mogą liczyć maksymalnie po dzie-

więciu radnych. Jeden radny może być wpisany najwyżej do 
dwóch komisji. 
 I tak, w składzie komisji rewizyjnej znaleźli się radni: 
Tomasz Domagała, Paweł Pajączkowski oraz Krzysztof 
Strąk. Pracami tej komisji pokieruje radny Tomasz Doma-
gała, a jego zastępcą został Paweł Pajączkowski. 
 Przewodniczą komisji oświaty, kultury, kultury fizycznej 
i sportu została radna Marianna Parlicka-Słowik, a jej za-
stępcą radny Bartosz Kruk.
 Na czele komisji gospodarki i finansów stanął radny Krzysz-
tof Strąk, a jego zastępcą został radny Michał Jędrzejczyk.
 Przewodniczącym komisji bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej wybrano radnego Jana Wróblew-
skiego. Natomiast jego zastępcą został radny Tadeusz Kuc.

Agnieszka Olech

 Darczyńcami były szkoły, instytucje, a także osoby prywat-
ne. Przez cały miniony weekend zwożono prezenty do maga-
zynu Szlachetnej Paczki, który znajdował się w Centrum Sa-
morządowym w Morawicy. Nad wszystkim czuwało czternastu 
wolontariuszy na czele z liderem akcji szlachetna paczka na 
terenie gminy Morawica, Damianem Woźniakiem. Wszyscy 
darczyńcy otrzymywali specjalne podziękowania i certyfikaty.
 - Ostatnią 29  paczkę zawieźliśmy w niedzielę około godzi-
ny 19:00. Tegoroczny finał można podsumować dwoma słowa-
mi - OGROMNY SUKCES. W ubiegłej edycji pomogliśmy 17 
rodzinom, zaś w tej, tak jak już wspomniałem, pomoc trafiła 
do 29 rodzin. Szacunkowa wartość paczek to około 60 tysięcy 
złotych. Coś wspaniałego – cieszy się Damian Woźniak, lider 
akcji szlachetna paczka na terenie gminy Morawica.
 To wszystko nie wydarzyłoby się bez kilku wspaniałych 
osób, wolontariuszy, wśród których znaleźli się: Mateusz Ła-
bęcki, Klaudia Wojcieszyńska, Aneta Łyżwa, Agnieszka Woź-
niak, Agnieszka Węgrzyn, Jola Rutkiewicz, Łukasz Sygut, Lu-
cyna Łopatyńska, Ilona Wzorek, Zofia Godzisz, Mieczysława 
Poprawa, Anna Marcjan, Ryszarda Lis oraz Alicja Jamorska-
-Kurek. - To właśnie oni dotarli do tylu rodzin i sprawili, że 
te święta będą piękniejsze. Wszystkim im składam serdeczne 
podziękowania za pomoc i zaangażowanie. Podziękowania 
składam również wszystkim darczyńcom. Dziękuję, że byli 
tacy hojni i spełnili marzenia wielu rodzin – podkreśla Da-
mian Woźniak. - Dziękujemy Urzędowi Gminy w Morawicy, 
Centrum Kultury za udostępnienie miejsca na nasz magazyn 
oraz oczywiście strażakom z OSP Bilcza, którzy mało tego, że 
rozwozili nasze paczki, to jeszcze pomogli w kryzysowej sytu-
acji przygotowując paczkę od siebie. Ogromne podziękowania 
także dla Klubu Seniora z Morawicy. Wielkie dzięki dla tych 
wszystkich wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku również będziemy mogli razem współpracować i nieść po-
moc – dodaje.

Dzięki tak licznym darczyńcom paczki w tym roku tra-
fiły do 29 rodzin

Ogromny sukces SZLACHETNEJ PACZKI w Morawicy!
 Paczki o szacunkowej wartości 60 tysięcy złotych trafiły do 29 rodzin z terenu gminy Morawica. Były 
w nich pralki, meble, zabawki i wszystko to, czego potrzebowali ci najbardziej potrzebujący. Dla tych ro-
dzin, dzięki wolontariuszom i wszystkim darczyńcom nadchodzące święta bez wątpienia będą piękniejsze. 

 Dziś spełniło się moje największe marzenie - powiedziała 
pani zerkając na nową pralkę, którą właśnie dostała. - W koń-
cu będziemy mieli wodę w domu - powiedział cicho pan biorą-
cy do ręki pompę hydroforową ofiarowaną przez darczyńcę. - 
Będę miała czym posmarować jutro chleb, żeby nie jeść samego 
- wydusiła z siebie starsza pani widząc całą paczkę konserw.
 - Ci ludzie byli naprawdę szczęśliwi – mówi Damian Woź-
niak. - Widząc reakcję wolontariuszy mogę również powie-
dzieć, że to szczęście działa w dwie strony. Miałem wrażenie, 
że jeszcze bardziej od rodzin cieszyli się właśnie wolontariusze, 
którzy naprawdę płakali ze wzruszenia. Bo jak tu się nie wzru-
szyć widząc uśmiechnięte buzie dzieci rozpakowujące prezen-
ty, łzy matek widzące te sterty paczek i skrywane łzy ojców. Nie 
wspominając już o tych wszystkich dzieciach rozpakowujących 
swoje wymarzone zabawki z paczek, biegające i piszczące z ra-
dości – opowiada. - To tylko część historii, które wydarzyły się 
w ten weekend – przyznają zgodnie wolontariusze z Morawicy. 
– Widząc je wszystkie stwierdzamy, że naprawdę warto poma-
gać – dodają.

Agnieszka Olech
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Jasełka, koncert kolęd
 i kiermasz ozdób świątecznych

 Przed Świętami Bożego Narodzenia w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy wystawiono 
Bożonarodzeniowe Jasełka w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Obicach. Świątecznemu spotka-
niu towarzyszył też kiermasz ozdób świątecznych oraz koncert kolęd przygotowany przez Zespół 
Folkowy „Morawianie”. W programie przewidziano także koncert kolęd, które wykona Chór Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej.

 Na scenie morawickiego Centrum Kultury zaprezen-
towali się uczniowie z Zespołu Szkół w Obicach, przedsta-
wiając niezapomniane widowisko jasełkowe. Fantastycznie 
zaprezentował się również zespół folkowy „Morawianie”, 
prezentując zebranym najpiękniejsze Polskie kolędy i pasto-
rałki w nowoczesnych aranżacjach i na góralską nutę. Przed 
publicznością z wiązanką kolęd wystąpił także Chór Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. 
 Kiermasz świąteczny przyciągał gości magią kolorów 
i świąt. Artyści z terenu gminy Morawica mieli do zaofero-
wania przepiękne, własnoręcznie robione kolorowe bombki 
i urocze świąteczne stroiki.
 Jak zapowiedzieli organizatorzy Bożonarodzeniowych 
Jasełek w Centrum Samorządowym w Morawicy, zapiszą się 
one na stałe w kalendarzu wydarzeń kulturalnych gminy 
Morawica.

Redakcja 

Uczniowie Zespołu Szkół w Obicach zachwycili talen-
tami aktorskimi                                              fot. Radomski

Szkolne Jasełka w Zespole Szkół w Obicach
 Boże Narodzenie to czas szczególny - czas, w którym milkną wszelkie spory, kłótnie i choć na chwi-
lę nastaje czas pokoju. Łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole składamy sobie płynące z głębi 
serca życzenia. Biały obrus, lśniąca choinka, opłatek, prezenty, piękne kolędy sprawiają, że nastrój 
Świąt jest niesamowity i niepowtarzalny. Pragniemy, aby ta chwila zgody, miłości, pojednania trwa-
ła jak najdłużej...

 Kultywując tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia 
w Zespole Szkół w Obicach została zorganizowana uroczy-
sta akademia. Na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej 
uczniowie szkoły podstawowej przedstawili Jasełka. Dzieci 
z zaangażowaniem i wielkim przejęciem odegrały przydzie-
lone im role. W postać Maryi wcieliła się Katarzyna Kozłow-
ska, która troskliwie opiekowała się nowonarodzonym Jezu-

Młodzież z gimnazjum zaprezentowała pomysłowy 
montaż słowno-muzyczny                                     fot. Arch. 

skiem. Pieczę nad swoją rodziną dzielnie sprawował Józef 
(Piotr Skuciński), który starał się chronić Jezusa i Maryję 
od wszelkich niebezpieczeństw. Trzej Królowie i Pastuszko-
wie ofiarowali Bożej Dziecinie dary. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć kolęd. Indywidualny popis swoich umiejętności 
wokalnych dały dziewczynki z klasy III, Natalia Koźbiał 
i Katarzyna Kozłowska, które zaśpiewały „Jezus malusień-
ki” i „Gdy śliczna Panna”.
 Młodzież gimnazjum zaprezentowała pomysłowy mon-
taż słowno-muzyczny. Dziewczęta z klas drugich i trzecich 
przedstawiły historię Świąt Bożego Narodzenia oraz gene-
zę i etymologię pojęć związanych z tymi świętami: kolęda, 
opłatek, wigilia, pasterka, choinka. Młodzi artyści wzbudzili 
zachwyt pięknym śpiewem kolęd i pastorałek.
 Na tak uroczystym spotkaniu nie mogło zabraknąć wy-
śmienitych gości: księdza Stanisława Durka, księdza Henry-
ka Terpińskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębskiej 
Woli Ireny Bisagi, radnych gminy Morawica: Marianny Par-
lickiej - Słowik i Pawła Pajączkowskiego, kustosza Muzeum 
Garncarstwa w Chałupkach Józefa Głuszka, naszej lokalnej 
artystki ceramicznej Elżbiety Klimczak oraz przedstawicieli 
Rady Rodziców. Wszystkim obecnym, Dyrektor, Nauczyciele 
i Uczniowie ZS w Obicach, serdecznie dziękują za wspólnie 
spędzony przedświąteczny czas.

ZS w Obicach
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W Centrum Samorządowym w Morawicy
było poetycko i świątecznie

 Wszystko za sprawą finału Konkursu Literacko-Dziennikarskiego oraz kiermaszu świątecznego. 
Obydwa wydarzenia odbyły się w murach Centrum Kultury w Morawicy.

Świętokrzyska Jesień Literacka
 Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mora-
wicy od połowy października tego roku wspólnie ze Związkiem 
Literatów Polskich Oddział w Kielcach realizowała zadanie pn.  
Świętokrzyska Jesień Literacka. - Zadanie to polegało na prze-
prowadzeniu  cyklu spotkań w szkołach oraz  konkursu lite-
racko – dziennikarskiego dla młodych adeptów pióra z  terenu 
Gminy Morawica – wyjaśnia Teresa Badowska, dyrektor Cen-
trum Kultury w Morawicy. - Pisarze pod czujnym okiem prezesa 
Związku  Literatów Polskich Oddział w Kielcach Pana Stanisła-
wa Nyczaja udawali  się na spotkania literackie do szkół, gdzie 
zapoznawali młodzież z regulaminem konkursu i zachęcali do 
udziału. Dzielili się również swoim doświadczeniem literackim, 
a młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w tych spotkaniach. 
Zakończeniem tych spotkań była Gala podsumowująca Święto-
krzyską Jesień Literacką realizowaną na terenie Gminy Mora-
wica – poinformowała dyrektor Badowska.
 Uroczysta Gala, podczas której wręczono nagrody dla zwy-

cięzców odbyła się wczoraj. Na Konkurs Literacki adresowany 
do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Mora-
wica napłynęło łącznie 26 zestawów prac literackich. Spośród 
nich wybrano te najlepsze w trzech kategoriach: poezja, proza 
i dziennikarstwo. – Nie było wcale łatwo wybrać tych najlep-
szych – przyznała poetka Władysława Szproch, przewodnicząca 
jury, obok której zasiedli również: Andrzej Piskulak – poeta, 
prozaik, dziennikarz oraz Stanisław Nyczaj – poeta, prozaik, 
eseista oraz wydawca. -  W przypadku poezji zaprezentowanej 
przez uczniów szkół podstawowych, utwory były na właści-
wym poziomie, odpowiednim dla wieku młodych poetów. Nale-
ży docenić w nich wysiłek włożony w składne układanie strof. 
Uczniowie muszą jednak popracować nad wyobraźnią – mó-
wiła przewodnicząca jury podczas podsumowania. - W przeci-
wieństwie do poetów, bardzo dużą wyobraźnią i kulturą słowa, 
a także dobrego stylu, wykazali się młodzi prozaicy. W sposób 
bardzo sprawny opowiadają oni w swoich krótkich formach 
prozatorskich o swoich przygodach i codziennych problemach. 

Starsi i samotni połamali się opłatkiem
w Centrum Samorządowym

 Tradycją w gminie Morawica stało się organizowanie wigilii dla osób starszych i samotnych z te-
renu gminy. Nie inaczej było i w tym roku. Tym razem po raz pierwszy w historii spotkanie wigilijne 
zorganizowano w Centrum Kultury w Morawicy. O świąteczny nastrój zadbał kabaret „Jeszcze nie 
starszych panów” śpiewając najpiękniejsze polskie kolędy. Organizatorem dziewiętnastej wigilii był 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy oraz Klub Seniora „Zasze Młodzi”.

 Po wspólnej modlitwie poprowa-
dzonej przez proboszcza parafii w Mo-
rawicy, księdza Jana Ciszka zebrani 
składali sobie świąteczne życzenia ła-
miąc się opłatkiem, a potem zasiedli do 
wigilijnej wieczerzy. Na stołach już tra-
dycyjnie znalazło się dwanaście potraw. 
Królowały oczywiście ryby, a o wszyst-
kie pyszności na wigilijnym stole w tym 
roku zadbał Klub Seniora z Morawicy. 
– Przygotowaliśmy kaszę ze śliwką, 
zupę grzybową z makaronem, pierogi 
z kapustą i grzybami, kapustę z gro-
chem, smażoną rybę, pyszne sałatki 
i ciasta oraz tradycyjny kompot ze śli-
wek – mówi Zofia Godzisz, Prezes Klu-
bu Seniora „Zawsze Młodzi”. Warto 
dodać, że w przygotowanie potraw za-
angażowały się także kucharki z Samo-
rządowego Przedszkola w Morawicy.
 Podczas wigilijnego opłatkowego 
spotkania osób starszych i samotnych 
dla gości z wiązanką kolęd wystąpił ka-
baret „Jeszcze nie starszych panów”. 

Wigilia dla osób starszych i samotnych po raz pierwszy odbyła się w Cen-
trum Samorządowym w Morawicy                                               fot. Radomski

Spotkanie zakończyło się wspólnym 
śpiewaniem tradycyjnych polskich ko-
lęd.
 Za przygotowanie potraw organiza-
torzy składają serdeczne podziękowa-
nia Paniom z Klubu Seniora „Zawsze 
Młodzi” na czele z Panią Zofią Godzisz. 

Serdeczne podziękowania organizato-
rzy kierują także do strażaków z Rado-
mic, Drochowa Dolnego, Lisowa, Dęb-
skiej Woli oraz Nidy, którzy jak co roku 
zapewnili transport wszystkim zapro-
szonym gościom. 

Agnieszka Olech 
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Najlepsi otrzymali nagrody książkowe   fot. Bartosz Kruk

Widać w tych tekstach dbałość o poprawność polonistyczną – 
podkreślała Władysława Szproch. - W kategorii gimnazjalistów 
pierwszymi nagrodami zostały nagrodzone młode dziennikar-
ki, które w sposób profesjonalny przeprowadziły wywiady ze 
sławnymi ludźmi: pisarzem i muzykiem. Z satysfakcją należy 
podkreślić ciekawe zestawy pytań dla swoich rozmówców. Au-
torki zasługują na grand Prix za najlepsze teksty we wszystkich 
kategoriach. W kategorii „proza” na szczególną uwagę zasłu-
gują autorki nagrodzone pierwszymi miejscami. Poruszyły one 
w swoich utworach bardzo ważne i trudne problemy współcze-
sne. Należy zauważyć, że nadesłane na konkurs opowiadania 
pozostałych autorów są efektem zainteresowań literaturą fan-
tasy, w tym takich autorów, jak m.in.: J.R.R. Tolkien, C.S.Lewis, 
czy Andrzej Sapkowski. Młodzi autorzy  opowiadań szukali in-
spiracji w Mitologii greckiej, w baśniach, a nawet w horrorach. 
Ważne jest i to, iż młodzi adepci pióra postawili sobie wysoką 
poprzeczkę, więc wypada im tylko życzyć, by konsekwentnie 
do jej przekroczenia dążyli – zaznaczyła poetka Władysława 
Szproch. - W kategorii „poezja” zwróciliśmy uwagę na dwoje 
autorów. Pozostali nie wyszli poza poprawność układania zwro-
tek, wyniesioną ze szkoły podstawowej lecz nie oznacza to, że 
nie mają talentu. On jest i widać duży potencjał, ale autorzy 
muszą jeszcze dużo się uczyć od uznanych poetów, czytać ich 
wiersze, czytać w ogóle dużo, wzorem swoich kolegów i koleża-
nek – prozaików – radziła przewodnicząca jury konkursowego.
 Na zakończenie wręczono nagrody dla najlepszych. Podzię-
kowania złożono również na ręce nauczycieli polonistów, którzy 
otoczyli fachową opieką uczniów biorących udział w konkursie. 
- Bardzo dziękujemy Monice Pabian i Renacie Juśkiewicz z Ze-
społu Placówek Oświatowych w Morawicy, Irenie Zawadzkiej 
i Martynie Kasznia z Zespołu Szkół w Bilczy, Małgorzacie Gra-
czak ze Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli, Dagmarze Woj-
ciechowskiej – Buśluk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli 
Morawickiej. Dziękujemy również Dyrektorom wszystkich 
szkół, gdzie miło i serdecznie zostali przyjęci pisarze odbywa-
jący cykl spotkań z młodzieżą szkolną – dziękowała dyrektor 
Teresa Badowska w imieniu członków jury.   

Poniżej prezentujemy wszystkich nagrodzonych.
Szkoły Podstawowe:

Kategoria: poezja
1. Jakub Masternak; godło: „Master” - kl. VI SP w Morawicy
2. Marlena Dziewięcka; godło: „STON2” - SP w Dębskiej Woli
3. Katarzyna Kubicka; godło: „Drzewko – graf.” SP w Woli Mo-
rawickiej
Kategoria: proza
1. Maciej Pabian; godło: „Dąb” - kl. VIa SP w Morawicy
Adam Kamizela; godło: „Jastrząb” - kl. VIa SP  w Morawicy
2. Wiktoria Bisaga; godło: „WICIAS” - kl. VIa SP w Morawicy
Kacper Malicki; godło: „Kapci” - VIa SP w Morawicy
3. Marietta Biesaga; godło: Paprotka” - kl. VIa SP w Morawicy
Filip Majchrzak; godło: „Cierń” - kl. VIb SP w Morawicy
Wyróżnienia:
1. Katarzyna Kubicka; godło: „Drzewko – graf” SP z Woli Mo-
rawickiej
2. Justyna Łuszcz; godło: „ Tysia” - kl. VIa  SP w Morawicy
3. Marlena Dziewięcka; godło: „STON2” SP w Dębskiej Woli

Gimnazja
Kategoria: dziennikarstwo
1. Angelika Felis; godło: „Róża” - kl. Ia Gimnazjum w Morawicy
 Ewa Raczyńska; godło: „E” - Gimnazjum w Bilczy
Kategoria: poezja
1. Karol Grzybczak; godło: „Bocian” - Gimnazjum w Bilczy
2. Angelika Klimczak; godło: „Butterfly” - kl. IIIb Gimnazjum 
w Morawicy

Wyróżnienia:
1. Ilona Todorowska; godło:”Dżera” - kl. IIb Gimnazjum w Mo-
rawicy
2. Aleksandra Orlińska; godło: „Lokalny patriota” - Gimna-
zjum w Morawicy
3. Maja Cudzik; godło: „M – graf.” - Gimnazjum w Bilczy
Kategoria: proza
1. Katarzyna Szałas; godło: „Karen” - kl. IIIa Gimnazjum 
wźMorawicy
Patrycja Król; godło: „Pacia” - Kl. IIIa Gimnazjum w Morawicy
2. Karolina Górska; godło: „Taka sobie ja” - Gimnazjum w Mo-
rawicy
3. Emilia Strójwąs; godło: „Karmel” - kl. IIIb Gmina w Mora-
wicy
 Magdalena Majkowska; godło: Cukiereczek” - kl. IIIa Gim-
nazjum w Morawicy
 Marlena Baran; godło: „Goplana” - kl. IIc Gimnazjum 
w Morawicy
 Maciej Januszek; godło: „Skrzyżowane szable – graf.”- Gim-
nazjum w Bilczy

Nagrodę specjalną otrzymała Magdalena Domagała ze Szkoły 
Podstawowej w Dębskiej Woli. 

Kiermasz świąteczny uatrakcyjnił galę

 Gali „Świętokrzyskiej Jesieni Literackiej” towarzyszył kier-
masz świąteczny. Kiermasz świąteczny przyciągał gości magią 
kolorów i świąt. Wśród wystawców znaleźli się: Stowarzyszenie 
Kreatywni Bilczanie, Kółko Plastyczne działające przy Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Morawicy prowadzone przez Hannę 
Kutę, Klub „Zawsze Młodzi”, Klub Rękodzieła w Brzezinach, 
Przedszkole Samorządowe w Morawicy, artyści indywidualni 
z Brzezin, Środowiskowy Dom Pomocy w Brudzowie oraz Świę-
tokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy. 
 Wszyscy mieli do zaoferowania przepiękne, własnoręcznie 
robione kolorowe bombki i urocze świąteczne stroiki. 

Agnieszka Olech

OGŁOSZENIE - DYŻURY RADNYCH
 Dyżury radnych Rady Gminy Morawica będą pełnio-
ne w budynku Urzędu Gminy w Morawicy przy ulicy 
Spacerowej 7 w pok. 14 (I piętro) w godzinach 14:30-
15:30:

Przewodniczący Rady Gminy Morawica
Ewa Zaczek-Kucharska
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SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W ZAKŁADZIE
 OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM W BILCZY

 Uczniowie z Zespołu Szkół w Bilczy tuż przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzili pensjona-
riuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bilczy wraz ze Świętym Mikołajem. Święty przekazał im 
słodkie upominki, a młodzież wręczyła własnoręcznie zrobione kartki świąteczne.

 Jest taki dom przy ulicy Osikowej w Bilczy, w którym 
przebywają ludzie starsi, chorzy i  niepełnosprawni. Tu-
taj znajdują całodobową opiekę medyczną, rehabilitacyjną 
i opiekuńczą. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy 
pod  opieką pani katechetki Renaty Kot i księdza prefekta 
Tomasza Wróbla przyjeżdżają regularnie w piątki do ZOL-u, 
aby ofiarować swój czas pensjonariuszom. Jak co roku przed 
Świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy  spotka-
nie, na które przybył niezwykły gość biskup Święty Mikołaj 
z miasta Miry. Ofiarował zebranym słodkie upominki. Mło-
dzież wręczyła chorym piękne kartki świąteczne wykonane 
przez uczniów z klasy IV B. Nasi uczniowie z klas piątych 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum pomagają starszym, 

Młodzież wręczyła pensjonariuszom własnoręcznie 
zrobione kartki świąteczne                                   fot. Arch.

Przedsiębiorcy z terenu gminy Morawica tradycyjnie 
już spotkali się przed Świętami Bożego Narodzenia, 
żeby złożyć sobie życzenia                             fot. Radomski

Przedsiębiorcy
połamali się opłatkiem

 Tradycją już stały się spotkania opłatko-
we przedsiębiorców z terenu gminy Morawica. 
Również i w tym roku zasiedli oni przy wigilij-
nym stole, aby wspólnie połamać się opłatkiem.

 Przedsiębiorcy, obecni na dorocznym spotkaniu  połama-
li się opłatkiem, składając wzajemne życzenia dalszych suk-
cesów. Życzenia przyjęli również od władz gminy Morawica, 
które od lat ściśle współpracują i wspierają w działaniach 
lokalny biznesu, jak podkreślano z wzajemnością. Podczas 
wigilijnego spotkania przedsiębiorcy podsumowali miniony 
rok, a także długo rozmawiali o przyszłości i rozwoju lokal-
nej gospodarki. Czas gościom umiliły występy artystyczne 
młodych wokalistek z terenu gminy Morawica.

niosą radość i młodzieńczy optymizm. Od starszych uczymy 
się, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu, a dobro 
ofiarowane bliźnim na pewno do nas wróci.

Renata Kot
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Wizyta gości z Ukrainy w Gminie Morawica
 Z oficjalną wizytą w gminie Morawica przebywali ukraińscy przedstawiciele Międzynarodowego 
Stowarzyszenia „Ukraina – Polska – Niemcy”. Wizyta gości związana była z projektem realizowanym 
przez Euroregion Dniestr pn. „Rozwój potencjału gospodarczego Euroregionu «Dniestr»”. Projekt, 
w który w ramach wieloletniej współpracy z Obwodem Winnickim zaangażowało się województwo 
świętokrzyskie, jest finansowany z Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). 

 Gminę Morawica odwiedził Serhii Tatusiak, przewodni-
czący Międzynarodowego Stowarzyszenia „Ukraina – Pol-
ska – Niemcy”, szef Euroregionu „Dniestr” oraz Vladymyr 
Merezhko, dyrektor Centrum Koordynacyjnego „Regio-
nalne Centrum Euroregionu transgranicznej współpracy 
„Dniestr”. Warto przypomnieć, że Serhii Tatusiak jest zwią-
zany z Gminą Morawica od wielu lat. To dzięki jego kon-
taktom z władzami gminy nawiązana została współpraca 
Morawicy ze wsią Bałaniwka na Ukrainie, która trwa nie-
przerwanie już 11 lat.
 Przedstawiciele „Euroregionu Dniestr” swoją wizytę 
rozpoczęli od wizyty w Urzędzie Gminy, gdzie spotkali się 
z zastępcą wójta gminy Morawica, Marcinem Dziewięckim, 
oraz z osobami odpowiedzialnymi za sprawy finansowe, kul-
turalne, komunalne i bezpieczeństwo w gminie Morawica. 
Następnie zwiedzali Samorządowe Centrum Kultury i sie-
dzibę Urzędu Gminy, a także nowo otwarty żłobek i przed-
szkole w Bilczy, halę sportową „Bilcza”, jak również krytą 
pływalnię „Koral” w Morawicy. Spotkali się też ze straża-
kami z OSP Brudzów i Wola Morawicka, gdzie podziwiali 
wyposażenie, jakim dysponują obie jednostki podczas swo-
jej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Na koniec goście odbyli 
krótką wizytę po nowoczesnych osiedlach mieszkaniowych 
w Bilczy. – Jesteśmy pod wrażeniem eleganckiej architek-
tury osiedla, zaaranżowanej według nowoczesnych standar-
dów, a także bliskości terenów zielonych – mówił Serhii Ta-
tusiak, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia 
„Ukraina – Polska – Niemcy”, szef Euroregionu „Dniestr”.

Przedstawiciele „Euroregionu Dniestr” swoją wizytę 
rozpoczęli od spotkania w Centrum Samorządowym 
w Morawicy                                                   fot. Radomski

Nasi rodzimi artyści składali sobie życzenia zdrowych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia    fot. Radomski

Artyści zasiedli przy wigilijnym stole
 Święta Bożego Narodzenia to najbardziej wyczekiwane 
przez wszystkich święta w roku. To czas refleksji, spotkań 
z rodziną, czas sprzyjający puszczeniu w niepamięć krzywd, 
żali, czas wybaczania ludzkich błędów i ułomności. A co 
najważniejsze, to czas modlitwy, dzielenia się opłatkiem 
i wspólnego kolędowania - tak też było w Centrum Samo-
rządowym w Morawicy, gdzie przy wigilijnym stole zasiedli 
artyści z terenu gminy Morawica.
 Artystom z terenu gminy Morawica życzenia zdrowych 
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia złożył wójt gminy 
Morawica, Marian Buras. – Dziękuję Państwu za zaangażo-
wanie w życie kulturalne gminy Morawica oraz za krzewie-
nie kultury. Pragnę również złożyć Państwu życzenia cie-
płych, rodzinnych, pełnych radości i miłości Świąt Bożego 
Narodzenia oraz spełnienia wszystkich marzeń w Nowym 
2014 roku – życzył artystom wójt Marian Buras. Do życzeń 
dołączyła się również Przewodnicząca Rady Gminy Mora-
wica, Ewa Zaczek-Kucharska. Na zakończenie odbyło się 
wspólne kolędowanie. 

 Ogromną niespodziankę ukraińskim delegatom sprawi-
ły maluchy z bilczańskiego żłobka i przedszkola, wręcza-
jąc gościom drobne upominki w postaci choinek i bombek 
świątecznych. – Budynek żłobka i przedszkola w Bilczy na-
prawdę robi wrażenie. Jest nowoczesny, estetyczny i funk-
cjonalny – podkreślał Serhii Tatusiak. Kolejna niespodzian-
ka czekała na delegatów w strażnicy OSP Wola Morawicka, 
gdzie zostali obdarowani maskotkami strażackimi – Niech 
pies strażak zawsze przypomina o wizycie w strażnicy 
w Woli Morawickiej – mówili druhowie. 

Agnieszka Olech
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 Pierwsze konsultacje w sprawie ob-
wodnicy Brzezin odbyły się już w połowie 
grudnia. Wtedy to firma konsultingowa 
Promost Consulting przedstawiła opra-
cowane na zlecenie Świętokrzyskiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich trzy warianty 
przebiegu nowej obwodnicy. Żaden z nich 
nie spodobał się mieszkańcom, bo w grę 
wchodziły wyburzenia domów i wywłasz-
czenia. Podczas tych konsultacji władze 
gminy Morawica zaproponowały swoją 
koncepcję, czyli wariant czwarty, według 
którego obwodnica miałaby przebiegać 
północną stroną Brzezin w dużej mierze 
przez tereny leśne i przemysłowe bez ko-
nieczności wyburzania budynków. Ten 
pomysł zyskał aprobatę mieszkańców, 
którzy w większości przyjęli czwartą kon-
cepcję brawami. 
 Podczas spotkania w Brzezinach, 
przedstawiciele firmy konsultingowej, 
przygotowującej koncepcję przebiegu ob-
wodnicy obiecali, że ten wariant naniosą 
na plany i poddadzą po raz kolejny pod 
konsultacje. Jak się okazało, wariant naj-
mniej szkodliwy dla mieszkańców, a przed-
stawiony przez władze gminy Morawi-
ca podczas pierwszych konsultacji w tej 
sprawie jest zgodny z Planem Zagospo-
darowania Przestrzennego Województwa 
Świętokrzyskiego, w którym obwodnicę 
pokazano jako klasę S, na całej długości 
przebiegającą po północnej stronie Brzezin 
i Radkowic od węzła Chęciny. – Koncep-
cja przedstawiona przez nas jest najmniej 
szkodliwa dla mieszkańców – wyjaśnia 
wójt gminy Morawica, Marian Buras. – 
Zaplanowanie tej drogi nie leży w naszej 
gestii, aczkolwiek mogliśmy przedstawić 
nasze stanowisko w tej sprawie i to uczy-
niliśmy. Taki przebieg drogi nie będzie 
wiązał się z żadnymi wyburzeniami bu-
dynków mieszkalnych i ograniczy do mini-
mum wywłaszczenia. Uważamy, że wybór 
tego wariantu, w porównaniu z warianta-
mi przedstawionymi przez autora koncep-
cji firmę Consulting Promost, wiąże się 
z najmniejszymi ograniczeniami dla roz-
woju miejscowości Brzeziny w przyszłości. 
Należy tez zwrócić uwagę, iż taki przebieg 
obwodnicy jest zgodny z Planem Zagospo-
darowania Przestrzennego Województwa 
Świętokrzyskiego, o czym jeszcze nie wie-
dzieliśmy przygotowując nasz wariant – 
podkreśla włodarz gminy Morawica, wójt 
Marian Buras. 

Rozmawiali o obwodnicy Brzezin
 Gośćmi ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy Morawica byli mieszkańcy Podwola i Brzezin. 
Przyszli, aby rozmawiać z władzami gminy oraz radnymi o wariantach przebiegu planowanej ob-
wodnicy Radkowic i Brzezin. Nowa droga ma przejąć cały tranzyt pomiędzy Morawicą a Chęcinami, 
a także dwoma drogami krajowymi nr 7 oraz 73. Po wybudowaniu obwodnicy droga biegnąca przez 
miejscowość Brzeziny stanie się drogą wewnętrzną i ślepą ze względu na konieczność zamknięcie 
przejazdu kolejowego. 

metrów od domów – argumentowali przy-
byli na sesję mieszkańcy Podwola, którzy 
poparli wariant niebieski, wiążący się 
z wyburzeniami domów w Brzezinach. 
– Ten wariant nie jest aktualny w związ-
ku ze zmianą Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Święto-
krzyskiego, które weszło w życie w listo-
padzie – tłumaczył wójt Buras. – Do tej 
pory cały tranzyt od lat przebiega przez 
Brzeziny i nie ma tu ekranów akustycz-
nych, a mieszkańcy nie są chronieni w ża-
den sposób. W przypadku budowy obwod-
nicy Brzezin mieszkańcy Podwola będą 
chronieni ekranami akustycznymi, które 
zmniejszą również wszelkie uciążliwości 
kopalni. Nasza propozycja jest taka, żeby 
obwodnica szła po skraju lasu przez tere-
ny przemysłowe i żeby była jak najdalej 
oddalona od zabudowań. Musimy jednak 
pamiętać, że obwodnica będzie wybudowa 
zgodnie z planem wojewódzkim. Nie wie-

 Jak zaznaczono podczas sesji, zmianę 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Świętokrzyskiego uchwa-
lono podczas sesji Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w dniu 22 września 
bieżącego roku. Zmiana weszła w życie 
w listopadzie bieżącego roku. – W związ-
ku z tym, wariant niebieski, przedsta-
wiony podczas zebrania konsultacyjnego 
w Brzezinach jest już nieaktualny. Dziwi 
mnie, że podczas planowania koncepcji 
posługiwano się nieaktualnymi mapa-
mi – mówił obecny podczas posiedzenia 
sesji Rady w Morawicy, poseł Lucjan Pie-
trzczyk. – Obwodnica ta jest potrzebna. 
Chodzi teraz o to, żeby była jak najmniej 
inwazyjna dla mieszkańców. Opcja przed-
stawiona przez władze gminy Morawica, 
która jak się okazało jest zgodna z Pla-
nem Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Świętokrzyskiego jest naj-
bardziej optymalna – przyznał poseł Lu-
cjan Pietrzczyk. 
 Ta wersja jed-
nak nie wszystkim 
się podoba. Sprze-
ciw podczas posie-
dzenia sesji Rady 
w Morawicy wnieśli 
mieszkańcy Podwo-
la, którzy twierdzą, 
że obwodnica bie-
gnąc po północnej 
stronie Brzezin bę-
dzie za blisko ich 
domów. – Będziemy 
mieć drogę i ekrany 
akustyczne w od-
ległości nawet stu 
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Propozycja gminy co do przebiegu obwodnicy zaznaczona jest na mapie 
kolorem czarnym                                                                                       fot. Arch.
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171 uczniów wzięło udział w tegorocznej edycji akcji  
                                                                                 fot. Arch.

Ekologia się opłaca
 Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Ekologia się opłaca szkoła w sprzęty się wzbogaca” 
realizowanego w ramach programu edukacji ekologicznej „Zielone Dzieciaki – Festiwal Recyklingu 
Morawica 2014”. 

 Realizacja konkursu była możliwa 
dzięki wsparciu finansowemu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
i budżetu gminy. W tegorocznej edycji 
udział wzięło 171 uczniów szkół podsta-
wowych z Dębskiej Woli, Obic, Brzezin, 

Bilczy i Radomic. W sumie zebrano po-
nad 9 Mg makulatury i opakowań PET, 
z czego ponad 3 Mg zebrali uczniowie 
szkoły w Radomicach, którzy rok rocz-
nie są w czołówce konkursu. Placówki, 
których uczniowie przynieśli najwięcej 
surowców tj. Bilcza, Radomice i Dębska 

Wola otrzymały laptopy oraz zestawy 
gier planszowych i puzzli. Obice i Brze-
ziny otrzymały zestawy gier i puzzli. 
Natomiast uczniowie nagrodzeni zo-
stali piłkami nożnymi i siatkowymi. 
 Poniżej zdjęcia z wręczenia nagród 
w SP Dębska Wola i Radomice.

Uczniowie zostali nagrodzeni piłkami nożnymi i siatko-
wymi                                                                        fot. Arch.

my jeszcze dokładnie którędy będzie prze-
biegać ta droga, bo firma konsultingowa 
nadal nie przedstawiła dokładnego prze-
biegu obwodnicy zgodnej z wojewódzkim 
planem. Po jej przedstawieniu na pewno 
odbędą się kolejne konsultacje. Ponadto 
będziemy chcieli zorganizować spotkanie 
w tej sprawie, na które planujemy zapro-
sić przedstawicieli Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, a także przedstawicieli 
Miasta Kielce i Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Wspólnie musi-
my spojrzeć na sprawę globalnie. W na-
szej ocenie, zgodnej z wypracowanym 
stanowiskiem Rady Gminy Morawica, 
odciążeniem Brzezin i Radkowic z ru-
chu tranzytowego byłoby wybudowanie 
tzw. wschodniej i południowej obwodnicy 
Kielc. Być może warto zastanowić się rów-
nież nad tym. Budowa każdej obwodnicy 
to są decyzje na lata i wspólnie trzeba po-
szukać najlepszego rozwiązania. Zrobimy 
wszystko, żeby były one jak najlepsze dla 
naszych mieszkańców – podkreślił wójt 
Marian Buras. 
 Podobnego zdania są także radni 
Rady Gminy Morawica, którzy wypraco-
wali wspólne stanowisko w sprawie kon-
cepcji budowy obwodnicy miejscowości 
Brzeziny. – Wobec braku wschodniej ob-
wodnicy Kielc tysiące pojazdów przejeż-
dża codziennie drogą wojewódzką nr 763, 
stanowiącą najkrótsze połączenie pomię-
dzy drogą krajową nr 73 Kielce-Busko 
Zdrój – Tarnów a drogą ekspresową S7 
– północno-zachodnią obwodnicą Kielc. 

Szczególną uciążliwość i zagrożenie dla 
bezpieczeństwa stanowią samochody 
ciężarowe, najczęściej poruszające się 
z nadmierną prędkością. W tej sytuacji 
pomysł z wyprowadzeniem ruchu tran-
zytowego z ul. Chęcińskiej i ul. Radkow-
skiej w Brzezinach oceniamy pozytyw-
nie – czytamy w oficjalnym stanowisku 
Rady Gminy Morawica. – Jako jedyny 
wariant, który może być brany pod uwa-
gę jako przebieg obwodnicy miejscowości 
Brzeziny uważamy koncepcję zgłoszoną 
w trakcie konsultacji społecznych przez 
Urząd Gminy w Morawicy. Za warian-
tem tym przebiegającym w dużej mierze 
przez tereny leśne i tereny przemysłowe, 
przemawia lokalizacja poza istniejącymi 
i planowanymi terenami budownictwa 
mieszkaniowego. Taki przebieg drogi nie 
będzie wiązał się z żadnymi wyburzenia-
mi budynków mieszkalnych i ograniczy 
do minimum wywłaszczenia, dla potrzeb 
budowy drogi, gruntów należących do 
osób prywatnych. Wybór tego wariantu, 
w porównaniu z wariantami przedsta-
wionymi przez autora koncepcji firmę 
Promost Consulting, wiąże się z naj-
mniejszymi ograniczeniami dla rozwoju 
miejscowości Brzeziny w przyszłości. 
Należy też zwrócić uwagę, iż taki prze-
bieg obwodnicy jest zgodny z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego – stwierdzili 
zgodnie radni.  
W chwili obecnej opracowywana jest 
czwarta koncepcja budowy obwodnicy, 

która ma być zgodna z Planem Zagospo-
darowania Przestrzennego Województwa 
Świętokrzyskiego. Jak zapowiedziały 
władze gminy Morawica, po jej przedsta-
wieniu zwołają zebranie, na które poza 
władzami wojewódzkimi, Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
władzami Kielc zaproszą również miesz-
kańców. 

Agnieszka Olech
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY MORAWICA  

od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Miejscowość/ulica
Data odbioru zmiesza-
nych odpadów komu-

nalnych i popiołu

Data odbioru zmiesza-
nych odpadów komu-
nalnych (drugi odbiór 
dla nieruchomości – 
płatny dodatkowo) 

Data odbioru odpa-
dów segregowanych 

(szkło, papier, tworzy-
wa sztuczne i odpady 
wielomateriałowe) – 
dla wszystkich jeden 

raz w miesiącu

BILCZA – ulice: Barytowa, Bazaltowa,  
Brylantowa, Bursztynowa, Dębowa, 
Dolomitowa, Granitowa,  Jesionowa, 
Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Konwaliowa, Koralowa, Kredowa, Kro-
kusowa,  Kryształowa, Krótka, Liliowa, 
Lipowa, Mała, Marmurowa, Modrze-
wiowa,  Podgórze, Różana, Rubinowa, 
Skalna, Spacerowa,  Topolowa, Tulipa-
nowa, Wierzbowa, Żwirowa

2-gi czwartek m-ca
8 styczeń, 12 luty, 
12 marzec, 9 kwiecień, 
14 maj, 11 czerwiec,

4-ty poniedziałek m-ca
26 styczeń, 23 luty,
23 marzec,  27 kwiecień,  
25 maj, 22 czerwiec,

4-ta środa m-ca
28 styczeń, 25 luty, 
25 marzec, 22 kwiecień,  
27 maj, 24 czerwiec 

BILCZA – Agrestowa, Bażantowa, Bu-
kowa, Brzozowa, Cisowa, Cyprysowa, 
Czeremchy, Jaśminowa, Jeżynowa, 
Jodłowa, Kalinowa, Kielecka, Leśna, 
Osiedlowa, Pogodna, Poziomkowa, 
Rolnicza, Rogatka, Słoneczna, Sokola, 
Wrzosowa, Zacisze, Zastawie, Źródla-
na, Żurawinowa, Jawornia, Szkolna, 
Podmiejska, Osikowa,

2-gi piątek m-ca 
9 styczeń,  13 luty, 
13 marzec, 10 kwiecień, 
8 maj, 12 czerwiec,

4-ty poniedziałek m-ca
26 styczeń, 23 luty,
23 marzec, 27 kwiecień,  
25 maj,  22 czerwiec,

4-ty czwartek m-ca
22 styczeń, 26 luty, 
26 marzec, 23 kwiecień,  
28 maj, 25 czerwiec, 

BILCZA - Jana Pawła II ,Żeromskiego, 
Ściegiennego,

1-sza środa  m-ca
7 styczeń, 4 luty, 
4 marzec, 1 kwiecień, 
6 maj, 3 czerwiec,

4-ty poniedziałek m-ca
26 styczeń, 23 luty, 
23 marzec, 27 kwiecień, 
25 maj, 22 czerwiec, 

4-ty piątek m-ca
23 styczeń, 27 luty, 
27 marzec, 24 kwiecień,  
22 maj, 26 czerwiec, 

Miejscowość/ulica
Data odbioru zmiesza-
nych odpadów komu-

nalnych

Data odbioru zmiesza-
nych odpadów komu-
nalnych (drugi odbiór 
dla nieruchomości – 
płatny dodatkowo) 

Data odbioru odpa-
dów segregowanych 

(szkło, papier, tworzy-
wa sztuczne i odpady 
wielomateriałowe) – 
dla wszystkich jeden 

raz w miesiącu

DYMINY,  PIASECZNA GÓRKA, 
KUBY MŁYNY

2-gi poniedziałek m-ca
12 styczeń, 9 luty,
 9 marzec, 13 kwiecień,
11 maj, 8 czerwiec, 

4- ty poniedziałek  m-ca
26 styczeń,  23 luty, 
23 marzec, 27 kwiecień, 
25 maj, 22 czerwiec

3- ci czwatek m-ca
15 styczeń, 19 luty, 
19 marzec, 16 kwiecień,  
21maj, 18 czerwiec, 

ŁABĘDZIÓW, RADOMICE I i II, BIE-
LECKIE MŁYNY, BRUDZOW, ZABO-
RZE,

2- gi wtorek m-ca
13 styczeń,  10 luty, 
10 marzec, 14 kwiecień, 
12 maj, 9 czerwiec, 

4-ty poniedziałek m-ca
26 styczeń, 23 luty, 
23 marzec, 27 kwiecień,
25 maj, 22 czerwiec, 

 4-ty wtorek m-ca
27 styczeń, 24 luty, 
24 marzec, 28 kwiecień,  
26 maj, 23 czerwiec, 
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Miejscowość/ulica
Data odbioru zmiesza-
nych odpadów komu-

nalnych

Data odbioru zmiesza-
nych odpadów komu-
nalnych (drugi odbiór 
dla nieruchomości – 
płatny dodatkowo) 

Data odbioru odpa-
dów segregowanych 

(szkło, papier, tworzy-
wa sztuczne i odpady 
wielomateriałowe) – 
dla wszystkich jeden 

raz w miesiącu

BRZEZINY, PODWOLE

1- szy wtorek m-ca
7 styczeń, 3 luty,
3 marzec, 7 kwiecień, 
5 maj, 2 czerwiec,

4-ty poniedziałek m-ca
26 styczeń, 23 luty, 23 
marzec, 
27 kwiecień, 25 maj, 
22 czerwiec, 

1 - szy czwartek m-ca
2 styczeń (piątek),05 luty,
5 marzec, 2 kwiecień,  
07 maj, 5 czerwiec (pią-
tek), 

NIDA, ZBRZA, DĘBSKA  WOLA, 
KAWCZYN, CHAŁUPKI ZBRZA WOJ-
DA,  CHAŁUPKI ZBRZAŃSKIE, OBI-
CE UL. OSIEDLOWA 

1 – szy poniedziałek  m-ca
5 styczeń, 2 luty, 
2 marzec, 7 kwiecień 
(wtorek),
 4 maj, 1 czerwiec, 

_______________________

2 - ga środa m-ca
14 styczeń, 11 luty, 
11 marzec, 8 kwiecień, 
13 maj, 10 czerwiec

DROCHÓW DOLNY, DROCHÓW 
GÓRNY, OBICE=, CHMIELOWICE , 
LISÓW,

3- ci poniedziałek m-ca
19 styczeń, 16 luty, 
16 marzec, 20 kwiecień, 
18 maj, 15 czerwiec, 

_______________________

1 – szy wtorek  m-ca
20 styczeń, 17 luty, 
17 marzec, 21 kwiecień,
19 maj, 16 czerwiec, 

MORAWICA, WOLA MORAWICKA

1-szy piątek m-ca
2 styczeń, 6 luty, 
6 marzec, 3 kwiecień, 
4 maj (poniedziałek), 
5 czerwiec, 

4-ty poniedziałek m-ca
26 styczeń, 23 luty, 
23 marzec, 27 kwiecień,
25 maj, 22 czerwiec, 

3 - cia środa m-ca
21 styczeń, 18 luty, 
18 marzec, 15 kwiecień, 
20 maj, 17 czerwiec, 

Posadziliśmy aleję drzew
 Na początku listopada 2014 r.  w ramach programu „Drogi dla Natury” wykonane zostały mode-
lowe nasadzenia drzew na terenie gminy Morawica. 

 30 szt. klonów ‘roterdam’ zostało 
posadzonych wzdłuż ulicy Parkowej 
w Morawicy. Natomiast aleja z 40 szt. 
lip w odmianie ‘greenspire’ zasadzona 
została w miejscowości Bieleckie Mły-
ny ul. Spacerowa. 

Gmina Morawica do programu „Dro-
gi do natury” przystąpiła na początku 
2014 r. 
 Program Drogi dla Natury został 
zainicjowany w 2009 roku przez wro-
cławską Fundację EkoRozwoju, a jego 
celem jest powstrzymanie zanikania 
starych drzew z zadrzewień przydroż-
nych i śródpolnych. W latach 2010-
2012 uczestniczące w programie orga-
nizacje posadziły ponad 30 000 drzew 
przydrożnych w partnerstwie z 55 za-
rządcami dróg. Uczestnicząc w progra-
mie Drogi dla Natury gmina otrzymuje 
pakiet usług obejmujący:
• Lokalny program zadrzewieniowy – 
dokument zawierający inwentaryzację 
drzew alejowych na terenie gminy, wy-
tyczne do nasadzeń i pielęgnacji,
• Ekspertyzę 10 drzew,
• Pielęgnację 10 drzew,

• Warsztaty dla dzieci w szkołach i do-
mach kultury,
• Nasadzenia 70 sztuk drzew,
• Pakiety edukacyjne dla nauczycieli 
przyrody,
• Szkolenia dla profesjonalistów - dwu-
dniowe szkolenia branżowe.
  Więcej o programie Drogi dla Natu-
ry można przeczytać na stronie: http://
www.aleje.org.pl
 Dodatkowo na placu zabaw w Brze-
zinach i w Łabędziowie posadzono 15 
szt. drzew, które w przyszłości zapew-
nią cień w miejscu zabaw dzieci. Na-
sadzenia na placach zabaw wykonano 
z inicjatywy sołtys Podwola – Wiesła-
wy Domańskiej i sołtys Łabędziowa – 
Agnieszki Orlińskiej, a ich sponsorem 
była firma Lafarge Kopalnia Dolomitu 
Radkowice. 

Redakcja

W ramach akcji posadzono 70 
sztuk drzew
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Kwiaty w imieniu zgromadzonych artystów odebrała 
poetka ludowa Cecylia Korban                    fot. Radomski

„Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpie-
wają.”  Johann Wolfgang Goethe

Gminna Cecyliada
w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy
 W Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyła się gminna Cecyliada To Święto patronki 
muzyków, instrumentalistów, chórów oraz wszystkich innych podejmujących trud śpiewania, stało 
się okazją do pokazania jakie talenty artystyczne mamy w naszej Gminie.

 Tegoroczne uroczystości rozpoczął Wójt Gminy Morawi-
ca - Marian Buras, dedykując życzenia zgromadzonym ar-
tystom, a kwiaty wręczył solenizantce Pani Cecylii Korban 
znanej  poetce  ludowej  obdarzonej  niezwykłym talentem 
muzycznym, literackim i scenicznym.
 Oczywiście w tym dniu nie mogło się obyć bez muzyki 
i śpiewu. Występy sceniczne  rozpoczęły  się od niezwykłe-
go i kreatywnego  Kabaretu „Jeszcze nie starszych Panów”. 
Panowie przy akompaniamencie akordeonowym Andrzeja 
Wieczorka wykonali kilka utworów  przygotowanych typo-
wo na tę uroczystość. Swym dowcipnym żartem rozbawiał 
publiczność kabareciarz – Jerzy Węgrzyn.
 Następnie, kolejno na scenie Samorządowego Centrum 
Kultury w Morawicy prezentowały swój ciekawy repertuar 
kolejno zespoły: „Morawianie”, „Brzezinianki”, „Brudzo-
wianki”, „Drochowianie”, „Nidzianecki”, „Zaborzanki”, 
Rodzinna Kapela Korbanów, Chór Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Morawickiej. Na końcu z piosenką i gawędą wystąpi-
ła Cecylia Korban. Występy sceniczne  lokalnych artystów 
były emocjonujące i ujawniły szereg talentów śpiewaczych, 
a wspólne biesiadowanie przy dźwiękach muzyki uświetniło 
uroczystość.

VII Ogólnopolski Hoffer Superhit Festiwal 
szczęśliwy dla Magdaleny Chołuj

 Młoda i ceniona wokalistka Magdalena Chołuj z Morawicy zdobyła II miejsce podczas VII Ogól-
nopolski Hoffer Superhit Festiwal, który odbył się 22 listopada w Działdowie. W jury festiwalowym 
zasiadły wspaniałe polskie wokalistki: Maria Sadowska, Ania Dąbrowska i Halinka Mlynkova.

 Ogólnopolski Hoffer Superhit Festiwal w Działdowie 
każdego roku organizowany jest z wielkim rozmachem. 
O wzięciu w nim udziału marzy każdy młody wokalista. Za-

Magdalena Chołuj tuż po odebraniu nagrody dzięko-
wała jury za słowa uznania                                  fot. Arch.

kwalifikować się do niego nie jest wcale tak łatwo z uwagi 
na wysoki poziom oraz ogromną ilość chętnych. Tak było 
również i w tym roku. W jury festiwalowym zasiadły wspa-
niałe polskie wokalistki: Maria Sadowska, Ania Dąbrowska 
i Halinka Mlynkova. Oceniały wykonania ponad trzydzie-
stu wspaniałych młodych wokalistów z całej Polski. Zadanie 
miały szalenie trudne, ponieważ poziom wykonań, jak same 
oceniły był wręcz kosmicznie wysoki.
 Do udziału w festiwalu zgłosiła się również  Magdalena 
Chołuj z Morawicy, która nie tylko z powodzeniem prze-
brnęła wstępne eliminacje kwalifikując się tym samym do 
udziału w konkursie, ale zdobyła II miejsce w kategorii 13-
18 lat i wielkie słowa uznania z ust Ani Dąbrowskiej i Marii 
Sadowskiej. – Bardzo wysoka ocena jury była dla mnie cen-
niejsza niż zdobyta nagroda – przyznała Magdalena Chołuj 
tuż po ogłoszeniu wyników. 
 Na zakończenie festiwalu wystąpił znany na świecie 
zespół Boney M, który zagrał niezapomniany koncert dla 
zgromadzonej w hali olbrzymiej rzeszy publiczności.
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W otwarciu „schetnówki” udział wzięła wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba    fot. Radomski

Kolejna „schetynówka”
w gminie Morawica oddana do użytku

 Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba wraz z włodarzem gminy Morawica, Maria-
nem Burasem wspólnie otwierali kolejną już „schetynówkę”, jaka powstała na terenie gminy Mora-
wica. Droga w połowie sfinansowana została ze środków rządowych.

 To już trzecia „schetynówka”, jaka powstała w ostatnich 
latach na terenie gminy Morawica. Mowa oczywiście o uli-
cy Bażantowej w Bilczy, która została zakwalifikowana do 
realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – programu potocznie nazywanego „sche-
tynówką” (nazwa pochodzi od nazwiska Grzegorza Sche-
tyny, byłego szefa MSWiA, który ogłosił program budowy 
dróg lokalnych przyp.red.). Prace nad tą inwestycją właśnie 
dobiegły końca, a mieszkańcy już mogą cieszyć się nową dro-
gą. – To bardzo ważna droga dla wschodniej części Bilczy 
– zaznacza wójt gminy Morawica, Marian Buras. – Stanowi 
ona alternatywny wyjazd na drogę krajową nr 73. Bez wąt-
pienia ułatwi też komunikację z miejscowością Kuby-Mły-
ny – dodaje wójt Buras, który podczas uroczystego otwarcia 
i symbolicznego przecięcia wstęgi w imieniu mieszkańców 
złożył podziękowania na ręce wojewody świętokrzyskiego, 
Bożentyny Pałki-Koruby za przyznanie środków na dofi-
nansowanie inwestycji.

 Koszt inwestycji opiewa na kwotę nieco ponad 2 milio-
nów 414 tysięcy złotych, z czego połowę pokryto z pieniędzy 
pozyskanych w ramach Narodowego Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych. – Wartość dofinansowania z budżetu pań-
stwa wyniosła około 1 miliona 193 tysięcy złotych – poin-
formował wójt Marian Buras. W ramach inwestycji powstał 
nowy odcinek drogi o długości 2 kilometrów i 39 metrów. 
Wybudowano też chodniki z kostki brukowej o długości 
dwóch kilometrów i 680 metrów wraz ze zjazdami na po-
sesje i dwoma zatokami autobusowymi. - Z całą pewnością 
przebudowa tej drogi przyczyni się do poprawy stanu lo-
kalnego środowiska naturalnego, będzie służyć poprawie 
bezpieczeństwa oraz usprawnieniu i polepszeniu ruchu dro-
gowego – podkreślała wojewoda świętokrzyski, Bożentyna 
Pałka-Koruba.
 Jak zapowiedziano podczas uroczystego otwarcia nowej 
drogi, to nie koniec inwestycji drogowych w tym miejscu. – 
Był to dopiero pierwszy etap budowy drogi na odcinku od ul. 

Urząd Gminy w Morawicy informuje, że dzia-
łający w ramach gminnego systemu gospo-
darki odpadami Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest 
zlokalizowany w Brzezinach ul. Komunalna 
(przy oczyszczalni ścieków). 

W PSZOK przyjmowane są od mieszkańców 
gminy następujące rodzaje odpadów komu-
nalnych:

- odpady zielone (trawa, gałęzie, liście)
- odpady wielkogabarytowe
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory
- przeterminowane leki
- żarówki, świetlówki, lamy neonowe i fluore-

scencyjne
- odpady niebezpieczne tj. farby, kleje, środki 

ochrony roślin i opakowania po nich
- zużyte opony
- popiół

Punkt
Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych czynny jest:

* pon. – piąt. godz.1400 - 1800

* w soboty w godz. 1000 - 1400

Punkt nie przyjmuje odpadów budowlanych. 
Na takie odpady zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Morawica należy zamówić w firmie od-
bierającej odpady tj. FART-BIS tel. 41 348 92 
92 dodatkowy pojemnik za dodatkową opłatą 
uzależnioną od wielkości pojemnika. 

Ściegiennego w Bilczy do drogi krajowej nr 73 – poinformo-
wał zastępca wójta gminy Morawica, Marcin Dziewięcki. – 
Już złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji drugiego 
etapu inwestycji, na którą składa się budowa drogi gminnej 
Bilcza Zastawie – Podsukowie ul. Bażantowa Etap II. Nowa 
droga powstanie na długości blisko 1,5 kilometra. Przetarg 
na to zadanie ogłosimy zimą, kiedy to ceny robót drogowych 
są niższe – dodał zastępca wójta, Marcin Dziewięcki. Gmi-
na Morawica będzie ubiegać się o dofinansowanie drugiego 
etapu inwestycji w kwocie nieco ponad 1 miliona 148 tysięcy 
złotych.  

Agnieszka Olech
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Podsumowanie realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji 
społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Morawica”

W grudniu 2014 roku zakończyła się kolejna edycja projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno – zawodowej 
bezrobotnych w gminie Morawica” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII: Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”; Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt współfinansowany był ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Realizatorem projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Mora-
wica” był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych z terenu gminy Morawica, pozostających bez pracy, w wieku aktywności 
zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej.
W 2014 roku w projekcie wzięło udział  20 osób, w tym 13 kobiet  i 7 mężczyzn. W ramach projektu odbyły się m.in.:
* warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (8 godz.);
* indywidualne doradztwo zawodowe (2 godz./1 os. x 20 os. = 40 godz.)
* trening umiejętności i kompetencji społecznych (24 godz.)
* szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (16 godz.)
* kursy zawodowe „na miarę” wg potrzeb i predyspozycji uczestników:
- kurs zawodowy: pracownik administracyjno – biurowy 
- kurs zawodowy: kucharz z obsługą imprez okolicznościowych
- kurs zawodowy: kierowca wózka widłowego z wymianą butli 
- kurs zawodowy: operator koparko – ładowarki III klasa uprawnień 
- kurs zawodowy: sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej
* staż zawodowy w wymiarze 3 miesięcy dla 3 osób (w rzeczywistych warunkach zawodowych). 
Powyższe formy wsparcia, z wyjątkiem stażu zawodowego, trwały od czerwca 2014r. do końca listopada 2014r. Podczas 
warsztatów i szkoleń uczestnicy mogli lepiej poznać siebie, swoje mocne i słabe strony, określić predyspozycje zawodowe, 
pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Na przełomie sierpnia i września 2014r. odbyły się następujące kursy zawodowe: 
- pracownik administracyjno - biurowy
- kucharz z obsługą imprez okolicznościowych
- kierowca wózka widłowego z wymianą butli
- operator koparko – ładowarki III klasa uprawnień
- sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej
Powyższe kursy zawodowe zostały przeprowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
We wrześniu 2014r., po ukończeniu kursów zawodowych 3 uczestników projektu zostało skierowanych do odbycia stażu 
zawodowego wymiarze 3 m-cy w rzeczywistych warunkach zawodowych,  tj. zakładach pracy, w których realizując program 
stażu zawodowego mogli od podstaw poznać specyfikę zawodu: kierowca wózka widłowego oraz sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej. 
Uczestnicy projektu podczas szkoleń i warsztatów mieli zapewniony poczęstunek natomiast podczas kursów zawodowych 
– ciepły posiłek oraz otrzymali wsparcie finansowe na czas trwania całego projektu. Osoby odbywające staż zawodowy 
miały zapewnione pokrycie kosztów badań i szkoleń niezbędnych do odbywania stażu zawodowego a także otrzymały 
stypendium stażowe.
W grudniu 2014r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu podczas którego kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – Pani Kazimiera Szałas podziękowała uczestnikom za udział i wręczyła zaświadczenia potwierdzające 
udział we wszystkich warsztatach i szkoleniach.
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Wolontariusze dzięki hojności mieszkańców zebrali 
ponad 1400 kilogramów produktów spożywczych
                                                                                    fot. Arch.

Z nami naprawdę można więcej!
 - Udało nam się zebrać 1400 kilogramów produktów spożywczych. Jesteśmy pozytywnie zaskocze-
ni takim wynikiem zbiórki – podsumowuje akcję „Podziel się posiłkiem” zorganizowaną na terenie 
Gminy Morawica prezes Fundacji Możesz Więcej Marcin Agatowski. – Podczas akcji w pięciu skle-
pach Morawicy, Bilczy i Brzezin padł kolejny rekord! – cieszy się prezes Agatowski.

 Zorganizowana po raz drugi przez Fundację Możesz 
Więcej wraz Kieleckim Bankiem Żywności zbiórka, dzię-

Wszystkie przybyłe na Mikołajki dzieci otrzymały pacz-
ki od Świętego Mikołaja                            fot. Bartosz Kruk

Teatralnie na Mikołajki w Morawicy
 Ponad 350 dzieci z terenu gminy Morawica wzięło udział w niezwykłych Mikołajkach, jakie przy-
gotowano dla nich w tym roku. Na deskach Centrum Kultury w Morawicy aktorzy z Kieleckiego 
Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” wystawili spektakl dla najmłodszych, a najprawdziwszy Święty Mi-
kołaj rozdał dla wszystkich prezenty.

 Mikołajki w Centrum Kultury w Morawicy odbyły się 
już po raz drugi. Tegoroczne zdecydowanie różniły się od 
tych z roku ubiegłego. – Chcieliśmy zaproponować najmłod-
szym spędzenie Mikołajek w nieco innej formie niż to było 
w minionym roku. Postanowiliśmy zaprosić do nas aktorów 
z kieleckiego Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, którzy zapre-
zentowali najmłodszym wspaniałe przedstawienie – mówi 
Teresa Badowska, dyrektor Centrum Kultury w Morawicy. 
 Na Mikołajki do Centrum Samorządowego do Morawi-
cy mogło przyjść każde dziecko z terenu gminy Morawica. 
– Wystarczyło wcześniejsze zgłoszenie. O Mikołajkach po-
wiadomiliśmy bezpośrednio szkoły. Informacja była też na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Morawica. Zgłosiło się 
ponad 350 dzieci, dlatego przedstawienie grane było dwa 
razy. Tyle też przygotowaliśmy paczek – poinformowała dy-
rektor Teresa Badowska. - Bardzo cieszymy się, że odzew 
był taki duży i dzieci przybyły do nas tak licznie – dodaje.
 Dzieci, które postanowiły spędzić Mikołajki w Centrum 
Kultury w Morawicy obejrzały przedstawienie pt. „Piosenki 
na zimę”. – W pierwszej części przygotowaliśmy prezent dla 
najmłodszych w postaci zabawy w pantomimę i zabawy w te-
atr, a w części drugiej zaprezentowaliśmy program złożony 
z wierszy dla dzieci znanych polskich twórców. Wszystko 
zostało umuzycznione i zaśpiewane przez nas zaśpiewane. 
Całość oczywiście w konwencji oczekiwania na Świętego Mi-
kołaja – mówi Andrzej „Kuba” Sielski aktor z Teatru Lalki 
i Aktora „Kubuś”. – Dzieci chętnie brały udział w zabawie. 
Były bardzo aktywne i otwarte. Bez tremy wychodziły na 
scenę. Myślę, że dobrze się bawiły.

 Jak się okazało, doskonale bawiły się nie tylko dzieci. 
Pod wrażeniem przygotowania tegorocznych Mikołajek byli 
także rodzice. - Świetna zabawa. Myślę, że nie tylko dla 
dzieciaków. Rodzice też doskonale się bawili – przekonywał 
Tomasz Kaczmarczyk z Piasecznej Górki, tata małej Hani, 
który w Mikołajki życzył wszystkim dzieciom zdrowia, 
szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń.
 Życzenia dla wszystkich dzieci złożył również sam Świę-
ty Mikołaj. – Wszystkim grzecznym dzieciom życzę pogody 
ducha, uśmiechu, radości na co dzień i oczywiście góry pre-
zentów – życzył Święty Mikołaj we własnej osobie, który na 
zakończenie rozdał wszystkim dzieciom prezenty. 

Agnieszka Olech

ki wsparciu wolontariuszy – uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum oraz morawickiego klubu seniora zakończyła 
się wspaniałym sukcesem. Godne podkreślenia było rów-
nież zaangażowanie samych mieszkańców Gminy, którzy 
bardzo entuzjastycznie podeszli do akcji i dzielili się tym, 
czym mogli – od przetworów warzywno-owocowych, mąki, 
cukru, przetworów mlecznych po konserwy mięsne i słody-
cze. Tak liczne zebrane produkty żywnościowe pozwoliły na 
przygotowanie ponad 60 przedświątecznych paczek, które 
w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
trafiły do ubogich mieszkańców z terenu Gminy Morawica.
 Należy dodać, że poprzednia – październikowa zbiórka 
żywności z terenu Gminy Morawica była największą z wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Przy okazji serdecznie dzię-
kujemy także Dyrekcjom Sklepów, w których akcja została 
przeprowadzona: w Morawicy – Lewiatan, ul. Wolności 23; 
Carrefour express, ul. Kielecka 3; 3. Biedronka, ul. Kielec-
ka 29; w Brzezinach – Delikatesy Centrum, ul. Chęcińska 
176a; w Bilczy – Delikatesy Centrum, ul. Kielecka 1.
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 Pięć drużyn Moravii występowało 
w rundzie jesiennej sezonu 2014/2015 
na świętokrzyskich boiskach, dodatkowo 
w II lidze południowo-wschodniej grała 
drużyna kobiet. Oczy większości kibiców 
zwrócone są z pewnością na seniorów, 
którzy po raz kolejny podejmują próbę 
wskoczenia na wyższy szczebel rozgry-
wek i na półmetku wydaje się, że są na 
dobrej drodze do osiągnięcia celu. Oprócz 
seniorów mamy jednak przecież aż cztery 
drużyny młodzieżowe, w których regu-
larnie trenuje około 80 zawodników, co 
z pewnością w klubie małym jak Moravia 
jest sporym osiągnięciem. Tym bardziej, 

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ W MORAVII
że dziś dzieci i młodzież mają dużo in-
nych zajęć i niekoniecznie chce im się re-
gularnie wkładać wysiłek, by dbać prze-
cież o swoje własne zdrowie.  Działalność 
klubu w tak szerokim zakresie jest moż-
liwa dzięki regularnemu wsparciu finan-
sowemu ze strony Gminy Morawica, za 
co należą się duże słowa podziękowania 
składane na ręce Radnych i Wójta Gminy 
Mariana Burasa. 
 Seniorzy.  Drużyna prowadzona przez 
Marka Bębna zgromadziła 31 punktów 
i zajmuje drugie miejsce premiowane 
awansem do IV ligi. Punktów tych po-
winno być więcej, ale wszystkim sympa-

tykom morawickiej drużyny znana jest 
już historia z walkowerem  za wygrany 
mecz z Orlętami i do tematu nie będzie-
my już wracać. Cztery punkty przewagi 
nad trzecim Zenitem Chmielnik, który 
przecież w starciu w Morawicy nie miał 
nic do powiedzenia, dobrze wróży przed 
rundą rewanżową. Osobiście większego 
zagrożenia spodziewałbym się ze strony 
beniaminka z Koprzywnicy, który już 
okrzepł w okręgówce i w meczu z Mora-
vią to nasi zawodnicy w ostatniej minucie 
uratowali jeden punkt, a przewaga nad 
czwartą właśnie Koprzywianką wynosi 
pięć oczek. Na drugim biegunie tabe-
li Politechnika Kielce z pięcioma tylko 
punktami i w tym przypadku nie widzę 
możliwości utrzymania się bez rady-
kalnych przetasowań w kadrze. Kolejni 
kandydaci do spadku, to jak wskazuje 
tabela Sparta Dwikozy, Astra Piekoszów 
i Orlęta Kielce, które mimo trzech punk-
tów za walkower z Moravią nie zdołały 
opuścić strefy spadkowej. Bezsprzecznie 
najlepsza drużyna rozgrywek to Kamien-
na Brody – komplet punktów w 15 me-
czach mówi sam za siebie. W meczach 
na własnym stadionie Moravia wygrała 
6 razy raz zremisowała i raz przegrała 
przy dobrym bilansie bramkowym 27-7, 
natomiast na wyjeździe wygrała cztery 
razy, trzy razy remisując bilans bramek 
7-0, ten dobry obraz psuje jednak wspo-
minany walkower i wówczas mamy tylko 
12 punktów i bilans goli 4-3.
 Kadra drużyny była dość wąska, bo 
w meczach ligowych na boisko wybiegło 
18 zawodników w tym mieliśmy dwa 
debiuty: Bartosz Kuzincow i Szymon 
Bujak, którzy przyszli z Politechniki 
Kielce i przyznać trzeba, że jak na razie 
nie były to transfery udane. Dołączyć do 
nich należy jeszcze Emila Lurzyńskiego, 
który kiedyś już grał w Moravii, a przed 
obecnym sezonem był w kadrze Granatu 
Skarżysko. Zawiedli szczególnie Lurzyń-
ski, któremu zupełnie nie udało się zastą-
pić króla strzelców poprzedniego sezonu 
Michała Smolarczyka, i sprowadzony na 
jego pozycję tylko dwa razy trafił do siatki 
rywala, a także Bujak, który z kolei przed 
sezonem w grach kontrolnych wyglądał 
dużo lepiej niż w starciach z rywalami 
w lidze. Dodatkowo w meczach pucha-
rowych zadebiutowali wychowankowie 
z rocznika 1998 Karol Miszczyk i Jakub 
Wojcieszyński i z pewnością swoją posta-
wą zasłużyli na to by dawać im kolejne 
szanse i minuty na boisku. Od początku 
do końca we wszystkich meczach zagrało 
dwóch zawodników: bramkarz Piotr Ku-
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bicki i młody obrońca Mateusz Zawadzki 
(1997), który za swoją grę zbiera napraw-
dę wysokie recenzje. Na jednego z lide-
rów drużyny wyrasta natomiast jego 
starszy brat Łukasz, który cichy i spo-
kojny poza boiskiem na zielonej murawie 
jest niezmiernie trudny do zatrzymania 
dla rywali. Swoją grą zwrócił uwagę spe-
cjalistów z Echa Dnia, którzy nominowali 
tego 20 letniego pomocnika do dziesiątki 
najlepszych sportowców powiatu kielec-
kiego. Głosować można do 19 stycznia 
2015 roku, więc zachęcam wszystkich 
sympatyków naszej drużyny do kliknię-
cia. Link znaleźć można na profilu klubo-
wym na facebooku. Niezłym wyczynem 
w meczu z Wichrem Miedziana Góra po-
pisał się inny z pomocników Rafał Kita, 
który cztery razy trafił do siatki rywali. 
 Zdecydowanie więcej goli nasi piłka-
rze strzelili w drugiej połowie bo 22 z 34 

z tego aż 11 w pierwszym kwadransie 
po przerwie, jeżeli chodzi o stratę to 3 
w pierwszej i cztery w drugiej połowie. 
Jeśli Moravia strzeliła gola jako pierwsza 
to nie dała sobie już wyrwać zwycięstwa 
w żadnym z 10 meczów w których tak się 
działo. Jeśli pierwsza traciła a było tak 
dwa razy, raz przegrała i raz zremisowa-
ła. 
Strzelcy goli: 8 – Kita, Łukasz Zawadzki, 
4 – Gilewski, 3 – Detka, 2 – Brzozowski, 
Lurzyński, Wojciech Młynarczyk, 1 – Bed-
narski, Kamil Kubicki, Wójcik, Mateusz 
Zawadzki.
+ jeden samobójczy Nidzianka Bieliny. 
Rzuty karne.
Dla Moravii sędziowie podyktowa-
li pięć rzutów karnych, z czego 4 
zostały zamienione na bramki, co 
uczynili dwa razy Rafał Kita, raz 
Łukasz Zawadzki i jeden raz Kamil 

Kubicki, a drugą próbę Kamila nie-
stety obronił bramkarz Kamiennej 
Brody. Przeciwko Moravii podykto-
wana została jedna jedenastka, ale 
Piotrek Kubicki nie dał piłce wpaść 
do bramki, brawa dla naszego bram-
karza.

O kilka zdań podsumowania popro-
siliśmy trenera Marka Bębna
Marek Bęben: Rundę zaliczyć trzeba do 
udanych. Choć gra w porównaniu do po-
przedniego sezonu wyglądała gorzej, to 
jednak punktów mamy więcej. Ciemną 
plamą jest na pewno walkower w meczu 
z Orlętami, ale trzeba pochylić głowę 
i grać dalej, bo takie błędy się zdarzają. 
Cieszy fakt, że jak wynika z mojej ana-
lizy już trzeci sezon jesteśmy drużyną, 
która bardzo mało goli traci, teraz tylko 
10 w tym te trzy doliczone za walkower, 
a mimo to pod tym względem jesteśmy 
najlepsi w lidze i to mimo sporych roszad 
i kłopotów w linii obrony, szczególnie pod 
koniec sezonu. Runda rewanżowa zapo-
wiada się na pewno ciekawie, bo nie tylko 
my chcemy dokonać kilku roszad, by gra 
wyglądała jeszcze lepiej i zapewne walka 
o awans trwała będzie do samego końca. 
 W kolejnym numerze zaprezentuje-
my drużyny młodzieżowe reprezentujące 
Klub Sportowy Moravia. Już teraz zapra-
szam do lektury. Statystyki jak zwykle 
udostępnił Arkadiusz Strójwąs, a jeśli ko-
goś interesują szczegółowe zestawienia 
zapraszam na stronę www.morawica.pl/
sport/Klub Sportowy Moravia/ Aktualno-
ści

Przemysław Strójwąs

Ogłoszenie
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Mo-
rawicy Spółka z o.o. 
informuje ,że wpła-
ty za dostarczaną 
wodę, odbiór ście-

ków,  czynsz najmu oraz pozosta-
łe wynikające z wystawianych 
przez ZGK  w Morawicy Sp. 
z o.o. faktur do dnia 31.12.2014 
roku przyjmowane  będą  w ka-
sie Urzędu Gminy. Od dnia 02 
stycznia 2015 roku  w/w wpłaty 
będą przyjmowane przez kasę 
,która znajduje się w siedzibie    
zakładu przy ul. Kieleckiej 38 
w Morawicy (I piętro, budynek 
główny). Kasa czynna będzie od 
poniedziałku do piątku w godz. 
800-1430.
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Zawodnicy KKM zajęli podczas turnieju najwyższe 
miejsca                                                                     fot. Arch.

Zawodnicy KKM
mistrzami międzynarodowego turnieju karate

 Zawodnicy Klubu Karate Morawica wżęli udział w kolejnym Międzynarodowym Turnieju pod 
nazwą „OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI POŁUDNIOWEJ” Full Contact - Mielec 13.12.2014 r.

 Do rywalizacji kumite (walka) stanęło 28 klubów w tym 
2 kluby z Rosji i Białorusi. Łącznie w turnieju wzięło udział 
181 zawodników reprezentujących kluby z: Bydgoszczy, Le-
żajska, Chorzowa, Gdańska, Jaworzna, Przemyśla, Lewi-
na Brzeskiego, Góry Kalwarii, Morawicy, Chełma, Krosna, 
Końskich, Mysłowic, Niepołomic, Rzeszowa, Samborzec 

Nasi karatecy coraz częściej zaczynają brać udział w międzynarodowych turniejach                                         fot. Arch.

II DAN sensei Andrzeja Horny
 7 grudnia, podczas Międzynarodowego Turnieju „Kokoro CUP 8”, który odbył się w Bielańskim 
Klubie Karate Kyokushin, sensei Andrzej Horna pomyślnie zaliczył egzamin na stopień mistrzowski 
2 dan, przed shihan Kunihiro Suzuki z Japonii.

 Międzynarodowy Turniej „Koko-
ro CUP 8” rozpoczął się już 6 grudnia 
w Warszawie w Bielańskim Klubie Ka-
rate Kyokushin. Tego dnia, blisko trzy-
dzieścioro karateków z Klubu Karate 
Morawica wzięło udział w pokazie przed 
Międzynarodową Komisją sędziowską, 
której przewodniczył MŚ shihan Kunihi-
ro Suzuki z Japonii. Po kilku kolejnych 
walkach odbył się pokaz instruktorów 
(czarnych pasów) Karate zrzeszonych 

w branch BKKK, w tym również sensei 
Andrzej Horna KKM. Polskiej reprezen-
tacji nie dopisało szczęście w turnieju 
i ostatecznie zwycięzcami zostali repre-
zentanci Kazachstanu i Litwy. Warto 
również wspomnieć, iż jednym z gości 
zaproszonych na turniej był Generał 
Stanisław Koziej.
 Podczas drugiego dnia odbyły 
się dwa treningi, które poprowadził 
Shihan Kunihiro Suzuki z Japonii. 

W godzinach wieczornych odbył się 
natomiast egzamin na stopnie mi-
strzowskie. Komisja egzaminacyjna 
w składzie Shihan Kunihiro Suzuki 
z Japonii oraz Shihan Medviedev z Ka-
zachstanu przyznali II DAN sensei An-
drzejowi Horna z Klubu Karate Mora-
wicam który pomimo złamanego palca 
u lewej stopy egzamin zaliczył pomyśl-
nie. Gratulujemy. 

Redakcja

Sandomierza, Sandomierza, Starachowic, Nowego Targu, 
Wrocławia, Kalety, Starego Sącza, Kęt, Wieruszowa i Miel-
ca. Byli też goście z Obwody Kaliningradzkiego, Białorusi 
oraz Kazachstanu. Turniej stał na bardzo wysokim pozio-
mie z wyjątkowo trudnymi walkami Full Contact. Zawodni-
cy naszego KKM zdobyli miejsca na podium:
I miejsce - Dominika Putko w kat. 8-9 lat dziewcząt
I miejsce - Patryk Szajowski w kat. 14-15 lat chłopców
III miejsce - Jakub Motyka w kat. 8-9 lat chłopców
III miejsce - Piotr Węgliński w kat. 10-11 lat chłopców
 Mimo, iż turniej był bardzo wymagający cała załoga 
sprostała zadaniu wykazując ducha walki, a wśród nich 
szczególnie: Dominika Putko, Ewa Jarząb, Oliwia Skiba, 
Zuzanna Trepka, Laura Sitek oraz Piotr Węgliński i Patryk 
Szajowski. Warto również wspomnieć, iż mimo bardzo dużej 
konkurencji (28 klubów) stosunkowo młody stażem Klub 
Karate Morwica zajął 5 miejsce drużynowo.
 Jeszcze raz wszystkim serdecznie Gratulujemy udziału, 
wyników oraz świetniej zabawy, a Rodzicom bardzo dzięku-
jemy za wsparcie i pomoc w trakcie podróży jak, i w obsłu-
dze turnieju. OSU!

Redakcja
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JACEK KUBICKI

Tenis stołowy cieszy się sporą popularnością w gminie 
Morawica                                                                  fot. Arch.

Mistrzostwa Gminy
w Tenisie Stołowym

SZKOŁY PODSTAWOWE
Dziewczęta

MIEJSCE NAZWISKO, IMIĘ
1 KUBICKA IZABELA
2 CIOSEK MAGDALENA
3 CIESIELSKA NATALIA

Chłopcy
MIEJSCE NAZWISKO, IMIĘ

1 STALMASIŃSKI PIOTR
2 WILKPAWEŁ
3 STĘPIEŃ ŁUKASZ

SZKOŁY GIMNAZJALNE
Dziewczęta

MIEJSCE NAZWISKO, IMIĘ
1 BAKALARSKA WIKTORIA
2 KUBUŚ NATALIA
3 RYŚ IZABELA

Chłopcy
MIEJSCE NAZWISKO, IMIĘ

1 KUŹMICZ JAKUB
2 TAMIOŁA TOMASZ
3 ZAPAŁA KRZYSZTOF

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Dziewczęta

MIEJSCE NAZWISKO, IMIĘ
1 BAGIŃSKA ANGELIKA
2 JAROSIŃSKA PAULINA
3 GUZY PATRYCJA

Chłopcy
MIEJSCE NAZWISKO, IMIĘ

1 WOJTASIK KAROL
2 GZIK PATRYK
3 STAWIARZ WIKTOR

OPEN
Kobiety

MIEJSCE NAZWISKO, IMIĘ
1 MOŁAS (KSEL) KINGA
2 BAGIŃSKA ANGELIKA
3 BOMBA EWA

Mężczyźni
MIEJSCE NAZWISKO, IMIĘ

1 KUŹMICZ JAKUB
2 LATAŁA ŁUKASZ
3 TAMIOŁA TOMASZ

 Na Hali Sportowej w Bilczy na początku listopada odby-
ła się kolejna edycja mistrzostw gminy w tenisie stołowym. 
Rozegrano osiem kategorii po cztery wśród kobiet i męż-
czyzn. I tak w rywalizacji szkół podstawowych zwyciężali 
Izabela Kubicka i Piotr Stelmasiński. W kategorii gim-
nazjum wygrali Wiktoria Bakalarska i Jakub Kuźmicz. 
Ponadgimnazjalni zwycięzcy to Angelika Bagińska i Ka-
rol Wojtasik oraz w kategorii open Kinga Mołas (Ksel) 
i Jakub Kuźmicz.
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STOMATOLOGIA
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”

Wszystkiego Najlepszego, Wszelkiej Pomyślności oraz Spełnienia Najskrytszych 
Marzeń w NOWYM 2015 ROKU

Życzy  NANODENT
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Przedsiębiorcy i samorządowcy z Morawicy 
podsumowali wspólny projekt

 „Odkrywanie wartości lokalnych produktów poprzez organizację wyjazdów przedsiębiorców 
i przedstawicieli samorządu gminy Morawica do miast i gmin partnerskich” – to tytuł projektu, 
w ramach którego wydano folder promujący laureatów nagrody gospodarczej Gminy Morawica 
„Kowale”, a przedsiębiorcy z terenu gminy Morawica mogli zapoznać się z funkcjonowaniem przed-
siębiorstw z gmin partnerskich. Projekt podsumowano podczas spotkania w Centrum Samorządo-
wym w Morawicy.

 Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyznanemu w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”. 
Jego wartość opiewała na kwotę 51 tysięcy złotych, z czego w ra-
mach dofinansowania pozyskano ponad 32 tysiące złotych. – W ra-
mach projektu mogliśmy wydać folder promujący laureatów nagrody 
gospodarczej Gminy Morawica pn. „Kowale”, w którym prezentuje-
my zwycięzców wszystkich edycji. Poza tym, zorganizowaliśmy trzy 
wyjazdy do naszych miast i gmin partnerskich. Przedsiębiorcy oraz 
przedstawiciele samorządu odwiedzili Stawigudę w Polsce, Priverno 
we Włoszech oraz Bratysławę – dzielnicę Rača na Słowacji – poinfor-
mowała Monika Malicka, kierownik projektu. – Podczas wyjazdów 
przedsiębiorcy mieli możliwość prezentować swoje przedsiębiorstwa 
przedstawicielom z miast i gmin partnerskich, uczestniczyli w róż-
nego rodzaju konferencjach, poznawali funkcjonowanie firm w in-
nych samorządach, a także poznawali kulturę miast i gmin partner-
skich – dodała.
 Jak podkreślano podczas uroczystego zakończenia i jednocześnie 
podsumowania projektu, rekrutacja do udziału w nim miała charak-
ter otwarty. – Ogłoszenie o naborze do projektu zostało zamieszczo-
ne w Internecie. Dziękuję wszystkim, którzy się do niego zgłosili – 
mówił wójt gminy Morawica, Marian Buras, podkreślając, że dzięki 
realizacji projektu przedsiębiorcy mieli okazję nie tylko lepiej się 
poznać, ale też wzbogacić wiedzę na temat gmin partnerskich.
 Sami przedsiębiorcy ocenili projekt bardzo wysoko. - Celem pro-
jektu było umocnienie współpracy miedzy 
gminami i miastami partnerskimi, pozna-
wanie pracy samorządu, jak również zain-
teresowanie naszych partnerów naszymi 
działaniami. Poprzez te wyjazdy, które 
również miały charakter integracyjny, cele 
projektu zostały zrealizowane. Zdecydowa-
nie powinno być więcej tego typu projektów 
– zaznaczył Jerzy Węgrzyn, dyrektor ZS 
w Obicach.
 Przedsiębiorcy zgodnie podkreślali, że 
realizacja projektu była niezwykle ważna. – 
Każdy z tych wyjazdów promował nas w in-
nym społeczeństwie, pozwalał nawiązywać 
kontakty, a do tego spowodował większą in-
tegrację między przedsiębiorcami z terenu 
gminy Morawica, a to bardzo ważne – pod-
sumował Zbyszek Bielecki z firmy Brocar. 
- Mogliśmy zapoznać się na rynku bizne-
sowym. Po tych wyjazdach zapewniam, że 
warto ruszyć z miejsca, poznać inne kraje, 
inne firmy, a przede wszystkim ich sposób 
zarządzania. To było pouczające doświad-
czenie – podkreślił Wojciech Winiarski z fir-
my WIT.  

 Nawiązanie nowych kontaktów, promowanie się zagranicą i wza-
jemna integracja – to najczęściej wymieniali przedsiębiorcy jako 
główne atuty realizacji projektu. Jak zapowiedziano podczas spotka-
nia podsumowującego jego realizację, tego typu wyjazdy dla przed-
siębiorców w ramach możliwości będą realizowane częściej. 

Agnieszka Olech
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Projekt podsumowano podczas spotkania w Centrum 
Samorządowym w Morawicy                fot. Bartosz Kruk
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Fotoleracja z realizacji projektu pn. „Odkrywanie wartości lokalnych produktów 
poprzez organizację wyjazdów przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu 

gminy Morawica do miast i gmin partnerskich”

Zwiedzanie pzredsiębiorstw we Włoszech Przedsiębiorcy z Morawicy w drodze na Słowację

Uroczyste otwarcie festiwalu Winobrania
Spotkanie przedstawicieli z Morawicy z Burmistrzem 
Priverno

Wspólne zdjęcie uczestników projektu w Stawigudzie Zwiedzanie przedsiębiorstw w Bratysławie

W ramach projektu wydano folder promujący laure-
atów nagrody gospodarczej Gminy Morawica „Kowale” Konferencja w Stawigudzie
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 Impreza sylwestrowa rozpoczęła się o godzinie 22. Z każ-
dą minutą na plac przed Centrum Samorządowym w Mora-
wicy przybywało coraz więcej ludzi. Wszyscy zgodnie pod-
kreślali, że organizowanie sylwestra pod gołym niebem to 
bardzo dobry pomysł.
 Zanim niebo nad Morawicą rozbłysnęło fajerwerkami, ba-
wiono się przy muzyce, o którą zadbał DJ Sławomir Orkisz. 
Nie zabrakło też konkursów z nagrodami. Tuż przed północą 
rozpoczęło się wspólne odliczanie, a punktualnie o godzinie 
24 niebo nad Morawicą rozświetlił pokaz sztucznych ogni. 
Życzeniom nie było końca. Pracownicy Urzędu Gminy w Mo-
rawicy częstowali mieszkańców symboliczną lampką szam-
pana. Były tez kiełbaski z grilla i chleb ze smalcem. 
 Sylwestrowa zabawa w Morawicy była znakomita. Teraz 
nie pozostaje już nic innego, jak wierzyć, że Nowy 2015 Rok 
będzie lepszy od poprzedniego.

Agnieszka Olech 

Przywitali Nowy Rok na placu przed 
Centrum Samorządowym w Morawicy

 Sylwester pod gołym niebem w Morawicy stał się już tradycją. Po raz drugi mieszkańcy gminy 
Morawica powitali Nowy Rok przed tutejszym Centrum Samorządowym. Była doskonała zabawa, 
wspólne odliczanie i niezapomniany pokaz sztucznych ogni.  


