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Nagrody Kowali
już rozdane

Gazele Biznesu trafiły 
aż do pięciu firm z terenu 
gminy Morawica

Taryfy za wodę i ścieki ustalone

Rozmawiali o ogrodach 
deszczowych

Magdalena Chołuj odebrała 
stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

VII BAL CHARYTATYWNY
W MORAWICY ZA NAMI 
- To nie jest zwykły bal. To bal nadzwyczajny. Bawimy 
się, cieszymy, ale jednocześnie niesiemy pomoc tym, 
którzy tej pomocy potrzebują - powiedział Burmistrz 
Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, podczas po-
witania gości na VII w historii Balu Charytatywnym 
w Morawicy. W tym roku na szczytny cel uzbierano 
36.920 złotych.
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godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego
pozostają bez zmian tj.:

Informacja o godzinach pracy

Urzędu Miasta i Gminy Morawica

poniedziałek:
wtorek - piątek:

9.00 - 17.00
7.30 - 15.30

poniedziałek:
wtorek - piątek:

7.00 - 17.00
7.30 - 15.30

Bezpośrednio na komórkę
do morawickiej Straży Gminnej

605 978 337
to numer do morawickiej Straży Gminnej.

Funkcjonariusze są dostępni
w godzinach służbowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Morawicy Spółka z o.o.

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

poniedziałek:
wtorek - piątek:

7.30 - 17.30
7.30 - 15.30

Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach zaprasza

Od wtorku do niedzieli w godz. 10-16.
Ekspozycja stała: wystawa wyrobów garncarskich

garncarzy z Chałupek i zaprzyjaźnionych
miejscowości, miejsce pracy garncarza.

Bilety:  4 zł - osoba dorosła
  2 zł - uczniowie i studenci

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

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

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

Zgłoszenie awarii
wodociągów i kanalizacji

BumperBall

Świetna zabawa w skaczących kulach
1 kwietnia 2017r. w hali Bilcza

Masz niespożytą energię?
Lubisz szalone gry, rywalizację

i dobrą zabawę?
Jeśli tak, to spróbuj swoich sił

w skaczących kulach, czyli bumperball.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są
do 25 marca 2017r. 

w hali sportowej Bilcza
pod nr tel. 501793682
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Najlepsi przedsiębiorcy gminy Morawica nagrodzeni

Prestiżowe nagrody Kowali
już rozdane

Już po raz dwudziesty wręczono nagrody dla najlepszych przedsiębiorców gminy Morawica – „Kowale 2016”. 
Tegoroczna uroczystość miała szczególne znaczenie, ponieważ wręczono, przyznawaną zaledwie co pięć lat, 
specjalną statuetkę - Diamentową Odznakę. Trafiła ona do Piekarni Białogon. Statuetkę Złotego Kowala otrzy-
mała firma Usługi Transportowo Handlowe KAMILLO. 

Idea przyznawania statuetek
 Idea dorocznej nagrody „Kowali”, narodziła się w połowie 
lat 80-tych, kiedy to ówczesny Zarząd Gminy oraz radni posta-
nowili uhonorować trud lokalnych przedsiębiorców, a także 
wzmocnić współpracę samorządu z inwestorami. Statuetki: zło-
tego, srebrnego i brązowego Kowala przyznawane są od 1997 
roku firmom, które w szczególny sposób zasłużyły się na polu 
inwestycji i nowatorskich rozwiązań, dążąc do dynamicznego 
rozwoju oraz przedsiębiorstwom wspierającym rozwój gospo-
darczy gminy i tworzącym nowe miejsca pracy. Od 2002 roku, 
co pięć lat Kapituła Konkursu przyznaje dodatkowo Diamento-
wą Odznakę, dla najlepszej firmy z terenu gminy Morawica, za 
całokształt działalności. W skład Kapituły Konkursu wchodzą 
przedstawiciele Rady Gminy Morawica, Stowarzyszenia Przed-
siębiorców Gminy Morawica oraz społeczności lokalnej.
 Przyznawane od 1997 roku statuetki Kowali - są ręcznie 
rzeźbione przez miejscową artystkę – Dorotę Mostowiec. Ich 
niepowtarzalność uświetnia zatem nagrodę, również w ujęciu 
artystycznym.

Uroczysta gala
 Wręczenie statuetek dla najlepszych przedsiębiorstw z tere-
nu Gminy Morawica odbyło się 23 lutego podczas uroczystej 
gali, która odbyła się w Hotelu „Eliot” w Brudzowie. Prestiżo-
we statuetki „Kowali” – najstarszej w regionie świętokrzyskim 
nagrody dla firm - powędrowały do tych, którzy nie tylko sta-
le inwestują w rozwój firmy i tworzą nowe miejsca pracy, ale 
również do tych, którzy mają znaczny wkład na polu działalność 
społecznej. - Jesteśmy dumni, że już w roku 1996 dostrzegliśmy 
znaczenie gospodarki i potrzebę jej rozwoju. Kolejnym powo-
dem do dumy jest to, że po dwudziestu latach ciągle jest wielu 
kandydatów do tych statuetek. Pojawiają się nowi przedsiębior-
cy na naszym terenie, a co za tym idzie powstają  nowe miejsca 
pracy, co jest dla nas bardzo ważne. Przedsiębiorcy są dla nas 
dobrem gminnym – podkreślał Burmistrz Miasta i Gminy Mora-
wica, Marian Buras tuż przed głównym punktem uroczystości, 
czyli wręczeniem statuetek za osiągnięcia w roku poprzednim.
 Decyzją Kapituły, statuetka Złotego Kowala w tym roku po-
wędrowała do firmy Usługi Transportowo Handlowe KAMILLO. 
Tegorocznego Srebrnego Kowala zdobyło Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe “Jawal” Spółka Jawna Waligóra Jan i Elż-
bieta Brązowego Kowala otrzymała firma Firma Handlowo-
-Usługowa Stochmal Tomasz. 
 Od 2002 roku, co pięć lat Kapituła Konkursu przyznaje do-
datkowo Diamentową Odznakę, dla najlepszej firmy z terenu 
gminy Morawica, za całokształt działalności. Kryteria wybo-
ru stanowi m.in.: wykorzystanie nowoczesnych technologii 
produkcji, wielkość oraz efekt inwestycji, liczba stworzonych 
miejsc pracy, wspieranie imprez kulturalnych, sportowych, pla-
cówek oświatowych i jednostek OSP w gminie. Diamentowa 
Odznaka trafiła do Piekarni Białogon.

 Po uroczystym wręczeniu statuetek, Europoseł Bogdan 
Wenta, gratulując nagrodzonym podkreślił, że warto wspierać 
przedsiębiorców i ich działania. - Wspierając przedsiębiorców 
otrzymujemy wzrost zatrudnienia z jednej strony, a z drugiej 
wpływy z podatków, które służą do budowania i rozwoju infra-
struktury w regionie – mówił eurodeputowany, a Wicewojewo-
da Świętokrzyski, Andrzej Bętkowski podkreślał znaczenie stwo-
rzenia przez władze gminy Morawica doskonałych warunków 
do rozwoju przedsiębiorstw. - Wzajemne zrozumienie na linii 
samorząd – przedsiębiorcy ma kluczowe znaczenie w rozwoju 
gospodarczym regionu. Objęty wiele lat temu kierunek rozwoju 
tej gminy dziś przynosi efekty przede wszystkim w dynamicz-
nym wzroście miejsc pracy, a to niezwykle istotne – zaznaczył 
Wicewojewoda, Andrzej Bętkowski. W imieniu Marszałka Ada-
ma Jarubasa oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego gratulacje na ręce nagrodzonych przedsię-
biorców złożył radny wojewódzki, Grzegorz Gałuszka. - Każdy 
jest kowalem swojego losu  i wykuwa swój sukces. Życzę wam 
obyście te sukcesy odnosili jeszcze przez wiele lat – życzył rad-
ny, Grzegorz Gałuszka, składając serdeczne podziękowania dla 
przedsiębiorców za to, że aktywnie rozwijają swoje przedsię-
biorstwa, a  samorządowcy mogą czerpać z tego rozwoju dobre 
wzorce. Gratulacje i słowa uznania popłynęły tego dnia również 
w stronę władz Miasta i Gminy Morawica, a w imieniu wszyst-
kich przedsiębiorców podziękowania za przychylność i wspar-
cie na ręce wójta Mariana Burasa złożył Prezes Stowarzysze-
nia Przedsiębiorców Gminy Morawica, Józef Dąbek. W imieniu 
Starosty Powiatu Kieleckiego, Michała Godowskiego, gratulacje 
złożyła Anna Ciołak, naczelnikie Wydziału Informacji i Promocji 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
 Zwieńczeniem uroczystej gali był koncert muzyki klasycznej 
w wykonaniu muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej – kwarte-
tu “All Antico”.

Przedstawiciele nagrodzonych firm z dumą prezentują zdobyte statuetki Kowali
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DIAMENTOWA ODZNAKA
Piekarnia Białogon

 Piekarnia Białogon to znana i ceniona marka na kieleckim 
rynku. Jej wizytówką są bogaty asortyment, dbałość o najdrob-
niejsze szczegóły, schludnie urządzone sklepy i punkty deta-
liczne oraz systematyczne udoskonalanie swojej oferty. Przed-
siębiorstwo od ponad 20 lat dostarcza mieszkańcom naszego 
regionu świeże i aromatyczne wyroby.
 Na świętokrzyskim rynku Piekarnia Białogon funkcjonuje od 
listopada 1991 roku. Właścicielem firmy jest Jacek Iwanowski, 
który dba o to, by wszystkie produkty sygnowane marką Pie-
karnia Białogon były zawsze jak najwyższej jakości i doskonale 
trafiały w gusta klientów, których liczba rośnie z dnia na dzień. 
Pieczywo i wyroby cukiernicze dowożone są do ponad 400 od-
biorców na terenie Kielc i całego województwa. Wyroby piekar-
skie i cukiernicze dostarcza-
ne są także do sieci sklepów, 
marketów spożywczych, jak 
również do własnych punk-
tów sprzedaży.
 W przedsiębiorstwie 
łączy się nowoczesną tech-
nologię z tradycyjnymi me-
todami wypieku. Jednym 
z najpopularniejszych wy-
robów piekarni jest Chleb 
Fitness, którego składniki 
poprawiają pracę układu 
trawiennego czy też chleb 
górski sporządzony na za-
kwasie czy sernik wiedeński, 
za który Piekarnia zdobyła 
wiele nagród i wyróżnień.  
 O dokonaniach Piekarni Białogon doskonale świadczą na-
grody i wyróżnienia, które przedsiębiorstwo otrzymało na 
przestrzeni ostatnich lat. Dwukrotnie firma została między in-
nymi laureatem Powiatowego Inspektoratu Pracy – Bezpieczna 
Piekarnia. Śmiało można powiedzieć, że Piekarnia Białogon już 
dawno wrosła w obraz świętokrzyskiego rynku piekarniczego. 
Warto też dodać, że znana i ceniona firma chętnie wspiera ini-
cjatywy lokalne i akcje charytatywne. 

ZŁOTY KOWAL
Usługi Transportowo Handlowe KAMILLO 

 Firma Tomasza Wojcieszyńskiego Usługi Transportowo 
Handlowe KAMILLO rozpoczęła działalność na terenie Gminy 
Morawica w 1991 roku. Początkowo firma prowadzona była 
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Obecnie 
swoją działalność prowadzi na terenie już nie tylko całego kra-
ju, ale i europy, zatrudniając 24 pracowników. 
 Od początku głównym trzonem działalności firmy jest trans-
port ciężarowy materiałów sypkich, tj. kruszyw i grysów. Firma 
zajmuje się także sprzedażą kruszyw do betonu i mieszanek do 
budowy dróg i autostrad. Wszystkie materiały transportowane są 
nowoczesnymi samochodami, marki SCANIA, których załadunek 
często następuje w Kopalniach Województwa Świętokrzyskiego, 
w tym w Kopalni Morawica. Firma współpracuje z wieloma duży-
mi firmami, dostarczają towary na budowy wielu dróg krajowych, 
supermarketów i galerii, m.in.: Złotych Tarasów w Warszawie. 
 Transport budowlany stanowi dziś około trzydziestu 30% 
działalności firmy. Pozostałe 70% to transport wyrobów papie-
rowych do krajów w całej Unii Europejskiej. Właściciel, Tomasz 
Wojcieszyński, jest jednym z założycieli Brzezińskiego Klubu 

CHARAKTERYSTYKA FIRM

Motocrossowego Racing i jednym z głównych wykonawców 
toru motocrossowego w Dębskiej Woli. 

SREBRNY KOWAL
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “Jawal”

Spółka Jawna Waligóra Jan i Elżbieta

 Firma “Jawal” powstała w 1992 roku jako Spółka Cywilna, a jej 
założycielami byli Jan Waligóra i Janusz Sołtys. Początkowo działal-
ność prowadzona była na wydzierżawionym placu z GS Morawica, 
a jej podstawowym asortymentem sprzedaży był węgiel, nawozy 
oraz materiały budowlane. W 1997 roku Spółka Cywilna została 
przekształcona na PHU Jawal Spółka Jawna Waligóra Jan i Elżbie-
ta” i przeniesiona na nowo wybudowany własny plac w Morawicy 
przy ul. Działkowej. Poszerzony został także asortyment towarów 
o wyroby stalowe, pokrycia dachowe, hydroizolacje, ocieplenia, 

a  także wszelkie materiały do 
budowy domu.
 Firma realizuje duże inwe-
stycje, a także obsługuje klien-
tów indywidualnych, budując 
dla nich domy na wiele poko-
leń. I chociaż klientami firmy są 
głównie mieszkańcy woj. Świę-
tokrzyskiego, to coraz częściej 
samochody z towarem odwie-
dzają sąsiednie województwa.
 Firma Jawal z każdym ro-
kiem zdobywa większe zaufa-
nie klientów i bardzo dynamicz-
nie się rozwija, za co 2016 firma 
znalazła się w elitarnym gronie 
Gazel Biznesu. „PHU Jawal” za-
trudnia na stałe około 20 osób, 

w tym kierowców, magazynierów, sprzedawców i pracowników 
biurowych. Warto dodać, że firma chętnie wspiera lokalne imprezy 
kulturalno-oświatowe oraz klub sportowy „Moravia”.

BRĄZOWY KOWAL
Stochmal Tomasz Firma Handlowo-Usługowa 

 Firma Handlowo-Usługowa Stochmal rozpoczęła swoją 
działalność 1 kwietnia 2003 roku. Właściciel Tomasz Stochmal 
prowadzenie składu materiałów budowlanych rozpoczął na 40 
metrach kwadratowych w Bilczy. Początkowo sam obsługiwał 
klientów, których przybywało z każdym dniem, zarówno tych 
indywidualnych, jak i firm prowadzących duże inwestycje. 
 W 2006 roku firma rozbudowała swoją działalność o ko-
lejną działkę naprzeciwko istniejącego już składu. Wtedy też 
firma poszerzyła swoją działalność o ciężką budowlankę doku-
pując potrzebny sprzęt i zatrudniając jednocześnie pięciu pra-
cowników. Kolejni doszli w roku 2012, kiedy to firma znowu 
poszerzyła swoją działalność o kolejny profil, czyli transport. 
 W 2013 roku właściciel firmy zakupił działkę w Woli Mora-
wickiej pod rozszerzenie inwestycji. Dokupił też specjalistyczne 
samochody do przewozu materiałów sypkich tak zwane cią-
gniki siodłowe z cementonaczepami. Na zakupionej działce 
powstała także hala magazynowa o powierzchni 500 metrów 
kwadratowych, gdzie mieści się hurtownia materiałów budow-
lanych z prawdziwego zdarzenia z magazynami. Zatrudnienie 
znalazły tez kolejne osoby. W chwili obecnej firma zatrudnia 
dwunastu pracowników. Ciesząca się szacunkiem klientów Fir-
ma Handlowo Usługowa Stochmal to dziś nie tylko skład ma-
teriałów budowlanych, ale także i usługi transportowe. 
 Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć na str. 23
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VII Bal Charytatywny
w Morawicy za nami 

 Na parkiecie sali bankietowo-konferencyjnej „Finezja” w Brze-
zinach podczas tegorocznego Balu Charytatywnego bawiło się 
ponad 120 osób. Niezwykle emocjonujące licytacje, bardzo hoj-
ni darczyńcy i oczywiście wspaniała zabawa do białego rana. Tak 
bawiono się podczas VII Balu Charytatywnego w Morawicy, na 
którym gości osobiście witał już w progu wójt gminy Morawi-
ca, Marian Buras, wręczając każdej z pań różę. Potem była lamp-
ka szampana i polonez odtańczony przez wszystkie pary. Swoją 
obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, 
biznesu, kultury i sportu, a także organizacji pozarządowych. 
Wszyscy przyszli, aby wesprzeć szczytny cel. - Bal Charytatywny 
w Morawicy to doskonały pomysł. Odkąd jestem mieszkańcem tej 
gminy staram się wspierać działania charytatywne władz. Cieszy 
również fakt, że na pomoc ludziom są także otwarci przedsiębior-
cy z terenu gminy Morawica. Warto dzielić się z innymi i warto 
pomagać – przekonywał Europoseł Bogdan Wenta. 
 Dochód z tegorocznego balu w całości zostanie przeznaczony 
na zakończenie budowy domu dla wielodzietnej ubogiej rodziny 
z terenu gminy Morawica. - Budowę tego domu rozpoczęliśmy 
w  ubiegłym roku. Wtedy to po raz pierwszy całkowity dochód 
z balu charytatywnego w kwocie ponad 51 tysięcy złotych prze-
znaczyliśmy na ten cel. Dzięki hojności darczyńców ubiegłorocz-
nego balu, a także dzięki ogromnej pomocy firm z terenu naszej 
gminy, które przekazywały materiały budowlane i wykonały wiele 
prac, udało się rozpocząć budowę. W tym roku będziemy chcieli 
ją zakończyć - mówił Burmistrz Miasta i Gminy Morawica. - Wie-
rzę, że i tym razem goście naszego balu otworzą swoje serca 
i portfele, aby wesprzeć szczytny cel - dodał włodarz gminy.

- To nie jest zwykły bal. To bal nadzwyczajny. Bawimy się, cieszymy, ale jednocześnie niesiemy pomoc tym, któ-
rzy tej pomocy potrzebują - powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, podczas powitania 
gości na VII w historii Balu Charytatywnym w Morawicy. W tym roku na szczytny cel uzbierano 36.920 złotych.

 I tak też się stało. Goście tegorocznego balu faktycznie udo-
wodnili, że mają gorące serca i hojne portfele chętnie biorąc 
udział w zabawach i licytacjach. Tuż przed północą zakończyło 
się koło fortuny. Z tej zabawy uzbierano 3870 złotych. Natomiast, 
najwięcej podczas licytacji zapłacono za Voucher na wyciecz-
kę do Brukseli, piłkę do ręcznej i koszulkę Mariusza Jurkiewicza 
podarowane przez obecnego podczas balu Europosła Bogdana 
Wentę. To wszystko za zawrotną kwotę 5500 złotych wylicyto-
wał Wiesław Nowak. Nie mało wydała też podczas licytacji Daria 
Nartowska, która za piłkę z autografem Zbigniewa Bońka zapła-
ciła 2800 złotych. Trzecim najwyżej zlicytowanym przedmiotem 
była sukienka podarowana przez projektantkę Katarzynę Zapałę 
i bransoletka od P.T.U. Mega Trans Sylwia Grudzień. Ten zestaw 
wylicytował Europoseł Bogdan Wenta za kwotę 2000 złotych.
 Podczas tegorocznego balu goście bawili się do białego rana 
przy dźwiękach muzyki Axis Band. Wydarzenie, które poprowa-
dził konferansjer Jarosław Bukowski, uświetnił występ taneczny 
mistrzowskich par - Patryka Kucharczyka i Natalii Miernik oraz 
Wiktorii Kozłowskiej i Bartłomieja Biskupa. Wirującym na parkie-
cie parom bacznie przyglądała się znana tancerka Kamila Drezno, 
która przyznała, że wśród gości widać wielki taneczny potencjał. 
Zabawa była doskonała, choć najważniejszy jednak jest fakt, że 
w tym roku podczas VII Balu Charytatywnego w Morawicy z za-
baw i licytacji uzbierano łącznie 36.920 złotych.
 Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć na str. 24

Agnieszka Olech

Gazele Biznesu trafiły aż do pięciu 
firm z terenu gminy Morawica

Zakład Gospodarki Komunalnej z Morawicy wraz z czterema firmami z terenu gminy Morawica: Firmą Bu-
dowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym JAWAL Sp.J., Przedsiębiorstwem 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowym E.S.K.A. S.C. oraz firmą WIJAS Tomasz i Paweł Wijas Sp.J. znaleźli się w eli-
tarnym gronie Gazel Biznesu, czyli najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Ranking Gazel 
Biznesu 2016 został jak co roku opracowany przez redakcję dziennika „Puls Biznesu”. . 

miejscu, firma WIJAS Tomasz i Paweł Wijas Sp.J. znalazła się  na 
60 miejscu, a Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy na 
miejscu 62, czyli o oczko wyżej niż w roku ubiegłym. Gratulacje 
nagrodzonym firmom z województwa świętokrzyskiego skła-
dał wicewojewoda świętokrzyski, Andrzej Bętkowski, zachęca-
jąc przedsiębiorców do dalszych inwestycji. 
 Według „Pulsu Biznesu” - Gazela Biznesu to małej i średniej 
wielkości firma, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwo-
jowi potrafi z powodzeniem konkurować nawet ze znacznie 

 W rankingu województwa świętokrzyskiego na liście elitar-
nego grona Gazel Biznesu znalazły się aż 64 firmy. Miło nam 
poinformować, że pięć z wyróżnionych tym jakże prestiżowym 
tytułem, przyznawanym corocznie przez redakcję „Pulsu Biz-
nesu”, są firmy, które swoją siedzibę mają na terenie Gminy 
Morawica. I tak, Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. Zna-
lazła się na 14 miejscu, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
JAWAL Sp.J. Znalazło się na 43 miejscu, Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlowe E.S.K.A. S.C. znalazło się na 47 
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 W trwającym ponad cztery godziny spotkaniu w sprawie 
budowy obwodnicy Brzezin i Radkowic udział wzięli mieszkań-
cy Brzezin i Podwola z Miasta i Gminy Morawica oraz miesz-
kańcy Radkowic z Gminy i Miasta Chęciny, a także przedstawi-
ciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na czele 
z dyrektorem Damianem Urbanowskim, przedstawiciele Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, na czele z dy-

Co z obwodnicą Brzezin?
To pytanie zadawali mieszkańcy podczas wczorajszego spotkania w sprawie budowy obwodnicy Brzezin i Rad-
kowic, która ma połączyć drogi krajowe numer 7 i 73. Spotkanie w ramach konsultacji społecznych zorgani-
zowała w szkole w Brzezinach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach. Co do tego, że budowa 
obwodnicy jest konieczna, nikt nie ma wątpliwości. Ma ona bowiem przejąć cały tranzyt pomiędzy Morawicą, 
a Chęcinami, będzie także najwygodniejszym objazdem Kielc od południa. Poważne problemy pojawiły się na-
tomiast przy wyborze najbardziej optymalnego jej przebiegu. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich chce 
ją poprowadzić z północy na południe, a następnie ponownie na północ. Większość mieszkańców wsi i władze 
gminy Morawica opowiadają się za obejściem Brzezin od północy na całej długości trasy.

rektorem Waldemarem Pietrasikiem, przedstawiciele Lasów 
Państwowych, a także władze Miasta i Gminy Morawica.

Obwodnica jest potrzebna
 Co do konieczności wybudowania obwodnicy nikt z obec-
nych podczas kolejnego już spotkania nie miał wątpliwości. 

większymi od siebie podmiotami. Ten prestiżowy tytuł przy-
znaje się dla tych firm, które na przestrzeni ostatnich trzech 
lat systematycznie zwiększały swoje przychody i ani razu nie 
odnotowały w tym czasie strat. 

 W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne 
trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane były 
wyniki osiągnięte w okresie 2013, 2014 i 2015. O tytuł Gazeli 
Biznesu 2016 mogła ubiegać się firma, która rozpoczęła dzia-
łalność przed rokiem 2013 i prowadzi ją nieprzerwanie do 
dziś, w roku bazowym 2013 przychody ze sprzedaży mieści-
ły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych, w latach 
2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze 
sprzedaży, w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowała straty, 
umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej 
z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do 
sądów, publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując 
dane do Coface Poland albo udostępniając je poprzez wypeł-
nienie formularza zgłoszeniowego). O miejscu firmy na liście 
rankingowej zadecydował wyrażony w procentach przyrost ob-
rotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2015 vs. 2013).
 Warto podkreślić, ze Gazele Biznesu to jedno z najbardziej 
prestiżowych wyróżnień biznesowych w naszym kraju. Gratu-
lujemy wyróżnionym z terenu naszej gminy i życzymy dalszego 
dynamicznego rozwoju.

Agnieszka Olech

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy już po raz kolejny otrzymał prestiżowe wyróżenienie
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Burmistrz Marian Buras podkreślał, że wybudowanie obwod-
nicy jest konieczne, ale należy wybrać taki wariant, który niesie 
ze sobą najmniejsze uciążliwości dla mieszkańców, a takim jest 
proponowany przez Gminę wariant północny. Włodarz Gminy 
podkreślił, że rozumie obawy mieszkańców Podwola i Podlesia, 
natomiast zaznaczył, że przewaga argumentów za obwodni-
cą północną jest znacząca. Przewagę tę również było widać 
w  licznie przybyłych mieszkańcach, którzy w zdecydowanej 
większości wyrażali głosy poparcia wariantu północnego.

Sporu o obwodnicę ciąg dalszy
 Warto przypomnieć, że pierwsze konsultacje w sprawie ob-
wodnicy odbyły się pod koniec 2014 roku. Wtedy to przedsta-
wiono opracowane na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich trzy warianty przebiegu nowej obwodnicy. Naj-
bardziej prawdopodobny wariant omijał częściowo Brzeziny 
od południa, ale przecinał też miejscowość. Ostatecznie żadna 
z propozycji nie spodobała się mieszkańcom, a władze gmi-
ny Morawica zaproponowały swoją koncepcję, czyli wariant 
czwarty, według którego obwodnica miałaby przebiegać na 
całej długości północną stroną Brzezin, w dużej mierze przez 
tereny leśne i przemysłowe. - Ten wariant jest najbardziej opty-
malny według nas. Nie będzie przecinał głównej ulicy Brze-
zin – Chęcińskiej i blokował dalszego rozwoju miejscowości. 
Nie będzie też wyburzenia domów ani budowy niektórych 
obiektów inżynieryjnych, tj. wiaduktu i ronda na połączeniach 
obwodnicy z drogą wojewódzką w jej obecnym przebiegu. 
Szczególnie wiadukt w centrum Brzezin byłby uciążliwością 
dla zamieszkałych bezpośrednio przy nich mieszkańców. Wa-
riant północny nie ingeruje w tak dużym stopniu jak wariant 
południowy w środowisko naturalne, gdyż przebiega w dużej 
części przez tereny przemysłowe. Poza tym, wbrew wcześniej-
szym zapowiedziom drogowców problemów nie robi też ko-
palnia, która zgodziła się na proponowany przez nas wariant 
północny i jest w stanie ograniczyć strefę zagrożenia podczas 
robót strzałowych – argumentował Burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica, Marian Buras. Te słowa potwierdził podczas czwart-
kowego spotkania w Brzezinach dyrektor Zakładu Górniczego 
Radkowice, Przemysław Podsiedlik. - Kopalnia dostosuje się do 
każdego z wybranych wariantów. Dopuszczamy zarówno wa-
riant południowy, jak i północny – poinformował dyrektor.

 Przybyli na spotkanie mieszkańcy nie mogli zrozumieć, 
dlaczego Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich tak upar-
cie forsuje wariant południowy. Na to pytanie odpowiedział 
dyrektor Damian Urbanowski. - Wariant południowy zakła-
da w przyszłości rozbudowanie obwodnicy o dwa pasy. Przy 
wariancie północnym nie będziemy mieli takiej możliwości, 
a przecież ruch w tym miejscu będzie wzrastał – tłumaczył dy-
rektor ŚZDW, Damian Urbanowski.  

Po północnej czy południowej stronie?
 Zdania co do przebiegu obwodnicy są podzielone także 
wśród samych mieszkańców. Zdecydowana większość z nich 
opowiada się za wariantem północnym. - Nie chcemy podziału 
miejscowości. Jaka to obwodnica, która przecina miejscowość 
w dwóch miejscach zamiast ją omijać? - pytali oburzeni miesz-
kańcy Brzezin, którzy w ramach protestu co do wariantu in-
westorskiego złożyli 599 podpisów. Natomiast pod protestem 
co do wariantu północnego podpisało się 155 mieszkańców 
Podwola, Podlesia i Kowali. - Nie chcemy mieć drogi oddalonej 
od zabudowań o zaledwie sto metrów – mówili mieszkańcy 
Podwola. - A co mają powiedzieć mieszkańcy Brzezin, przez 
których miejscowość od lat przebiega coraz bardziej wzmo-
żony ruch? - pytali zwolennicy północnej koncepcji. Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Morawicy Ewa Zaczek – Kucharska, 
wykładowca nauk o zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, podkreślała, że stanowisko Rady Miejskiej 
jest w tym temacie jednogłośne i preferuje wariant północny. 
Przewodnicząca odniosła się do destrukcyjnego wpływu wa-
riantu południowego na środowisko naturalne, które w tym 
przypadku narażone zostanie na zanieczyszczenia spalinami, 
osadzanie się szkodliwych pierwiastków, a przez to pogorszy 
się zdrowie mieszkańców. Głos w sprawie zabrał również ks. 
proboszcz Józef Knap, który powiedział, że zdaje sobie sprawę 
z tego, że każdy z wariantów ma głosy przeciwne, a tym sa-
mym spotka się z niezadowoleniem części mieszkańców. Uznał 
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Jak zapowiedział dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, Walde-
mar Pietrasik, przy wydaniu decyzji środowiskowej pod uwagę będzie wziętych wiele 
aspektów.

Dyrektor Zakładu Górniczego Radkowice, Przemysław Podsiedlik, potwierdził, że Kopal-
nia dostosuje się do każdego z wybranych wariantów.

Na zebranie w sprawie obwodnicy do Brzezin przybyły prawdziwe tłumy

Burmistrz Marian Buras chce, aby obwodnica została poprowadzona północną stroną 
Brzezin
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jednak, że milczenie jest gorszym rozwiązaniem, a w jego opi-
nii oraz osób, z którymi rozmawiał na temat obwodnicy, kon-
cepcja północna jest znacznie rozsądniejszym rozwiązaniem. 
Podkreślał również, jak ważna jest zgoda wśród mieszkańców 
w tym temacie.

Realizacja inwestycji odciąga się w czasie
 Faktem jest też, że kwestia realizacji inwestycji odciąga się 
w czasie. Władze gminy apelowały do inwestorów o rozsądek 
i wybór najbardziej korzystnej opcji dla mieszkańców. - Naszym 
zdaniem wariant północny jest mniej konfliktowy i rozwiązuje 
więcej problemów - podkreślał Marcin Dziewięcki. - Mamy na-
dzieję, że znajdziemy kompromis i wybierzemy najlepszą opcję, 
bo ta obwodnica jest niezbędna – zaznaczył radny Brzezin, Da-
mian Woźniak.

Trzeba czekać na decyzję środowiskową
 Teraz wiele zależy od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Kielcach, która to musi wydać decyzję środowiskową, 

ponieważ gmina w tym wypadku decyzji takowej wydać nie 
może ze względu na obecność torów kolejowych w planowa-
nym pasie drogowym. - Takie są przepisy – rozkłada ręce bur-
mistrz Marian Buras. - Gmina nie może wydać w tej sprawie 
żadnej decyzji, możemy tylko opiniować rozwiązania przed-
stawiane przez innych. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby 
powstała prawdziwa obwodnica Brzezin, a nie droga przeci-
nająca wieś w dwóch miejscach. Proponowaliśmy opracowa-
nie koncepcji i przeprowadzenie procedury oddziaływania na 
środowisko na koszt gminy. Rozpoczęliśmy prace nad zmianą 
planu zagospodarowania przestrzennego, aby dostosować 
przebieg obwodnicy do wariantu północnego. Niestety w każ-
dym przypadku spotkaliśmy się z odmową Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Teraz możemy już tylko apelo-
wać do inwestorów o zdrowy rozsądek – mówi włodarz gminy.
 Dalszy los obwodnicy jest w rękach Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, który wydaje decyzję środowiskową. - My 
podajemy mu dwa warianty i wskazujemy, który jest przez nas 
preferowany, ale ostateczna decyzja jest już niezależna od nas – 
mówił podczas spotkania zastępca dyrektora Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, Karol Rożek. - Po uzyskaniu decyzji 
środowiskowej rozpoczniemy procedowanie w kierunku zezwo-
leń na realizację inwestycji drogowej – dodał Karol Rożek.
 Jak zapowiedział dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Kielcach, Waldemar Pietrasik, przy wydaniu de-
cyzji środowiskowej pod uwagę zostanie wzięty aspekt spo-
łeczny i wszystkie głosy mieszkańców, opinia Miasta i Gminy 
Morawica, Lasów Państwowych, a także argumenty inwestora. 
Przewidywany termin wydania decyzji środowiskowej to poło-
wa maja.
 Warto przypomnieć, że obwodnica miała być wybudowana 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia ze środ-
ków na lata 2014-2020, a jej koszt oszacowano wstępnie na 
około 115 milionów złotych.

Agnieszka Olech

Są promesy na dwie drogi
 Miasto i Gmina Morawica otrzymała rządową promesę na 
przebudowę ulicy Rzecznej w Woli Morawickiej.  Na to zada-
nie, w ramach usuwania klęsk żywiołowych, pozyskano aż 80% 
dofinansowania. W tym miejscu powstanie także kanalizacja 
i wodociąg, na których realizację władze gminy złożyły wnio-
sek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Natomiast, promesę na przebudowę ulicy Żeromskiego 
w Bilczy otrzymał Powiat Kielecki. Obie inwestycje będą zreali-
zowane jeszcze w tym roku.  
 Ulica Rzeczna w Woli Morawickiej będzie przebudowana 
na długości 833 metrów. Inwestycja zostanie zrealizowana 
w ramach usuwania klęsk żywiołowych. Miasto i Gmina Mo-
rawica na jej przeprowadzenie pozyskało 624 tysiące złotych 
dofinansowania. Promesę na dofinansowanie inwestycji dziś 
z rąk wojewody Agaty Wojtyszek oraz wicewojewody Andrze-
ja Bętkowskiego odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, 
Marian Buras. Warto dodać, że zanim w tym miejscu powsta-
nie nowa droga gmina wykona tu kanalizację i wodociąg, na 
które już złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW.
 Kolejną drogą realizowaną jeszcze w tym roku w ramach 
usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

Będą nowe drogi, kanalizacja i wodociągi
Na terenie Miasta i Gminy Morawica w tym roku powstaną kolejne odcinki dróg, kanalizacji i wodociągów. Na 
część z planowanych do realizacji dróg władze gminy już otrzymały dofinansowanie rządowe. Wnioski o dofi-
nansowanie unijne złożono także na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.  

będzie ulica Żeromskiego w Bilczy. Promesę na to zadanie 
otrzymał dziś Powiat Kielecki. Z racji tego, że jest to droga po-
wiatowa, Miasto i Gmina Morawica oraz Powiat Kielecki pokry-
ją po połowie koszty niekwalifikowalne tej inwestycji. 

Będą kolejne odcinki
kanalizacji i wodociągów

 Na terenie Miasta i Gminy Morawica powstaną kolejne od-
cinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Gmina postara się 
o dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 2 milionów 
złotych. Całość planowanych inwestycji oszacowano na kwotę 
3 milionów 800 tysięcy złotych.
 W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie do Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziano trzy zadania bu-
dowy wodociągów i kanalizacji. Pierwszy to budowa kanalizacji 
i wodociągu przy ulicy Rzecznej w Woli Morawickiej. Drugi to 
budowa kanalizacji przy ulicy Sadowej w Łabędziowie, a trzeci 
to budowa wodociągu i kanalizacji przy ulicy Wrzosowej w Bil-
czy. Łącznie miałoby powstać 6 kilometrów sieci kanalizacyjnej 
i 5 kilometrów sieci wodociągowej. Inwestycję oszacowano na 
kwotę 3 milionów 800 tysięcy złotych, z czego gmina wnioskuje 
o 2 miliony złotych unijnego dofinansowania. 
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Przetargi drogowe już ogłoszone
 Na terenie Miasta i Gminy Morawica sukcesywnie powstają 
nowe drogi i chodniki budowane w miejscach, gdzie powstają 
kolejne zabudowy mieszkaniowe. Gmina remontuje też stare 
nawierzchnie, często zniszczone czynnikami atmosferycznymi. 
Na część z tych inwestycji władze gminy pozyskały dofinanso-
wanie ze środków zewnętrzne. 
 Na terenie gminy Morawica powstało już pięć dróg wy-
budowanych w ramach ówczesnego Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych dziś przekształconego w „Pro-
gram rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”. Jest to rządowy program, który w po-
przednich latach potocznie nazywano “schetynówkami”. Sa-
morząd gminy Morawica w tym roku złożył aż pięć wniosków, 
w tym jeden wspólnie z Powiatem Kieleckim, o rządowe dofi-
nasowanie rozbudowy infrastuktury drogowej.
 Już wiadomo, że dofinansowanie w ramach rządowego 
programu dostał wniosek o wybudowanie ulicy Granice i ulicy 

Zacisze w Dyminach wraz z chodnikiem o łącznej długości bli-
sko 800 metrów. Przetarg na to zadanie już ogłoszono. Inwe-
stycja zakończy się jeszcze w tym roku.
 Pozostałe cztery wnioski o rządowe dofinansowanie zna-
lazły się na liście rezerwowej. Wśród nich znalazła się budowa 
ulic: Koralowej i Kryształowej, a także fragmentu ulicy Brylan-
towej w Bilczy o łącznej długości 1100 metrów. 300 tysięcy 
wkładu własnego zadeklarowali mieszkańcy tych ulic. Warto 
dodać, że tutaj również mają powstać chodniki i kanalizacja 
deszczowa. Przetarg już ogłoszono. Trzecim wnioskowanym 
zadaniem była budowa ulicy Kamiennej w Zaborzu na długości 
700 metrów wraz z poboczami. Przetarg ogłoszono. Nieba-
wem ogłoszony zostanie także przetarg na dokończenie ulicy 
Wrzosowej i budowę fragmentu ulicy Leśnej w Brzezinach. 

Agnieszka Olech

 Aby zachęcić mieszkańców do zmiany ogrzewania na bar-
dziej przyjazne środowisku, samorząd Miasta i Gminy Morawi-
ca postanowił wprowadzić dopłaty do wymiany starych pie-
ców węglowych na piec gazowy lub na zakup pieca do domu 
nowo budowanego. Tylko w ubiegłym roku z dofinansowania 
skorzystało pięćdziesięciu właścicieli nieruchomości położo-
nych na terenie gminy Morawica, w tym 33 wymieniło stary 
piec węglowy na gazowy, a 17 założyło ogrzewanie gazowe 
w nowo budowanych budynkach. Na realizację zadania pn. 
”Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez 
modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Mo-
rawica w 2016 r.” gmina w roku ubiegłym otrzymała pożyczkę 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 
w wysokości 150 tys. zł.  - Dotacja do wymiany pieców w ubie-
głym roku wyniosła 3 tysiące złotych. Podobnie jest w tym 
roku. Liczymy na to, że dzięki wprowadzonym dopłatom za-
chęcimy mieszkańców do bardziej proekologicznych rozwiązań 
- mówi Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras.
 Niestety ogrzewanie gazowe nie należy do najtańszych 
inwestycyjnie rozwiązań. Samo wykonanie kotłowni gazowej 
to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Jest jednak co-
raz więcej zwolnników tej formy ogrzewania. - Ogrzewanie 
gazowe to wygoda, oszczędność miejsca w domu, ale przede 
wszystkim dbałość o środowisko – wymienia jeden z mieszkań-
ców gminy, który na takie rozwiązanie się zdecydował (dane 
personalne do wiadomości redakcji). Mam dom z 1977 roku, 
budowany w starej technologii. Zanim zdecydowałem się na 
ogrzewanie gazowe miałem stary piec węglowy. Korzystałem 
z butli gazowej do kuchni, a ciepła woda ogrzewana była 
prądem. Dom został oczywiście ocieplony, a po przejściu na 
ogrzewanie gazem koszty w porównaniu z tymi, jakie ponosi-
łem wcześniej są porównywalne – zapewnia, chwaląc dopłaty 

Piec gazowy zamiast pieca węglowego - 
czy to się opłaca?

W styczniu, w województwie świętokrzyskim odnotowano bardzo wysokie stężenie szkodliwego pyłu PM10. 
Normy zostały kilkukrotnie przekroczone nie tylko w stolicy województwa, fatalna sytuacja była także w wielu 
innych miastach i miejscowościach regionu. Wystarczyło kilka dni mrozów, aby przekonać się jak uciążliwy 
i szkodliwy dla zdrowia jest smog będący efektem m.in. starego ogrzewania piecowego w indywidualnych 
domach. Miasto i Gmina Morawica postanowiła walczyć o zdrowsze powietrze i wprowadziła dopłaty do wy-
miany pieców na gazowe.  

do wymiany pieców. - 3 tysiące złotych to spora oszczędność 
przy wymianie pieca – przekonuje wszystkich niezdecydowa-
nych. Może też przekona ich fakt, że stare piece ze względu na 
przestarzałą technologię i niską temperaturę spalania emitują 
znacznie więcej pyłów i substancji rakotwórczych niż urządze-
nia nowoczesne. Nieumiejętne palenie i stare technologie są 
jedną z głównych przyczyn powstawiania groźnego smogu.
 A z tym władze Miasta i Gminy Morawica postanowiły za-
walczyć również i w tym roku, wprowadzając ponownie do-
finansowanie do wymiany pieca lub założenia nowego pieca 
gazowego lub olejowego w przypadku nowo budowanych 
budynków. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, we-
dług kolejności wpływu wniosków do czasu wyczerpania się 
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie. - Jeżeli zajdzie 
taka potrzeba przesuniemy kolejne pieniądze na ten cel tak, 
aby zaspokoić potrzeby mieszkańców – zapewnia Burmistrz 
Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. 
 Warto przypomnieć, że dotacją objęte są wydatki poniesio-
ne na zakup i montaż urządzeń grzewczych, tj. pieca gazowego 
lub olejowego, a także montaż instalacji wewnętrznej. Dotacja 
przekazywana jest wnioskodawcy dopiero po wymianie pieca 
i prawidłowym rozliczeniu inwestycji. Regulamin przyznawania 
dotacji, wniosek, projekt umowy oraz wniosek o rozliczenie za-
dania dostępne są na stronie internetowej www.morawica.pl 
Zadanie realizowane jest przez Referat Rolnictwa Gospodarki 
Gruntami i Geodezji, pok. nr 6, tel. 41 3114 691 w. 116. 
 Czy opłaca się wymiana pieca na gazowy? Na to pytanie 
każdy powinien chyba odpowiedzieć sobie indywidualnie. Jed-
no jest pewne ... zdrowia naszego i naszych najbliższych nie da 
przeliczyć się na żadne pieniądze.  

Agnieszka Olech
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 Zgodnie z założeniami projektu w Zespole Placówek Oświa-
towych w Morawicy zostaną wymienione drzwi i okna, zarów-

Termomodernizacja szkoły i pływalni 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego gmina Morawica złożyła wniosek o dofinansowanie ter-
momodernizacji Zespołu Placówek Oświatowych i krytej pływalni “Koral” w Morawicy. Zaplanowano także 
budowę minielektrowni do ekologicznego zasilania obu budynków.  

 Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Morawicy Sp. z o.o. informuje, iż zgod-
nie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków, (tekst 
jedn. Dz. U. 2015, nr 139) art. 9.ust.1 
zabrania się wprowadzania ścieków 
opadowych i wód drenażowych do ka-
nalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzega-
nie powyższego zakazu ustawa prze-
widuje karę ograniczenia wolności lub  
grzywnę do 10 000 zł. 
 Zgodnie z art. 9 ust. 3 wyżej wy-
mienionej Ustawy pracownicy Zakła-
du Gospodarki Komunalnej rozpoczną 
w okresie wiosennym regularne kontro-
le w zakresie prawidłowości przyłączeń 
i odprowadzania ścieków do kanaliza-
cji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 
Celem zaplanowanej kontroli będzie 
wyeliminowanie zakazanego prawem 
odprowadzania wód opadowych do 
urządzeń kanalizacji sanitarnej. (rynny 
dachowe, kratki ściekowe). W tym celu 
zostanie użyta zadymiarka będąca na 
wyposażeniu zakładu.
 Kanalizacja sanitarna ze względu na 
swoje małe przepustowości w stosunku 
do ilości ścieków opadowych nie jest 
w stanie ich odebrać co skutkuje: wyle-
waniem się ścieków ze studzienek niżej 
położonych, lokalnymi podtopieniami 
w wielu przypadkach podtopieniami 
skanalizowanych piwnic w budynkach 
mieszkalnych. Duże ilości wód opado-
wych dostające się na oczyszczalnię 
powodują znaczne zakłócenie jej pracy, 

Kontrola posesji w zakresie korzystania z sieci 
kanalizacyjnej - nielegalne podłączenia ścieków opadowych

wypłukując złoże biologiczne, a tym sa-
mym przerywając proces technologicz-
ny oczyszczania ścieków.
 W związku planowaną kontrolą 
w  przypadku istnienia tego typu przy-
łączeń wzywamy do usunięcia nielegal-
nego podłączenia elementów odprowa-
dzających wody opadowe do kanalizacji 
sanitarnej.
 Informujemy również, iż w przy-
padku stwierdzenia wymienionych 
nieprawidłowości  Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Morawicy Sp z o.o. bę-
dzie wypowiadać tego typu odbior-
com umowę na odbiór ścieków oraz  
odłączać dostęp do kanalizacji sani-
tarnej. 
 Po wyeliminowaniu nieprawidłowo-
ści, uregulowaniu kosztów ponownego 
przyłączenia do sieci, jak również ewen-
tualnych kosztów sądowych będzie 

możliwe ponowne zawarcie umowy na 
odbiór ścieków.
 Zakład Gospodarki Komunalnej 
zwraca się do wszystkich swoich klien-
tów o sprawdzenie poprawności wy-
konania rozwiązań technicznych na 
terenie swoich posesji oraz jak najszyb-
sze usuniecie nieprawidłowości, w celu 
uniknięcia ewentualnych konsekwencji 
z tym związanych. 

no te na ścianach, jak i połaciowe w dachu. Wymienione będzie 
także oświetlenie na ledowe, a budunek zostanie oczywiście 
docieplony. Podobnie jak kryta pływalnia “Koral”, gdzie dodat-
kowo także wymienione będzie oświetlenie na energooszczęd-
ne. Poza tym, w ramach złożonego projektu zaplanowano do-
budowanie ogniw fotowoltaicznych. - Chcemy, aby powstała 
tu minielektrownia na potrzeby obu budynków o mocy 60 KW 
– poinformował zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawi-
ca, Marcin Dziewięcki. 
 Warto przypomnieć, że to nie pierwsza ekologiczna inwe-
stycja, jaka powstała w tym miejscu. Wybudowano tu 60 sztuk 
solarów oraz pompy ciepła, które służą do ogrzewania wody 
basenowej i użytkowej na terenie Krytej Pływalni KORAL w Mo-
rawicy.

Agnieszka Olech

Konkursy ekologiczne
 Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Mia-
sta i Gminy Morawica do udziału w konkursach ekologicznych propagujących walkę „ze 
smogiem” tj. „W walce o czyste powietrze” – konkurs plastyczny dla uczniów klas III-VI 
oraz „Nie dla smogu” – konkurs na film/reportaż dla uczniów klas VI i gimnazjów. Prace 
konkursowe należy wykonać i dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy ul. Spa-
cerowa 7 pok. nr 6 w terminie do końca marca 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursów wraz 
z wręczeniem nagród odbędzie się w drugiej połowie kwietnia br.
 Organizacja obu konkursów ma na celu uświadomienie uczniom i  ich rodzinom, że 
zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji są poważnym problemem ekologicz-
nym, ekonomicznym, zdrowotnym i społecznym oraz zwrócenie uwagi na tematykę zwią-
zaną z zanieczyszczeniem powietrza i potrzebą jego ochrony.
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Rada Miejska w Morawicy przyjęła uchwałę 
w sprawie nowej sieci szkół

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Morawicy w dniu 8 lutego 2017 r. przyjęto uchwałę w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 Jak poinformowano podczas sesji obowiązek podjęcia 
uchwały w sprawie projektudostosowania sieci szkół podsta-
wowych i  gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wynika 
z  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświato-
we. Dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się 
ośmioletnią szkołą podstawową. W  konsekwencji uczniowie, 
nauczyciele i  inni pracownicy stają się uczniami, nauczyciela-
mi  i pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. Z dniem 
1 września 2017 r. w szkołach podstawowych rozpoczną na-
ukę pierwsi uczniowie klasy VII, którzy od 1 września 2018 r. 
będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.
 Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wów-
czas uczniowie klas VI szkół podstawowych będą podlegać 
promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym 
samym proces wygaszania gimnazjów – nie będzie prowa-
dzona rekrutacja do gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 
ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z  dniem 
1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować 
gimnazja.
 Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadza-
jące ustawę – Prawo oświatowe, dopuszcza różne warianty 
wygaszenia gimnazjów. Na terenie Miasta i Gminy Morawica, 
wszystkie gimnazja znajdują się w  zespołach szkół składają-
cych się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W takiej sytuacji, 
stają się one ośmioletnimi szkołami podstawowymi. W  roku 
szkolnym 2017/2018 i  2018/2019 w  przekształconej szkole 
podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego 
gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Tak więc, na 
mocy przyjętej uchwały z dniem 1 września 2017 r.:
- Gimnazjum w Morawicy będzie włączone do Szkoły Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy,
- Gimnazjum w Bilczy będzie włączone do Szkoły Podstawowej 
im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy,
- Gimnazjum w Brzezinach będzie włączone do Szkoły Podsta-
wowej w Brzezinach,
- Gimnazjum w Obicach będzie włączone do Szkoły Podstawo-
wej w Obicach.

  Od roku szkolnego 2017/2018, Szkoła Podstawowa w Obi-
cach sukcesywnie będzie zwiększała liczbę oddziałów, aż  od 
1 września 2020 r. kiedy to będzie szkołą o pełnej strukturze 
organizacyjnej klas od I do VIII.
 Tym samym od Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli sukce-
sywnie odłączany z obwodu będzie obwód SP w Obicach (tj. 
miejscowości Obice, Drochów Dolny, Drochów Górny, Chałup-
ki) do czasu ukończenia SP w Dębskiej Woli przez uczniów, któ-
rzy rozpoczęli tam już kształcenie.
 Na terenie Miasta i Gminy Morawica funkcjonuje pięć pu-
blicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez inne 
organy. Dwie z  nich, z  mocy ustawy również będą szkołami 
o pełnej strukturze organizacyjnej tj. w Lisowie i w Woli Mora-
wickiej. Tylko trzy szkoły podstawowe będą posiadały niepełną 
strukturę organizacyjną. Ponadto Towarzystwo Ekorozwoju Ra-
domic wyraziło wolę zwiększenia liczby klas w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Radomicach od I do IV.
 Projektowany rozkład szkół podstawowych na terenie Mia-
sta i Gminy Morawica w pełni zaspokaja potrzeby edukacyjne.
 Przyjęta podczas posiedzenia sesji uchwała ma charakter 
intencyjny i  stanowi podstawę do zasięgnięcia obligatoryjnej 
opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz związków za-
wodowych.

Miejscowość Termin zbiórki
BILCZA – ulice: Alabastrowa, Barytowa, Bazaltowa,  Brylantowa, Bursztynowa, Dębowa, Dolomitowa, Granito-
wa,  Jesionowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Koralowa, Kredowa, Krokusowa,  Kryształowa, 
Krótka, Krzemieniowa, Liliowa, Lipowa, Mała, Marmurowa, Modrzewiowa,  Podgórze, Różana, Rubinowa, Skal-
na, Spacerowa,  Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Żwirowa

31.03.2017 r.

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

31.03.2017 r.

BILCZA - Jana Pawła II ,Żeromskiego, Ściegiennego, 31.03.2017 r.
DYMINY,  PIASECZNA GÓRKA, KUBY MŁYNY 30.03.2017 r.
WOLA MORAWICKA, MORAWICA 30.03.2017 r.
ŁABĘDZIÓW, RADOMICE I i II, BIELECKIE MŁYNY, BRUDZOW, ZABORZE 30.03.2017 r.
PODWOLE, BRZEZINY 29.03.2017 r.
NIDA, BRZEZINY ul. Kolejowa, ZBRZA, DĘBSKA  WOLA, KAWCZYN, CHAŁUPKI ZBRZA WOJDA,  CHAŁUPKI ZBRZAŃ-
SKIE, OBICE UL. OSIEDLOWA 

29.03.2017 r.

DROCHÓW DOLNY, DROCHÓW GÓRNY, OBICE, CHMIELOWICE , LISÓW, 29.03.2017 r.

HARMONOGRAM ODBIORU GABARYTÓW
Marzec 2017
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 Wykład został podzielony na dwa bloki tematyczne. 
W pierwszej części były omawiane metody zwiększenia retencji 
wody deszczowej w miejscach publicznych, w głównej mierze 
zastosowanie ogrodów deszczowych jako elementu walki z lo-
kalnymi podtopieniami. W drugiej części prelekcji  nacisk po-
łożony został na zagadnienia związane z rolą przydomowych 
ogródków deszczowych. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są ro-

Rozmawiali o ogrodach deszczowych
O rodzajach ogrodów deszczowych, które chronią przed lokalnymi podtopieniami i o tym, jak samodzielnie taki 
ogród założyć można było się dowiedzieć 13 lutego w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy, gdzie odby-
ła się prelekcja na temat ogrodów deszczowych, która została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu “Przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom w miej-
scowości Piaseczna Górka” realizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki “Z GÓRKI”. 

dzaje ogrodów deszczowych i jak samodzielnie wykonać taki 
ogród. Uzyskali też odpowiedzi na pytania typu: gdzie zloka-
lizować ogród, w jakiej odległości od posesji, jak dobrać wiel-
kość ogrodu do wielkości dachu i wybrukowanego podjazdu, 
jakiego typu roślinność należy wybierać przy nasadzeniach, czy 
jak przygotować podłoże. Na zakończenie każdy z uczestników 
otrzymał materiały szkoleniowe w postaci płyty DVD z nagra-
nymi broszurami oraz filmami o ogrodach deszczowych. Pre-
lekcję poprowadziła magister inż architektury krajobrazu z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wieloletni praktyk - Anna 
Juszczyk.

Jak walczyć z problemem lokalnych podtopień 
 Zorganizowanie prelekcji miało przede wszystkim cel edu-
kacyjny. - Eksperci mówili o tym, jak w naturalny, nie inwazyj-
ny, a wręcz przyjazny dla środowiska sposób walczyć z proble-
mem lokalnych podtopień, które dotykają nie tylko Piaseczną 

 I tak, od 1 kwietnia mieszkańcy zużywający wodę tylko do 
celów gospodarczych będą płacić 3,13 zł brutto za metr sze-
ścienny pobieranej wody oraz 3,75 zł brutto za metr sześcien-
ny odprowadzanych do kanalizacji ścieków, po uwzględnieniu 
dopłaty do 1 m3 ścieków w wysokości brutto 2,44 zł. Dzięki 
dopłacie z budżetu Miasta i Gminy Morawica mieszkańcy będą 
płacić mniej za odprowadzane ścieki. Natomiast ceny ścieków 

Taryfy za wodę i ścieki ustalone
Podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Morawicy radni zatwierdzili taryfy za pobór wody i od-
prowadzanie ścieków. Stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. 

dla przedsiębiorców pozostaną na takim samym poziomie, co 
w roku ubiegłym, a ceny wody zostaną nieco obniżone. I tak, 
przedsiębiorcy będą płacić 3,89 zł brutto za metr sześcienny 
pobieranej wody i 6,19 zł brutto za metr sześcienny odprowa-
dzanych ścieków. Opłaty abonamentowe pozostaną na pozio-
mie roku ubiegłego. 

Agnieszka Olech

Górkę, ale i wiele innych miejscowości. Efektem prelekcji ma 
być zachęcenie uczestników do zakładania publicznych, jak 
i przydomowych ogrodów deszczowych – mówi Alicja Jamor-
ska Kurek, wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkańców Piasecznej 
Górki “Z  GÓRKI”. - Koncepcję zakładania ogrodów deszczo-
wych postanowiliśmy zaszczepić tuż przed wiosennymi praca-
mi w ogrodach. Warto podkreślić, że woda opadowa trafiając 
na nieprzepuszczalne podłoża typu parkingi, ulice, czy dachy 
budynków nie może swobodnie przesiąkać w głąb ziemi. Na 
skutek zwiększonego spływu powierzchniowego w wyniku 
gwałtownych i obfitych opadów dochodzi do przeciążenia 
i  zanieczyszczenia odbiorników wody opadowej. Jest to jed-
na z głównych przyczyn występowania powodzi i lokalnych 
podtopień. Z drugiej strony zmniejszona retencja wody, która 
odpływając nie zasila wód gruntowych, wywołuje negatywne 
skutki w okresie suszy. Dlatego warto zakładać ogrody desz-
czowe – przekonuje prezes Alicja Jamorska Kurek.  

Co to jest ogród deszczowy?
 Ogród deszczowy to nieznacznie obniżony teren, porośnięty 
odpowiednio dobraną roślinnością, którego zadaniem jest zma-
gazynowanie, a następnie filtracja wody opadowej. Jest to moż-
liwe dzięki jego przepuszczalnym warstwom piasku i żwiru. 
 Ogrody deszczowe pochłaniają znacznie więcej wody niż 
zwykłe trawniki. Oprócz podstawowej funkcji infiltracji zwięk-
szają one bioróżnorodność, przyciągają ptactwo i pożyteczne 
owady, a przede wszystkim stanową atrakcyjną wizualnie ra-
batę, wpływając korzystnie na estetykę danego miejsca. Jeśli 
na naszej posesji nie mamy wystarczająco wolnej przestrzeni 
w  gruncie, taki ogród drenażowy możemy założyć również 
w pojemniku pod rynną oprowadzającą wodę z dachu.
Założenie takiego ogrodu nie jest trudne. 

 Prelekcja sfinansowana została ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
projektu “Przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom w miejsco-
wości Piaseczna Górka” realizowanego przez Stowarzyszenie 
Mieszkańców Piasecznej Górki “Z GÓRKI”. 

Agnieszka Olech

O idei ogrodów deszczowych podczas spotkania opowiedzieli eksperci
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Podaruj 1%  podatku -dziękujemy
Wpisz KRS 0000037651

Wspieramy zdolnych i aktywnych
NIESIEMY PomOC  

 - DLA choryCH dzieci 
 - I rodzinom w trudnej sytuacji

MOD z Morawicy
BS Kielce O/Morawica nr r-ku

03 8493 0004 0070 0205 6733 0001

Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
w Morawicy,26-026Morawica S PPO/Morawica BS

O/Morawica nr r-ku  03 8493 0004 0070 0205 6733 0001

 Podaruj 1%  podatku -Dziękujemy
Wpisz KRS 0000037651

Wspieramy zdolnych i aktywnych
NIESIEMY PomOC  

DLA choryCH dzieci 
 I rodzinom w trudnej sytuacji

  Za każdy dar serca -  serdecznie dziękujemy 
M O D z Morawicy

 BS  Kielce O/Morawica nr r-ku
03 8493 0004 0070 0205 6733 0001

BS Kielce O/Morawica nr r-ku
03 8493 0004 0070 0205 6733 0001

nr r-ku  03 8493 0004 0070 0205 6733 0001
Stowarzyszenie Przyjaciół

 Młodzieżowej Orkiestry Dętej  w Morawicy,26-026Morawica S

Przekaż 1% podatku dochodowego

 Wszystkich mieszkańców Miasta i  Gminy Morawica 
oraz stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców mi-
asta i gminy zapraszamy do przesyłania informacji o moż-
liwości przekazania 1% podatku dochodowego na adres: 
p.marcjan@morawica.pl  na konkretny cel wsparcia. 
Państwa informacje zostaną zamieszczone na stronie in-
ternetowej Miasta i  Gminy Morawica  www.morawica.pl 
w zakładce Przekaż 1% podatku.

Przekaż 1 % podatku dochodowego
za rok 2016.

Wpisz w PIT NR KRS 0000198087 z dopiskiem
– Pomoc dla AGATKI BARTKIEWICZ

Bardzo proszę o dar serca na leczenie i rehabilitację
mojej chorej córki Agatki.

Darczyńcy mogą także ofiarować wsparcie finansowe
na rachunek Caritas Diecezji Kieleckiej:

ING Bank Śląski 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 
z dopiskiem – Pomoc dla AGATKI BARTKIEWICZ.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

„Jest w Orkiestrach Dętych jakaś siła”

Jesteś miłosnikiem muzyki to przekaż

1%podatku wpisz  nr KRS  0000037651 
Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

w Morawicy jednym z celów Stowarzyszenia jest;
- wspieranie Młodziezowej Orkiestry Dętej z Morawicy, 

-pomoc chorym dzieciom i rodzinom
w trudnej sytuacji

za każdy grosz serdecznie dziekujemy
Zarząd Stowarzyszenia

AKCJA PIT w Morawicy

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica, w dniu 
8 kwietnia 2017 r. od godziny 9:00 do 13:00 w Centrum 
Samorządowym Miasta i Gminy Morawica będzie można 
skorzystać z bezpłatnej pomocy przy składaniu zeznań po-
datkowych za rok 2016. Pomoc przeznaczona jest dla osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pomoc będzie udzielana przez studentów prawa Wyż-
szej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. 
Edwarda Lipińskiego w Kielcach we współpracy z I Urzę-
dem Skarbowym w Kielcach.

Ponadto w tym dniu osoby znajdujące się w sytuacji kry-
zysowej będą mogły skorzystać z nieodpłatnej pomocy 
prawnej udzielonej przez radców prawnych. Koordynato-
rem bezpłatnej pomocy prawnej jest Radny Miejski Michał 
Jędrzejczyk.

Celem akcji w tym dniu jest także popularyzowanie moż-
liwości przekazywania 1% podatku dla organizacji po-
żytku publicznego w tym w szczególności finansowego 
wsparcia dzieci z Miasta i Gminy Morawica, które są cięż-
ko chore i potrzebują natychmiastowej i specjalistycznej 
pomocy.”

 Po przeprowadzeniu serii badań i obserwacji specjali-
stów w 2016 roku zdiagnozowano u Wiktorii rzadką cho-
robę genetyczną PKAN – postać postępującej encefalopatii 
z odkładaniem żelaza w mózgu. Choroba ta charakteryzuje 
się neurologicznym postępującym zaburzeniem ruchowym, 
dystonią, sztywnością mięśni i nagłymi mimowolnymi skur-
czami mięśni. Te cechy powodują u Wiktorii niezdarność, 
problemy z chodzeniem, trudność kontrolowania ruchów 
i problemy z mówieniem. Poprzez to nie jest w pełni samo-
dzielna i wymaga stałej obecności drugiej osoby. Posiada 
również degenerację siatkówki powodującą postępową 
kurzą ślepotę. Niestety objawy są nieodwracalne i  coraz 
silniejsze.   Wiktoria wymaga intensywnej, systematycznej 
i  wszechstronnej terapii oraz rehabilitacji i  zajęć logope-
dycznych.
 Państwa pomoc finansowa będzie konieczna aby Wik-
toria miała szansę wygrać z tą straszną chorobą i skorzy-
stać z leczenia poza granicami kraju.
 Prosimy przekazać na rzecz Wiktorii 1% podatku:
Wystarczy wpisać do formularza rocznego rozliczenia po-
datkowego odpowiednie dane:

KRS 0000298436
W rubryce,,informacje uzupełniające-

cel 1%”: Wiktoria Szałas
Można również wpłacić darowiznę na konto fundacji:

,,Fundacja z Uśmiechem”
ul. Mielczarskiego 121/303

25-611 Kielce
Tel. 41 366 74 50

Bank Zachodni WBK:
20 1090 2040 0000 0001 0887 3169

Tytuł wpłaty: Wiktoria Szałas
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 W Centrum Samorządowym w Morawicy po raz czwarty 
w historii odbyło się “Spotkanie Walentynkowe”, którego or-
ganizatorem było Centrum Kultury w Morawicy, a współorga-
nizatorami morawicki Klub Seniora “Zawsze Młodzi” i Kreatyw-
ni Bilczanie.
 Romantyczna poezja czytana przez prowadzących – Mag-
dalenę i Jacka Ramiączków, mini recital Magdaleny Chołuj 
i koncert romantycznej muzyki poważnej w wykonaniu muzy-
ków Karola Wieczorka oraz Grzegorza Kusztala wprowadziły 
licznie przybyłych gości w romantyczny nastrój. Podobnie jak 
pełen chumoru, choć utrzymany w walentynkowym klimacie, 
występ „Kabaretu jeszcze nie starszych panów”. - Spotkanie 
Walentynkowe w Centrum Samorządowym w Morawicy zo-

Romantycznie podczas
Walentynek w Morawicy

Najpiękniejsze wiersze i piosenki o miłości, nastrojowy klimat, piękny wystrój sali i losowanie cennych nagród 
w walentynkowym konkursie – niezwykle romantyczne były tegoroczne walentynki w Morawicy.

stało przygotowane po raz czwarty. Chcieliśmy zaproponować 
naszym mieszkańcom coś wyjątkowego. Przygotowaliśmy od-
powiedni dla Dnia Zakochanych wystrój sali. Ustawiliśmy sto-
liki, zapaliliśmy świece. Była też kawa, herbata i słodki poczę-
stunek i babeczki upieczone przez Małgorzatę Bąk, właścicielkę 
Bila Cafe z Bilczy, która także ufundowała romantyczną kolację 
w loterii fantowej – poinformowała Teresa Badowska, dyrektor 
Centrum Kultury w Morawicy.
 Trzeba przyznać, że wyjątkowo romantycznie i nastrojowo 
było podczas tegorocznych walentynek w Morawicy. Roman-
tyczne emocje bez wątpienia podkręciła wspomniana loteria 
fantowa. - Wchodząc na tegoroczne Walentynki każdy otrzy-
mał kotylion w kształcie serca wykonany przez Kreatywne Bil-
czanki. Niektóre z kotylionów były ponumerowane. Szczęśliw-
cy wylosowani przez dzieci biorące udział w zajęciach feryjnych 
otrzymali upominki utrzymane oczywiście w konwencji walen-
tynkowej – zaznaczyła dyrektor Teresa Badowska.  
 Podczas nastrojowego i romantycznego spotkania długo 
rozmawiano na temat roli miłości, jaką odgrywa w życiu każ-
dego cżłowieka.

Agnieszka Olech  

 Pani Dorota Mostowiec mieszkanka Dębskiej Woli, lokalna 
rzeźbiarka od samego początku przyznawania nagrody „KO-
WALE” wykonuje statuetki. Prace te są unikalne w ujęciu arty-
stycznym. Zawsze różne, a jednocześnie tak samo piękne.
 W sumie wyrzeźbiła 63 statuetki KOWALI oraz 4 Diamento-
we Odznaki. Z okazji jubileuszu 20-lecia nagrody gospodarczej 
Miasta i Gminy Morawica, Burmistrz Marian Buras podzięko-
wał artystce za wkład pracy, nieustające zaangażowanie, za 
profesjonalizm, a przy tym skromność i życzliwość.
Życzył, aby Pani Dorocie dopisywało zdrowie oraz wszelka po-
myślność.

Redakcja

Podziękowania
Burmistrz Miasta i Gminy Morawica złożył podzię-
kowania Pani Dorocie Mostwiec za wykonanie sta-
tuetek „KOWALI” oraz „Diamentowej Odznaki”

„Kabaret jeszcze nie starszych panów” rozbawił publiczność do łez
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 Po noworocznym wydarzeniu sportowym postanowiłam 
iść za ciosem i ponownie rozruszać mieszkańców naszej gminy. 
Stąd pomysł na zorganizowanie Sportowych Walentynek nad 
morawickim zalewem – tłumaczy Beata Chmiel, pomysłodaw-
czyni wydarzenia. 
 Podczas pierwszych Sportowych Walentynek nad morawic-
kim zalewem działo się wiele. Pogoda sprzyjała zarówno lodo-
watym kąpielom, jak i biegom Nordic Walking. W zimnych wo-
dach morawickiego zalewu zanurzyło się ponad czterdziestu 
morsów, a w biegach wzięło udział ponad trzydziestu uczest-
ników. - Biegały całe rodziny, co nas ogromnie cieszy. Widać 
potrzebę takich imprez. Cieszę się, że władze Miasta i Gminy 

Walentynkowe morsowanie i Nordic 
Walking nad morawickim zalewem

Ponad siedemdziesiąt osób wzięło udział w niezwykłych sportowych  walentynkach, które zorganizowała gru-
pa Nordic Scyzoryki wspólnie z Morsami znad Zalewu w Morawicy. Była kapiel morsów i Walentynkowy Marsz 
Nordic Walking, a dla wszystkich uczestników medale i bardzo cenne nagrody. 

Morawica wspierają nasze działania – podkreśla Beata Chmiel.  
 Zanim miłośnicy Nordic Walkingu stanęli na starcie Wa-
lentynkowego Marszu Nordic Walking odbyła się rozgrzewka 
i pokaz prawidłowej techniki Nordic Walking. Każdy, kto ukoń-
czył beg wziął udział w losowaniu cennych nagród. - Do naszej 
magicznej puszki uczestnicy wrzucali karteczki z nazwiskami, 
a my losowaliśmy nagrody, które były bardzo cenne. Mieliśmy 
torby, czapki, plecaki. pledy na plażę, notesy, wielofunkcyjne 
teczki na laptopa, vouchery na masaże i do salonu fryzjerskie-
go, a  także bezpłatne wejściówki na basen – wymienia Be-
ata Chmiel. Warto też dodać, że każdy z uczestników marszu 
i morsowania otrzymał medale okolicznościowe ufundowane 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Mariana Burasa, 
a od pływalni „Koral” w Morawicy kupony rabatowe. Były też 
słodkie niespodzianki od sklepu SŁONECZNY SPAR w Bilczy.
 Organizatorem wydarzenia była grupa Nordic Scyzoryki 
oraz Morsy znad Zalewu w Morawicy. Patronat honorowy objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Morawica oraz Polskie Stowarzysze-
nie Nordic Walking. Sponsorem imprezy była Kryta Pływalnia 
„Koral” w Morawicy oraz Hala Sportowa Bilcza. Sponsorami 
niespodzianek byli: Szkoła Języka Angielskiego w Kielcach He-
len Doron, Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking z siedzibą 
w Złotoryji, salon kosmetyczny SZMINKA z Bilczy, Gabinet Neko 
Masaże z Bilczy, Hala Sportowa Bilcza oraz Nordic Scyzoryki.

Agnieszka Olech

 Stypendia Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego 
przyznawane są tym, którzy 
poza znakomitymi wynikami 
w nauce posiadają dodatkowe 
osiagnięcia naukowe, spor-
towe lub artystyczne zgodnie 
z kierunkiem, jaki studiują. 
W gronie ponad siedmiuset 
wybitnych studentów z całej 
Polski znalazła się mieszkanka 
Morawicy. Magdalena Chołuj, 
obecnie studentka II roku Edu-
kacji Artystycznej w zakresie 
sztuki muzycznej UJK w Kiel-
cach. Warto przypomnieć, że 
poza wspaniałymi wynikami 
w nauce Magda może także 

pochwalić się niezliczoną ilością nagród uzyskanych w konkur-
sach międzynarodowych oraz ogólnopolskich. 
 Serdecznie gratulujemy.

Agnieszka Olech

Magdalena Chołuj odebrała 
stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Uroczyste wręczenie stypendiów przyznawanych 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stu-
dentom i doktorantom za wybitne osiągniecia 
w roku akademickim 2016/2017 odbyło się 26 
stycznia w auli UJK w Kielcach. Wśród siedmiuset 
wybitnych studentów z całej Polski znalazła się 
mieszkanka Morawicy, Magdalena Chołuj. 
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Morawicka Liga Siatkówki
– tytuły dla zespołów z Bilczy

Zakończył się drugi sezon Morawickiej Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzno Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Morawica Mariana Burasa. W rywalizacji  pań na Hali Sportowej w Bilczy wygrała ekipa Sylwii Posłowskiej 
Prima Sort Bilcza, a wśród panów zespół Kornela Pacygi  MMTS Bilcza. Szczegóły zakończonych rozgrywek 
poniżej..

 Po trzech miesiącach, pięciu turnie-
jach zmagań w minioną niedzielę za-
kończyliśmy II edycję rozgrywek Mora-
wickiej Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzn 
o  Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Morawica Mariana Burasa. W tego-
rocznych rozgrywkach wystartowało 
14 zespołów (6 kobiecych i 8 męskich), 
z czego większość aż 9 – stanowiły ekipy 
z Bilczy. Szczególnie w rywalizacji pań, 
gdzie jedynym zespołem spoza był Team 
z Woli Morawickiej. Bezkonkurencyjna 
okazała się ekipa Sylwii Posłowskiej, 
która wygrała wszystkie swoje spotkania 
i nie pozostawiła złudzeń kto jest naj-
lepszy w tym sezonie, czyli Prima Sort. 
Drugie miejsce i awans w porównaniu 
do ubiegłego sezonu o jedno miejsce 
dla Power Girls Katarzyny Płódowskiej. 
O drugą lokatę była bardzo wyrównana 
walka i potrzebne było liczenie małych 
punktów do końcowych rozstrzygnięć. 
Słabszy sezon, a raczej jego drugą część 
miały ubiegłoroczne mistrzynie z Vol-
leya. Ekipa Klaudii Ramiączek przegrała 
dwa ostatnie spotkania i zajęła ostatecz-
nie trzecie miejsce. Jeden set decydo-
wał, że tak jak w poprzednim sezonie 
nie wygrały rozgrywek, tak w tym nie 
znalazły się na podium, mowa o Team 
Woli Morawicka Marty Kołodziejczyk. 
Na piątym miejscu uplasowała się Bilcza 
Bila Barbary Tomaszewskiej, a stawkę 
zamknęły Kabaczki, których kapitanem 
była Natalia Picheta.
 W rywalizacji panów zwyciężyła 
ekipa Kornela Pacygi, wyprzedzając 
minimalnie ubiegłorocznych mistrzów 
z  M-Teamu. Drużyna Macieja Ścigi 
przegrała tytuł w bezpośrednim star-
ciu z  MMTS-em. Wyrównana forma 
oraz zwycięstwa w meczach, w których 
byli faworytami pozwoliła aby Transfer 
Dawid Kiczora znalazł się na podium. 
Bardzo dobry występ w debiutanckim 
sezonie zanotowały Albatrosy Filipa Ku-
randy, którzy jako jedyni pokonali aktu-
alnego mistrza. Znacznie lepszy występ 
niż w poprzednim sezonie zanotował 
inny zespół z Morawicy, ekipa duetu Zbi-
gniew Więckowski- Zygmunt Kuranda 
pokazała, że jeszcze nie są tacy „Starzy”. 

Degradacja formy nastąpiła w  zespole 
ubiegłorocznych wicemistrzów, Tomasz 
Armański i spółka w  tym sezonie za-
notowali spadek aż o ... 4 miejsca. De-
biutujący w rozgrywkach Team Biceps 
pokazał duży potencjał, jednak nie prze-
łożył tego na wygrane sety - a co za tym 

Kobiety:

V turniej – 22 styczeń 2017r.
Kabaczki Bilcza – Bilcza Bila 0:3 (0-25, 0-25, 0-25)
Prima Sort Bilcza – Power Girls Bilcza 3:0 (25-18, 25-19, 25-16)
Volley Bilcza – Team Wola Morawicka 1:3 (25-20, 18-25, 21-25, 18-25)

idzie spotkania. Dlatego ekipa Paulo 
Pisarczyka zajęła dopiero przedostatnie 
miejsce. Stawkę zamknęła ekipa z Dęb-
skiej Woli z jednym punkcie na koncie. 
Kolejne rozgrywki rozpoczynamy już 
19 listopada 2017 roku.

MLS Kobiet
Tabela końcowa sezonu 2016/2017

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

1.Prima Sort Bilcza 5 15 15:1 392:271 +121

2.Power Girls Bilcza 5 9 10:7 397:358 +39

3.Volley Bilcza 5 9 10:7 358:368 -10

4.Team Wola Morawicka 5 9 10:8 408:368 +40

5.Bilcza Bila 5 3 4:12 315:323 -8

6.Kabaczki Bila 5 0 1:15 218:400 -182

Mężczyźni:

V turniej – 22 styczeń 2017r.
Orkan Bilcza – M Team 0:3 (22-25, 16-25, 17-25)
Transfer Bilcza – MMTS Bilcza 1:3 (14-25, 17-25, 25-23, 18-25)
Albatrosy Morawica – Volley Dębska Wola 3:0 (25-0, 25-0, 25-0)
Starzy Morawica – Team Biceps Bilcza 3:0 (25-23, 25-21, 25-22)

MLS Mężczyzn
Tabela końcowa sezonu 2016/2017

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

1.MMTS Bilcza 7 19 20:7 642:542 +100

2.M-Team 7 18 19:3 534:399 +135

3.Transfer Bilcza 7 12 13:11 535:525 +10

4.Albatrosy Morawica 7 11 15:13 594:547 +47

5.Starzy Morawica 7 9 11:15 505:577 -72

6.Orkan Bilcza 7 8 12:16 617:629 -12

7.Team Biceps Bilcza 7 6 10:17 590:622 -32

8.Volley Dębska Wola 7 1 2:21 403:579 -176
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 Na zakończenie Burmistrz Miasta 
i Gminy Morawica Marian Buras wrę-
czył uczestnikom puchary i nagrody 
za rywalizację w turnieju ufundowane 
przez Urząd Miasta i Gminy Morawica. 
W dekoracji pomagała wiceprezes hali 
Małgorzata Dąbek. Wyróżniono także 
najlepszych uczestników: wśród pań 
wyróżniono Agnieszkę Piętę z Prima 
Sort, a rywalizacji mężczyzn Dominika 
Sochacza z MMTS Bilcza. Serdeczne 
podziękowania dla Katarzyny Pasek za 
zapewnienie opieki medycznej oraz dla 
Michała Malinowskiego, który delego-
wał sędziów na rozgrywki. 

Składy  najlepszych zespołów:

Kobiety
Prima Sort Bilcza: Agnieszka Pięta, Syl-
wia Posłowska, Barbara Frankowicz, 
Katarzyna Lurzyńska, Jolanta Wijas, Ma-
riola Kubuś, Sylwia Sołtysik i Paulina Bo-
rowska.
Power Girls Bilcza: Katarzyna Płódow-
ska, Monika Sewin, Monika Gębska, 
Beata Korban, Julia Korban, Ewelina Ko-
złowska i Anna Stachura.
Volley Bilcza: Klaudia Ramiączek, Maria 

Tarczyńska, Malwina Bakalarz, Magda Bakalarz, Aneta Szmal, Julita Kulik, Iza Kaluska 
i Agnieszka Szczerba.

Mężczyźni
MMTS Bilcza: Kornel Pacyga, Dominik Sochacz, Wojciech Bebel, Maciej Kulczykowski, 
Patryk Kukla i Artur Misztal.
M-Team: Marcin Kubicki, Maciej Ściga, Mateusz Dutkiewicz, Mirosław Matuszewski, 
Michał Kroć i Łukasz Ramiączek.
Transfer Bilcza: Dawid Kiczor, Michał Dziarmaga, Michał Kułaga, Hubert Szcześniak 
i Marcin Olchowy.

Jacek Kubicki

 Rozgrywki III Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego te-
nisa stołowego przeprowadzono w czterech kategoriach: żak, 
młodzik, kadet i junior. Jeśli chodzi o VI Grand Prix Amatorów 
to rozgrywki przeprowadzono w kategorii open kobiet i męż-
czyzn. Miejscem spotkania była hala sportowa w Bilczy. Roz-
grywkom przyglądał się Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, 
Marian Buras. Celem wydarzenia była masowa popularyzacja 
tenisa stołowego oraz krzewienie idei sportu. Sędzią Głównym 
turnieju była Małgorzata Błach-Wróblewska.

Agnieszka Olech

Ryzgrywki tenisa stołowego za nami
Za nami rozgrywki III Wojewódzkiego Turnieju Kla-
syfikacyjnego w tenisie stołowym oraz VI GRAND 
PRIX AMATORÓW. Organizatorami obu turniejów 
był Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Sto-
łowego oraz UKS Orlęta Bilcza. 

Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali dyplomy 
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Czarni Morawica
mistrzem Morawickiej Ligi Futsalu

Trzy miesiące rywalizacji, 113 meczy, 16 zespołów, 810 bramek, 127 żółtych i 11 czerwonych kartek to staty-
styczne fakty III edycji Morawickiej Ligi Futsalu sezonu 2016/2017. Czarni Morawica mistrzem ligi przed Cera-
mikiem Murexin Bilcza i Albatrosami Morawica. Z  I ligą żegnają się Eko Wat Lisów i Grunwald Chmielowice, 
a nowy zespołami na pierwszym poziomie są Meditrans Dyminy Granice i Futsal Dębska Wola. Karol Gilewski 
najlepszym zawodnikiem MLF. Poniżej podsumowanie ostatniej kolejki spotkań.

10, 11 i 12 kolejka – 14/15 styczeń 2017r.
 Za nami najbardziej intensywny week-
end w sezonie MLF, większość zespołów 
rozegrała po trzy kolejki. Najbardziej za-
pracowany weekend miała ekipa Cera-
mika Murexin, która w sobotę i niedzielę 
rozegrała cztery spotkania. W sobotnich 
meczach ekipa z Bilczy zgromadziła tyl-
ko 1 punkt (po dobrej pierwszej rundzie: 
2 miejsce i 14 punktów, rundę rewanżową 

rozpoczęli w kiepskim stylu gromadząc 
tylko 2 punkty w czterech spotkaniach). 
Sytuacja Ceramika znacznie poprawiła się 
po niedzielnych spotkaniach, dwa zwycię-
stwa z Young Boys i Czarnymi dały awans 
na pozycję wicelidera - jednak szanse na 
mistrzostwo mają już tylko teoretyczne. 
Bardzo dobre mecze w niedzielę rozegrali 
Łukasz Ubożak i Daniel Detka. W sobotę 
jednym z pogromców Ceramika była eki-

pa Netbika. Ekipa Marcina Wieczorka już 
do przerwy przegrywała 0:2, po przerwie 
głównie za sprawą dobrej gry Damiana 
Detki (dwa gole) zdobyła cztery bramki 
nie tracąc żadnej - zapewniając sobie zwy-
cięstwo. Netbik w podobnym stylu w nie-
dzielę także ograł Albatrosów, w krótkim 
czasie odwrócił losy spotkania notując 
drugie zwycięstwo. Komplet 9 punktów 
i włączenie się do walki o podium zdo-

 III Zimowy Obóz KKM odbył się w dniach od 28 stycznia 
do 3 lutego. W obozie wzięło udział dwanaście osób, w tym 
doktor medycyny Katarzyna Jarząb – Polut z synem 7-letnim 
Filipem. Program obozu zawierał trzy treningi dziennie, z cze-
go pierwszy był już o godz. 6:30 rano. - W porannym trenin-

III Zimowy Obóz KKM za nami
Oprócz treningów karate, kulig w prawdziwych góralskich saniach w konnym zaprzęgu, ognisko z pieczeniem 
kiełbasy, nauka jazdy na nartach oraz spacery i podziwianie piękna natury, która w tym roku obdarzyła obozo-
wiczów wyjątkową pogodą. W takiej właśnie atmosferze rodzą się przyszli mistrzowie Klubu Karate Morawica 
i Piekoszów (KKM).

gu chętnie uczestniczyli nawet najmłdosi uczestnicy obozu – 
mówi Andrzej Horna, trener KKM. 
 Poza treningami był też czas na spacery i poznawanie 
przyrody, w czym sprzyjała piękna pogoda, a wspaniały ku-
lig w prawdziwych góralskich saniach z zaprzęgiem konnym 
oraz ogniskiem i pieczeniem kiełbasy dostarczył wiele niepo-
wtarzalnych emocji. - Oprócz Karate założyłem w tym roku, 
że każdy uczestnik obozu będzie potrafił zjeżdżać na nartach 
i plan został zrealizowany w stu prpcentach. Nawet najmłodsi 
7-latkowie, jak Karol Sitek i Filip Polut oraz Dominika Putko 
świetnie radzili sobie z nartami – cieszy się trener Andrzej Hor-
na. - Poprzez Karate tworzymy wielką wspaniałą rodzinę, którą 
łączy aktywność fizyczna. Nie jest ważne, czy ma się 7 lat, czy 
50 lat wszyscy świetnie się bawią i uczą szacunku do drugiego 
człowieka – zaznacza trener.

Agnieszka Olech

 W Suchedniowie 5 lutego rozegrano Ogólnopolski Turniej 
Badmintona Młodzików. Zawodnicy UKS Morawica zajęli wy-
sokie miejsca. I tak, miejsce pierwsze zdobyli Frańczak Mateusz 
iTomaszewska Marta. Na miejsu drugim uplasowała sie Marta 

UKS Morawica zorganizował w okresie ferii zimowych w Solcu Zdroju obóz badmintonowy dla zawodników 
z województwa świętokrzyskiego. Z naszego klubu wzięło w nim udział ośmiu zawodników. Treningi trzy razy 
dziennie prowadzili trenerzy: Andrzej Kowalski z Morawicy i Jakub Janisz z Chęcin.

Nasi badmintoniści trenują i wygrywają

Tomaszewska. Miejsce trzecie zdobył Piotr Tomaszewski, a na 
miejscu czwartym stanęli: Jan Frańczak i Piotr Tomaszewski. 

Redakcja 
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byli wygrywając z Grunwaldem – tutaj 
całkowicie kontrolowali losy spotkania, 
dwie bramki zaliczył Marcin Piotrowski. 
Pierwsze punkty z innym przeciwnikiem 
niż Albatrosi wywalczyli w sobotę zawod-
nicy z Chmielowic, pokonując po rzutach 
karnych Ceramika.  Niestety sił starczyło 
Grunwaldowi tylko na pierwszy mecz, 
w drugim spotkaniu zostali rozgromieni 
przez Young Boys. Kolejne punkty próbo-
wali zdobyć w ostatnim spotkaniu z Netbi-
kiem, ale grającemu tylko podstawowym 
składem Grunwaldowi starczyło tylko na 
honorowe trafienia. Do walki o najwyższe 
cele powracają zawodnicy z Obic. W sobo-
tę Young Boys gromili rywali: na początek 
dwucyfrowy zwycięstwo z Grunwaldem 
i cztery bramki Roberta Sitarza, potem 
równie pewne zwycięstwo nad Semabu-
dem i hat-trik Michała Zawadzkiego, 
w  niedzielę minimalna porażka z Cera-
mikiem. Niespodziankę w sobotę sprawił 
Eko Wat urywając punkt Semabudowi, 
w niedzielę nie mieli szans z Albatrosami. 
O jeden punkt więcej zdobył Semabud 
po zwycięstwie w karnych z Eko Watem, 
zostali rozgromieni przez zespół z Obic. 
Zgodnie z zapowiedziami najciekawsze 
były derby Morawicy. Młody zespół Al-
batrosów próbował ponownie ograć star-
szych kolegów z Czarnych, ale pomimo 
kilkukrotnego prowadzenie ostatecznie 
lider doprowadził do remisu i wygrał mecz 
w  karnych. Niedzielne mecze były gor-
sze w wykonaniu zespołów z Morawicy: 
Czarni przegrali z Ceramikiem, a Albatrosi 
niespodziewanie choć w pełni zasłużenie 
ulegli Netbikowi. W następnym meczu 
zrehabilitowali się pewnym zwycięstwem 
nad Eko Watem, hat-trika w tym meczu 
zdobył Jakub Rabiej.
 W drugiej lidze już tylko jakiś kataklizm 
może pozbawić awansu zespołu z Dymin 
Granic. W miniony weekend Meditrans 
zdobył komplet punktów i aż 23 bramki 
z czego aż 10 autorstwa nowego lidera 
strzelców II ligi Grzegorza Zawadzkie-
go. Liderowi potrzebny jest jeden punkt 
w  dwóch ostatnich spotkaniach. W jed-
nym z nich spotka się z Futsalem jedy-
nym zespołem, który może pozbawić ich 
awansu. Futsal podobnie jak lider zdobył 
komplet punktów w sobotnio-niedziel-
nych meczach. W drugiej lidze także Whi-
te Media zdobył komplet punktów i jest 
blisko zakończenia rozgrywek na trzecim 
miejscu, mając jeszcze teoretyczne szanse 
na mecz barażowy. Po pięć goli dla zespo-
łu z Woli Morawickiej zdobyli Artur Chle-
bowski i Przemysław Bisaga. Po jednej 
wygranej na koncie zanotowali zawodnicy 
Orląt i Orkana, a dla Jumaru, WM Team 
i PG Team weekend zakończył się bez zdo-
byczy punktowych.
 Sędziowie podczas trzech kolejek ostat-
niego weekendu MLF pokazali 20 żółtych 
kartek i wykluczyli czterech zawodników. 
Zespoły wykonywały sześć rzutów karnych 
przedłużonych – dwa z nich wykorzystali 

Robert Sitarz (Young Boys) 
i  Andrzej Kasperek (Jumar). 
Wykonywano dwa rzuty kar-
ne, jeden z nich wykorzysta-
ny przez Artura Szewczyka 
z Young Boys. MVP X, XI i XII 
kolejki zostali Damian Detka 
z Netbika, Artur Chlebowski 
z White Media oraz Daniel 
Detka z Ceramika.
13 kolejka – 21 styczeń 
2016 r.
 Przedostatnią kolejkę 
rozpoczęło niespodziewane, 
choć w pełni zasłużone drugie 
zwycięstwo w sezonie zespo-
łu z Piasecznej Górki, autora-
mi trafień dla PG Teamu byli 
Karol Chrząszcz, Jakub Gola 
i Sebastian Gola. W kolejnym 
meczu także wygrał niżej no-
towany zespół, Jumar pewnie zwyciężył 
WM Team i zdobył 10 punkt w rozgryw-
kach. Cenne zwycięstwo bez najlepsze-
go strzelca Dawida Pierzaka (pauza za 
kartki) odniosły Orlęta nad White Media 
za sprawą dwóch goli Krzysztofa Kota. 
W  najciekawszym meczu Futsal grał z li-
derem Meditransem. Cenna wygrana ze-
społu z Dębskiej Woli dała im cień nadziei 
na bezpośrednim awans, w najgorszym 
przypadku Futsal zagra w meczu barażo-
wym. Meditrans w ostatnich sekundach 
meczu z Futsalem przestrzelił 100% sytu-
ację i musi powalczyć w ostatniej kolejce 
o awans, do którego brakuje mu jednego 
punktu w mecz z Orlętami.
 W pierwszej lidze nastąpiło najważ-
niejsze rozstrzygniecie wyłoniono mistrza. 
Czarni Morawica przerwali dominację ze-
społu z Obic i po raz pierwszy zostali mi-
strzem MLF. Mistrzostwo zapewnili sobie 
ogrywając wysoko Eko Wat – pięć bramek 
będącego blisko korony króla strzelców 
Karola Gilewskiego i hat-trik Mateusza 
Sołtysa, a także zwycięskim remisem 
z Semabudem. Wygrana Albatrosów z Se-
mabudem przybliżyła ich do wicemistrzo-
stwa, hat –trikiem popisał się Arkadiusz 
Terech. Serię zwycięstw kontynuuje Net-
bik, pokonując Young Boys – tym zwycię-
stwem włączyli się do walki o podium. Se-
mabud tylko dzięki korzystnemu układowi 
ostatnich meczy może awansować do 
pierwszej trójki sezonu, tak jak to miało 
miejsce w poprzednich dwóch sezonach. 
Sytuację skomplikowali sobie zawodnicy 
Eko Watu przegrywając pojedynek z Grun-
waldem. Teraz oba zespoły będą walczyć 
o  uniknięcie spadku bezpośredniego lub 
w meczu barażowym. Wszystko rozstrzy-
gnie się w już najbliższą sobotę.
 Sędziowie w przedostatniej kolejce 
pokazali 6 żółtych kartek, nie było czer-
wonych kartek. Zespoły wykonywały dwa 
rzuty  karne przedłużone –  jeden wyko-
rzystany przez Wojciecha Surdyka z WM 
Team. MVP XIII kolejki został Karol Gilew-
ski z Czarnych.

14  kolejka -28 styczeń 2016r.
 Ostatnia kolejka w II lidze to mecze 
o  ostateczne miejsca w klasyfikacji koń-
cowej. W pierwszym meczu PG Team za-
notował drugie zwycięstwo z rzędu, ale 
już wcześniej było wiadomo że młodzież 
z Piasecznej Górki zajmie VIII miejsce, o je-
den punkt więcej i jedno miejsce wyżej dla 
Jumaru. Orkan Bilcza walczył z WM Team 
o V miejsce i do pewnego czasu wyglądało 
to dobrze prowadzenie 3:1, a potem stra-
ta pięciu bramek i piąte miejsce dla ekipy 
z Woli Morawickiej. Cztery gole dla zwy-
cięzców zdobył Wojciech Surdyk wicekról 
strzelców II ligi. Skromną wygraną zanoto-
wał Futsal w meczu z White Media i drugie 
miejsce w końcowej klasyfikacji oraz mecz 
barażowy o awans do I ligi. Na trzeciej po-
zycji White Media  Wola Morawicka. Lider 
do awansu potrzebował punktu, a Grze-
gorz Zawadzki do korony króla strzelców 
dwóch bramek i to uczynili w wielkim sty-
lu. Pogrom Orląt i dwie bramki Zawadz-
kiego dające pozycję najlepszego strzelca 
rozgrywek. Hat trik w tym meczu dołożył 
jeszcze Marcel Giza, i zawodnicy z Dymin 
Granic mogli się cieszyć z zasłużonego 
awansu.
 W pierwszej lidze było dużo niewiado-
mych poza tą najważniejszą mistrzem już 
tydzień wcześniej zostali Czarni Morawi-
ca. W pierwszym meczu Young Boys Obi-
ce pewnie ograli Eko Wat, zawodnikom 
z  Obic w ostatecznym rozrachunku dało 
to V miejsce, a ekipa dla ekipy z Lisowa 
oznaczało to baraż lub nawet spadek. 
W następnym spotkaniu Grunwald walczył 
o mecz barażowy, do przerwy nawet dwa 
razy prowadził z Semabudem. Po prze-
rwie ekipa z Bilczy urządziła sobie „ostre” 
strzelanie głównie za sprawą Roberta Ko-
twicy (5 goli) i Marcina Stęplewskiego 
(4 bramki) pokonała ekipę z Chmielowice 
aż 10 do 4, oznaczało to spadek do II ligi 
dla Grunwaldu. O trzecie miejsce walczyli 
zawodnicy z Brzezin, byli blisko realizacji 
celu ale nawet dwukrotne prowadzenie 
i wykluczenie bramkarza Czarnych nie dało 
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CZAS NA PORZĄDKI….
• Kompleksowe sprzątanie domów jednorodzinnych
• Mycie okien
• Pranie dywanów, kanap, foteli, wykładzin
• Czyszczenie tapicerki samochodowej u klienta
• Sprzątanie pobudowlane i bieżące

TKT PORZĄDKI - KRZYSZTOF TOMASIK
TEL. 785 938 948
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im zwycięstwa. Czarni pokazali, że w tym 
sezonie nie ma na nich mocnych i osta-
tecznie zanotowali dziewiąte zwycięstwo 
w sezonie. W decydującym meczu o dru-
gie miejsce Ceramik Murexin minimalnie 
po bardzo wyrównanym meczu wygrał 
z Albatrosami i oba zespoły zamieniły się 
miejscami w końcowej klasyfikacji. Dwa 
gole dla zwycięzców zdobył Patryk Zając. 
Mecz barażowy to ostatni akcent sezonu, 
doprowadził on do spadku Eko Watu do II 

ligi, a nowym zespołem I ligi zostali zawod-
nicy z Dębskiej Woli. Dwa gole w tym me-
czu zanotował Kamil Makocki i podobnie 
jak Wojciech Surdyk i Grzegorz Zawadzki 
zdobył 29 goli w tym sezonie, ale miał do 
tego wyczynu jeden mecz więcej.
 Sędziowie w ostatniej kolejce pokazali 
11 żółtych kartek oraz wykluczono dwóch 
zawodników. Zespoły wykonywały trzy 
rzuty  karne przedłużone –  bez efektów 
bramkowych, jeden rzut karny wykorzy-

stał Kamil Makocki z Futsalu. MVP XIV 
kolejki został Patryk Zając z Ceramika. 
 Po zakończeniu ostatniego meczu 
Burmistrz miasta i gminy Morawica Ma-
rian Buras dokonał dekoracji uczestni-
ków. Puchary i nagrody rzeczowe zostały 
ufundowane przez Urząd Miasta i Gmi-
ny w Morawicy. W dekoracji włodarzowi 
gminy pomagała kierownik Hali Sportowej 
Bilcza Małgorzata Dąbek. Oprócz nagród 
zespołowych przyznano wyróżnienia indy-
widualne, i tak najlepszym strzelcem zo-
stał Karol Gilewski z Czarnych zdobywca 
21 goli, na drugim froncie najlepszy był 
Grzegorz Zawadzki z Meditransu zdo-
bywca 29 goli. Wśród bramkarzy najlepszy 
byli Szymon Pietras z Albatrosów w I lidze 
oraz Mateusz Wojtasik z Meditransu w II 
lidze. Wyróżniono także najlepszych za-
wodników w obu ligach, zostali nimi Karol 
Gilewski i Grzegorz Zawadzki. Oprócz 
najlepszych zawodników I i II ligi w naj-
lepszej „Piątce” Morawickiej Lidze Futsalu 
sezonu 2016/2017 znaleźli się Szymon 
Pietras (Albatrosi), Krzysztof Wiśniewski 
(Ceramik Murexin) i Wojciech Młynarczyk 
(Czarni). Serdeczne podziękowania zostały 
złożone dla zespołu sędziowskiego, który 
prowadził w tym sezonie rozgrywki: Piotr 
Grzywacza, Krzysztofa Piekarskiego, 
Przemysława Kołomańskiego, Przemy-
sława Białackiego, Filipa Dziewięckie-
go, Marka Gawła (sędziego stolikowego) 
oraz Katarzyny Pasek sprawującej opiekę 
medyczną. Wkrótce zostanie opublikowa-
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Ane podsumowanie statystyczne III edycji 
rozgrywek, a już 11 listopada 2017 roku 
początek IV edycji !!!

Tabela końcowa I Ligi MLF
Sezon 2016/2017

zespół mecze punkty bramki +/-

1.Czarni 
Morawica

14 31 75:36 +39

2.Ceramik 
Murexin 
Bilcza

14 25 40:35 +5

3.Albatrosi 
Morawica

14 23 40:40

4.Semabud 
Bilcza

14 23 38:34 +4

5.Young Boys 
Obice (m)

14 22 56:32 +24

6.Netbik 
Brzeziny

14 22 43:45 -2

7.Eko Wat 
Lisów

14 12 39:61 -22

8.Grunwald 
Chmielowice

14 10 29:77 -48

Legenda: 1m – Mistrz MLF, udział w turnieju 
4 gmin, 7m - baraż, 8m - spadek; (m) - mistrz.

Klasyfikacja strzelców:
21  Karol Gilewski (Czarni).
17 Mateusz Sołtys (Czarni).
15 Michał Zawadzki (Young Boys).
13 Wojciech Młynarczyk (Czarni).
12 Sebastian Misztal (Eko Wat) i Artur 
Szewczyk (Young Boys).

Tabela końcowa II ligi MLF
Sezon 2016/2017

zespół mecze punkty bramki +/-

1.Meditras 
Dyminy 
Granice

14 36 77:31 +46

2.Futsal
Dębska Wola

14 33 73:40 +33

3.White 
Media Wola 
Morawicka 
(b)

14 23 50:48 +2

4.Orlęta 
Chmielowice

14 21 48:53 -5

5.WM Team 
(b)

14 20 68:74 -6

6.Orkan 
Bilcza

14 16 48:70 -22

7.Jumar 
Kawczyn/
Drochów

14 10 36:54 -18

8.PG Team (b) 14 9 44:74 -30

Legenda: 1m – awans do I ligi MLF, 2m- baraż; (b) 
– beniaminek

Klasyfikacja strzelców:
29 Grzegorz Zawadzki (Meditrans).
29 Wojciech Surdyk (WM Team).
27 Kamil Makocki (Futsal).
20 Dawid Pierzak (Orlęta).
18  Karol Zwierzyński (Futsal).
16  Adam Tetelewski (Orkan).

Jacek Kubicki
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Prestiżowe
nagrody Kowali
już rozdane
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VII Bal Charytatywny w Morawicy za nami 


