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Wielkanoc to czas nadziei i otuchy.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość

oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstawnie, które niesie

odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zaczek-Kucharska
oraz radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
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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
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Baranek Wielkanocny

Baranek Wielkanocny
biały cichy i miły
cierpliwie czeka
ostatniej nocy 
palmy mu się śniły wysokie
kwiaty kolorowe z bibuły 
tchnęły chłodem
dzwony biły radośnie
wszyscy śpiewali alleluja
jedli wielkanocne śniadanie
składali sobie życzenia

nie czekając na odpowiedź
ktoś spytał od niechcenia
czego chcesz Panie

Dorota Alicja Mostowiec

Obrazy z dzieciństwa

co noszą oczy pod powiekami?
wczoraj – zasnęło
więc może jutrem już patrzą?

a moje oczy noszą obrazy z dzieciństwa
tętniącą życiem wiosnę, ptaki 
rozświergotane na drzewach, łąki
mokre jeszcze od porannej rosy, pierwsze
jaskry, fiołki, stokrotki mieniące się w resztkach
błyszczącego śniegu, wierzbę
ubraną w popielate bazie,
i to wielkie sprzątanie 
od piwnicy po strych

gdyby tak ludzie jeszcze 
swoje wnętrza posprzątali
i cicho, w Wielką Noc
wszyscy rozmodleni
z radosną pieśnią na ustach
napełnieni miłością w głębi siebie
na procesję poszli

potem Wielkie Zmartwychwstanie
co roku, przez tysiąc lat
ta noc, wyjątkowa
a zarazem taka sama 
zatrzymała się w moich oczach

Lidia Jędrocha-Kubicka

Rozważania Wielkopostne

Codzienność nakłada
Krzyże na ramiona
Zgina kolana
Pod ciężarem upokorzeń
Ciało obolałe od biczy i cierni
Wszystko to człowiek
Zgotował człowiekowi

Boleść Matki płaczącej
Pod krzyża drzewem
Obrazuje Świata zmęczenie...

Jezu lekarzu naszych dusz i zbawco
Który dźwigasz doświadczeń brzemię
Ulecz ludzkość od nieszczęść
Dodaj jej siły przetrwania
Oczekujemy Twego Panie
I naszego zmartwychwstania

Anna Lachnik

 Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę 
Chrystusa i w siłę człowieka. Wielkanoc ma dla chrześcijan i kultury chrześcijańskiej 
przede wszystkim wymiar duchowy. Jest to bowiem czas, kiedy w kościołach i modli-
twach wierni wspominają śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. O niezwykłej magii 
świątecznych dni możemy przeczytać w wierszach artystów z grupy literackiej „Bocia-
nie Gniazdo”, pod przewodnictwem znanej i cenionej poetki Danieli Kowalskiej.

Artyści z grupy literackiej „Bocianie Gniazdo”
wierszem o Świętach Wielkanocnych

Prośba

Boże obudź nasze serca
Otwórz nasze oczy
Byśmy dostrzegli
Bliźnich w potrzebie
   
Powiedziałeś Panie
Weź swój ciężar
Każdego  dnia
I chodź za mną

Jezu pomóż nam dostrzec  
Kim naprawdę jesteśmy
Czy potrafimy dzielić
Chleb z głodnymi na co dzień?

Anna Lachnik

O Zmartwychwstaniu Boga

Dnieje
w świetle wschodzącego słońca
pustka staje się radością
mocna wiara
na drodze niepewności
niedowierzania
zwycięża 
wsparta łaską zmartwychwstałego Boga

mając w sobie ziarno wiary
łatwiej żyć i łatwiej umierać

Dorota Alicja Mostowiec

Surrexit Domine, Alleluja !

Wypełnia się obietnica 
Zmartwychwstał Chrystus Pan, Alleluja !
Boski wojownik miłości pokonał śmierć
Swym oddaniem pokazał istotę miłości bliźniego
Nadał sens ludzkiemu życiu
Ukazał swe miłosierne oblicze wobec zwykłego 
człowieka
Stał się ostoją dla zagubionych dusz

Katarzyna Buk
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Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach jest jednym z naj-
ważniejszych obiektów turystycznych położonych na terenie 
Miasta i Gminy Morawica. Jego walory doceniają ogólnoświa-
towe media, które licznie zjeżdżają do Chałupek w celu robie-

 Wszyscy partnerzy projektu (instytucje, firmy, przedsiębior-
stwa) w zamian za świadczone usługi, zniżki, rabaty uzyskają 
możliwość szczególnej promocji, która będzie obejmować:

•zamieszczenie danych przedsiębiorstwa oraz oferowanej 
zniżki na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica www.
morawica.pl,
•cykliczną promocję przedsiębiorstwa oraz oferowanej zniż-
ki na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook Miasta 
i Gminy Morawica,
•cykliczną promocję przedsiębiorstwa oraz oferowanej zniżki 
na łamach „Wiadomości Morawickich”,

Złożono wniosek o dofinansowanie
na remont i modernizację
Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach

Miasto i Gmina Morawica po raz kolejny złożyła wniosek o dofinansowanie gruntownego remontu i moder-
nizację Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Muzeum to jest unikatowe w skali kraju i bardzo chętnie odwiedzane przez 
wzrastającą z roku na rok liczbę turystów nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. 

nia reportaży nie tylko o samym Ośrodku, ale i o nadal czynnie 
działających tu garncarzach, jak między innymi o znanej, ce-
nionej i niezwykle utalentowanej garncarce Elżbiecie Klimczak. 
Ośrodek stanowi doskonały warsztat i miejsce edukacyjne dla 
dzieci, młodzieży i osób starszych. 
 Nie ulega wątpliwości fakt, że budynek Ośrodka Tradycji 
Garncarstwa w Chałupkach wymaga gruntownego remontu. 
O dofinansowanie inwestycji Miasto i Gmina Morawica złoży-
ły kolejny już wniosek tym razem do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z za-
łożeniami wniosek przewiduje przyłączenie wody i kanalizacji 
do budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, do-
budowanie toalet, modernizację istniejącej elewacji, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia, moderni-
zację gablot, uzupełnianie tynków, izolację przeciw wilogoci, 
a także zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie sceny 
koncertowej i stoisk wystawienniczych. 
 Całkowity koszt inwestycji oszacowano na nieco ponad 435 
tysięcy złotych. Wnioskowana kwota dofinansowania opiewa 
na 283 tysiące złotych. Wniosek o dofinansowanie zadania jest 
po ocenie formalnej i czeka na ocenę merytoryczną.
 

Agnieszka Olech

Zapraszamy przedsiębiorców
do współpracy w ramach programu 
Karta Mieszkańca

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Morawica do podjęcia współpracy w ramach programu 
Karta Mieszkańca. Dokument ten będzie uprawniał do korzystania przez mieszkańców z rabatów udzielanych 
przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do projektu.

• przekazanie przedsiębiorstwu specjalnej naklejki zawierającej 
informację o honorowaniu w tym miejscu Karty Mieszkańca.

Co trzeba zrobić ?

 Aby przystąpić do akcji należy zgłosić się do Referatu Kultu-
ry, Sportu i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Morawica, pokój 
nr 15 i potwierdzić chęć udziału w projekcie wypełniając sto-
sowną deklarację współpracy.

 Serdecznie zapraszamy!
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 Aby zachęcić mieszkańców do zmiany ogrzewania na 
bardziej przyjazne środowisku, samorząd Miasta i Gminy 
Morawica postanowił wprowadzić dopłaty do wymiany 
starych pieców węglowych na kotły gazowe lub olejowe, 
ewentualnie na zakup pieca do domu nowo budowane-
go. Tylko w ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało 
pięćdziesięciu właścicieli nieruchomości położonych 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 
Morawica 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 ubiegłym roku wyniosła 3 tysiące złotych. Podob-
nie jest w tym roku. Liczymy na to, że dzięki wprowadzo-
nym dopłatom zachęcimy mieszkańców do bardziej pro-
ekologicznych rozwiązań - mówi Burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica, Marian Buras.

 Dziś ciągle pokutuje jeszcze pogląd, że ogrzewanie ga-
zowe nie należy do najtańszych inwestycyjnie rozwiązań. 
Rzeczywiście czasem wykonanie kotłowni gazowej i instala-
cji wewnętrznej oraz przyłączenie do gazociągu to wydatek 
rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Jest jednak coraz więcej 
zwolenników tej formy ogrzewania. - Ogrzewanie gazo-
we to wygoda, oszczędność miejsca w domu, ale przede 
wszystkim dbałość o środowisko – wymienia jeden z miesz-
kańców gminy, który na takie rozwiązanie się zdecydował 
(dane personalne do wiadomości redakcji). Mam dom 
z 1977 roku, budowany w starej technologii. Zanim zdecy-
dowałem się na ogrzewanie gazowe miałem stary piec wę-
glowy. 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 ponosiłem wcześniej są porównywalne – za-
pewnia jeden z mieszkańców. Inny (dane personalne do 
wiadomości redakcji) podaje konkretne wyliczenia kosztów 
eksploatacji pieca gazowego. - Mam dom o powierzchni 
140 metrów kwadratowych wybudowany w 2014 roku. 
Temperatura w całym domu utrzymywana jest w granicach 
22,8 – 23,00 stopnie Celcjusza. Opłata za cały sezon 2016, 
czyli od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 to koszt 3 300 
zł, w to wchodzi ogrzewanie, ciepła woda i gotowanie – 
wymienia, chwaląc dopłaty do wymiany pieców. - 3 tysiące 
złotych to spora oszczędność przy wymianie pieca – przeko-
nuje wszystkich niezdecydowanych. Może też przekona ich 
fakt, że stare piece ze względu na przestarzałą technologię 

Dopłaty do wymiany pieców
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. Warto przypomnieć, że już w poprzednich latach Gmina Morawica postanowiła walczyć o zdrowsze 
powietrze i wprowadziła m.in. dopłaty do wymiany pieców na gazowe lub olejowe. W tym roku swój program 
dofinansowań pn. Zorza uruchomił także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. 

i niską temperaturę spalania emitują znacznie więcej pyłów 
i substancji rakotwórczych niż urządzenia nowoczesne. Nie-
umiejętne palenie i stare technologie są jedną z głównych 
przyczyn powstawiania groźnego smogu.
 A z tym władze Miasta i Gminy Morawica postanowiły 
zawalczyć również i w tym roku, wprowadzając ponownie 
dofinansowanie do wymiany kotłów na gazowe lub ole-
jowe, ewentualnie do założenia nowego pieca gazowego 
lub olejowego w przypadku nowo budowanych budynków. 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, według ko-
lejności wpływu wniosków do czasu wyczerpania się środ-
ków 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 ponie-
sione na zakup i montaż urządzeń grzewczych, tj. pieca ga-
zowego lub olejowego, a także montaż instalacji wewnętrz-
nej. Dotacja przekazywana jest wnioskodawcy dopiero po 
wymianie pieca i prawidłowym rozliczeniu inwestycji. Re-
gulamin przyznawania dotacji, wniosek o dofinansowanie, 
projekt umowy oraz wniosek o rozliczenie zadania dostęp-
ne są na stronie internetowej www.morawica.pl Zadanie 
realizowane jest przez Referat Rolnictwa Gospodarki Grun-
tami i Geodezji, pok. nr 6, tel. 41 3114 691 w. 116.

 Dla tych wszystkich, którzy chcieliby zmodernizować 
swoje kotłownie a nie mają możliwości podłączenia do sie-
ci gazowej, specjalny program dofinansowań uruchomił 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach. W ramach programu „Zorza – Czyste 
powietrze nad Świętokrzyskim” dofinansowanie w wyso-
kości 3 lub 4 tys. zł można otrzymać wymieniając piec na 
nowy, również taki, który jest opalanym paliwem stałym np. 
węglem. Warunkiem jest, że będą to nowoczesne kotły co 
najmniej 4 klasy sprawności, które emitują znacznie mniej 
substancji niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Na ten rok 
zabezpieczono na ten cel dla mieszkańców świętokrzyskie-
go kwotę 2,5 mln zł. Ze szczegółami można się zapoznać na 
stronie www.wfos.com.pl
 Czy opłaca się wymiana pieca? Na to pytanie każdy po-
winien chyba odpowiedzieć sobie indywidualnie. Jedno jest 
pewne ... zdrowia naszego i naszych najbliższych nie da 
przeliczyć się na żadne pieniądze.  

Agnieszka Olech



6
Wiadomości Morawickie – Marzec 2017   nr 3/2017 (293)

 Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 16 paździer-
nika pomiędzy krytą pływalnią “Koral” w Morawicy, a  Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy.  
Program jest skierowany do dzieci niepełnosprawnych do 16 
roku życia zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Morawi-
ca. W ramach programu wraz z niepełnosprawnym dzieckiem 
do bezpłatnego wejścia na basen upoważniony jest rodzic lub 
opiekun. Z basenu można korzystać cztery razy w miesiącu. 
Warunkiem skorzystania z uprawnień do bezpłatnego korzy-
stania z pływalni “Koral” jest wyrobienie specjalnej legitymacji. 
W tym celu należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Morawicy. 
 Po okazaniu się specjalną kartą wyrobioną w ramach progra-
mu “Płyniemy po sprawność” można zupełnie za darmo korzy-

„Płyniemy po sprawność”
Pod takim hasłem na terenie Miasta i Gminy Morawica jest realizowany program, dzięki któremu osoby nie-
spełnosprawne do 16 roku życia mogą całkowicie za darmo korzystać z atrakcji na krytej pływalni “Koral” 
w Morawicy. 

stać z basenu oraz poszczególnych urządzeń obiektu takich jak 
między innymi: zjeżdżalnia, grota solna, jacuzzi, itp. Sauna nie 
jest objeta porozumieniem i jest płatna zgodnie z cennikiem. 
 Zachęcamy do wyrabiania kart wszystkie osoby z orzecze-
niem niepełnosprawności do 16 roku życia. Na terenie Miasta 
i Gminy Morawica uprawnionych osób mamy około dziewięć-
dziesiąt. Jak do tej pory do projektu zgłosiło się dopiero dzie-
więć. Warto skorzystać z tego wsparcia, jakiego udzieliła gmi-
na wszystkim osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Nie od dzisiaj wiadomo, że woda ma dobroczynny wpływ na 
rozwój nie tylko fizyczny – zachęca Kazimiera Szałas, kierownik 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy. 

Agnieszka Olech

 - To były bardzo potrzebne drogi, szczególnie ulica Trzcianki 
w Lisowie, która przebiegała przez podmokły teren. Teraz ja-
kość życia mieszkańców zdecydowanie się poprawiła – podkre-
ślał Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras podczas 
uroczystości.
 Symbolicznego przecięcia wstęgi i tym samym otwarcia 
wszystkich trzech nowych odcinków dróg dokonano na ulicy 
Pod Stawami we wsi Zaborze. Gościem uroczystości był Adam 
Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz czło-
nek Zarządu Województwa Marek Szczepanik, a także Kata-
rzyna Stańko, radna Powiatu w Kielcach oraz Paweł Gratka, 
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. - Realizacja 
inwestycji drogowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, którym w tym zakresie zarządza Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego, jest przykładem doskonałego współ-
działania samorządów. Powiaty i gminy wspólnie przygotowy-
wały i ogłaszały przetargi, co pozwoliło na uzyskanie dobrych 
cen i – dzięki temu – dużych oszczędności – zaznaczył marsza-
łek, Adam Jarubas.

Kolejne drogi w Mrawicy oddane do użytku
Ul. Pod Stawami w Brudzowie i Zaborzu, ul. Trzcianki w Lisowie oraz ul. Ściegiennego w Brzezinach zostały 
uroczyście oddane do użytku. Łącznie powstało blisko 2,5 kilometra nowych dróg o łącznej wartości nieco 
ponad 668 tysięcy złotych. Na ich budowę władze gminy Morawica pozyskały dofinansowanie unijne w wyso-
kości 401 tysięcy złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 W Centrum Samorządowym w Morawicy odbyła się pre-
zentacja multimedialna gminnych przedsięwzięć drogowych. 
Jak poinformował Burmistrz Marian Buras, w ramach PROW 
w 2016 roku wykonano blisko 2,5 kilometra dróg za kwotę 
nieco ponad 668 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie wy-
niosło 401 tysięcy złotych. Imponującą liczbę przedstawił tak-
że gospodarz gminy, jeśli chodzi o wszystkie drogi wykonane 
w 2016 roku na terenie gminy Morawica. - W ubiegłym roku 
wybudowaliśmy w sumie ponad 11 kilometrów dróg za nieco 
ponad 4 miliony 632 tysiące złotych. Oprócz dofinansowania z 
PROW pozyskaliśmy także dofinansowanie z Budżetu Państwa 
w kwoce 1 miliona 427 tysięcy złotych. Na budowę dróg z wła-
snego budżetu przeznaczyliśmy 2 miliony 800 tysięcy złotych – 
podsumował Burmistrz, Marian Buras, składając jednocześnie 
podziękowania na ręce marszałka Adama Jarubasa za wsparcie 
inwestycji drogowych w ramach PROW.

Agnieszka Olech
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 Na terenie Miasta i Gminy Morawica sukcesywnie powstają 
nowe drogi i chodniki. Gmina remontuje też stare nawierzch-
nie, często zniszczone czynnikami atmosferycznymi. Na część 
z tych inwestycji władze gminy pozyskały dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych.

Prace na ulicy Granice i Zacisze w Dyminach rozpoczęte
 Już wiadomo, że dofinansowanie w ramach rządowego 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej” dostał wniosek na przebudowę ulicy Granice (odcinek 
o długości 732m) i ulicy Zacisze (odcinek o długości 397m) 
w Dyminach wraz z chodnikiem o łącznej długości blisko 800 
metrów. Przetarg na to zadanie już rozstrzygnięto i wygrała go 
firma FART z Kielc za kwotę 962 tysiące złotych. Po podpisa-
niu umowy z wykonawcą roboty właśnie ruszyły. Sfrezowana 
już została nawierzchnia jezdni ul. Granice. W związku z tym 
wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym i zmiana trasy kur-
sującej tamtędy linii autobusowej nr 40. Autobusy w dwóch 
kierunkach będą kursowały objazdem przez ul. Kielecką, a na 
czas remontu w rejonie skrzyżowania ulic Kieleckiej, Granice 
i Folwark została ustawiona para tymczasowych przystanków. 
Inwestycja, której koszt w połowie pokryje dofinansowanie ze 
środków budżetu państwa zakończy się jeszcze w tym roku. 

Ulica Kamienna w Zaborzu już po przetargu
 Warto dodać, że w ramach „Program rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oprócz 
wniosku na przebudowę ulicy Granice i Zacisze w Dyminach 
gmina złożyła jeszcze trzy inne wnioski, które znalazły się na 
liście rezerwowej. – Na razie z tej puli rozstrzygnęliśmy prze-
targ na przebudowę ulicy Kamiennej w Zaborzu, który wygrała 
firma FART. Umowa została podpisana, właśnie przekazaliśmy 
plac budowy i roboty ruszą niebawem.– poinformował wi-
ceburmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marcin Dziewięcki. Ta 
droga będzie więc budowana niezależnie od tego, czy pozyska 
dofinansowanie rządowe czy też nie. Jak się okazało po prze-

Przetargi na nowe drogi,
kanalizacje i wodociągi rozstrzygnięte

Miasto i Gmina Morawica rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy Grani-
ce i ulicy Zacisze w Dyminach, gdzie roboty już ruszyły, a w związku z nimi nastąpiła zmiana trasy kursowania li-
nii autobusowej nr 40. Przetarg rozstrzygnięto także na budowę ulicy Kamiennej w Zaborzu, gdzie przekazano 
właśnie plac budowy i ulicy Rzecznej w Woli Morawickiej, ale tutaj prace ruszą we wrześniu, po zakończeniu 
robót kanalizacyjnych. Na część z tych inwestycji władze gminy już pozyskały rządowe dofinansowanie, a na 
część złożono wniosek o dofinansowanie unijne, który obecnie jest w trakcie oceny formalnej.   

targu, to zadanie będzie kosztować ponad 319 tysięcy złotych, 
a w jego ramach powstanie droga o długości 720 metrów wraz 
z poboczami.

Duża inwestycja na ulicy Rzecznej 
 Kolejną przebudowaną drogą, na którą gmina już rozstrzy-
gnęła przetarg będzie ulica Rzeczna  w Woli Morawickiej. Prace 
jednak ruszą we wrześniu, bo najpierw musi tu powstać sieć 
kanalizacyjna. Umowa z wykonawcą na budowę kanalizacji 
i wodociągu już została podpisana. - Miasto i Gmina Morawi-
ca otrzymała rządową promesę na przebudowę ulicy Rzecznej 
w Woli Morawickiej.  Na to zadanie, w ramach rządowego pro-
gramu usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycz-
nych pozyskaliśmy do 80% dofinansowania. W tym miejscu 
powstanie także kanalizacja i wodociąg, na których realizację 
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – poinformował wiceburmistrz Miasta 
i Gminy Morawica, Marcin Dziewięcki. Przetarg na wybudo-
wanie kanalizacji i wodociągu w tym miejscu wygrała firma 
WOD-GAZ z Suchowoli, a przetarg na przebudowanie ulicy fir-
ma FART. - Najpierw rozpoczną się prace związane z budową 
kanalizacji, a prace drogowe zaczniemy we wrześniu – dodał 
wiceburmistrz. Wodociąg, który przebiega poza pasem drogo-
wym, będzie budowany w ostatnim etapie.
 Ulica Rzeczna w Woli Morawickiej będzie przebudowana na 
długości 833 metrów. Inwestycja zostanie zrealizowana w ra-
mach rządowego programu usuwania skutków niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych. Jak się okazało po przetargu to za-
danie będzie kosztować 445 tysięcy złotych. Natomiast koszt 
kanalizacji opiewa na kwotę nieco ponad 526 tysięcy złotych.

Agnieszka Olech
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 W dniu 22.02.2016   roku   na zamku 
w Gniewie  odbyła się uroczysta  GALA 
STOLARKI VIP i  wręczenie nagród  „Ko-
biety Branży Stolarki 2017 ”
 Ewa Sierzputowska właściciel firmy 
ESKA OKNA z Morawicy  woj. święto-
krzyskie znalazła się w gronie sześciu  
kobiet z Polski nagrodzonych  statuetką 
„ Kobieta Branży Stolarki 2017 ”
 Nagrody dla wyróżnionych kobiet  
z branży stolarki wręczył wiceminister Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński oraz prezes portalu 
Stolarka VIP Grzegorz  Cendrowski. 
Kobiety  Branży Stolarki – Najlepsze są 
wśród nas! 
 Branża stolarki to okna, drzwi, bra-
my, montaż - to także kurz, bałagan, 
maszyny, cegły i wiertarki. Gdzie w tym 
stricte męskim świecie jest miejsce dla 
kobiety? Wydawałoby się, że nie ma go 
zbyt wiele. Pomimo tego, że stolarka 
jest zdominowana przez mężczyzn, to 
kobiet w branży jest coraz więcej. Płeć 
piękna skutecznie umacnia swoją pozy-
cję w branży budowlanej. Z roku na rok, 

Ewa Sierzputowska właściciel firmy ESKA OKNA 
z Morawicy woj. świętokrzyskie w gronie
laureatek „ Kobieta Branży Stolarki 2017”

Informator Branżowy Stolarka VIP oraz Agencja Marketingowa GEC Consulting, wyróżniły  „Kobiety Branży 
Stolarki”. Celem było wyłonienie i nagrodzenie  przedsiębiorczych, odważnych i wpływowych kobiet w sekto-
rze stolarki w Polsce , które przyczyniły się do rozwoju firmy oraz pełnią istotną rolę w branży. 

zwiększa się ilość zatrudnianych w sek-
torze budownictwa kobiet.   Z przepro-
wadzonych w 2014r. badań wynika, że 
kobiety stanowią 7,7% zatrudnionych 
w polskiej budowlance. Czy to mało, czy 
dużo? Raczej wciąż mało, szczególnie 
porównując z innymi krajami europej-
skimi. Liderami w odsetku zatrudnia-
nia kobiet w sektorze budowlanym są 
Norwegia (35 proc.), Dania (25 proc.), 
Wielka Brytania (20 proc.) czy Szwecja 
(18 proc.). Warto wspomnieć o działa-
niach zapoczątkowanych przez kraje, 
które zdecydowanie dominują w tej ka-
tegorii, a mianowicie Wielkiej Brytanii 
czy Norwegii, która w 2003r. wprowa-
dziła rozporządzenie, według którego 
kobiety mają docelowo reprezentować 
40 proc. pracowników sektora budow-
lanego. Zdaniem specjalistów liczba 
polskich kobiet w branży będzie się 
systematycznie zwiększać, nastąpi wy-
równanie współczynnika zatrudnionych 
kobiet i mężczyzn.
 Ewa Sierzputowska składając po-
dziękowania zwróciła szczególną uwa-

gę na fakt , że nagroda „ Kobieta Branży 
Stolarki 2017” jaką otrzymała za cało-
kształt działalności i długoletnią ciężką 
pracę w sektorze stolarki budowlanej   
jest owocem pracy  całego  zespołu ko-
biet i mężczyzn zatrudnionych w  firmie 
ESKA OKNA.

 8 marca, sala Samorządowego Centrum Kultury w Mora-
wicy wypełniona po brzegi lokalnymi artystami tętniła życiem. 
Uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, 
Marian Buras, który złożył życzenia wszystkim Paniom. Po czę-
ści oficjalnej Panowie – artyści dali prawdziwy pokaz swoich 

Dzień Kobiet dla lokalnych artystów w Morawicy
Uroczyście obchodzono Dzień Kobiet dla lokalnych artystów w Morawicy. Były życzenia, wspólnie odśpiewa-
nie „Sto lat”, symboliczny kwiatek dla Pań oraz występy artystyczne w wykonaniu Panów. W tak wyjątkowej 
atmosferze uczczono to święto w Mieście i Gminie Morawica.

talentów. Na scenie jako pierwszy zaprezentował się „Kabaret 
jeszcze nie starszych Panów”, który rozbawił Panie do łez. 
 Wystąpiła również grupa Panów z Zespołu Pieśni i Tańca 
„Morawica”. Dodatkowo miłym akcentem zaznaczyli się Pano-
wie podając Paniom do stołu. Spotkanie przebiegło w niezwy-
kle miłej i serdecznej atmosferze.

Redakcja

Ewa Sierzputowska z dumą prezentuje zdobyty tytuł

Kabaret jeszcze nie starszych Panów dał niezapomniany występ

Artystkom tego dnia smaczne potrawy serwowali panowie
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 Naprawdę wyjątkowo mogły poczuć 
się Panie przybyłe na Dzień Kobiet do Sa-
morządowego Centrum Kultury w Mora-
wicy. Już w progu każda z nich powitana 
została przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Morawica, Mariana Burasa pięknym tuli-
panem i życzeniami. Każda z Pań wylo-
sowała także kupon z numerem konkur-
sowym, biorącym udział w wielkie loterii 
z okazji Dnia Kobiet. A fanty w tym roku 
były bardzo cenne. - Wśród rozlosowa-
nych przedmiotów znalazły się kosmety-
ki, kolacja dla dwóch osób w restauracji 
Bila Cafe, zaproszenie dla dwóch osób na 
wodny relaks w Pływalni „Koral” w Mo-
rawicy, bony prezentowe i vouchery do 
Centrum Rehabilitacji w Brzezinach, Stu-
dia urody w Brzezinach, Kliniki Urody 
w Kielcach i od Oriflame – poinformowa-
ła Teresa Badowska, dyrektor Centrum 
Kultury w Morawicy.
 Prosto ze sceny morawickiego Cen-
trum Kultury w imieniu wszystkich Pa-
nów życzenia z okazji święta Pań złożył 
włodarz gminy Morawica, Burmistrz Ma-
rian Buras. - Wszystkim obecnym tu Pa-
niom życzę przede wszystkim dużo zdro-
wia. Niech każdy dzień będzie świętem 
kobiet – życzył Burmistrz Marian Buras, 
a po gorących życzeniach sceną zawład-
nęli wspaniali artyści, którzy dali niezapo-
mniane występy. Tłumnie przybyłe Panie 
w dniu swojego święta mogły podziwiać 
między innymi „Kabaret jeszcze nie star-
szych panów”, który dokładnie cztery 
lata temu debiutował na scenie mora-
wickiego Centrum Kultury właśnie pod-
czas Dnia Kobiet. Młodzi i elokwentni 
kabareciarze tradycyjnie już rozbawili pu-

Koncert Janusza Radka
z okazji Dnia Kobiet

O tym, że Janusz Radek jest artystą o wielkiej klasie i formacie mogli przekonać się wszyscy ci, którzy wzięli 
udział w niedzielnym koncercie z okazji Dnia Kobiet w Morawicy. Obok znakomitego artysty na scenie stanęli 
panowie z “Kabaretu jeszcze nie starszych Panów” oraz utalentowany, młody solista Konrad Banaczyk. Dla 
wszystkich Pań były też kwiaty i niezwykłe upominki. 

bliczność do łez. Z włoskim repertuarem 
zaprezentował się młody i niezwykle 
utalentowany solista, absolwent Zespołu 
Szkół w Bilczy, Konrad Banaczyk. 
 Na zakończenie odbył się długo wy-
czekiwany koncert bardzo charyzma-
tycznego wokalisty i aktora Janusza 
Radka. O tym, że tego uznanego artystę 
warto słuchać bez wątpienia przeko-
nali się tłumnie przybyli goście. W wy-
konanych na deskach Centrum Kultury 
w  Morawicy utworach Janusz Radek 
pokazał swoją niesamowitą skalą głosu, 
a jak wiadomo artysta ten potrafi śpie-
wać jak kobieta i jak mężczyzna, bar-
dzo intymnie i ekspresyjnie. Z głosem 
potrafi zrobić dosłownie wszystko, za 
co zachwycona publiczność po każdym 
utworze nagradzała go burzą oklasków. 

Było lirycznie, wzruszająco, ale też ta-
necznie i humorystycznie. Przedstawie-
nie, jakie dał Janusz Radek było pod każ-
dym względem perfekcyjne. 
 Publiczność wypełniła morawickie 
Centrum Kultury po brzegi. Panie bawiły 
się znakomicie i jak same zdradziły nam, 
chciałyby, aby Dzień Kobiet trwał każdego 
dnia. Tego też życzyli im Panowie, którzy 
podczas uroczystego Dnia Kobiet mówi-
li o kobietach w samych superlatywach, 
a życzeniom dosłownie nie było końca.
 Trzeba przyznać, że tegoroczne świę-
to kobiet było uroczyste i niezapomnia-
ne, a obdarowane kwiatami i życzenia-
mi Panie mogły poczuć się naprawdę 
wyjątkowo.

Agnieszka Olech

Janusz Radek zachwycił swoim występem zebranych

Każda z Pań została obdarowana tego dnia tulipanem
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 W restauracji “Eliot” w Brudzowie sołtysów z terenu Mia-
sta i Gminy Morawica powitał Burmistrz Marian Buras wraz 
z Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Zaczek-Kucharską, sekre-
tarz Anną Kowalską i skarbnik Anetą Bielecką. Gospodarz gmi-
ny mówił o znaczeniu ogromnej roli sołtysów w życiu lokalnej 
społeczności i rozwoju poszczególnych miejscowości. - Sołtysi 
to osoby wielce zaangażowane w sprawy społeczności lokal-
nej. To oni są najbliżej mieszkańców, ich problemów i potrzeb. 

Sołtysi świętowali w Morawicy
Były oficjalne podziękowania za pracę na rzecz mieszkańców gminy, kwiaty i uroczysty obiad – tak świętowano 
Ogólnopolski Dzień Sołtysa w Mieście i Gminie Morawica.

 Wśród  zaproszony gości nie mogło zabraknąć Burmistrza 
Miasta i Gminy Morawica- Mariana Burasa oraz osób, które 
popierają aktywne działania lokalne i integrację mieszkańców. 
 Dzięki wspaniałej organizacji rodziców dzieci uczęszczają-
cych do Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Chmie-
lowicach  po raz drugi mogliśmy gościć Kobiety-mieszkanki 
Chmielowic. To one w tym dniu były najważniejsze.  

Stanowią nieoceniony łącznik pomiędzy samorządem a miesz-
kańcami – podkreślał Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Ma-
rian Buras, dziękując za dotychczasową współpracę i składając 
na ich ręce pamiątkowe podziękowania oraz róże. - Dziękuję 
w imieniu mieszkańców za trud i wysiłek, jaki wkładacie w wy-
konywanie swojej pracy, poświęcając swój prywatny czas do 
budowania wspólnoty na wsi. Życzę wytrwałości w swoich 
działaniach, zrozumienia i uznania mieszkańców, a także wielu 
sukcesów zarówno na niwie działalności społecznej, jak i w ży-
ciu osobistym – życzył Burmistrz Marian Buras. Do życzeń i po-
dziękowań za nieoceniony trud pracy społecznej przyłączyła się 
także przewodnicząca Rady Miejskiej, Ewa Zaczek-Kucharska. 
 Jak podkreślano podczas spotkania, zorganizowano je, aby 
docenić i podkreślić ważną funkcję sołtysów. Po przekazaniu 
podziękowań oraz kwiatów dla wszystkich sołtysów, gospo-
darzy poszczególnych wsi zaproszono na uroczysty obiad, 
podczas którego długo rozmawiano o roli jaką pełnią w spo-
łeczeństwie. Sołtysi złożyli także podziękowania na ręce władz 
za dialog i zrozumienie. 

Agnieszka Olech

,, KOBIETA TO KWIAT”
Pod takim tytułem w dn. 11 marca 2017 r rozpoczął się Dzień Kobiet w miejscowości Chmielowice. Spotkanie 
zostało zorganizowane z inicjatywy sołtysa wsi- Daniela Strzeszkowskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Chmie-
lowic.

 Powitane symbolicznym tulipanem i łakociami mogły obej-
rzeć występ dzieci  oraz występ ,,Kabaretu jeszcze nie starszych 
panów”.  
 Cytując słowa A. Fredry:  „Z kobietą nie ma żartów -  w mi-
łości czy w gniewie. Co myśli, nikt nie zgadnie, co zrobi nikt nie 
wie.” pragniemy podkreślić , jak ważna jest rola kobiety w spo-
łeczeństwie. Wierzymy, że takie spotkania  to bardzo dobra 
okazja do nawiązywania pozytywnych relacji, chwili odpoczyn-
ku i radości.

I.SMieszkanki Chmielowic wspólnie świętowały Dzień Kobiet

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chmielowicach zachwyciły zebranych

Podczas spotkania sołtysi otrzymali specjalne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie
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 Szkolenie połączone było z pokazem 
potraw regionalnych przygotowanych 
przez uczestniczki spotkania. Stół, na 
którym ustawiono prezentowane po-
trawy dosłownie uginał się pod cięża-
rem wyśmienitych dań przygotowanych 
tradycyjnymi sposobami. Na stole kró-
lowały: buraki czerwone z zacierkami, 
pierogi z kapustą, grochem i grzybami, 
śledziki w zalewie, żur na zakwasie, ko-
tleciki wiosenne, tort kapuściany z mię-
sem, czy kapusta z pieczarkami. Wśród 
słodkości królowały śmietanowiec, bab-
ka wielkanocna cytrynowo-kakaowa 
i oponki serowe. Prawdziwym hitem 
okazał się być koktajl owocowy i kawa 
z żołędzi, przygotowane przez Ewę Za-
czek-Kucharską, Przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Morawicy. - Kawa z żołędzi 
nie zawiera alkaloidów, czyli kofeiny 
i teiny. Jest niezwykle energetyczna. 

Najwspanialsze smaki
morawickiej kuchni

6 marca, w Centrum Kultury w Morawicy Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Morawica zorganizował szkolenie dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich z te-
renu naszej Gminy na temat smaków dawnych potraw regionu kieleckiego. 

nia. Równie smakowite były pozostałe 
potrawy. Każda z uczestniczek podczas 
prezentacji potrawy przyrządzonej przez 
siebie opowiadała o jej przygotowaniu.
 Spotkanie stało się doskonałą oka-
zją do złożenia Paniom podziękowań za 
podtrzymywanie tradycji kulinarnych re-
gionu. W ramach podziękowania Panie, 
które wzięły udział w pokazie i przygoto-
wały pyszne potrawy otrzymały książki 
kucharskie z rąk Alicji Śmiech ze Święto-
krzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Modliszewicach oraz szklane 
misy z rąk Burmistrza Miasta i Gminy 
Morawica, Mariana Burasa. - Dziękuję 
wszystkim Paniom za to, że dzięki ich 
umiejętnościom kulinarnym możemy 
kosztować wszystkich tych specjałów, 
które niegdyś przygotowywane były na 
terenie naszej gminy – podkreślał Bur-
mistrz, Marian Buras.  
 Na zakończenie odbyła się wielka 
degustacja i smakowanie wszystkiego, 
co w Morawicy najlepsze oraz szkolenie 
na temat smaków dawnych potraw re-
gionu kieleckiego, które poprowadziła 
koordynator projektu ze strony Świę-
tokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Modliszewicach, Alicja Śmiech. 
 Spotkania kulinarne stały się już tra-
dycją. Organizowane od kilku lat wciąż 
cieszą się dużą popularnością wśród 
pań, które w tym dniu mogą się spo-
tkać, porozmawiać i wymienić przepisa-
mi kulinarnymi. 

Agnieszka Olech

Łagodzi łaknienie. Wzmacnia żołądek 
i śledzionę – zachwalała Ewa Zaczek-
-Kucharska. O  tym, że kawa z żołędzi 
pięknie pachnie i ma wyjątkowy smak 
mogli przekonać się uczestnicy spotka-

Panie z gminy Morawica udowodniły po raz kolejny, że potrafią wspaniale gotować

Podczas spotkania odbyła sie degustacja przygotowanych potraw

Alicja Śmiech z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach poprowadziła szkolenie na temat smaków dawnych 
potraw regionu
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„W 80 minut z muzyką i poezją 
po Europie”

Pod takim hasłem w ostatni wtorek karnawału odbyła się dziewiąta już w historii wieczornica. Hala sportowa 
Zespołu Szkół w Bilczy dosłownie pękała w szwach. 

 - Patrząc na frekwencję muszę przy-
znać, że to, co robimy ma sens – mówiła 
Urszula Wróblewska, dyrektor Zespołu 
Szkół w Bilczy, która podkreślała, że ideą 
bilczańskich wieczornic jest integracja 
lokalnego społeczeństwa. - Każdego 
roku w przygotowanie wieczornicy włą-
czają się nie tylko nasi uczniowie ich ro-
dzice, a nawet dziadkowie, ale też absol-
wenci szkoły, radni, sołtysi, mieszkańcy 
i oczywiście nauczyciele. Cieszy też fakt, 
że coraz więcej osób przychodzi nas 
oglądać – podkreślała dyrektor Urszu-
la Wróblewska. O wspaniałej integracji 
mieszkańców mówił także Burmistrz 
Miasta i Gminy Morawica, Marian Bu-
ras. - Bilczańskie wieczornice już na stałe 
wpisały się w kalendarz najważniejszych 
wydarzeń nie tylko tej miejscowości, ale 
i całej gminy. Takiej organizacji, zaanga-
żowania i integracji można pozazdrościć 
– podkreślał Burmistrz, Marian Buras. 
 Temat przewodni tegorocznej wie-
czornicy stanowiła wędrówka przez 
kraje europejskie, ich historię i kulturę. 
Scenariusz inscenizacji pt. “W 80 minut 
z muzyką i poezją po Europie” napisa-
ła nauczycielka Zespołu Szkół w Bilczy, 
Anna Krzemińska, a opracowanie mu-
zyczne Anna Ślusarz. Dekoracje przy-
gotowali uczniowie gimnazjum, opra-
cowaniem wizualnym zajął się Bartek 
Morąg, a scenografią Hanna Kuta. 

Montaże słowno-muzyczne dotyczące 
najrozmaitszych tematów w bilczańskiej 
szkole stały się już tradycją. Każdego 
roku ściągają nie tylko coraz liczniej-
szą widownię, ale również chętnych do 
czynnego wzięcia w niej udziału.  

 Dziewiąta już bilczańska wieczornica 
okazała się niezwykle owocną próbą in-
tegracji uczniów, absolwentów, nauczy-
cieli oraz mieszkańców Bilczy. Trzeba 
przyznać, że publiczność w tym roku nie 
zawiodła, ale nie zawiedli też aktorzy 
niezwykłego spektaklu, którzy zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami, dając 
tym samym prawdziwy wyraz uznania 
dla artystów i twórców. 
  

Agnieszka Olech

Z każdym rokiem jest coraz więcej chętnych do czynnego wzięcia udziału w wieczornicy

Bilczańskie wieczornice integrują społeczność lokalną

Gra aktorska, niesamowita scenografia, piękne stroje i wielkie zaangażowanie występujących  – to wszystko powoduje, 
że wieczornice ściągają prawdziwe tłumy widzów
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 Grupa Literacka TPZM Bocianie 
Gniazdo wprowadza do swego progra-
mu działania innowacje służące roz-
wojowi intelektualnemu jej członków 
i  powstawaniu dzieł godnych uwagi 
czytelników XXI wieku. Współpraca 
z podmiotami naukowymi, organizowa-
nie imprez kulturalnych, promowanie 
najnowszych wydawnictw regionalnych 
i nie tylko, przyciąga, uczy i bawi.
 Na początku lutego, w Samorzą-
dowym Centrum Kultury w Morawicy, 
przedstawiciele Urzędu Miasta i Gmi-
ny Morawica, pisarze, poeci, chórzyści, 
powitali znanego kieleckiego naukow-
ca, historyka literatury, poetę, prozaika 
dramaturga, eseistę Stanisława Józefa 
Rogalę o pseudonimie literackim Józef 
Pietrzyk. Dzieciństwo, młodość Pana 
Stanisława w sposób bardzo życzliwy, 
nieomal przyjacielski przedstawiła prze-
wodnicząca grupy literackiej Bocianie 
Gniazdo Daniela Kowalska. Sam twórca 
z dużym sentymentem wspominał Zre-
cze Chałupczańskie koło Chmielnika, 
gdzie przyszedł na świat 9 października 
1948 roku, jako piąte, najmłodsze dziec-
ko Józefa i Stanisławy. Utrzymywali się 
z rolnictwa. W 1959 roku rodzina Ro-
gali po spaleniu się ich gospodarstwa 
zamieszkała w Kielcach. Mały Stanisław 
rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej 
nr 10, następnie od 1962 r. w V Liceum 

Stanisław Rogala nagrodzony 
za swoją twórczość

Sześćdziesiąt książek sygnowanych nazwiskiem Stanisława Rogali i 150 książek wydanych pod jego redakcją - 
znanego kieleckiego naukowca, historyka literatury, poetę, prozaika dramaturga, eseistę Stanisława Józefa Rogalę 
o pseudonimie literackim Józef Pietrzyk nagrodzono w morawickim Centrum Kultury za jego dorobek literacki. 

Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ście-
giennego. Jako licealista uczestniczył 
w zebraniach Klubu Literackiego „Poni-
dzie” w Rożnicy. Umiłowanie literatury 
towarzyszyło mu w każdej dziedzinie 
jego życia. W 1996 roku obronił dyser-
tację doktorską na Uniwersytecie Opol-
skim na temat Pisarstwo Kazimierza Ko-
walskiego, jej promotorem był prof. dr 
hab. Piotr Obrączka. 
 Trzeba być bardzo pracowitym pisa-
rzem, aby już w 2013 roku świętować 
wydanie sześćdziesiątej książki sygno-

wanej nazwiskiem Stanisława Rogali 
i 150 książek wydanych pod jego redak-
cją. Warto przypomnieć, że pierwsza 
pozycja twórcza nosiła tytuł Modlitwa 
o grzech i już w 1978 roku była nagro-
dzona. Gratulujemy Panu doktorowi 
Stanisławowi Rogali z całego serca tak 
wielu osiągnięć, znaczących nagród i ży-
cia godnego pochwały. 
 Z wielkim zainteresowaniem, a może 
i największym, uczestnicy spotkania 
wsłuchiwali się w streszczenia powieści 
Stanisława Rogali. Nikt lepiej nie zachę-
ciłby do poznania własnej twórczości 
niż sam sprawca. Mamy nadzieję, że 
ostatnie pozycje wydane już po roku 
2013, będą w centrum zainteresowania 
czytelników Biblioteki im. Jana Pawła II 
w Morawicy. 
 Utwory artystyczne i opracowania 
naukowe Stanisława Rogali drukowane 
były w ponad stu publikacjach zbioro-
wych. Od początku 2011 roku S. Rogala 
społecznie redaguje i wydaje kwartalnik 
„Nad Kamienną”, w którym zamieszcza-
ne są również osiągnięcia twórców Bo-
cianiego Gniazda. Wiele radości sprawił 
Bohaterowi Wieczoru koncert w wyko-
naniu chóru TPZM, jak również wiele 
upominków, gratulacji, serdecznych 
uścisków i bezsprzecznie… dymiąca ka-
pusta z grochem, specjalnie przygoto-
wana przez prezes TPZM, Zofię Soboń.

Stanisław Rogala chętnie opowiadał o swojej twórczości

Wspólne zdjęcie na zakończenie spotkania będzie wspaniałą pamiątką
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 12 marca, na matach w Przeworsku zmierzyło się ze sobą 
250 zawodników z południowej Polski. I tym razem KKM nie 
wrócił z pustymi rękami. 
Wyniki KATA:
III Piotr Węgliński (Piekoszów)
Wyniki KUMITE:
I Oliwia Skiba (Morawica)
II Piotr Węgliński (Piekoszów)
III Oliwia Sidło (Piekoszów)
III Laura Sitek (Piekoszów)
 Bez medalu wróciła jedynie Sylwia Kazimierska, która ule-
gła swojej rywalce już w pierwszym starciu. Bardzo dobrą dys-
pozycję wykazał Piotr Węgliński, choć w finałowym starciu po 
wyczerpujących dwóch minutach dogrywki sędziowie uznali, 
że minimalną przewagę zyskał rywal ostatecznie zostając zwy-
cięzcą kategorii. Świetnie spisała się również Oliwia Skiba (Mo-
rawica), która wygrywając zdecydowaną przewagą wszystkie 
swoje walki zdobyła złoty medal w swojej kategorii. Laura Sitek 
podobnie jak Oliwia Sidło wygrały kolejne pojedynki, jednak 
z powodu przeziębienia niestety nie dały rady przejść do finału 
ostatecznie zajmując III miejsca. - Podsumowując turniej, pięć 

Karatecy z KKM z pięcioma medalami
Jeszcze nie ucichły echa sukcesu karateków z Klubu Karate Morawica podczas zawodów w Holandii, a już 
przychodzą kolejne sukcesy. Tym razem młodzi sportowcy przywieźli aż pięć medali z ogólnopolskiego turnieju 
z Przeworska.

medali na pięciu zawodników to naprawdę dobry wynik w tak 
trudnym turnieju – zaznaczył Andrzej Horna, trener i prezes 
KKM.
 Przypominamy, że Klub Karate Morawica nadal poszukuje 
sponsora na zakup reprezentacyjnych dresów dla karateków.

Agnieszka Olech

 W tym wyjątkowym dniu panie zafascynowane tą mało 
jeszcze rozpowszechnioną dyscypliną sportową, rywalizują ze 
sobą o miano najlepszej zawodniczki turnieju. W zawodach, 
tradycyjnie już, udział biorą uczennice gimnazjum, które roz-
grywają mecze w godzinach dopołudniowych. W bieżącym 
roku w turnieju wystartowały uczennice klas I- III. W tej kate-
gorii najlepsza okazała się Katarzyna Polewczak z klasy 2a. Tuż 
za nią na podium stanęła Roksana Święcicka także z klasy 2a, 
zaś trzecią lokatę wywalczyła Julia Kuc z klasy 3a 
 Po południu w szranki stanęły nieco starsze Panie. I choć 
metryka nieco poważniejsza to jednak serca, wigoru i umie-
jętności nie brakowało. Tu zdecydowany prym wiodła Anna 
Gawior, która zajęła zaszczytne pierwsze miejsce. Drugą lokatę 
zdobyła Dorota Pyzowska, zaś na miejscu trzecim uplasowała 
się Beata Gajda. Wszystkie laureatki otrzymały dyplomy, me-
dale i bilety wstępu na pływalnie „Koral” w Morawicy. Wśród 
wszystkich zawodniczek rozlosowano nagrody rzeczowe. 
 O naszych Paniach pamiętał, jak co roku, Burmistrz Miasta 
i Gminy Morawica Marian Buras, który z okazji Święta Kobiet, 
złożył Paniom życzenia i wręczył piękne tulipany. Zawody od 
zawsze wspiera także prezes pływalni „Koral” w Morawicy 
Wojciech Ostrowski, którego z cała pewnością możemy na-
zwać serdecznym Przyjacielem Szkoły. Pan Ostrowski, jak zwy-
kle,  ufundował podwójne bilety wstępu na basen.

IV Turniej Badmintona z okazji 
Dnia Kobiet w ZS w Obicach

Już od czterech lat, z okazji Dnia Kobiet Gimnazjum w Obicach organizuje jedyną w swoim rodzaju imprezę 
sportową dla Pań – Turniej Badmintona. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja gry w badmintona, ale 
przede wszystkim aktywne spędzenie czasu wolnego, zdrowa rywalizacja, dobry humor i świetna zabawa. 

 Na zakończenie turnieju wszystkie Panie czekała słodka nie-
spodzianka – czekolady od dyrektora szkoły Jerzego Węgrzyna 
oraz domowe ciasto i filiżanka ciepłej herbaty od organizato-
rów. Delektując się smakołykami,  w przyjemnej atmosferze roz-
mawiano o zawodach, sporcie, zdrowiu i życiu z pasją. Wszyscy 
byli zgodni w jednym – Turniej Badmintona to wspaniała inicja-
tywa – miło jest wspólnie, aktywnie spędzić czas z pożytkiem dla 
zdrowia i dobrego samopoczucia. Dlatego… nie odpuszczamy 
i w następnym roku także gramy w badmintona!

Redakcja

Panie w Obicach świętują Dzień Kobiet na sportowo

Karatecy po raz kolejny udowdnili swoją profesjonalność
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 Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „Otyliada 2017” 
zorganizowany został po raz czwarty. Na morawickiej pływal-
ni “Koral” odbył się po raz drugi. - “Otyliada” to największa 
impreza pływacka nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przyłą-
czyliśmy sie do akcji, dzięki której szerzej możemy promowac 
zdrowy styl życia. W ten sposób chcemy też zachęcić to ak-
tywności fizycznej, a jak wiadomo pływanie to samo zdrowie 
– podkreślał Wojciech Ostrowski, prezes Krytej Pływalni “Koral” 
w Morawicy. 
 Na terenie całej Polski udział w akacji zapowiedziało pięć-
dziesiąt pływalni. Z terenu województwa świętokrzyskiego do 
Otyliady zgłosiły się zaledwie cztery, w tym również morawicki 
“Koral”. - Chcemy, aby “Koral” tętnił życiem również w nocy. 
Dzięki takim akcjom możemy popularyzować pływanie – za-
znaczył Wojciech Ostrowski, który zaskoczony był tegoroczną 
frekwencją. - Przyszło bardzo dużo ludzi – relacjonował tuż po 
otwarciu wydarzenia prezes Ostrowski. - To nas ogromnie cie-
szy. W tym roku, poza nagrodami dla najmłodszego i najstar-
szego zawodnika mamy także posiłek regeneracyjny, a nawet 
masaż. Można też zupełnie za darmo zrobić pomiar tkanki mię-
śniowej i tłuszczowej – poinformował.

Ogólnopolski Nocny Maraton
Pływacki w “Koralu” za nami

To była niezapomniana noc. Z 11 na 12 marca na krytej pływalni “Koral” w Morawicy już po raz drugi odbył 
się ogólnopolski maraton pływacki “Otyliada 2017”. Było nie tylko całonocne pływanie, ale też nagrody dla 
najmłodszego i najstarszego uczestnika zawodów, poczęstunek regeneracyjny i darmowy masaż. 

 Tegoroczna akcja podobnie jak w ubiegłym roku spotkała 
się z dużym zainteresowaniem. Udział w niej wzięło 44 wspa-
niałych pływaków. Byli tacy, którzy planowali przepłynąć na-
wet trzysta basenów. - Mam zamiar pływać całą noc – mówiła 
Katarzyna Winiarska, jedna z uczestniczek “Otyliady”. Podczas 
tegorocznej Olimpiady w sumie uczestnicy przepłynęli 270 ki-
lometrów i 250 metrów. To oznacza, że ubiegłoroczny rekord 
został pobity. Najwięcej, bo aż 26 km przepłynął Arkadiusz 
Śliwski, drugie miejsce z wynikiem 23 km zajął Jakub Śmiałek, 
a trzecim długodystansowcem został Bartłomiej Mańko z wy-
nikiem 20 kilometrów. Najmłodszym uczestnikiem był Adrian 
Sander, który przepłynął 1 kilometr, a najmłodszą zawodniczką 
była Julia Konieczek, która przepłynęła 2,5 kilometra.
 Przypomnijmy, że “Otyliada” to największa masowa impre-
za pływacka nie tylko w Polsce ale i na świecie. Zabawa polega 
na tym, że każdy zawodnik pływa dotąd, dokąd wystarczy mu 
sił. Liczy się każdy metr. Suma przepłyniętych długości basenu 
da ogólną liczbę kilometrów przepłyniętych w poszczególnych 
pływalniach. 

Agnieszka Olech

W Suchedniowie rozegrano najważniejszy w sezonie turniej młodzików w badmintonie Grand Prix Polski Gold. 
Startowało w nim 24 najlepszych w Polsce singlistów i singlistek oraz 16 najlepszych debli i mixtów. Zawodnicy 
UKS Morawica: Tomaszewska Marta i Kocz Oliwia oraz Frańczak Mateusz i Tomaszewska Marta, uplasowali się 
w obu grach na 10 miejscu.

 23 lutego, w Zespole Placówek 
Oświatowych w Morawicy rozegrano II 
rzut Ligi Szkół Podstawowych i Gimna-
zjalnych.
 Uczniowie Zespołu Placówek Oświa-
towych w Morawicy  zajęli następujące 
miejsca: w kategorii Szkół Podstawo-
wych wśród dziewcząt I miejsce Maja 

Badmintoniści na start

Kos, a wśród chłopców I miejsce Do-
minik Robak. W kategorii gimnazjalnej 
na miejscu I znalazł się Dawid Rudnicki. 
Miejsce II zajął Wiktor Kosałka, a miejsce 
III na  podium zajął Wojciech Lurzyński. 
Reprezentacji dziewcząt nie było.  
 14 marca, w Zagnańsku rozegrano 
turniej Żaków w badmintonie (klasy IV 

i młodsze). Zawodnicy UKS Morawica 
zajęli następujące miejsca: III miejsce 
Robak Dominik, IV miejsce Kosałka Mi-
kołaj. W rozgrywkach wystartowało 24 
dziewczęta  i 14 chłopców z całego wo-
jewództwa świętokrzyskiego. 

Redakcja

Podczas tegorocznej Olimpiady w sumie uczestnicy przepłynęli 270 kilometrów i 250 
metrów.
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VIII GRAND PRIX Gór Świętokrzyskich 
w szachach za nami

Ponad osiemdziesięciu zawodników z całego województwa świętokrzyskiego wzięło udział w Turnieju o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w szachach. Było to VIII GRAND PRIX Gór Świętokrzyskich, które 
odbyło się w murach Centrum Kultury w Morawicy.

 - Jest to turniej z serii GRAND PRIX, który staramy się orga-
nizować w ciekawych, fajnych miejscach w całym wojewódz-
twie. Morawica jest bardzo dobrą gminą do rozpoczęcia pro-
pagowania gry w szachy, a ponieważ jest tu sporo młodzieży, 
która rozpoczyna swoją przygodę z szachami stwierdziliśmy, że 
zorganizowanie turnieju w Morawicy będzie doskonałą zachę-
tą nie tylko dla tych młodszych, ale i dla tych starszych. Poza 
tym, Centrum Samorządowe w Morawicy jest urokliwe i prze-

piękne. Władze gminy udostępniły nam salę morawickiego 
Centrum Kultury całkowicie za darmo, a także ufundowały pu-
chary i drobne upominki. Współpraca układa się znakomicie. 
Tu zawsze możemy liczyć na wsparcie – podkreśla Anna Kot, 
Prezes Zarządu Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu 
Sportowego i główny sędzia turnieju. 
 Celem wydarzenia była popularyzacja szachów wśród mło-
dzieży i dorosłych, integracja lokalnego środowiska szacho-

 - Wyjechaliśmy już w piątek wieczorem, aby sobotę prze-
znaczyć na regenerację sił po długiej podróży oraz odwie-
dzenie jednego z miast portowych położonych nad Morzem 
Północnym – mówi prezes KKM i jednocześnie trener Andrzej 
Horna.
 Do rywalizacji w turnieju przystąpiło wiele klubów holen-
derskich, niemieckich pod przewodnictwem trenerów z Rosji 
i Albanii oraz jeden klub reprezentujący Polskę, czyli KKM. Tur-
niej rozpoczął się konkurencją KATA, w której zawodnicy KKM 
zdobyli trzy medale, a po jej zakończeniu rozpoczęła się rywa-
lizacja KUMITE, gdzie karatecy wywalczyli sześć medali, w tym 
cztery złote.

Wyniki KATA:
II Sylwia Kazimierska (Piekoszów)
III Laura Sitek (Piekoszów)
III Ewa Jarząb (Piekoszów)
IV Kinga Rabiej (Morawica)

Wyniki KUMITE (walka):
I Ewa Jarząb (Piekoszów)
I Oliwia Skiba (Morawica)
I Oliwia Sidło (Piekoszów)
I Piotr Węgliński (Piekoszów)
II Kinga Rabiej (Morawica)
III Sylwia Kazimierska (Piekoszów)

 - Turniej w Holandii był trudnym sprawdzianem dla zawod-
ników KKM zwłaszcza, że każdy zawodnik walczył z każdym 
w danej kategorii. Wszyscy zawodnicy KKM zaprezentowali 
wspaniałą dyspozycję, a w szczególności najmłodsza nasza 
zawodniczka Kinga Rabiej z Morawicy która eliminując rywal-
ki z innych krajów spotkała się na macie z doświadczoną już 
Ewą Jarząb – relacjonuje trener Andrzej Horna. - Bez medalu 

Zawodnicy KKM podbili Holandię
Zawodnicy Klubu Karate Morawica i Piekoszów rozpoczęli sezon startowy 2017 międzynarodowym turniejem 
w DRACHTEN w Holandii. W konkurencji KATA zdobyli trzy medale i sześć w konkurencji KUMITE, w tym cztery 
złote.

w Kumite wróciła nasza najmocniejsza zawodniczka Laura Si-
tek, która bardzo ładnie wykonaną techniką mawashi-geri jo-
dan trafiła swoją rywalkę. Niestety, sędziowie uznali technikę 
za zbyt mocną, co było przyczyną dyskwalifikacji – mówi trener 
Andrzej Horna.
 Wspaniały początek sezonu, wspaniały start zawodników 
Klubu Karate Morawica i Piekoszów to efekty systematyczne-
go szkolenia i zaangażowania zawodników oraz ich rodziców 
w rozwój swoich pociech. Trzeba przyznać, że KKM stał się moc-
no rozpoznawalny nie tylko na arenie kraju, ale również w in-
nych krajach Europy. – Zarząd KKM składa serdeczne podzięko-
wania za pomoc w realizacji wyjazdu firmie: AUTO-ADAMCZAK 
na ręce Pana Marka Adamczaka, Stowarzyszeniu PASSA Pani 
Katarzynie Banasik oraz salonowi POLMOT-AUTO w Kielcach 
– dziękuje trener Horna i dodaje, że KKM wciąż szukam ludzi 
dobrego serca, którzy pomogą w zakupie reprezentacyjnych 
dresów. Zawodnikom składamy serdeczne gratulacje. 

Agnieszka Olech

Turniej w Holandii był trudnym sprawdzianem dla zawodników KKM
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W grupie Open:
I miejsce – Piotr Jędras - KMKszach VICTORIA KOMPLEXBUD
II miejsce – Andrzej Pałosz – LUKKS Kielce
III miejsce – Leszek Bakalarz - KMKszach VICTORIA KOM-
PLEXBUD
Najlepsza kobieta – Monika Anyż - KMKszach VICTORIA 
KOMPLEXBUD

W grupie do lat 18 – chłopcy:
I  miejsce –Przemysław Stępień - LUKKS Miedziana Góra
II miejsce –Sebastian Perz – LUKKS Miedziana Góra
III miejsce –Bartłomiej Capała - Morawica

W grupie do lat 14 – chłopcy:
I miejsce – Piotr Paździerz - LUKKS Miedziana Góra
II miejsce – Paweł Kupis - LUKKS Miedziana Góra
III miejsce – Maciej Moćko - LUKKS Miedziana Góra

W grupie do lat 14 – dziewczęta:
I miejsce – Sara Wichura - IMUKSz Debiut Ostrowiec Święto-
krzyski
II miejsce – Martyna Tuźnik – LUKKS Nietulisko Duże
III miejsce – Katarzyna Karyś - LUKKS Miedziana Góra

W grupie do lat 10 – chłopcy:
I miejsce – Marcel Chałan – LUKKS Kielce
II miejsce – Wiktor Partyka – LUKKS Kielce
III miejsce – Igor Lesiak – LUKKS Miedziana Góra

W grupie do lat 10 – dziewczęta:
I miejsce – Sandra Papierz - IMUKSz Debiut Ostrowiec Święto-
krzyski
II miejsce – Julia Giemza - IMUKSz Debiut Ostrowiec Święto-
krzyski
III miejsce – Maria Grudzień - IMUKSz Debiut Ostrowiec Świę-
tokrzyski

W grupie do lat 8 – chłopcy:
I miejsce – Jakub Karyś – LUKKS Kielce
II miejsce – Patryk Kozera - KMKszach VICTORIA KOM-
PLEXBUD
III miejsce – Adam Stelmaszczyk – LUKKS Miedziana Góra

W grupie do lat 8 – dziewczęta:
I miejsce – Maja Tomaszewska – LUKKS Miedziana Góra
II miejsce – Alicja Stawecka – LUKKS Kielce
III miejsce – Małgorzata Karyś – LUKKS Kielce

Wyniki Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w ramach VI Grand Prix Gór Świętokrzyskich:

wego, a także promocja województwa świętokrzyskiego. Gra 
w szachy jest specyficznym rodzajem sportu, ponieważ może 
bawić się w nią właściwie każdy. Tak też było i u nas, bowiem 
uczestnikami tych rozgrywek były zarówno dzieci, jak i mło-
dzież oraz osoby dorosłe, a nawet niepełnosprawni - mówi Te-
resa Badowska, dyrektor Centrum Kultury w Morawicy.
 Punktualnie o godzinie 10:00 szachiści przystąpili do loso-
wania grupy oraz numeru przeciwnika, a następnie zasiedli do 
stolików. Jak się okazało, konkurencja była na bardzo wysokim 
poziomie. - Zawodnicy są trudni i trzeba się mocno skupić na 
grze – przyznał Wiktor Woźniak z I klasy gimnazjum w Bilczy, 
a jego słowa potwierdził Kamil Kieroński z III klasy gimnazjum 
w Bilczy. Obaj też przyznali, że w szachy warto grać. - Poprawia-
ją koncentrację, logiczne myślenie i spostrzeganie danych sytu-
acji z innego punktu widzenia – mówi Wiktor Woźniak. - Szachy 
uczą skupienia, ale dają wiele przyjemności i adrenalinę – prze-
konywała jedenastoletnia Sara Wichura z Kielc, która w szachy 
gra od piątego roku życia. - Mnie szachy wyprowadziły z domu. 
Zacząłem bywać między ludźmi. Szachy to jedyny sport, który 
mogę uprawiać – mówił Tadeusz Relidzyński z Kielc, który po-
mimo porażenia kręgosłupa nie poddał się i z powodzeniem od 
kilkudziesięciu lat gra w szachy, zdobywając nawet tytuł Mistrza 
Polski w Szachach Szybkich Osób Niepełnosprawnych. - Szachy 
to dobry sport niemal dla każdego. Szachy rozwijają koncentra-
cję i horyzonty myślowe. Są niemal sentencją wiedzy niekoń-
czącej się. Grać można ciągle, bo ciągle są wynajdywane nowe 
idee. Bezsprzecznie warto grać w szachy – podkreślał Tadeusz 
Relidzyński. Tego samego zdania jest Anna Kot, Prezes Zarzą-
du Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego. 

- Szachy to gra sportowa rozwijająca intelekt, wyobraźnię i re-
fleks. W szachy może grac każdy. Najmłodsi uczestnicy mają 
już 3,5 roku, a najstarsi mają ponad 100 lat. Osoby z niepełno-
sprawnościami fizycznymi i psychicznymi także uczymy – poin-
formowała prezes Anna Kot. 
 Zmagania zawodników trwały w morawickim Centrum Kultu-
ry nieprzerwanie do godz. 16:30. Po długiej i bardzo wyrównanej 
rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Warto zaznaczyć, że turniej 
rozegrany został systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund 
w pięciu grupach: Open, do lat 18, do lat 14, do lat 10 i do lat 
8. Najlepsi szachiści otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, a także na-
grody finansowe ufundowane przez organizatorów wydarzenia. 
Specjalne puchary i upominki otrzymali też najmłodsi zawodnicy 
– Karyś Małgorzata z Kielc oraz Wojciech Bem z Chęcin. Oboje 
mają po 4,5 roku. Wszyscy grający w grupach do lat 8 i do lat 10 
również otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. - Ogromnie 
się cieszymy, że w turnieju udział wzięło 21 szachistów z tere-
nu Miasta i Gminy Morawica. Byli to  głównie uczniowie Zespołu 
Szkół w Bilczy, ale nie tylko. Wszystkim serdecznie gratulujemy 
– mówił zastępca burmistrza, Marcin Dziewięcki, podczas zakoń-
czenia rozgrywek szachowych. 

Agnieszka Olech

Najmłodsi udowodnili, że są prawdziwymi mistrzami szachowymi

Osiemdziesięciu zawodników z całego województwa zmierzyło się ze sobą w rozgryw-
kach szachowych w Morawicy 
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M-Team z siatkarskim
Pucharem Burmistrza

Zespół M-Team zdobył Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Morawica Mariana Burasa rozegranego na Hali Spor-
towej w Bilczy. Na podium znalazły się także zespoły Czarnych Morawica i Orkana Bilcza. Najlepszym zawod-
nikiem został Marcin Kubicki z M-Team. Szczegóły poniżej.

 M-Team w turnieju o Puchar Burmistrza pokazał, że dru-
gie miejsce w Morawickiej Lidze Siatkówki Mężczyzn to był 
tylko wypadek przy pracy. Tylko w pierwszym przegranym 
secie w  grupowym pojedynku z MMTS ekipa Macieja Ścigi 
była w opałach. Później już wszystkie mecze toczyły się pod 
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A M-Team – Transfer Bilcza 2-0 21:16 21:14 -
A MMTS Bilcza – Młodzi Morawica 2-0 21:15 22:20 -
B Orkan Bilcza – Czarni Morawica 1-2 19:21 21:16 9:11

B Starzy Morawica – Gimnazjum 
Bilcza 2-0 21:13 21:11 -

A M-Team – Młodzi Morawica 2-0 21:12 21:12 -
A Transfer Bilcza – MMTS Bilcza 0-2 14:21 19:21 -
B Orkan Bilcza – Gimnazjum Bilcza 2-0 21:5 21:5 -

B Czarni Morawica – Starzy Mo-
rawica 2-0 23:21 21:14 -

A M-Team – MMTS Bilcza 2-1 13:21 21:18 11:9

A Transfer Bilcza – Młodzi Mora-
wica 2-0 21:11 21:19 -

B Orkan Bilcza – Starzy Morawica 2-1 20:22 21:13 10:6

B Czarni Morawica – Gimnazjum 
Bilcza 2-0 21:8 21:13 -

Tabela grupy A:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe punkty +/-

1.M-Team 8 6-1 129:102 +27

2.MMTS Bilcza 7 5-2 133:102 +31

3.Transfer Bilcza 3 2-4 105:105

4.Młodzi Morawica 0 0-6 89:127 -38

Tabela grupy B:

Zespół (miejsce) Punkty Sety Małe punkty +/-

1.Czarni Morawica 8 6-1 133:105 +28

2.Orkan Bilcza 6 5-3 142:98 +44

3.Starzy Morawica 4 3-4 118:119 -1

4.Gimnazjum Bilcza 0 0-6 55:126 -71

Półfinał M-Team – Orkan Bilcza 2-0 21:16 21:13 -

Półfinał Czarni Morawica – 
MMTS Bilcza 2-0 27:25 24:22 -

III miejsce Orkan Bilcza – MMTS 
Bilcza 2-0 24:22 21:14 -

Finał M-Team – Czarni Mo-
rawica 2-0 21:16 21:19 -

Klasyfikacja końcowa:
1.M-Team
2.Czarni Morawica
3.Orkan Bilcza
3.MMTS Bilcza
4.Starzy Morawica
5.Transfer Bilcza
6.Młodzi Morawica
7.Gimnazjum Bilcza

 Na zakończenie zostały wręczone puchary i nagrody ufun-
dowane przez Urząd Miasta i Gminy Morawica, dekoracji do-

dyktando faworytów. Bardzo dobrze spisała się młoda ekipa 
Czarnych Morawica, która dopiero w finale została pokonana. 
Duży potencjał ekipa Przemysława Bisagi pokazała w półfina-
łowym spotkaniu pokonując niespodziewanie choć całkiem za-
służenie MMTS. Trzecie miejsce podobnie jak przed rokiem dla 
Orkana Bilcza po pewnym zwycięstwie nad MMTS Bilcza. Piąte 
miejsce dla doświadczonego zespołu Starych Morawica. Ekipa 
Zygmunta Kurandy i Zbigniewa Więckowskiego awans do 
półfinału przegrała w ostatnim secie spotkań grupowych. Sła-
biej spisał się uczestniczący w rozgrywkach LZS Transfer Bilcza. 
W turnieju wzięły udział także młodzieżowe ekipy z Morawicy 
i Bilczy. Wyniki turnieju poniżej.
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Czarni Morawica z piłkarskim 
Pucharem Burmistrza 

Zespół Czarnych Morawica zdobył tytuł Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Morawica Mariana Burasa w Piłce 
Nożnej Halowej na turnieju, który rozgrywany był na Hali Sportowej w Bilczy. Miejsca na podium zdobyły także 
zespoły Netbiku Brzeziny i Young Boys Obice. Najlepszym zawodnikiem został Bartłomiej Młynarczyk, a bramka-
rzem Łukasz Misiara obaj ze zwycięskiego zespołu. Szczegóły poniżej. 

 Czarni Morawica kontynuują zwycięską passę w tegorocz-
nym sezonie halowym. Po zwycięstwie w Morawickiej Lidze Fut-
salu, tym razem zostali najlepsi w Pucharze Burmistrza w Piłce 
Nożnej Halowej. Pomimo małych potknięć porażka w grupie 
z Netbikiem, w finale srogo się zrewanżowali gromiąc zespół 
z Brzezin aż 4:0. Blisko wyeliminowania byli także w półfinale, 
przegrywali 0:1 z Young Boys – po składnej akcji i  strzałowi 
„stadiony świata” autorstwa Wojciecha Młynarczyka wyrów-
nali by w rzutach karnych zachować więcej koncentracji, która 
dała awans do finału. Na drugim miejscu uplasował się Netbik. 
Zespół Marcina Wieczorka, jak stwierdził sam kapitan „w koń-
cu coś ugrał…”. Zawodnicy z Brzezin byli praktycznie w każ-
dym turnieju  w gronie faworytów, ale zawsze coś stało na 
przeszkodzie aby walczyć o najwyższe miejsca. Trzecie miejsce 
na podium dla ubiegłorocznych triumfatorów Young Boys. Ze-
społowi z Obic zabrakło szczęścia w meczu półfinałowym. Nie-
spodzianką turnieju został wracający do rozgrywek  zdobywca 
czwartego miejsca Orion Radomice, który praktycznie w każ-

Tabela grupy A:

Zespół (miejsce) punkty bramki +/- Awans

1.Young Boys Obi-
ce

7 4:1 +3 TAK

2. Orion Radomice 6 5:2 +3 TAK

3. Orkan Bilcza 4 4:3 +1

4. Albatrosi Mora-
wica

0 1:8 -7

dym meczu toczył wyrównane spotkania. Po dobrym począt-
ku turnieju tylko piąte miejsce dla Orkana Bilcza. Całkowicie 
zawiódł inny zespól z Morawicy. Albatrosi jeden z faworytów 
turnieju nie wywalczył nawet punktu. Poniżej wyniki turnieju.

Finały
Grupa A:
Young Boys – Orion 1:0
Po golu Krzysztofa Klimczaka.
Albatrosi – Orkan 0:3
Bramki zdobywali Adam Tetelewski, Krzysztof Wiśniewski i Mi-
chał Prokop.
Orkan – Young Boys 1:1
Dla Orkana Krzysztof Wiśniewski oraz Mateusz Zawadzki dla 
Young Boys.
Orion – Albatrosi 3:1
Dla Oriona Arkadiusz Satro, Paweł Motyczyński i Marcin Stę-
pień oraz Arkadiusz Terech dla Albatrosów.
Orkan – Orion 0:2
Po bramkach Norberta Senika.
Albatrosi- Young Boys 0:2 
Po bramkach Michała Zawadzkiego i Łukasza Zawadzkiego.

konał zastępca Burmistrza Marcin Dziewięcki w towarzystwie 
radnego Leszka Cygana i kierownik hali Małgorzaty Dąbek. 
Wręczono także wyróżnienie indywidualne dla najlepszego 
zawodnika Marcina Kubickiego z M-Teamu. Serdeczne po-
dziękowania dla sędzi prowadzących zawody Magdaleny Or-
miańskiej, Karoliny Giel, Wiktorii Rączkiewicz oraz dla spra-
wującej opiekę medyczną Katarzyny Pasek.

Składy uczestników:
M-Team: Marcin Kubicki, Mirosław Matuszewski, Łukasz Ra-
miączek, Maciej Ściga, Jacek Stęplewski, Michał Skroć i Daniel 
Kowal.
Czarni Morawica: Przemysław Bisaga, Dominik Święcicki, Ma-
teusz Sołtys, Filip Kuranda, Bartosz Mojecki i Hubert Sęk.
Orkan Bilcza: Jacek Kubicki, Tomasz Armański, Mateusz Wikli-
na, Jan Potocki, Kamil Jargot i Michał Kowalski.

MMTS Bilcza: Kornel Pacyga, Hubert Nosek, Miłosz Paszkowski, 
Dominik Sochacz, Paweł Szwed, Maciej Kulczykowski i Hubert 
Sochacz.
Starzy Morawica: Zygmunt Kuranda, Zbigniew Więckowski, Mi-
chał Wojtasik, Artur Tworek, Michał Król, Mateusz Cieśla i Szy-
mon Lis.
Transfer Bilcza: Dawid Kiczor, Kamil Janus, Albert Pawłowski, 
Michał Fałdziński i Wojciech Barański.
Młodzi Morawica: Piotr Młynarczyk, Eryk Król, Filip Trepka, 
Przemysław Młynarczyk, Wiktor Kosałka, Dawid Rudnicki i Woj-
ciech Lurzyński.
Gimnazjum Bilcza: Filip Banasik, Jakub Paluch, Dawid Filipiak, 
Patryk Woda, Wiktor Wojcieszyński i Michał Kozera.

Jacek Kubicki
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Półfinały:
Netbik – Orion 1:0
Po golu Piotra Pietrzyka.
Young Boys – Czarni 1:1 k. 2:3
Dla zespołu z Obic Michał Zawadzki oraz Wojciech Młynarczyk 
dla Czarnych.
Karne:
Young Boys: Łukasz Zawadzki (+), Michał Zawadzki (+) i Ma-
teusz Zawadzki (-).
Czarni: Bartłomiej Młynarczyk (+), Karol Gilewski (+) i Woj-
ciech Młynarczyk (+).

O III miejsce
Orion – Young Boys 0:1
Po golu Mateusza Zawadzkiego.

Finał
Netbik- Czarni 0:4
Po golach Bartłomieja Młynarczyka x 2, Karola Gilewskiego 
i Wojciecha Młynarczyka.

Klasyfikacja końcowa:
1.Czarni Morawica
2.Netbik Brzeziny
3.Young Boys Obice
4.Orion Radomice
5.Orkan Bilcza
6.Grunwald Chmielowice
7.WM Team
8.Albatrosi Morawica
9.Milka Wola Morawicka
10.Jumar Kawczyn/Drochów
11.Mostostal Team Brzeziny
12.Dobre Chłopaki Chałupki
13.PG Team

 Na zakończenie zostały wręczone puchary i nagrody ufun-
dowane przez Urząd Miasta i Gminy Morawica, dekoracji do-
konał zastępca Burmistrza Marcin Dziewięcki. Wręczono także 
nagrody indywidualne, zostali nimi wyróżnieni Łukasz Misiara 
z Czarnych (najlepszy bramkarz) oraz Bartłomiej Młynarczyk 
także z Czarnych (najlepszy zawodnik). Serdeczne podzięko-
wania dla sędziów prowadzących zawody Piotra Grzywacza, 
Przemysława Kołomańskiego, Filipa Dziewięckiego, Marka 
Gawła (sędzia stolikowy) oraz dla sprawującej opiekę medycz-
ną Katarzyny Pasek.

Składy uczestników:
Czarni Morawica: Łukasz Misiara, Daniel Koncewicz, Mateusz 
Sołtys, Maciej Sławeta, Kamil Kubicki, Karol Gilewski, Jakub Te-
rech, Bartłomiej Młynarczyk i Wojciech Młynarczyk.
Netbik Brzeziny: Bartłomiej Wysocki, Marcin Wieczorek, Maciej 
Jędrychowski, Tomasz Klimczak, Damian Detka, Piotr Pietrzyk, 
Mateusz Kozak, Marcin Pietrzyk i Marcin Supierz.
Young Boys Obice: Maciej Czekaj, Łukasz Zawadzki, Mateusz 
Zawadzki, Michał Zawadzki, Artur Szewczyk, Szymon Czekaj, 
Krzysztof Klimczak, Paweł Latosiński i Robert Sitarz.
Orion Radomice: Wojciech Gubała, Paweł Motyczyński, Arka-
diusz Satro, Tomasz Kojacz, Karol Kubicki, Norbert Senik, Mar-
cin Stępień i Adam Stępniak.
Orkan Bilcza: Paweł Pakuła- Jacek Kubicki, Krzysztof Wiśniew-
ski, Michał Cieślak, Michał Prokop, Mateusz Wiklina, Maciej 

Grupa B:
WM Team – Netbik 1:1
Dla WM Team Bartosz Przepióra oraz Marcin Supierz dla Netbiku.
Czarni – Grunwald 2:0
Po bramkach Mateusza Sołtysa i Karola Gilewskiego.
Netbik- Czarni 2:0
Po golach Marcina Supierza i Piotra Pietrzyka.
Grunwald – WM Team 1:0
Po golu Kacpra Kuty.
Netbik – Grunwald 4:2
Dla Netbiku bramki zdobywał Marcin Supierz oraz Sebastian 
Krzemiński dla Grunwaldu.
WM Team – Czarni 0:2
Po golach Bartłomieja Młynarczyka.

Tabela grupy B:

Zespół (miejsce) punkty bramki +/- Awans

1. Netbik Brzeziny 7 7:3 +4

2. Czarni Morawica 6 4:2 +2

3. Grunwald Chmielowice 3 3:6 -3

4. WM Team 1 1:4 -3
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Adamiec, Adam Tetelewski i Grzegorz 
Olejarczyk.
Grunwald Chmielowice: Przemysław 
Wojciechowski – Adam Kaczor, Kacper 
Kuta, Konrad Orliński, Sebastian Krze-
miński, Łukasz Wojciechowski, Dawid 
Pierzak i Dariusz Wojciechowski.
WM Team: Mateusz Tarka, Norbert Soł-
tys, Oskar Piecyk, Bartosz Przepióra, Mi-
chał Skrzyniarz, Mateusz Łukasiewicz, 
Grzegorz Kosmala, Filip Wolski, Dawid 
Surowiec i Piotr Fałdziński.
Albatrosi Morawica: Bartosz Kowalski, 
Arkadiusz Terech, Arkadiusz Łomiński, 
Jakub Rabiej, Karol Miszczyk i Maciej 
Piecyk.

Jacek Kubicki
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 W dziedzinie kultury wręczono trzy nagrody zbiorowe, które powę-
drowały do Formacji Tanecznej Piramida, Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Morawicy oraz Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Na-
groda indywidualna trafiła do rąk niezwykle utalentowanej wokalistki, 
Julii Kamińskiej. W dziedzinie sportu zaszczytne nagrody zostały przy-
znane dla czterech sportowców: Oliwii Skiby z Klubu Karate Morawi-
ca, biegacza i rowerzysty Macieja Ścigi, biegacza Jarosława Botkiewicza 
i Roberta Prokopiuka zwycięzcy i uczestnika zmagań biegowych w skali 
ogólnopolskiej, zdobywcy Korony Maratonów Polskich. Przyznano też 
specjalne wyróżnienie za promocję Miasta i Gminy Morawica dla człon-
ka UKS ORLĘTA BILCZA Bronisława Kurzaka – złotego i srebrnego meda-
listy Mistrzostw Polski w tenisie stołowym, zdobywcę kilkunastu tytułów 
mistrza okręgu kieleckiego, wieloletniego szkoleniowca, spod którego 
skrzydeł wyfrunęło wielu mistrzów w tenisie stołowym, byłego prezesa 
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Kielcach, obecnie reprezen-
tującego ORLĘTA BILCZA. - To wyróżnienie  to dla mnie wielki zaszczyt 
– mówił wzruszony siedemdziesięcioletni zawodnik tenisa stołowego. 
- Daje mi to motywację do kolejnych treningów – przyznał Bronisław Ku-
rzak, znany i ceniony mistrz tenisa stołowego. Równie wzruszeni byli po-
zostali nagrodzeni. - Jest to szczególne wyróżnienie, wielkiej rangi, które 
daje siłę do dalszego rozwoju. Ogromnie się cieszę, że w murach naszej 
szkoły mamy tak wielu utalentowanych młodych ludzi, ale również tak 
wielu fantastycznych  działaczy społecznych, którzy swoją bezinteresow-
ną pracą udowadniają jak dużo można osiągnąć – zaznaczył dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy, Jacek Kuzia, dziękując 
w imieniu wszystkich nagrodzonych formacji i osób indywidualnych za 
docenienie ich ciężkiej pracy.

W Centrum Kultury w Morawicy po raz trzeci w historii wręczono Nagrody Burmistrza Miasta i  Gminy Mora-
wica w Dziedzinie Kultury i Sportu. Jak podkreślano, przyznając nagrody kierowano się całokształtem dorobku 
w dziedzinie kultury i sportu.

Nagrody kultury i sportu
Miasta i Gminy Morawica rozdane

 Jak podkreślano, przyznając nagrody kierowano się całokształtem 
dorobku w dziedzinie kultury i sportu. - Na terenie Miasta i Gminy Mo-
rawica mamy wielkie bogactwo talentów zarówno w dziedzinie kultu-
ry, jak i sportu – podkreślał Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian 
Buras podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom. – Przyznając 
nagrody kierowaliśmy się całokształtem dorobku artystycznego i kultu-
ralnego. Wybór laureatów nie był łatwy, bo na terenie gminy Morawi-
ca mamy wielu utalentowanych artystów, którzy mają duży wpływ na 
kulturę nie tylko naszej gminy, ale i całego regionu. Podobnie rzecz się 
ma ze sportowcami, którzy swoimi osiągnięciami mogą pochwalić się 
na skalę światową – podkreślał burmistrz, Marian Buras.
 Zwieńczeniem uroczystości wręczenia nagród w dziedzinie kultury 
I sportu był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Morawicy, która 
zagrała pod batutą kapelmistrza Pawła Czekaja. Na deskach mora-
wickiego Centrum Kultury zaprezentował się także Chór Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Morawickiej oraz niesamowicie utalentowana solistka, 
Julia Kamińska, która wprost zachwyciła swoim śpiewem tłumnie ze-
branych gości. Swoje umiejętności zaprezentowała także Oliwia Skiba. 
- Jest to jedna z form KATA, bardzo trudna do wykonania nawet wśród 
dorosłych. Oliwia radzi sobie znakomicie - komentował prezes KKM 
i trener, Andrzej Horna. Na zakończenie zatańczyły dziewczęta z For-
macji Tanecznej PIRAMIDA. 

Agnieszka Olech

 Nagrodzeni w dziedzinie sportu

Nagrodzeni w dziedzinie kultury

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
zachwycił zebranych 



 

 W tym roku zima dała nam się we znaki. - Oby odeszła już na 
dobre i nie zaskoczyła nas spóźnionymi opadami śniegu – mówili go-
ście przybyli nad morawicki zalew, aby świętować przyjście wiosny. 
A zimę w Morawicy postanowiono tradycyjnie już pożegnać w sta-
ropolskim stylu, topiąc jej symbol, czyli Marzannę. Obrzęd palenia 
i topienia słomianej kukły jeszcze do XIX wieku traktowano niezwykle 
poważnie. Postać Marzanny symbolizowała nieszczęścia, zło i cho-
roby nękające ludzi w okresie zimowym. Dzisiaj jest to tylko dobra 
zabawa. Nic więc dziwnego, że chętnych do pożegnania zimy w Mo-
rawicy nie brakowało.
 Warto przypomnieć, że astronomiczne zakończenie zimy nastę-
puje w momencie „przekroczenia” słońca przez równik. W tym roku 
astronomiczna wiosna wypada 20 marca, a kalendarzowa dzień póź-
niej. W Morawicy wiosnę witano na dzień przed jej przyjściem. Nad 
Zalew do Morawicy przybyły prawdziwe tłumy, aby hucznie żegnać 
zimę. W słoneczne, niedzielne popołudnie gości powitał zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Marcin Dziewięcki. - Tradycją 
już stało się, że nad morawickim zalewem hucznie żegna się zimę 
i wita wiosnę. To wydarzenie na stałe już wpisało się w kalendarz 
imprez naszej gminy. Jest ono jednocześnie otwarciem sezonu wyda-
rzeń kulturalnych – mówił zastępca Burmistrza, Marcin Dziewięcki. 
 Podczas imprezy tłumy mogły podziwiać występy maluchów 
z Przedszkola Samorządowego w Morawicy, które ubrane iście wio-
sennie pięknie zatańczyły i zaśpiewały na powitanie upragnionej 
wiosny. Jak same przyznały przedszkolaki, wiosnę uwielbiają i z nie-

Powitanie wiosny nad zalewem w Morawicy - 
z topieniem Marzanny i kąpielą morsów

19 marca, nad Zalewem w Morawicy oficjalnie pożegnano zimę. Wśród tańców i wiosennych piosenek spalo-
no i utopiono jej symbol, czyli Marzannę. Tym samym oficjalnie powitano wiosnę. Ostatnią lodowatą kąpielą 
zimę pożegnały również morawickie morsy.

cierpliwością wypatrują jej pierwszych oznak. Podobnie jak przed-
stawiciele Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, którzy 
wprowadzili zebranych w iście wiosenny nastrój.
 Po występach przyszedł czas na przystąpienie do obrzędu topienia 
Marzanny, a sygnał do tego dał zastępca Burmistrza, Marcin Dziewięc-
ki. Następnie barwny korowód niosący słomiane Marzanny przemasze-
rował w kierunku zalewu, aby utopić słomiane kukły i obejrzeć ostatnią 
lodowatą kąpiel morsów ze Świętokrzyskiego Klubu Morsów. W ten 

sposób symbolicznie pożegnali oni zimę. I chociaż na 
wiosnę i oni z niecierpliwością czekają, to jednak, jak 
sami przyznali, z łezką w oku żegnają zimę.
 Z faktu przywołania wiosny bez wątpienia zado-
woleni byli wszyscy ci, którzy nad morawicki zalew 
zjechali motorami i rowerami. Członkowie Brzeziń-
skiego Klubu Motocrossowego Racing oraz człon-
kowie Świętokrzyskiej grupy ACTIVE potwierdzili, że 
wiosna to doskonała okazja do większej aktywności. 
Podobnego zdania byli członkowie Klubu Seniora 
“Zawsze Młodzi”, którzy zainaugurowali sezon nor-
dic walking. Niesamowity pokaz umiejętności karate 
dali tego dnia zawodnicy z Klubu Karate Morawica, 
a na zakończenie organizatorzy wydarzenia zapro-
sili wszystkich na gorący żurek i herbatę. Nad bez-
pieczeństwem świętujących czuwała Gminna Straż 
Miejska oraz druhowie ochotnicy.
 Marzanna została spalona i utopiona. Teraz po-
zostaje nam już tylko czekać ciepłych dni.

Agnieszka Olech


