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Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Morawica  składamy najlepsze życzenia z okazji Nowego 2017 Roku. 

Niech Nowy Rok 2017 przyniesie  Państwu tę odrobinę szczęścia,  która sprawi, że wszystkie podjęte 
działania zakończą się sukcesem.  W nadchodzącym Nowym 2017 roku  życzymy dużo radości, dostatku 

oraz spełnienia marzeń,  aby szczęście i pomyślność  nigdy Państwa nie opuszczało, 
a wiara codziennie dodawała sił  oraz energii do tworzenia  i realizacji nowych pomysłów. 
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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

Choć na dworze chłodem
często wieje, w „KORALU”
od 27 stycznia do 12 lutego

30 gratisowych minut
 do każdego biletu oferujemy
i zimnem się nie przejmujemy.

Zapraszamy !!!

FERIE
W „KORALU” !!!
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 Skąd pomysł, aby wnioskować o prawa miejskie dla Mora-
wicy?
 Marian Buras: Morawica już dawno przestała być wsią. Nie 
ma tu już rolnictwa, a sama miejscowość nabrała cech miejskich. 
Nadanie praw miejskich jest potwierdzeniem istniejących realiów. 
W strukturze organizacyjnej nie ma nic pośredniego pomiędzy wsią 
a miastem. Morawica odzwierciedla cechy miasta, zatem zasadne 
jest, aby tym miastem została. Pomysł wynikał również z koniecz-
ności wzmocnienia pozycji  i prestiżu zarówno samej Morawicy, 
jak również całej  gminy. Z pozycji Miasta i Gminy nasz samorząd 
stanie się atrakcyjniejszy dla potencjalnych inwestorów oraz osób 
chcących tu zamieszkać. W całym kraju można zaobserwować róż-
ne zmiany związane z sytuacjami, w których duże miasta posze-
rzają swoje granice o sąsiadujące tereny, często nawet całe gminy, 
czego przykładem może być Rzeszów, czy Opole. Jak wiadomo 
Gmina Morawica graniczy z miastem Kielce. Wzmocnienie wize-
runkowe gminy Morawica przyczyni się do tego, że znacznie trud-
niej będzie znaleźć uzasadnienie, aby przejąć część Morawicy. Są 
to oczywiście obawy na przyszłość, a obecnie takie zagrożenie nie 
istnieje.
 Na terenie gminy odbyły się konsultacje społeczne na te-
mat zmiany statusu Morawicy. W jaki sposób konsultacje te 
zostały przeprowadzone i jaki był ich wynik?
 M.B.: Powołany został komitet działający na rzecz uzyskania 
praw miejskich przez Morawicę. W skład komitetu weszli wszyscy 
radni, sołtysi, ale i mieszkańcy, którzy chcieli działać w tym temacie. 
Rolą tych osób było zebranie ankiet, w których mieszkańcy mogli 
wypowiedzieć swoje zdanie na temat uzyskania przez Morawicę 
praw miejskich. Mieszkańcy w dużej mierze poparli ten pomysł. 
Dodatkowo rolą komitetu było wyjaśnianie mieszkańcom z czym 
wiąże się uzyskanie praw miejskich, ponieważ mogły powstać 
różne obawy z tym związane. Członkowie komitetu wyjaśniali, że 
za zmianą tą nie idą żadne uciążliwości dla mieszkańców. Z tego 
miejsca chciałbym podziękować całemu komitetowi za pracę, jaką 
wykonali. Jestem wdzięczny za ich zaangażowanie i poświęcenie.
 Czy od 1 stycznia mieszkańcy będą musieli wymieniać do-
kumenty, jak na przykład dowody osobiste?
 M.B.: Nie ma takiej konieczności. Wszystkie dokumenty pozo-
stają takie, jak do tej pory. Dotyczy to zarówno mieszkańców samej 
Morawicy, jak i całej gminy. Pod tym względem nic się nie zmienia 
i nie ma żadnych dodatkowych obciążeń dla mieszkańców. 
 Czy w związku z uzyskaniem praw miejskich zwiększą się 
opłaty za wodę, ścieki, czy też podatki?
 M.B.: Uzyskanie praw miejskich nie ma żadnego wpływu na 
wzrost cen za podatki, wodę i ścieki. Jeśli chodzi o podatki, to są 
one ustalane przez Radę Gminy, w tym przypadku Radę Miejską 
w granicach kwot określonych w Rozporządzeniu Ministra Finan-
sów. Nie ma tu znaczenia status miasta czy gminy. Górne granice 
są takie same zarówno dla dużych miast, jak i małych gmin. Na 
rok 2017 Rada Gminy Morawica już ustaliła wysokość podatków 
i one nie wzrosły. Nawet pewna kategoria podatku od środków 
transportowych zostanie obniżona. Jeśli chodzi o opłatę za wodę 
i za ścieki, to jej wysokość ustala Zakład Gospodarki Komunalnej 
po przedstawieniu kalkulacji kosztów wyprodukowania wody oraz 
dystrybucji ścieków. Rada Miasta może w części dopłacić miesz-
kańcom do tych cen. Obecnie gmina dopłaca ponad 1 milion zło-
tych rocznie. Taka dopłata jest planowana również w 2017 roku. 
 Proszę powiedzieć, jak ta zmiana wpłynie na strukturę miej-
scowości, czy nastąpi nowy podział administracyjny gminy?

Morawica miastem od 1 stycznia
- co to oznacza dla mieszkańców?

Od 1 stycznia 2017 roku Morawica stała się miastem. W związku z tym faktem pojawia się wiele pytań i wąt-
pliwości mieszkańców. O tym, czy coś się zmieni i czy ta zmiana będzie miała wpływ na życie mieszkańców, 
w ostatnich dniach starego roku rozmawialiśmy z wójtem gminy Morawica, Marianem Burasem.

 M.B.: Wnioskując o prawa miej-
skie miejscowości Morawica podali-
śmy istniejące granice obrębu geo-
dezyjnego Morawicy i w tym zakresie 
takowych zmian nie przewidujemy. 
Natomiast, gdyby mieszkańcy części 
sołectw bezpośrednio sąsiadujących 
z Morawicą chcieli w przyszłości przy-
łączyć się do Miasta Morawica, to 
takie wnioski będą rozpatrywane. To 
wszystko zależy od woli mieszkań-
ców. Dotychczasowe miejscowości 
nadal pozostaną wsiami. Nic się dla 
nich nie zmienia. Tylko Morawica zy-
skuje status miasta. Funkcja sołtysa 
też pozostaje bez zmian. 
 Od 1 stycznia wójt staje się burmistrzem. Czy zmiana do-
tyczy tylko nazewnictwa, czy wiąże się to z innymi zmianami 
w organizacji Urzędu?
 M.B.: Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie nazwy. Nie zmienia się 
nic, łącznie z wynagrodzeniem, jakie otrzymuję. Nie będzie dodat-
kowych wyborów. Organizacja Urzędu pozostaje taka sama. Zmie-
nia się jedynie nazewnictwo. 
 W jaki sposób zmiana dotyczyć będzie Rady Gminy?
 M.B.: Uzyskanie statusu miasta w zasadzie nie dotyczy Rady 
Gminy. Liczba radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców 
gminy. W przypadku naszej gminy liczba ta wynosi 15 i w sytu-
acji, kiedy Morawica stanie się miastem obowiązuje nas cały czas 
ta klasyfikacja, która jest obecnie. Zmiana dotyczyć będzie rów-
nież samej nazwy. Nie będzie to Rada Gminy Morawica lecz Rada 
Miejska w Morawicy. Oczywiście zmiany w strukturze Rady mogą 
zachodzić, ale decydują o nich sami radni. Nie ma na nie wpływu 
uzyskanie przez Morawicę statusu miasta.
 Czy zmieni się coś w szkołach, szczególnie w szkole w Mo-
rawicy?
 M.B.: Również dla szkół nie zachodzą żadne zmiany związane 
z uzyskaniem praw miejskich. Nauczyciele będą otrzymywać wyna-
grodzenie na takim samym poziomie jak dotychczas, z uwzględnie-
niem dodatku wiejskiego, który jest uzależniony od liczby miesz-
kańców danej miejscowości, a nie od jej formy administracyjnej.  
 Czy wie Pan już jakie skarby umieści w kuferku czasu?
 M.B.: Planuję umieścić rodzinne zdjęcie z opisem. Gorąco za-
chęcam wszystkich do pozostawienia w przygotowanym  kufer-
ku czasu pamiątek po naszym istnieniu. „Kuferek czasu”, zosta-
nie umieszczony pod pomnikiem upamiętniającym nadanie praw 
miejskich Morawicy. Za sto lat zostanie on otwarty przez następne 
pokolenia. Można dokonać wpisów, składać pamiątki, zdjęcia, do-
kumenty i inne drobiazgi, które dadzą świadectwo naszego życia.  
 A jak planowane jest uczczenie uzyskania praw miejskich?
 M.B.: Wspólnie z Samorządowym Centrum Kultury organizu-
jemy Sylwestra pod gwiazdami. Na okoliczność uzyskania praw 
miejskich przewidzieliśmy szereg atrakcji, m.in. tort okolicznościo-
wy, czy konkursy z nagrodami i wiele, wiele innych. Ze względu 
na warunki pogodowe, główne uroczystości planujemy zorganizo-
wać w maju. Chcemy, aby uczestniczyli w nich znamienici goście, 
ale przede wszystkim mieszkańcy. Porządek uroczystości już jest 
ustalany. Z pewnością rozpoczną się one uroczystą mszą świętą. 
Planujemy także część artystyczną. 

Rozmowę przeprowadzono 28 grudnia 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, 
Marian Buras
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Odśnieżanie dróg
 Gdzie dzwonić w sprawie interwen-
cji? Poniżej zamieszczamy numery telefo-
nów, które są czynne przez całą dobę:
Drogi gminne - organizacją odśnieżania 
dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Morawicy. Zgłoszenia przyj-
mowane są przez całą dobę pod numerem 
telefonu 41 311 49 28
 Na drogach gminnych, których od-
śnieżaniem zajmuje się Zakład Gospodarki 
Komunalnej, jak każdego roku obowiązuje 
kolejność odśnieżania. W pierwszej ko-
lejności przejezdność zapewniana jest na 
drogach prowadzących do szkół oraz te-
renach, gdzie najbardziej zawiewa śnieg, 
czyli w miejscowościach takich jak: Bru-
dzów, Radomice i Zbrza. W następnej ko-
lejności pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej wyjeżdżają na osiedla i inne 
drogi gminne.
 Kiedy śnieg jest już zajeżdżony, drogi 
są posypywane piaskiem i solą. W pierw-
szej kolejności posypuje się wszystkie 

Zimowe utrzymanie dróg i chodników 
Intensywne w ostatnich dniach opady śniegu, zamiecie i zawieje spowodowały, że na niektórych drogach 
panują trudne warunki. Podpowiadamy gdzie interweniować w sprawie odśnieżania dróg gminnych, powia-
towych oraz wojewódzkich, a także przypominamy o tym, jak bardzo ważne jest odśnieżanie chodników.

newralgiczne punkty, takie jak: zakręty, 
łuki, skrzyżowania i podjazdy. W przypad-
ku dużych opadów śniegu, akcja zimowa 
wspomagana jest przez sprzęt ciężki z ko-
palni i innych firm usługowych.
Poniżej podajemy także numery telefonów 
w przypadku zgłaszania odśnieżania dróg 
innej kategorii:
Drogi powiatowe: 41 354-90-34
Drogi wojewódzkie: 41 346-58-40 lub 
41 346 58 50
Drogi krajowe: 41 311-40-28

Odśnieżanie chodników
 Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, 
iż właściciele nieruchomości przyległych 
do chodnika są zobowiązani do ich sprzą-
tania, zwłaszcza dotyczy to odśnieżania 
zimą. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu porządku i czystości w gmi-
nach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008 z późn. zm.). Stosowne zapisy zo-
stały zamieszczone także w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Morawica uchwalonym przez Radę 
Gminy. Właściciele nieruchomości zapew-
niają utrzymanie czystości i porządku 
przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości, przy czym za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą dla ruchu piesze-
go położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. Jeśli ktoś nie wykonuje 
tych obowiązków zgodnie z art.10 ust. 2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach podlega karze grzywny.

 Apelujemy do mieszkańców, aby 
pamiętali o odśnieżaniu chodników 
przed swoimi posesjami i nie narażali 
ich użytkowników na konieczność cho-
dzenia ulicą. Pamiętajmy jednocześnie, 
iż usunięty śnieg nie może powodo-
wać utrudnień dla użytkowników dróg 
i chodników.

Tak przygotowywano się do zmian

 Wniosek w sprawie nadania Morawicy praw miejskich 
w ubiegłym roku, podczas konsultacji społecznych, poparło po-
nad 70 procent mieszkańców. Następnie trafił on do Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie uzyskał pozy-
tywną opinię. Zaakceptowała go również Rada Ministrów. 
 Na kilka dni przed oficjalnym uzyskaniem praw miejskich 
pracownicy Urzędu Gminy, który 1 stycznia stał się Urzędem 
Miasta i Gminy, zadbali o najdrobniejsze szczegóły – zmienione 
zostały tablice, pieczątki, a w obieg wprowadzono aktualne 
wizytówki. W piątek, na dzień przed uzyskaniem praw miej-
skich zmieniono także napis na budynku Centrum Samorządo-
wego. 
 Mieszkańcy wraz z władzami województwa i gminy uczciły 
uzyskanie praw miejskich podczas zabawy sylwestrowej na pla-
cu przed Centrum Samorządowym w Morawicy. Akt nadania 
praw miejskich na ręcę włodarza gminy wręczyła wojewoda 
świętokrzyski, Agata Wojtyszek. Oficjalne uroczystości zapla-
nowano na maj 2017 roku. Wtedy to do Morawicy zostanie 
zaproszona pani premier, a o poświęcenie miasta władze po-
proszą biskupa.

Agnieszka Olech

1 stycznia Morawica uzyskała prawa miejskie. Na 
kilka dni przed tym ważnym wydarzeniem w Urzę-
dzie Gminy przygotowania do tej zmiany szły peł-
ną parą, a pracownicy, podobnie jak sam – jeszcze 
wtedy wójt, dołożyli wszelkich starań, by w Nowy 
Rok wejść sprawnie, już jako miasto. 

Wymiana tabliczek informacyjnych na budynku Centrum Samorządowego w Morawicy
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 Do 31 stycznia 2017r. przyjmowane są w formie ankiet 
zgłoszenia do udziału w projekcie od osób zainteresowanych 
montażem we własnych budynkach mieszkalnych instalacji 
OZE t.j.: solary (kolektory słoneczne), pompy ciepła i ogniwa 
fotowoltaiczne.
 W lutym 2017r. planujemy organizację spotkań informacyj-
nych z mieszkańcami, którzy wyrażą zainteresowanie udziałem 

Ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła - Miasto i Gmina Morawica rozpoczyna przygo-
towania do pozyskania nawet do 70% dofinansowania ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii 
dla mieszkańców gminy. Tylko duże zainteresowanie mieszkańców będzie warunkiem aplikacji o środki unijne. 
Spotkania informacyjne z mieszkańcami chętnymi do skorzystania z dofinansowania ruszą już w lutym. Zgło-
szenia przyjmowane są do 31 stycznia. 

Instalacje odnawialnych źródeł energii
dla mieszkańców

w projekcie. Konieczne będzie również przeprowadzenie wizji 
lokalnych  u  osób deklarujących udział, podczas których spe-
cjaliści z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 
zbadają możliwość instalacji OZE w  budynku oraz pomogą 
dobrać moc i  rodzaj instalacji w  zależności od potrzeb zgła-
szającego. Koszt wykonania takiej wizji lokalnej będą ponosić 
osoby, które zadeklarują  swój udział w projekcie a wynosi on 

Bezpłatne powiadomienie
SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców
Miasta i Gminy Morawica już działa!

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

POBIERZ Z

Windows Store

Serwis informacyjny Kod  rejestrujący Kod  wyrejestrowujący

Sołectwa (Morawica, Bieleckie Młyny, Łabę-
dziów, Wola Morawicka)

Tak.tki121 Nie.tki121

Sołectwa (Bilcza, Dyminy, Piaseczna Górka, 
Kuby Młyny)

Tak.tki122 Nie.tki122

Sołectwa (Brzeziny, Podwole, Nida) Tak.tki123 Nie.tki123

Sołectwa (Lisów, Radomice I, Radomice II, Bru-
dzów, Zaborze)

Tak.tki124 Nie.tki124

Sołectwa (Obice, Dębska Wola, Zbrza, Chałupki, 
Chmielowice, Drochów Dolny, Drochów Górny, 
Kawczyn)

Tak.tki125 Nie.tki125
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Wójt Marian Buras z tytułem
„Samorządowego Lidera Regionu”

 Była to już jedenasta edycja rankingu Filary Polskiej Gospo-
darki, organizowanego przez portal „Puls Biznesu”. Jednak 
tytuł „Samorządowego Menedżera Regionu” został przyzna-
ny po raz piąty na podstawie badania przeprowadzanego dla 
„Pulsu Biznesu” przez firmę ARC Rynek i Opinia. W poprzednich 
latach Filary Polskiej Gospodarki przyznawano jedynie dla firm.  
Teraz po raz kolejny poproszono prezydentów, burmistrzów 
i wójtów z każdego województwa, aby sami wyłonili spośród 
siebie najlepszych Samorządowych Menedżerów Regionu (nie 
mogli oczywiście głosować na siebie). W województwie świę-
tokrzyskim znajdują się 102 gminy, a więc tylu wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miało prawo głosu. Liderami plebiscytu 
są przedstawiciele władz, którzy dobrze zarządzają finansami 
gminy, a także pozyskują fundusze zewnętrzne, sprawnie za-
rządzają oświatą, inwestują w infrastrukturę i efektywne bu-
dują aktywność społeczną. - Serdecznie gratuluję uczestnikom 
kolejnej edycji naszego rankingu „Samorządowy Menedżer Re-
gionu”, a szczególnie jego zwycięzcom. Mają prawo do tym 
większej satysfakcji, że o obecności i miejscu w nim decydu-
ją samorządowcy. Trudno o gremium bardziej kompetentne. 
Wskazując najlepszych menedżerów w gminach, nie kierują się 
kryteriami towarzysko-politycznymi, lecz rzeczywistymi doko-
naniami. To dlatego na podium zamiast prezydentów aglome-
racji z miliardowymi budżetami często są wójtowie niewielkich 
gmin, którzy potrafią z korzyścią dla lokalnych społeczności 
rozdysponować kwoty kilkaset razy mniejsze. Wielu wyróż-
nionych sprawuje zresztą swoje funkcje od kilku kadencji, co 
dowodzi, że ich umiejętności zarządcze doceniają także miesz-
kańcy – gratuluje na łamach “Pulsu Biznesu” redaktor naczelny 
Tomasz Siemieniec. 

Wójt Gminy Morawica Marian Buras otrzymał w rankingu Pulsu Biznesu Filary Polskiej Gospodarki tytuł „Sa-
morządowy Menedżer Regionu 2015 w województwie świętokrzyskim”. Była to już piąta edycja plebiscytu, 
w którym włodarz Morawicy po raz piąty z rzędu otrzymał ten zaszczytny tytuł. 

 “Puls Biznesu” wyłonił 
z  każdego województwa po 
trzech najaktywniejszych sa-
morządowców. I tak, w wo-
jewództwie świętokrzyskim 
na miejscu pierwszym, po 
raz piąty z rzędu, zdobywając tytuł „Samorządowego Lidera 
Regionu”, uplasował się wójt gminy Morawica, Marian Bu-
ras. – Tytuł Samorządowego Lidera Regionu jest dla mnie tym 
bardziej cenniejszy, że przyznają go właśnie inni samorządow-
cy – podkreślał wójt gminy Morawica, Marian Buras. – Z tego 
miejsca chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim 
samorządowcom za docenienie działań gminy Morawica oraz 
uznanie jej po raz kolejny za lidera w regionie, a tym samym za 
oddane głosy w rankingu  – dodał wójt Buras. 
 Miejsce drugie w rankingu zajął wójt gminy Bieliny Sławo-
mir Kopacz (, a miejsce trzecie przyznano Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Chęciny, Robertowi Jaworskiemu.
 Warto dodać, że nagroda „Pulsu Biznesu” Filary Polskiej Go-
spodarki przyznawana jest za działania w takich dziedzinach 
jak: pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie edukacją, 
inwestowanie w ochronę środowiska oraz efektywne budo-
wanie aktywności społecznej. Istotną cechą rankingu jest fakt, 
że zwycięzcy zostali wskazani przez lokalne władze innych sa-
morządów, a jego celem było wyłonienie firm i liderów wśród 
samorządów lokalnych, których działalność ma szczególnie po-
zytywny wpływ na rozwój regionu. 

Agnieszka Olech

około: 200 zł w przypadku ogniw fotowoltaicznych lub kolek-
torów słonecznych i 300 zł w przypadku pompy ciepła.

 Ostateczną decyzję o udziale w projekcie i wykonaniu wizji 
lokalnej zgłaszający będą mogli podjąć po spotkaniach infor-
macyjnych w  lutym 2017r. Warunkiem aplikacji przez Gminę 
o środki z RPO WŚ 2014-2020 jest zebranie grupy co najmniej 
100 – 150 mieszkańców, którzy wezmą udział w projekcie. Ze-
brane zgłoszenia i dane z ankiet będą podstawą do opraco-
wania zbiorczego wniosku o dofinansowanie projektu ze środ-
ków RPO WŚ 2014-2020, który Gmina Morawica planuje złożyć 
po ogłoszeniu naboru w II kwartale 2017r.

 Realizacja projektu będzie możliwa wtedy, gdy uzyskane 
zostanie dofinansowanie z RPO WŚ 2014-2020. W takim przy-
padku Gmina będzie zobowiązana wyłonić wykonawcę tych 
instalacji w otwartej procedurze przetargowej.

 Dofinansowanie dla mieszkańców do montażu instalacji 
OZE może wynieść od 60% do 85%, w zależności od warun-
ków naboru wniosków o dofinansowanie, który ogłosi Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca 

RPO WŚ 2014-2020. Biorący udział w projekcie będą musieli 
zabezpieczyć pozostałe środki na wkład własny. Miasto i Gmi-
na Morawica natomiast na własny koszt i własnym staraniem 
przygotuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofi-
nansowanie, podpisze umowę i będzie nadzorować realizację 
projektu oraz dokona jego rozliczenia.

Wstępny harmonogram działań przedstawia się następująco:
1. Składanie ankiet do projektu przez mieszkańców – do 
31.01.2017 r.
2. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie OZE i wykonanie wi-
zji/audytu – luty, marzec 2017
3. Złożenie przez Gminę wniosku o dofinansowanie zadania – 
II kwartał 2017 r.
4. Informacja o uzyskaniu/nieuzyskania dofinansowania – ko-
niec 2017 r. lub początek 2018 r.
5. Ewentualna realizacja zadania – 2018 r.

Ankietę można pobrać ze strony internetowej www.morawica.pl 
w zakładce Mieszkaniec/Ochrona środowiska/Instalacje odnawial-
nych źródeł energii
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY MORAWICA  

od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Miejscowość/ulica

Data odbioru zmie-
szanych odpadów 

komunalnych
 i popiołu

Data odbioru zmieszanych 
odpadów komunalnych 

(drugi odbiór dla nierucho-
mości – płatny dodatkowo) 

Data odbioru
odpadów segregowanych 

Worek
żółty i niebieski

Worek
zielony

BILCZA – ulice: Alabastrowa, Ametystowa, Baryto-
wa, Bazaltowa,  Brylantowa, Bursztynowa, Dębo-
wa, Dolomitowa, Fabryczna,  Granitowa, Jesienna,  
Jesionowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Kon-
waliowa, Koralowa, Kredowa, Krokusowa,  Kryszta-
łowa, Krótka, Krzemieniowa, Kwarcytowa, Letnia, 
Liliowa, Lipowa, Mała, Marmurowa, Modrzewiowa,  
Podgórze, Różana, Rubinowa, Sezamkowa, Skalna, 
Spacerowa, Szafirowa,  Topolowa, Tulipanowa, Tur-
kusowa, Wierzbowa, Wiosenna, Żwirowa

2-gi czwartek m-ca

12.01; 09.02; 09.03; 
13.04; 11.05; 08.06

4-ty czwartek m-ca

26.01; 23.02; 23.03; 27. 04; 
25.05, 22.06 

4-ta środa m-ca

25.01; 22.02; 22.03; 26.04; 24.05; 28.06

BILCZA – Agrestowa, Bażantowa, Bukowa, Borów-
kowa, Cisowa, Cyprysowa, Czeremchy, Jaskółcza, 
Jaśminowa,  Jawornia, Jeżynowa, Jodłowa, Kali-
nowa, Kielecka, Leśna, Osiedlowa, Osikowa, Pod-
miejska, Pogodna, Poziomkowa, Rolnicza, Rogatka, 
Słoneczna, Sokola,  Szkolna, Wrzosowa,  Zacisze, 
Zastawie, Źródlana, Żurawinowa

2-gi piątek m-ca 

13.01; 10.02; 10.03; 
14.04; 12.05; 09.06

4-ty czwartek m-ca

26.01; 23.02; 23.03; 27. 04; 
25.05, 22.06

4-ty piątek m-ca

27.01; 24.02; 24.03; 28.04; 26.05; 23.06

BILCZA - Jana Pawła II ,Żeromskiego, Ściegiennego,

2 - ga środa m-ca

11.01; 08.02; 08.03; 
12.04; 10.05; 14.06

4-ty czwartek m-ca

26.01; 23.02; 23.03; 27. 04; 
25.05, 22.06

4- ty poniedziałek  m-ca

23.01; 27.02; 27.03; 24.04; 22.05; 26.06

Miejscowość/ulica

Data odbioru zmie-
szanych odpadów 

komunalnych
 i popiołu 

Data odbioru zmieszanych 
odpadów komunalnych 

(drugi odbiór dla nierucho-
mości – płatny dodatkowo) 

Data odbioru
odpadów segregowanych 

Worek
żółty i niebieski

Worek
zielony

DYMINY, PIASECZNA GÓRKA, KUBY MŁYNY

1-sza środa m-ca

04.01; 01.02; 01.03; 
05.04; 06.05(sobota); 

07.06

3- ci czwartek m-ca

19.01; 16.02; 16.03; 20.04; 
18.05; 17.06(sobota)

3- ci czwartek m-ca

19.01; 16.02; 16.03; 
20.04; 18.05; 
17.06(sobota)

3–ci wtorek  m-ca

17.01; 21.02; 21.03; 18.04; 
16.05; 20.06

WOLA MORAWICKA

1 - szy czwartek m-ca

05.01; 02.02; 02.03; 
06.04; 04.05; 01.06

3- ci czwartek m-ca

19.01; 16.02; 16.03; 20.04; 
18.05; 17.06(sobota)

3- ci czwartek m-ca

19.01; 16.02; 16.03; 
20.04; 18.05; 
17.06(sobota)

3 – ci wtorek  m-ca

17.01; 21.02; 21.03; 18.04; 
16.05; 20.06

ŁABĘDZIÓW, RADOMICE I i II, BIELECKIE MŁYNY, 
BRUDZOW, ZABORZE,

2- gi wtorek m-ca 

10.01; 14.02; 14.03; 
11.04; 09.05; 13.06

4-ty wtorek m-ca

24.01; 28.02; 28.03; 25.04; 
23.05; 27.06

 4-ty wtorek m-ca

24.01; 28.02; 28.03; 
25.04; 23.05; 27.06

4-ty czwartek m-ca 

26.01; 23.02; 23.03;  
27.04; 25.05, 22.06

Miejscowość/ulica

Data odbioru zmie-
szanych odpadów 

komunalnych 
i popiołu 

Data odbioru zmieszanych 
odpadów komunalnych 

(drugi odbiór dla nierucho-
mości – płatny dodatkowo) 

Data odbioru odpadów segregowanych 

Worek żółty
 i niebieski

Worek zielony

PODWOLE, BRZEZINY – ulice: Bławatkowa, Błękit-
na, Chęcińska, Dąbrowa, Dębowa, Dolomitowa, 
Dworcowa, Grzybowa, Hoża, Jagodowa, Kielecka, 
ks. A. Żołątkowskiego, Leśna, Makowa, Młyńska, 
Mokra, Na Stadion, Podlesie, Polna, Radkowicka, 
Słoneczna, Sportowa, Sucha, Szkolna, Ściegienne-
go, Tarasowa, Wesoła, Wrzosowa, Wspólna, Zgoda, 
Żarnowskiego 

1- szy wtorek m-ca

03.01; 07.02; 07.03; 
04.04; 02.05, 06.06

3- ci czwartek m-ca 

19.01; 16.02; 16.03; 20.04; 
18.05; 17.06(sobota)

2-gi poniedziałek m-ca

09.01; 13.02; 13.03; 10.04; 08.05; 12.06

NIDA, BRZEZINY ul. Kolejowa, ZBRZA, DĘBSKA  
WOLA, KAWCZYN, CHAŁUPKI ZBRZA WOJDA,  CHA-
ŁUPKI ZBRZAŃSKIE, OBICE UL. OSIEDLOWA 

3 – ci wtorek  m-ca

17.01; 21.02; 21.03; 
18.04; 16.05; 20.06

_______________________
1 - szy poniedziałek m-ca 

02.01; 06.02; 06.03; 03.04; 06.05(sobota); 05.06

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

4-ty wtorek m-ca

24.01; 28.02; 28.03; 
25.04; 23.05; 27.06

________________________
3 – ci poniedziałek m-ca 

16.01; 20.02; 20.03; 22.04(sobota); 15.05; 19.06; 

MORAWICA, BRZEZINY – ulice: Nidziańska, Przemy-
słowa, Perłowa, Nad Zalewem, Bajkowa, Tęczowa, 
Komunalna, Sarnia

1-szy piątek m-ca 

07.01(sobo-
ta);03.02;03.03; 07.04; 

05.05; 02.06

3- ci czwartek m-ca 

19.01; 16.02; 16.03; 20.04; 
18.05; 17.06(sobota)

3 - cia środa m-ca 

18.01; 15.02; 15.03; 19.04; 17.05; 21.06
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 Przedstawiciele chińskiego miasta Shangrao z jego włodarzem na 
czele oraz urzędnikami podczas wizyty w Polsce odwiedzili Kraków, 
Morawicę i Warszawę. - Do nas przyjechali prosto z Krakowa. Spędzili 
w Morawicy jeden dzień wnikliwie zapoznając się z naszą sytuacją eko-
nomiczną, gospodarczą, ofertą inwestorską, ale nie tylko. Byli także 
żywo zainteresowani sprawami oświaty czy kultury. Prosto z Morawicy 
udali się do Warszawy, a stamtąd do Sankt Petersburga w Rosji – poin-
formował wójt gminy Morawica, Marian Buras. - Cieszę się, że wśród 
tak dużych miast w planie wizyty chińskiej delegacji znalazła się tak-
że gmina Morawica. Muszę powiedzieć, że byli żywo zainteresowani 
funkcjonowaniem gminy na wielu płaszczyznach. Zadawali bardzo 
dużo pytań, bo dla nich wszystko jest tutaj nowe. Przypomnę tylko, 
że oni żyją w wielomilionowym kraju, w którym odległość pomiędzy 
miastami wynosząca 450 kilometrów jest odległością stosunkowo 
niewielką. Tyle właśnie dzieli ich od miasta Taizhou, partnera miasta 
Kielce od 2009 roku. Kilka tygodni temu gościłem tam z wizytą gospo-
darczo-kulturalną, podczas której w trakcie “Polish week” promowa-
łem walory gminy Morawica, a głównie tereny inwestycyjne. Podczas 
wizyty prowadziliśmy także szereg rozmów biznesowych z potencjal-
nymi inwestorami. Specjalnie na wyjazd przygotowaliśmy w języku 
chińskim ponad 2 tysiące egzemplarzy folderów promujących tereny 
inwestycyjne w gminie Morawica. Wszystko wskazuje na to, że nasza 
gmina spodobała się przedstawicielom miasta Shangrao i postanowili 
odwiedzić nas osobiście. Widać było, że znali naszą gminę, odwiedzali 
wcześniej stronę internetową, a wybór Morawicy nie był przypadkowy. 
Najwyraźniej w Polsce robią rekonesans celem poznania struktur inwe-
stycyjnych na rynku polskim – mówi wójt Marian Buras.
 Chińska delegacja była wprost zachwycona gminą Morawica. Wójt 
Marian Buras przedstawił zebranym prezentację multimedialną doty-
czącą gminy, mówiąc o ogólnym jej rozwoju od czasów 1990 roku. 

Delegacja z Chin gościła
w Gminie Morawica

Siedmioosobowa delegacja przedstawicieli chińskiego miasta Shangrao w Henfeng z prowincji Jiangxi gościła 
z wizytą w Gminie Morawica. Goście zapoznali się z sytuacją ekonomiczną i gospodarczą gminy, oświatową, 
ale i kulturalną. Morawicą byli zachwyceni. 

Goście wyrazili swój podziw dotyczący ogromnego postępu, jaki do-
konał się na przełomie minionych lat. Docenili także rozwój infrastruk-
tury oraz nowoczesne rozwiązania zastosowane w realizowanych in-
westycjach. Zwiedzili też Krytą Pływalnię „KORAL”, halę „Bilcza, osiedla 
mieszkaniowe oraz szkołę, przedszkole i żłobek w Bilczy.
 Warto podkreślić, że nie była to jeszcze rewizyta władz miasta 
Taizhou. Ta została zaplanowana na wiosnę. - Być może nasza wizy-
ta gospodarcza zaowocuje pojawieniem się potencjalnego inwestora 
z Chin. Chcę tylko zaznaczyć, że zawsze przy rozmowach z inwesto-
rami jesteśmy zainteresowani tymi branżami, które oczywiście dadzą 
miejsca pracy naszym mieszkańcom, ale nie będą też wywierać nega-
tywnych skutków na środowisko – podkreśla wójt Marian Buras. 

Agnieszka Olech

Delegacja z Chin przekazała symboliczne podarunki dla władz gminy

 Godła Nasze Dobre Świętokrzyskie 2016 otrzymało 17 najlepszych 
świętokrzyskich marek w różnych kategoriach. Nagrodzone zostały 
najlepsze produkty, które zostały uhonorowane tytułem Najlepszy Pro-
dukt Świętokrzyski. Prezentacja i głosowanie na najlepsze nominacje 
trwało przez kilka tygodni. Laureatów godła Nasze Dobre Świętokrzy-
skie wybrali klienci i kapituła konkursu . Czytelnicy zdecydowali zaś, do 
kogo trafi tytuł Najlepszy Produkt Świętokrzyski.
 Godła Najpopularniejszy i Najlepszy Produkt Świętokrzyski w kate-
gorii produktu przemysłowego przyznano dla ESKA OKNA z Morawicy 
za energooszczędne okna ESKA LINE z niewidocznymi zawiasami i je-
dynej na rynku kolorystyce barwienia w masie antracyt. Podziękowania 
za nagrody złożyła właściciel firmy ESKA OKNA Ewa Sierzputowska.
 Uroczysta gala była uroczystością dla ESKA OKNA, której produkty 
i usługi warte są szerokiej promocji ze względu na swoją wysoką jakość 
i atrakcyjność. Tegoroczny laureat ESKA OKNA w konkursie Nasze Dobre 
Świętokrzyskie to wyjątkowa marka, za którą oprócz profesjonalizmu 

ESKA OKNA z Morawicy laureatem
nagrody „Nasze Dobre Świętokrzyskie”

Nagrody odebrała właściciel firmy ESKA OKNA Ewa Sierzputowska 

17 listopada, podczas uroczystej gali w Kielcach 
zaprezentowano laureatów tegorocznego kon-
kursu Nasze Dobre Świętokrzyskie 2016. Godło 
„Nasze Dobre Świętokrzyskie” otrzymała jedna 
z firm z terenu gminy Morawica ESKA OKNA. 

stoi siła tradycji regionu. - Dwie nagrody - Godła Nasze Dobre Święto-
krzyskie i tytuł Najlepszego Produktu Świętokrzyskiego, które otrzymała 
ESKA OKNA to olbrzymi prestiż dla firmy. To promocja firmy przyczynia-
jąca się w znaczący sposób do zwiększenia popularności marki ESKA 
OKNA - mówi dyr. ds. handlowych, Wojciech Sierzputowski.

Redakcja 
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Łączy tysiące osób w mądrym 
pomaganiu

Mowa oczywiście o „Szlachetnej Paczce”. W tym roku, szlachetną akcję na terenie gminy Morawica poprowa-
dziła Agata Pietrzyk. Ośmiu wolontariuszy i wielu darczyńców sprawiło, że piękne święta w tym roku miało aż 
szesnaście potrzebujących rodzin z terenu gminy Morawica. 

 - Mieliśmy tylko miesiąc na zorganizowanie wszystkiego. 
Gdyby nie ogrom pracy wszystkich wolontariuszy i gorące serca 
darczyńców nie udałoby się nam. Z tego miejsca pragnę wszyst-
kim zaangażowanym złożyć gorące podziękowania – dziękowała 

podczas wielkiego finału w Centrum Samorządowym w Mora-
wicy, Agata Pietrzyk, lider szlachetnej paczki regionu Morawica. 
- Wszystkie rodziny dostały to, czego potrzebowały. Jeden z dar-
czyńców nie dosyć, że podarował to nawet zamontował kuchenkę 

 Wykład zostanie podzielony na dwa bloki tematyczne. 
W pierwszej części będą omawiane metody zwiększenia reten-
cji wody deszczowej w miejscach publicznych, w głównej mie-
rze zastosowanie ogrodów deszczowych jako elementu walki 
z lokalnymi podtopieniami. W drugiej części prelekcji  nacisk 
położony będzie na zagadnienia związane z rolą przydomo-
wych ogródków deszczowych. Uczestnicy dowiedzą się jakie 
są rodzaje ogrodów deszczowych i jak samodzielnie wykonać 
taki ogród. Uzyskają 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 
otrzyma materiały szkoleniowe w postaci płyty DVD z nagrany-
mi broszurami o ogrodach deszczowych.

Jak walczyć z problemem lokalnych podtopień 
 Zorganizowanie prelekcji ma przede wszystkim cel eduka-
cyjny. - Eksperci będą mówić o tym, jak w naturalny, nie in-
wazyjny, a wręcz przyjazny dla środowiska sposób walczyć 
z  problemem lokalnych podtopień, które dotykają nie tylko 
Piaseczną Górkę, ale i wiele innych miejscowości. Efektem pre-
lekcji ma być zachęcenie uczestników do zakładania publicz-
nych, jak i przydomowych ogrodów deszczowych – mówi Ali-
cja Jamorska Kurek, wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkańców 
Piasecznej Górki “Z GÓRKI”. - Koncepcję zakładania ogrodów 
deszczowych postanowiliśmy zaszczepić tuż przed wiosenny-
mi pracami w ogrodach. Warto podkreślić, że woda opadowa 
trafiając na nieprzepuszczalne podłoża typu parkingi, ulice, czy 
dachy budynków nie może swobodnie przesiąkać w głąb zie-
mi. Na skutek zwiększonego spływu powierzchniowego w wy-
niku gwałtownych i obfitych opadów dochodzi do przeciąże-
nia i zanieczyszczenia odbiorników wody opadowej. Jest to 
jedna z głównych przyczyn występowania powodzi i lokalnych 

Będą rozmawiać o ogrodach deszczowych
O rodzajach ogrodów deszczowych, które chronią przed lokalnymi podtopieniami i o tym, jak samodzielnie 
taki ogród założyć będzie można się dowiedzieć już 13 lutego. O godzinie 16:00, w Samorządowym Centrum 
Kultury w Morawicy odbędzie się prelekcja na temat ogrodów deszczowych, która finansowana jest ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach inicjatywy “Przeciwdziałanie 
lokalnym podtopieniom w miejscowości Piaseczna Górka” realizowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców 
Piasecznej Górki “Z GÓRKI”.

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 Dorota Winiarska.  

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 odprowadzającą wodę z dachu.

Założenie takiego ogrodu nie jest trudne. 
 O tym, gdzie najlepiej zlokalizować ogród deszczowy, jakie 
materiały są potrzebne do jego budowy oraz jak dobrać rośliny 
mieszkańcy  mogą dowiedzieć się podczas prelekcji, która od-
będzie się 13 lutego w Centrum Samorządowym w Morawicy 
ul Spacerowa 7, o godz. 16.00. Prelekcję poprowadzi magister 
inż architektury krajobrazu, wieloletni praktyk - Anna Juszczyk.
 Prelekcja finansowana jest ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
inicjatywy “Przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom w miej-
scowości Piaseczna Górka” realizowanej przez Stowarzyszenie 
Mieszkańców Piasecznej Górki “Z GÓRKI” i projektu „Aktywne 
Świętokrzyskie – społeczności lokalne dla środowiska”.
 Serdecznie zapraszamy.

Redakcja
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 - To wielka uroczystość dla naszej parafii. Drugiej już chyba 
takiej nie będzie - powiedział na początku mszy świętej ks. Cze-
sław Krzyszkowski, proboszcz lisowskiej parafii. - Z 327 parafii 
w Polsce pod wezwaniem Św. Mikołaja, tylko nieliczne mają 
relikwie Św. Mikołaja - zaznaczył ks. Czesław Krzyszkowski.

Relikwiarz będzie dostępny dla wiernych
 Relikwiarz został umieszczony przy bocznym ołtarzu Mat-
ki Bożej, gdzie będzie cały czas dostępny dla wiernych. Reli-
kwie znajdują się w niewielkiej, płaskiej buteleczce, o wyso-
kości około 9 centymetrów. Jest to ciecz, zwana „manną”. Ze 
szczątków świętego od początku miała bowiem, w cudowny, 
niewyjaśniony sposób wydobywać się pachnąca ciecz, zbliżona 
wyglądem do kaszy manny. Raz w roku jest ona wydobywana 
z sarkofagu.

Czym są relikwie?
 Relikwie świętego Mikołaja do Kościoła w Lisowie wpro-
wadzili biskup Jan Piotrowski oraz proboszcz parafii, Czesław 
Krzyszkowski. Podczas kazania biskup zaznaczał, że potrzeba 
nam ducha miłosierdzia, solidarności i wrażliwości. - Nie cho-
dzi tylko o jeden wieczór, jedną noc czy o hałaśliwą świąteczną 
reklamę. Potrzeba nam, żebyśmy nauczyli się żyć przykładem 
świętego Mikołaja - mówił biskup. - Ludzie powinni wzajem-

Relikwie Świętego Mikołaja
wprowadzono do kościoła w Lisowie

Relikwie świętego Mikołaja są już w Kościele pod jego wezwaniem. Ksiądz Biskup Jan Piotrowski poprowadził  
mszę świętą w Lisowie, podczas której wprowadzono tutaj relikwie Świętego Mikołaja. Świętość przyjechała 
do Lisowa prosto z włoskiego Bari, gdzie pobrano ją z sarkofagu świętego Mikołaja. 

nie sobie służyć. - Tego dziś uczy nas święty Mikołaj, a obec-
ność jego relikwii ma nam o tym przypominać. Relikwie same 
w sobie nie mogą być jednak przedmiotem bałwochwalczego 
kultu, bo kolana zginamy przed Jezusem i przed jego eucha-
rystyczną obecnością. Relikwie są jedynie pamięcią o świętym 
i przypominają prawdę o świętych obcowaniu - zaznaczał 

gminy Morawica, Marian Buras oraz Starosta Powiatu Kieleckie-
go Michał Godowski, który paczkę przekazał od pracowników 
Starostwa Powiatowego. Marzenia obdarowanych rodzin nie 
mogłyby się spełnić, gdyby nie zaangażowanie ośmiu niezłom-
nych, cudownych ludzi o wielkich sercach: Agaty Pietrzyk, Ilo-
ny Miszczyk, Joanny Ryk, Karoliny Majos, Karoliny Gajek, Ilony 
Wzorek, Katarzyny Świetlickiej i Piotra Moskwy. Rozwozić paczaki 
pomogli druhowie z OSP z Lisowa oraz Michał Tworek z Brzezin, 
a wskazać rodziny pomogli sołtysi oraz pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.
 Bez wątpienia wszystkim zaangażowanym w projekt „Szla-
chetnej Paczki” należą się wielkie podziękowania. Dzięki nim, aż 
szesnaście rodzin z terenu gminy Morawica, miało piękniejsze 
święta. Pamiętajmy też, że warto pomagać, a kolejna akcja „Szla-
chetnej Paczki” już za rok!

Agnieszka Olech

gazową pewnej mamie z niepełnosprawną córką. Kuchenek gazo-
wych przekazaliśmy aż pięć. Była też pralka i pompa odsysająca dla 
chorego chłopca. To wszystko dzięki wielu wspaniałym ludziom, 
którzy podarowali wspaniałe święta szesnastu rodzinom – podkre-
ślała Agata Pietrzyk.  
 Za nami wielki Finał Szlachetnej Paczki Rejonu Morawica. Po-
darunki zostały już dostarczone do potrzebujących rodzin. W tym 
roku ośmiu wspaniałych ludzi, wolontariuszy odwiedziło trzy-
dzieści rodzin z naszej gminy. Do projektu włączyli szesnascie, co 
świadczy o tym jak bardzo kryteria paczkowe są „rygorystyczne” 
i o tym, że Szlachetna Paczka pomaga rodzinom, które żyją tylko 
w niezawinionej biedzie, i które same również starają się wyjść 
z tej trudnej sytuacji. Morawicka, niezłomna drużyna „Szlachet-
nej Paczki” spełniła marzenia aż szesnastu rodzin. Kosztowało 
ich to mnóstwo zaangażowania i wytężonej pracy, ale jak sami 
twierdzą, było warto. - Patrząc na radość tych wszystkich obda-
rowanych ludzi łezka kręciła się nam w oku. Wszyscy deklaruje-
my, że za rok równie mocno zaangażujemy się, bo to cudowna 
akcja – zapewniała Ilona Miszczyk, jedna z wolontariuszek.
 Wszyscy wolontariusze zgodnie podkreślali, że moment prze-
kazania prezentów potrzebującym rodzinom to niezwykle wzru-
szające i niezapomniane chwile. W akcję na terenie gminy Mora-
wica od lat włączają się także uczniowie gimnazjum w Morawicy 
pod opieką nauczycielek Doroty Molendowskiej i Edyty Groszek. 
- Gimnazjaliści z Morawicy „Szlachetną Paczkę“ przygotowują od 
samego początku. Nigdy nikogo nie musieliśmy do tego nama-
wiać. Dzięki nim i ich rodzicom prawdziwie potrzebujący będą 
mieli wspaniałe święta – mówi Dorota Molendowska, nauczyciel-
ka Gimnazjum w Morawicy.
 W Centrum Samorządowym w Morawicy, gdzie mieściła się 
siedziba szlachetnej paczki regionu Morawicy, na ręce uczniów 
i wolontariuszy specjalne podziękowania złożył osobiście wójt 
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W przygotowanie tegorocznej Szlachetnej Paczki włączyło się wiele osób

Relikwie Świętego Mikołaja do Kościoła w Lisowie wprowadzili biskup Jan Piotrowski 
oraz proboszcz parafii, ks. Czesław Krzyszkowski
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 Przeprowadzone na terenie gminy Morawica szkolenie 
podstawowe odbyło się według nowego programu dla stra-
żaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu 
kieleckiego. W ramach szkolenia ratownicy OSP zapoznali się 
ze sprzętem i armaturą wodną do podawania wody i piany, 
podręcznym sprzętem gaśniczym, zasadami gaszenia pożarów 
wewnętrznych i zewnętrznych, sprzętem ochrony dróg odde-
chowych oraz metodami uwalniania osób poszkodowanych 
z samochodów przy użyciu sprzętu hydraulicznego i pneuma-
tycznego. Szkolenie zakończyło się testem, a jego uroczyste za-
kończenie odbyło się w Centrum Samorządowym w Morawicy. 
Przeszkolonym druhom zaświadczenia ukończenia szkolenia 
wręczył osobiście Komendant Miejski Państwowej Straży Po-
żarnej st. Bryg. Sylwester Hamera oraz wójt gminy Morawica, 
Marian Buras. Gratulacje złożył także prezes Gminnego Zarzą-
du OSP Zygmunt Domagała oraz Wiceprezes Zarządu Powiato-
wego OSP Marian Tworek.
 Uroczystość stała się także doskonałą okazją do podzięko-
wania druhnom z OSP Wola Morawicka za udział w Krajowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych. – Mamy bogate tradycje 
strażackie i fantastyczne, bardzo dobrze przeszkolone straże. 
OSP z Woli Morawickiej jest bardzo dobrą jednostką, a drużyna 
dziewcząt włożyła wiele pracy w przygotowania do zawodów 
wojewódzkich, podczas których obroniła tytuł mistrza i repre-
zentowała województwo podczas zawodów krajowych. Dzię-
kuję za trud i zaangażowanie każdorazowo wkładany w przy-
gotowanie do zawodów – dziękował wójt gminy Morawica, 
Marian Buras. 

Agnieszka Olech 

Zakończyło się szkolenie
podstawowe strażaków OSP

Na terenie gminy Morawica przeprowadzono szkolenie podstawowe dla strażaków z Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Zaświadczenia zakończenia kursu osobiście wręczył strażakom Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej st. Bryg. Sylwester Hamera. Specjalne podziękowania za udział w Krajowych Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych odebrały także druhny z OSP Wola Morawicka.
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Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP Marian Tworek składa podziękowania na ręce 
druhen i druhów 

Strażacy odebrali zaświadczenia z ukończenia kursu szkoleniowego

biskup Piotrowski. Warto podkreślić, że biskup Jan Piotrow-
ski oraz ksiądz Adam Perz, Kanclerz Kurii Biskupiej mieli duży 
wkład w pozyskanie relikwii świętego. To między innymi dzięki 

ich staraniom zostały one sprowadzone z włoskiego Bari, gdzie 
pobrano je z  sarkofagu św. Mikołaja. - Święty Mikołaj wasz 
patron, to święty o wielkim sercu, przepełnionym miłością - 
podkreślił biskup Jan Piotrowski. - To właśnie dobroć jego serca 
wcieliła się w dobre i szlachetne czyny miłosierdzia, pomocy 
ubogim i potrzebującym - powiedział w homilii biskup kielecki.
 - Dzisiejsza uroczystości była niezwykle ważna dla miesz-
kańców Lisowa – mówił proboszcz parafii w Lisowie, ksiądz 
Czesław Krzyszkowski wyjaśniając, że teraz dzieci mogą na 
własne oczy przekonać się, że święty Mikołaj to nie duży kra-
snal czy starszy pan z siwą brodą, ale święty biskup. Na za-
kończenie uroczystej Mszy Świętej wszystkie dzieci z parafii od 
pierwszego roku życia do VI klasy włącznie otrzymały od Miko-
łaja jednakowe paczki, które przygotowała parafia w Lisowie 
oraz parafialne Koło Caritas.
 Żyjący w III wieku Święty Mikołaj był biskupem Miry w Azji 
Mniejszej. Jest jednym z najbardziej znanych świętych czczo-
nych nie tylko w kościele rzymskokatolickim, ale i prawosław-
nym.

Agnieszka OlechNa zakończenie uroczystej Mszy Świętej dzieci z parafii otrzymały od Mikołaja jednako-
we paczki
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 8 grudnia, w Morawicy podsumowano przeprowadzone 
w  2016 roku inwestycje drogowe. W Bilczy dokonano sym-
bolicznego otwarcia wyremontowanych w tym roku dróg, 
które poświęcił ks. kanonik Marek Mrugała, proboszcz para-
fii w  Bilczy. W uroczystości symbolicznego przecięcia wstęgi 
i tym samym otwarcia nowej infrastruktury drogowej udział 
wzięła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. - Jestem pod 
ogromnym wrażeniem działań władz gminy Morawica, nie tyl-
ko pod względem rozwoju infrastruktury drogowej – podkre-
ślała wojewoda Agata Wojtyszek. - Bardzo się cieszę, że w gmi-
nie Morawica wykorzystano wszystkie przyznane dotacje, bo 
trzeba powiedzieć, że są na terenie naszego województwa 
gminy, które pomimo przyznanego dofinansowania na remont 
dróg nie wykorzystały tych pieniędzy. Z przykrością musimy je 
zwracać do budżetu państwa. Niewykorzystane środki na drogi 
to także mniej pracy dla przedsiębiorców. Myślę, że w kwestii 
przeprowadzania inwestycji gmina Morawica może być sta-
wiana za wzór – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek, deklaru-
jąc kolejne wsparcie. - Na przebudowę infrastruktury drogowej 
na terenie gminy Morawica tylko w tym roku przekazaliśmy 
z budżetu państwa blisko 1,5 miliona złotych dofinansowania. 
Te środki zostały w stu procentach wykorzystane. Deklaruję, że 
w kolejnych latach będziemy podtrzymywać naszą współpracę 
– zapewniła wojewoda, Agata Wojtyszek.
 Zadowolenia z realizacji rekordowej w tym roku liczby dróg 
na terenie gminy Morawica nie krył jej włodarz, wójt Marian Bu-
ras. - Śmiało można powiedzieć, że to była prawdziwa rewolucja 
drogowa – mówi wójt gminy Morawica, Marian Buras. -  W żad-
nym roku nie zrobiliśmy tylu dróg. W dużej mierze to zasługa 
również pani wojewody, która przyznała środki na realizację tak 
zwanych “powodziówek” w kwocie blisko 1,5 miliona złotych. 
Kolejne dofinansowanie w wysokości nieco ponad 300 tysięcy 
złotych otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Za przychylność i wsparcie w przyznaniu tych środków pragnę 
w imieniu mieszkańców złożyć serdeczne podziękowania na 
ręce wojewody Agaty Wojtyszek – dziękował wójt gminy Mo-
rawica, Marian Buras, wręczając kwiaty w podziękowaniu. Jak 
zaznaczono podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanych 
dróg, 2 miliony 863 tysiące złotych gmina Morawica wydała na 
realizację infrastruktury drogowej z własnego budżetu. Zdaniem 
obecnych podczas otwarcia radnych, te inwestycje były bardzo 
potrzebne. - Nowe drogi to większe bezpieczeństwo zarówno 
dla pieszych jak i kierowców. Bardzo dużo dróg zostało zrobio-
nych w Bilczy, za co składam wielkie podziękowania na ręce 
wszystkich radnych, którzy patrzą na naszą gminę globalnie, 
wykonując najbardziej priorytetowe zadania – zaznaczył radny 
Tomasz Domagała. Podziękowania dla radnych złożył także wójt 
gminy Morawica, Marian Buras. - Dziękuję wszystkim radnym 
za przychylność i zrozumienie. W roku bieżącym udało nam się 
wykonać rekordową liczbę dróg, ale na tym nie poprzestajemy. 
Jesteśmy na etapie planowania kolejnych dróg w roku 2017 – 
zapowiedział wójt Marian Buras.
 Warto przypomnieć, że w tym roku Gmina Morawica wyko-
nała aż cztery drogi ze środków na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych, w ramach których przebudowano ul. Rolniczą i ul. 
Bursztynową w Bilczy, ul. Łąkową na granicy Piasecznej Górki 
oraz Bieleckich Młynów, a także ul. Chabrową w Dyminach. 
Poza tym z tych samych środków na terenie gminy Morawi-
ca końca już dobiega odbudowa drogi powiatowej Drochów 

Rewolucja drogowa w Morawicy
11 kilometrów dróg za łączną kwotę 4 milionów 600 tysięcy złotych wybudowano  na terenie gminy Morawica 
w 2016 roku. Zdaniem władz gminy to najlepszy rok w historii zrealizowanych inwestycji drogowych. Na nowe 
drogi pozyskano ponad 1 milion 700 tysięcy złotych dofinansowania. 

Dolny – Chmielowice. Na to zadanie dofinansowanie otrzy-
mał Powiat Kielecki w wysokości do 80%, a pozostałą część 
po połowie z własnych budżetów płacą za realizację inwestycji 
samorządy Powiatu Kieleckiego i - w ramach pomocy dla po-
wiatu - Gminy Morawica.
 W roku 2016 na terenie gminy Morawica sumie wykonano 
drogi o łącznej długości: 11 019 metrów. Łączna wartość inwe-
stycji: 4 608 476,93 zł, w tym:
• dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 427 819,00 zł
•  dofinansowanie z PROW: 316 785,00 zł
• środki własne budżetu gminy: 2 863 872,93 zł
Projekty współfinansowane z budżetu państwa:
• ul. Rolnicza i ul. Bursztynowa w Bilczy,
• ul. Łąkową na granicy Piasecznej Górki oraz Bieleckich Mły-
nów,
• ul. Chabrową w Dyminach, 
• droga powiatowa Drochów Dolny – Chmielowice. 
W ramach wszystkich tych zadań inwestycyjnych wykonano 
drogi o łącznej długości 6060 metrów, w tym jezdnie asfal-
towe, chodniki z kostki brukowej, odwodnienie, oznakowanie 
poziome i pionowe.
 Projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa 
na podstawie umów z Wojewodą Świętokrzyskim, w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
• Przebudowa drogi ul. Ściegiennego w Brzezinach - odcinek 
180 m, wartość zadania: 146 075,55 zł
• Przebudowa drogi ul. Trzcianki w Lisowie - odcinek 850m, 
wartość zadania: 214 661,53 zł
• Przebudowa drogi ul. Pod Stawami w Brudzowie i Zaborzu 
- odcinek 1440m, wartość zadania: 283.193,98 zł

 W sumie drogi o łącznej długości 2 470m i wartości 643 
931,06 zł, w tym dofinansowanie z PROW: 316 785,00 zł
 Projekty finansowane w ramach środków własnych budże-
tu Gminy:
1. Przebudowa drogi ul. Parkowej w Lisowie:
2. Przebudowa drogi ul. Cichej w Lisowie
3. Przebudowa drogi ul. Wrzosowej w Bilczy
4. Przebudowa dróg ul. Kruczej i Sportowej w Piasecznej Górce
5. Przebudowa dróg Zbrza-Góra i Zbrza-Wojda 
6. Przebudowa drogi ul. Źródlanej w Obicach.

W sumie drogi o łącznej długości 2 489m i wartości 810 855,43 zł, 

Podczas uroczystego otwarcia dróg dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi
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 To była już 21. Wigilia organizowana 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej dla starszych i samotnych mieszkań-
ców gminy Morawica. Każdego roku 
odbywa się ona w innej miejscowości. 
- Idea świątecznych spotkań narodziła 
się dokładnie 21 lat temu. Pierwsza wi-
gilia dla starszych i samotnych została 
zorganizowana w Radomicach. Od tam-
tej pory, tuż przed świętami tradycyjnie 
już zasiadamy do wspólnego stołu wraz 
z mieszkańcami – mówi Kazimiera Sza-
łas, kierownik GOPS w Morawicy.
 W tym roku, na wigilijną wieczerzę 
zaproszono gości do Szkoły Podstawo-
wej w Chmielowicach. Uroczystość roz-
poczęła się od odczytania przez sołtysa 
miejscowości Daniela Strzeszkowskiego 
ewangelii według Świętego Łukasza. 
Po wspólnej modlitwie podzielono się 
opłatkiem, a wójt gminy Morawica, Ma-
rian Buras, złożył wszystkim życzenia. 
- Życzę, aby święta przyniosły radość 
i życzliwość w waszych domach, a nowy 
nadchodzący rok sprawił, byśmy byli 
szczęśliwi, bez względu na trudności. 
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia życzę wszystkim Państwu 
wewnętrznego spokoju, wytrwałości 
i  zdrowia – życzył gospodarz gminy, 
wójt Marian Buras. – Święta Bożego 
Narodzenia to wyjątkowy czas, dlate-
go miło jest spotkać się w gronie osób, 
które jak ja nie chcą być same, z osoba-
mi w podobnej sytuacji życiowej, któ-

Maluchy z Chmielowic
zachwyciły podczas Wigilii 

Tegoroczna Wigilia dla starszych i samotnych z terenu gminy Morawica miała niepowtarzalną atmosferę. Ma-
luchy ze szkoły z Chmielowic zachwyciły gości pięknymi jasełkami, a “Drochowianie” zachęcili do wspólnego 
śpiewania kolęd. Był też opłatek, wzajemne życzenia i łzy wzruszenia. 
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re doskonale rozumieją problemy osób starszych i samotnych – powiedziała jedna 
z uczestniczek spotkania wigilijnego. – Wspaniale jest podzielić się opłatkiem, wspól-
nie pomodlić i zaśpiewać kolędy. Organizatorom spotkania należą się duże podzięko-
wania, że dają nam okazję do Wigilii w większym gronie – podsumowała. 
 Po życzeniach od wójta, Mariana Burasa, przyszedł czas na połamanie się opłat-
kiem i wieczerzę wigilijną. Stoły dosłownie uginały się od pysznych, świątecznych po-
traw przygotowanych przez mieszkanki Chmielowic. - Nie zabrakło kilku rodzaju ryb, 
wigilijnego barszczu, tradycyjnych pierogów, bigosu, krokietów z barszczem czerwo-
nym, różnego rodzaju sałatek i ciast – wymieniała Izabela Strzeszkowska z Chmielo-
wic.
 Uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chmielowicach, 
którzy zachwycili zebranych swoimi talentami. Do wspólnego kolędowania zaprosił 
zebranych zespół ludowy “Drochowianie”.

Agnieszka Olech 

Jasełka i kiermasz świąteczny
w Centrum Samorządowym w Morawicy

Centrum Kultury w Morawicy wyszło naprzeciw oczekiwaniom miłośników oryginalnych ozdób i ręcznie ro-
bionych prezentów, organizując już po raz trzeci Kiermasz Bożonarodzeniowy. Tradycyjnie połączony on został 
z jasełkami i koncertem kolęd.

 Hol na parterze Centrum Samorządowego w Morawicy 
przyciągał magią kolorów i świąt. Stanęły tu kramy, na których 
lokalni artyści wystawili własnoręcznie wykonane ozdoby świą-
teczne. Stoiska dosłownie uginały się od bombek, łańcuchów, 
aniołków, gwiazdek, mikołajów, kartek świątecznych, stroików 

i choinek. - To są tak piękne i oryginalne rzeczy, że trudno się 
na coś zdecydować – mówił zachwycony piłkarz ręczny, re-
prezentant Polski, brązowy medalista oraz wicemistrz świata 
Sławomir Szmal, który wraz z żoną nie tylko odwiedził tego-
roczny Kiermasz Bożonarodzeniowy w Morawicy, ale obejrzał 

Dzieci dały niezapomniany występ jasełkow
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 Mikołajki w Centrum Kultury w Morawicy odbyły się już po raz 
czwarty. Tegoroczne ściągnęły prawdziwe tłumy. - Każdego roku 
staramy się, aby Mikołajki dla najmłodszych mieszkańców gminy 
Morawica były inne. W tym roku postanowiliśmy zaprosić Magika 
Markusa, który pokazał dzieciom prawdziwą magię, a warto pod-
kreślić, że jest on twórcą niezwykle ciekawych trików i efektów ilu-
zjonistycznych – mówi Teresa Badowska, dyrektor Centrum Kultury 
w Morawicy i dodaje, że takich tłumów, jak w tym roku, podczas 
zabawy Mikołajkowej jeszcze nie było. - Przybyło do nas ponad czte-
rysta dzieci z całej gminy. Ogromnie się cieszymy, że nasza zabawa 
Mikołajkowa tak przypadła do gustu maluchom i z każdym rokiem 
przybywa ich do naszego Centrum Kultury coraz więcej – dodaje 
dyrektor Teresa Badowska. 
 Na Mikołajki do Centrum Samorządowego w Morawicy mogło 
przyjść każde dziecko z terenu gminy Morawica. Wystarczyło wcze-

Magicznie na Mikołajki w Morawicy
W tym roku ponad czterysta dzieci z terenu gminy Morawica wzięły udział w niezwykłych Mikołajkach. Na 
deskach Centrum Kultury w Morawicy najmłodszych niezwykłą magią i iluzją bawił Magik Markus, a najpraw-
dziwszy Święty Mikołaj rozdał dla wszystkich prezenty.  
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śniejsze zgłoszenie. Ze względu na dużą ilość dzieci Magik Markus 
wystąpił dwa razy. Warto podkreślić, że Magik Markus jest laure-
atem wielu nagród na międzynarodowych festiwalach iluzji. W Cen-
trum Samorządowym w Morawicy zachwycił wprost najmłodszych 
pokazem „Czary-Mary Na Wesoło”. - Na podstawie trików pokazuję 
dzieciom jak działa fizyka, elektryczność i chemia. Do magicznych 
sztuczek angażuję dzieci. Staram się tez tłumaczyć wiele zjawisk, 
które mogłyby wydawać się niewytłumaczalne – mówił Magik Mar-
kus. 
 Po magicznym pokazie dla wszystkich przygotowano również 
paczki. Dzieci były pod wrażeniem przedstawienia, ale z niecierpli-
wością czekały też na pojawienie się Świętego Mikołaja. Do tego 
spotkania przygotowywały się bardzo skrupulatnie, a lista życzeń 
do świętego była długa. Po rozdaniu paczek wszyscy udali się przed 
Centrum Samorządowe w Morawicy, gdzie z okazji Mikołajek dwu 
i pół letni Mikołaj Grychowski z Bilczy wraz z wójtem Marianem 
Burasem odpalił świąteczną bombkę. 

Agnieszka Olech 

również jasełka. Jego zdaniem, tego typu wydarzenia wpro-
wadzają w niezwykły klimat świąt. - W Morawicy zdecydowa-
nie święta czuć już w powietrzu – mówił znany szczypiornista, 
a artyści wystawiający świąteczne cudeńka podczas Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego podkreślali że ręcznie wykonane ozdoby 
świąteczne wracają do łask. - Są niepowtarzalne i wyjątkowe – 
zachęcali zgodnie artyści. 
 W tym samym czasie na deskach morawickiego Centrum 
Kultury uczniowie Zespołu Szkół w Bilczy oraz schola parafialna 
z Bilczy wystawili piękne jasełka. Fantastyczne stroje z epoki, 
piękne rekwizyty i niesamowita gra aktorska młodych arty-
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stów przeniosły widzów w iście świąteczny klimat, pomagając 
wczuć się w magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 
Fantastycznie zaprezentował się również Zespół Pieśni i Tańca 
Morawica, prezentując zebranym najpiękniejsze Polskie kolędy 
i pastorałki.
 Jak widać, Jasełka i Kiermasz Bożonarodzeniowy w Cen-
trum Samorządowym w Morawicy, zapisały się już na stałe 
w kalendarzu wydarzeń kulturalnych gminy Morawica.

Agnieszka OlechJasełka w wykonaniu uczniów z Bilczy były na najwyższym poziomie

Stoiska przyciągały magią świątecznych ozdób

Kulminacyjnym momentem Mikołajek było odpalenie świątecznej bombki przed Cen-
trum Samorządowym w Morawicy, którego dokonał dwuletni Mikołaj Grychowski z Bil-
czy wraz włodarzem gminy.

Na Mikołajki w Morawicy przybyły prawdziwe tłumy maluchów
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Artyści zasiedli do wigilijnego stołu
 Okres Bożego Narodzenia to czas radości, składania sobie życzeń 
i wspólnego kolędowania. W Polskiej tradycji to także okres łamania się 
opłatkiem i wystawiania jasełek. Tradycji stało się zadość również podczas 
opłatkowego spotkania artystów z terenu gminy Morawica. Życzenia zdro-
wych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia złożył zebranym wójt gminy 
Morawica, Marian Buras. – Dziękuję Państwu za zaangażowanie w życie 
kulturalne gminy Morawica oraz za krzewienie kultury. Pragnę również zło-
żyć Państwu życzenia ciepłych, rodzinnych, pełnych radości i miłości Świąt 
Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich marzeń w Nowym 2017 
roku – życzył artystom wójt Marian Buras. Poświęcenia opłatka dokonał ks. 
Jan Ciszek, proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy.

Seniorzy połamali się opłatkiem 
 Zanim morawiccy seniorzy połamali się białym opłatkiem, jak zwy-
czaj każe, poświęcił go ks. Jan Ciszek, proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Morawicy. Następnie popłynęły wzajemne życze-
nia. - Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości 
i skłaniają Państwa do refleksji i zadumy nad planami na Nowy Rok. Życzę 
Państwu zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań – życzył wójt 
gminy Morawica, Marian Buras. Do życzeń przyłączyła się także przewodni-
cząca Rady Gminy Morawica, Ewa Zaczek-Kucharska, która życzyła uczest-
nikom spotkania miłości i życzliwości nie tylko od święta, ale przez cały 
najbliższy rok. Wigilijna uroczystość morawickich seniorów nie mogłaby się 
odbyć bez wspólnego śpiewu najpiękniejszych polskich kolęd. 

Spotkanie wigilijne przedsiębiorców 
 Spotkanie wigilijne przedsiębiorców z terenu gminy Morawica to już 
tradycja. Goście przybyli licznie, by w przedświątecznej atmosferze spotkać 
się z władzami gminy Morawica i innymi przedsiębiorcami, prowadzącymi 
działalność gospodarczą na terenie gminy. Najpiękniejsze kolędy i pastorał-
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W Morawicy dzielono się opłatkiem
Święta Bożego Narodzenia to najbardziej wyczekiwane przez wszystkich święta w roku. To czas refleksji, spo-
tkań z rodziną, czas sprzyjający puszczeniu w niepamięć krzywd, żali, czas wybaczania ludzkich błędów i ułom-
ności. A co najważniejsze, to czas modlitwy, dzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania - tak też było 
w gminie Morawica, gdzie do wspólnego stołu zasiedli artyści, seniorzy, druhowie, przedsiębiorcy i sportowcy.

ki zagrał Zespół Pieśni i Tańca Morawica. Przybyłych na uroczystość Wigi-
lijną w progu witał gospodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras, który 
życzył kreatywności, odwagi i rozwagi w podejmowaniu inicjatyw, związa-
nych z działalnością gospodarczą oraz powodzenia i wszelkiej pomyślno-
ści w życiu osobistym. Opłatek poświęcił ks. Jan Ciszek, proboszcz Parafii 
p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Morawicy. Następnie, jak obyczaj 
każe, składając sobie życzenia wszyscy podzielili się opłatkiem i kosztowali 
specjały z wigilijnego stołu. 

Spotkanie wigilijne Klubu Karate
Morawica i Piekoszów

 Wtorkowy wieczór dla trenujących w Klubie Karate Morawica i Pie-
koszów był dniem bez treningu. Zamiast kimon karatecy spotkali się 
w wieczorowych strojach na uroczystej wigilii. Wieczerzę wigilijną wspól-
nie przygotowali wszyscy od najmłodszego do najstarszego członka KKM. 
Podczas Wigilii dopisali również zaproszeni goście, a wśród nich wójt gmi-
ny Piekoszów Zbigniew Piątek, dyrektor ZPO w Jaworzni Małgorzata Dro-
gosz, właściciel firmy “AUTO-ADAMCZAK Marek Adamczak, dyrektor BCK 
w Piekoszowie Andrzej Paździerz oraz  Krzysztof Szymkiewicz. - Wieczerzę 
rozpoczęliśmy wspólnie zaśpiewaną kolędą, potem opłatek i wspaniałe ży-
czenia – mówi Andrzej Horna trener i prezes KKM, który podziękowania 
złożył wszystkim gościom za przybycie, a także wszystkim darczyńcom, bez 
pomocy których ciężko było by zapełnić wigilijny stół - Dziękujemy Agniesz-
ce Relidzyńskiej i jej mężowi, dziękujemy  Markowi Adamczakowi, Ewie 
Adamczak oraz Oli Adamczak – wymieniał trener Andrzej Horna, składając 
wszystkim świąteczne życzenia. 

Druhowie połamali się opłatkiem
 Tradycyjnie jak co roku strażacy z gminy Morawica spotkali się na uro-
czystej wspólnej Wigilii. Zanim jednak druhowie usiedli do wigilijnego stołu 
dokonano podsumowania działalności strażaków w 2016 roku. Następnie 
wójt gminy Morawica, Marian Buras, podziękował druhom za zaangażowa-
nie oraz udział w prowadzeniu działań ratowniczo gaśniczych, a także złożył 
wszystkim zaproszonym gościom świąteczno-noworoczne życzenia. Życzenia 
złożyła także Przewodnicząca Rady Gminy Morawica Ewa Zaczek-Kucharska, 
zastępca wójta Marcin Dziewięcki oraz Starosta Powiatu Kieleckiego Michał 
Godowski, który nie szczędził słów uznania dla działalności morawickich stra-
żaków. Następnie Świętokrzyski Kapelan Strażaków ks. kanonik Marek Mruga-
ła, proboszcz parafii w Bilczy, przypomniał jak trudna i odpowiedzialna, a za-
razem niezastąpiona jest praca strażaków ochotników. Po wspólnej modlitwie 
poświęcił opłatek, którym druhowie wzajemnie się połamali, składając sobie 
życzenia.

Agnieszka Olech
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Wigilia Klubu Karate Morawica i Piekoszów

Wigilia Przedsiębiorców

Wigilia Seniorów

Wigilia artystów

Wigilia druhów strażaków 
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Morawicka Liga Futsalu
2 kolejka - 19 listopad 2016r. (sobota):
 Druga kolejka i drugie zwycięstwo Orkana. Tym razem za-
wodnicy z Bilczy po dwóch golach Mateusza Wikliny i Adama 
Tetelewskiego pokonali Jumar. Na pozycję lidera awansował 
zespół WM Teamu odnoszą drugie zwycięstwo w spotkaniu 
z PG Team, niecodziennego wyczyny dokonał zawodnik z Woli 
morawickiej Wojciech Surdyk zdobywając 5 goli, trzy bramki 
dla zespołu z Piasecznej Górki zdobył Tomasz Brzoza. Dodat-
kowe punkty za zwycięstwo w karnych zdobyły zespoły White 
Media i Futsalu. Zespół z Woli Morawickiej był bliski przegra-
nia spotkania z Meditransem, który w ostatnich sekundach nie 
wykorzystał przedłużonego rzutu karnego. Ekipa Artura Chle-
bowskiego 2-1 wygrała w karnych. Z kolei do karnych Futsal 
doprowadził Karol Janicki zdobywając w ostatnich sekundach 
wyrównującą bramkę z Orlętami.
 Pierwszy mecz w tegorocznych rozgrywkach i pogrom prze-
ciwników, tak wyglądał debiut Czarnych w sezonie 2016/17. 
Pomimo kilku braków kadrowych zespół z Morawicy przewyż-
szał zawodników z Chmielowic o kilka klas. Aż po cztery bramki 
w tym spotkaniu zdobyli Mateusz Sołtys i Karol Gilewski – 
nowi liderzy klasyfikacji strzelców, jedną z bramek co ciekawe 
strzelił bramkarz Piotr Kubicki wykorzystując jeden z dwóch 
wykonywanych przez siebie rzutów karnych przedłużonych. 
Sensacyjnie, choć w pełni zasłużonym zwycięstwem zakończył 
się drugi mecz I ligi gdzie Albatrosi pokonali Young Boys. Była 
to pierwsza porażka niepokonanych dotąd zawodników z Obic 
w rozgrywkach MLF. Porażki doznali w 25 meczu MLF (dotąd na 
24 mecze: 22 zwycięstwa i 2 remisy). Zwycięska bramkę, jedną 
z dwóch w tym meczu,  dla wicelidera zdobył Jakub Rabiej. 

Ekipa Netbiku potwierdziła dobra formę na początku sezonu 
pewnie pokonując silny zespół Semabudu. Dwa gola dla zespo-
łu Marcina Wieczorka zdobył Mateusz Czarnecki. W ostatnim 
meczu pierwsze punkty w tym sezonie zanotował Ceramik Mu-
rexin pokonując Eko Wat. Minimalną wygraną na ekipą z Liso-
wa zapewniły m.in. dwie bramki Adriana Sitarza. Nadal bez 
punktu pozostaje ekipa Łukasza Kwapisza.
 W drugiej kolejce sędziowie podyktowali dwa rzut karny  
wykorzystane przez Karola Zwierzyńskiego (Futsal) i Szymona 
Pietrasa (Albatrosi) oraz osiem rzutów karnych przedłużonych. 
Tutaj zawodnicy wykorzystali połowę z nich za sprawą Karo-
la Gilewskiego, Piotra Kubickiego (obaj z Czarnych), Piotra 
Pietrzyka (Netbik) i  Jacka Słupskiego (Semabud). Zawodnicy 
otrzymali 9 żółtych kartek oraz było jedno wykluczenie. MVP 
kolejki został Karol Gilewski z Czarnych Morawica. 

3 kolejka - 26 listopad 2016r. (sobota):
 Trzecia kolejka spotkań rozpoczęło zwycięstwo Meditransu 
nad Orkanem. Ekipa z Bilczy doznała pierwszej porażki głow-
nie dzięki temu, że zmarnowała trzy stuprocentowe sytuacje, 
z kolei zawodnicy z Dymin pewnie i skutecznie wykorzystywali 
swoje sytuacje. Dzięki czemu zanotowali pierwsze zwycięstwo 
w sezonie. Dwa gole w tym spotkaniu zanotował Marcel Giza, 
a dorobek zawodnika Meditransu mógł być jeszcze wyższy, gdy 
wykorzystał przedłużony rzut karny. W kolejnym meczu pozna-
liśmy nowego lidera II ligi, Futsal wykorzystał potknięcia WM 
Teamu i Orkana i po pewnym zwycięstwie awansował na pierw-
sze miejsce. Zespół z Dębskiej Woli zwycięstwo zapewnił sobie 
w drugiej połowie, do przerwy młodzież z Piasecznej Górki do-

W Centrum Kultury w Morawicy spotkały się dzieci, zespoły 
artystyczne i władze gminy Morawica, aby wspólnie wykonać 

Wspólnie robili ozdoby świąteczne
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świąteczne ozdoby choinkowe. Młodzi artyści, członkowie koła 
plastycznego wzmocnili swoje siły doświadczeniem starszych 
koleżanek i kolegów z  ugrupowań prężnie działających przy 
Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Jak zawsze 
chętnie przybyły przedstawicielki zespołów folklorystycznych: 
‘’Brzezinianki, Brudzowianki i Drochowianie”, które oprócz 
zdolności artystycznych prezentowały również piękne regio-
nalne stroje ludowe. Tajniki dawnych sposobów wykonywania 
aniołków, łańcuchów, pawich oczek, jeżyków z bibuły zdradza-
ły Panie z klubu seniora z Morawicy i Bilczy. Podkreślały one, 
że dawniej w sklepach nie było tyle błyskotek i gotowych de-
koracji, albo były zbyt drogie, więc w każdym domu sztuka 
wykonywania dekoracji musiała być opanowana niemal do 
perfekcji. Misternie wyplatane gwiazdy przygotowała Marian-
na Węgrzyn ze Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, 
a Kreatywni Bilczanie zgraną grupą prezentowali mnóstwo 
pomysłów na ciekawe ozdoby, które dzieci z zapartym tchem 
wykonywały. Zaproszenie do wykonywania prac przyjął rów-
nież Wójt Gminy Morawica Marian Buras, który z nie małym 
zachwytem patrzył na powstające cudeńka. Spotkanie pozwo-
liło na połączenie tradycji i doświadczenia z nieograniczoną 
wyobraźnią dziecięcą. Owocami tej wspólnej, kreatywnej pracy 
były ozdoby, które zostały zawieszone na pachnącej zielonej 
choince.

Redakcja

Kolorowe bombki, małe Mikołaje, urocze choinki, 
renifery i fantastyczne łańcuchy – te i wiele innych 
ozdób światecznych wykonano w Centrum Kultu-
ry w Morawicy podczas wyjątkowych zajęć łączą-
cych pokolenia artystów z gminy Morawica. 

Wspólne wykonywanie ozdób choinkowych było doskonałą integracją międzypokole-
niową
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trzymywała im dzielnie kroku. Hat-trika dla zwycięzców zdobył 
Karol Zwierzyński. W kolejnym spotkaniu Orlęta pewnie poko-
nały prowadzący do tej pory WM Team. Prawdziwym egzeku-
torem zespołu z Woli Morawickiej był Dawid Pierzak strzelec 
czterech goli. W ostatnim meczu White Media rozgromił Jumar, 
zwycięstwo ekipy z Woli Morawickiej zostało przypieczętowane 
w ostatniej minucie meczu dzięki niecodziennemu wyczynowi 
Huberta Moskwy, który w tym czasie strzelił trzy gole. 
 W pierwszej lidze mistrzowie MLF otrząsnęli się po porażce 
w poprzedniej kolejce, gromiąc Grunwald 8:0. Zespołem pew-
nie dyrygował Robert Sitarz pod nieobecność kontuzjowane-
go kapitana Łukasza Zawadzkiego. Pewnym egzekutorem był 
zdobywca trzech goli Artur Szewczyk. Niepokoi forma zespołu 
z Chmielowic, który w dwóch spotkaniach stracił aż 21 bramek. 
Co może dziwić, bo jako jedyny do tej pory pokonał prowadzą-
cych Albatrosów. W drugim spotkaniu, drugie zwycięstwo za-
notowali zawodnicy Semabudu – do zwycięstwa poprowadził 
ich debiutujący w tym sezonie w MLF Tomasz Adamczyk, który 
ustrzelił hat-trika. Dotychczasowy lider z Brzezin w kolejnym 
meczu musiał uznać wyższość dobrze dysponowanego zespołu 
z Bilczy. Ceramik Murexin przez cały mecz kontrolował wynik, 
tylko chwilowo tracąc kontrolę po doprowadzeniu przez Netbik 
do remisu. Prowadzenie ekipie Filipa Robaka dał szkolny błąd 
w rozegraniu z bramkarzem zawodników z Brzezin, co skrzęt-
nie wykorzystał Sebastian Pańczyk. Zwycięstwo zapewnił 
w ostatniej minucie Kornel Kurzątkowski, wcześniej dubletem 
popisał się Krzysztof Wiśniewski. W ostatnim meczu Albatro-
si potwierdzili, że zwycięstwo nad Young Boys nie było dzie-
łem przypadku. W spotkaniu derbowym pewnie wypunktowali 
starszych kolegów z Czarnych. Jedynym pocieszeniem dla ekipy 
Czarnych jest pozycja lidera strzelców dla Karola Gilewskiego.
 W trzeciej kolejce sędziowie podyktowali jeden rzut karny  
wykorzystany przez Piotra Ziółkowskiego z WM Teamu oraz 
trzy rzuty karne przedłużone, tutaj skuteczność była zerowa. 
Zawodnicy otrzymali 7 żółtych, obyło się bez wykluczeń. MVP 
kolejki został Karol Miszczyk lider Albatrosów Morawica. 

4 kolejka - 3 grudzień 2016r. (sobota)
 Czwartą kolejkę spotkań rozpoczęło pewne zwycięstwo Me-
ditransu nad PG Team, hat-trikiem popisał się Tomasz Kojacz. 
Z kolei w meczu z Futsalem taką sama skutecznością popisał 
się inny zawodnik z Dymin Granic Grzegorz Zawadzki. Zwycię-
stwa Meditransu systematycznie awansują zespół – aktualnie 
na III pozycję. Pierwszy punkt w rozgrywkach zdobył Jumar, re-
misując z Orlętami.  Młodzież z Chmielowic gromadzi punkty, 
dodatkowy zapewniła im skuteczna egzekucja rzutów karnych. 
Cztery punkty w tej kolejce zdobył zespół Futsalu Dębska Wola, 
umacniając się na pierwszym miejscu. W drugim swoim spo-
tkaniu rozbili Orkana Bilcza. Oba zespoły w tym spotkaniu po-
biły rekord bramek w jednym spotkaniu MLF – 17 goli (12:5 dla 
Futsalu). Karol Zwierzyński i Kamil Makocki śrubowali swoje 
rekordy strzeleckie, strzelając odpowiednio 5 i 4 bramki. Dla po-
konanych hat-trik ustrzelił Jakub Kuc. W ostatnim meczu dru-
giej ligi w derbach Woli Morawickiej po początkowym prowa-
dzeniu 3:1 White Media ostateczni uległy rywalowi  zza miedzy 
aż 4:8. Pięć bramek dla zwycięzców zdobył Wojciech Surdyk, 
który wspólnie z Karolem Zwierzyńskim prowadzi w klasyfikacji 
strzelców II ligi.
 W pierwszej lidze Czarni Morawica zdecydowanie pokonali 
Ceramika Murexin, głównym egzekutorem został lider klasyfi-
kacji strzelców Karol Gilewski – zdobywca aż pięciu bramek. 
Pierwsze punkty w tych rozgrywkach dla Eko Watu, po bardzo 
zaciętym spotkaniu w ostatnich sekundach zapewniają sobie 
zwycięstwo nad Grunwaldem. Lider z Morawicy w kolejnym 
meczu wygrywa z Netbikiem, pozostając jedyną do tej pory nie-
pokonaną ekipą w I lidze w regulaminowym czasie. Na zakoń-
czenie szlagier gdzie mistrz po raz drugi w tym sezonie przegry-
wa mecz (co było trudne do uczynienia w poprzednich dwóch 
sezonach, zakończonych bez porażki) nie byle z kim bo z wice-

mistrzem Semabudem, który po tym meczu zostaje wiceliderem 
rozgrywek.
W czwartej kolejce sędziowie podyktowali siedem rzutów 
karny  przedłużonych, tylko jeden wykorzystany przez Artura 
Chlebowskiego z Young Boys-ów. Bez standardowych rzutów 
karnych.  Zawodnicy otrzymali 13 żółtych i 1 czerwoną kartkę. 
MVP kolejki został po raz drugi w tym sezonie Karol Gilewski 
z Czarnych Morawica. 

5 kolejka – 10/11 grudzień 2016r. (sobota/niedziela)
Kolejne trzy punkty do swojego dorobku dopisują zawodnicy 
Orląt, tym razem pokonali Orkana awansując na trzecią pozycję 
w tabeli. Dwie bramki dla zwycięzców zdobył Konrad Orliński. 
Do dużej sensacji doszło w kolejnym spotkaniu gdzie mający do 
tej pory 1 punkt w dorobku Jumar rozgromił lidera z Dębskiej 
Woli. Swoja szansę na zdobycie punktów wykorzystał także PG 
Team. Beniaminek z Piasecznej Górki czekał aż do piątej kolej-
ki na swoje premierowe zwycięstwo w MLF. Po dwa gole dla 
zwycięzców strzelili Sebastian Gola i Karol Chrząszcz, a sumę 
ich trafień dla pokonanych zdobył Kamil Boroń. W ostatnim 
spotkaniu trzeci w tabeli Meditrans podejmował wicelidera WM 
Team, pewne zwycięstwo w tabeli zapewniło im awans na po-
zycję lidera. Po dwa gole dla zwycięzców zdobyli Grzegorz Za-
wadzki, Mateusz Pisarczyk i Tomasz Kojacz, a dla pokonanych 
Karol Dudzik i Wojciech Surdyk. Bramki tego ostatniego wy-
prowadziły go na samodzielnego lidera klasyfikacji strzelców.
 Czarni weekend w I lidze rozpoczęli od pogromu Semabu-
du (po dwa gole Mateusza Sołtysa i Wojciecha Młynarczyka), 
a nie poradzili sobie z Young Boys. Zespól z Obic wyraźnie nie 
leży zawodnikom z Morawicy, którzy przegrali z nimi wszyst-
kie trzy dotychczas rozegrane spotkania. Katem Czarnych zo-
stał Mateusz Zawadzki zdobywca obu bramek. Zespół z Obic 
w niedzielę dołożył kolejne trzy punkty awansując na III pozy-
cję w tabeli (kryzys formy ma już wyraźnie za sobą). Eko Wat 
oprócz porażki z Young Boys zanotował bardzo dobry występ 
w meczu z Albatrosami. Wygraną nad zespołem z Morawicy 
zapewnił zdobywca 2 bramek Krzysztof Stańczyk i wracający 
po dłuższej przerwie Adrian Maciejewski. W ostatnim meczu 
piątej kolejki dwie bramki Piotra Pietrzyka przyczyniły się do 
zwycięstwa Netbiku nad zamykającym tabelę Grunwaldem.
 W czwartej kolejce sędziowie podyktowali tylko jeden rzut 
karny przedłużony, wykorzystany przez Karola Janickiego 
z  Futsalu. Bez standardowych rzutów karnych.  Zawodnicy 
otrzymali 8 żółtych i 1 czerwoną kartkę. MVP kolejki został Ma-
teusz Zawadzki z Young Boys Obice. 

6 kolejka – 17 grudzień 2016r., sobota:
Szóstą serie spotkań rozpoczęło wysokie zwycięstwo lidera 
z  trzecimi Orlętami. Pogromu zespołu z Chmielowic dokonali 
Grzegorz Zawadzki zdobywca 5 bramek i Mateusz Pisarczyk 
zdobywca 3 trafień. Meditrans na zakończenie tego roku (dru-
gi mecz rozegrał awansem) wymęczył zwycięstwo z Jumarem. 
Zespół z południa naszej gminy dzielnie stawiał czoła liderowi, 
ostatecznie minimalnie przegrywając. Drużyna z Dymin Granic 
wygrał pierwszą rundę gromadząc 18 punktów i tylko raz prze-
grała w serii rzutów karnych. Orlęta szybko się zrehabilitowały 
w następnym meczu zwyciężając PG Team i na koniec rundy 
zajęli trzecie miejsce. Orkan przerwał serię trzech porażek z rzę-
du, z kolei do trzech porażek wydłużyła się seria White Media. 
Zespól z Bilczy zamienił się miejscami ze swoim rywalem. 
 Szósta kolejka I ligi to zwycięstwa zespołów wyżej notowanych 
w tabeli. Czarni Morawica ograli Eko Wat m.in. dzięki dobrej for-
mie strzeleckiej Mateusza Sołtysa – zdobywcy hat-trika. Albatrosi 
po bardzo wyrównanym i zaciętym spotkaniu wygrali z Semabu-
dem i pozostają na fotelu lidera czwarty tydzień z rzędu. Ceramik 
Murexin zgodnie z planem ograł Grunwald, dwa trafienia zaliczył 
kapitan Filip Robak. W ostatnim meczu będący na fali zawodnicy 
z Obic wysoko pokonali Netbik i awansowali na pozycję wicelide-
ra, ze stratą tylko jednego punktu do prowadzących Albatrosów.
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Tabela II ligi MLF
(stan na 20 grudnia 2016r.):

zespół mecze punkty bramki +/-

1.Meditras Dyminy 
Granice

7 18 34:17 +17

2.Futsal Dębska Wola 6 12 33:22 +11

3.Orlęta Chmielowice 7 12 23:23

4.WM Team (b) 6 9 34:31 +3

5.Orkan Bilcza 6 9 19:26 -7

6.White Media Wola 
Morawicka (b)

6 8 19:21 -2

7.Jumar
Kawczyn/Drochów

6 4 12:21 -9

8.PG Team (b) 6 3 21:34 -13

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

Klasyfikacja strzelców:
15 Wojciech Surdyk (WM Team).
13 Karol Zwierzyński (Futsal).
12 Dawid Pierzak (Orlęta).
10 Grzegorz Zawadzki (Meditrans).
8 Kamil Makocki (Futsal) i Mateusz Pisarczyk (Meditrans).

Klasyfikacja fair-play II ligi

Zespół (miej-
sce)

Punkty
karne

Żółte 
kartki

Czerwone 
kartki

(po dwóch 
żółtych)

Czer-
wone
kartki

Inne

1.Orkan 
Bilcza

0 - - - -

2.White 
Media Wola 
Morawicka

1 1 - - -

-. WM Team 1 1 - - -

4.Futsal 
Dębska Wola

3 3 - - -

-.Orlęta 
Chmielowice

3 3 - - -

-.PG Team 3 3 - - -

7.Meditrans 
Dyminy 
Granice

6 6 - - -

8.Jumar 
Kawczyn/
Drochów

7 7 - - -

Suma 24 - - -

Punkty karne: Żółta kartka (1 p.k.), Druga żółta kartka dla 
tego samego zawodnika w jednym meczu, w sumie czerwona 
(2 p.k.), Bezpośrednia czerwona kartka (3 p.k.). Inne (5-10 p.k). 
O miejscu w tabeli decyduje mniej czerwonych kartek.

Jacek Kubicki

Tabela I Ligi MLF
(stan na 20 grudnia 2016r.):

zespół mecze punkty bramki +/-

1.Albatrosi Morawica 6 13 19:15 +4

2.Young Boys Obice (m) 6 12 23:9 +14

3.Czarni Morawica 6 12 35:15 +20

4.Netbik Brzeziny 6 9 17:16 +1

5.Ceramik Murexin Bilcza 5 9 16:15 +1

6.Semabud  Bilcza 6 9 12:16 -4

7.Eko Wat Lisów 7 6 19:29 -10

8.Grunwald Chmielowice 6 2 12:38 -27

Klasyfikacja strzelców:
11  Karol Gilewski (1 k.p., Czarni).
9 Mateusz Sołtys (Czarni).
6 Wojciech Młynarczyk (Czarni), Piotr Pietrzyk (Netbik), Ro-
bert Sitarz (Young Boys), Mateusz Zawadzki (Young Boys).
5 Mateusz Czarnecki (Netbik) i Sebastian Misztal (Eko Wat).

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

Klasyfikacja fair-play I ligi

Zespół
(miejsce)

Punkty
karne

Żółte 
kartki

Czerwone 
kartki

(po dwóch 
żółtych)

Czerwo-
ne

kartki

Inne

1.Eko Wat 
lisów

1 1 - - -

2.Albatrosi 
Morawica

2 2 - - -

-.Young 
Boys Obice 

2 2 - - -

4.Ceramik 
Murexin 
Bilcza

4 4 - - -

5.Netbik 
Brzeziny

6 6 - - -

6.Czarni 
Morawica

6 5 1 - -

7.Semabud 
Bilcza

7 7 - - -

8.Grunwald 
Chmielo-
wice

8 5 - 1 -

Suma 32 1 1 -

Punkty karne: Żółta kartka (1 p.k.), Druga żółta kartka dla 
tego samego zawodnika w jednym meczu, w sumie czerwona 
(2 p.k.), Bezpośrednia czerwona kartka (3 p.k.). Inne (5-10 p.k). 
O miejscu w tabeli decyduje mniej czerwonych kartek.

W szóstej kolejce sędziowie podyktowali trzy rzuty  karne  prze-
dłużone - żaden z wykonawców nie zamienił go na zdobycz 
bramkową oraz dwa rzuty karne – jeden z nich wykorzystany 
przez Filipa Robaka z Ceramika. Zawodnicy otrzymali 14 żół-
tych, obyło się bez wykluczeni.  MVP kolejki został Grzegorz Za-
wadzki z Meditransu Dyminy Granice. W przed wigilijny piątek 
odbędzie się ostatnia seria pierwszej rundy I ligi. 
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Morawicka Liga Siatkówki 
Rozgrywki Morawickiej Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzn minęły półmetek. W grudniu został rozegrany 3 z 5 
turniejów ligowych. Na zakończenie 2016 roku w tabeli prowadzą Prima Sort Bilcza oraz MMTS Bilcza. Szcze-
góły poniżej.

II turniej - 27 listopad 2016r.
 Druga kolejka ligowa rozgrywek 
kobiet przebiegła pod dyktando fawo-
rytek, które powiększyły przewagę nad 
przeciwniczkami. O losach mistrzostwa 
zdecydują mecze pomiędzy Volleyem, 
Prima Sort i Power Girls. Formy z po-
przedniego sezonu nie może odzyskać 
zespół z Woli Morawickiej. Wśród męż-
czyzn zdecydowanie prowadzi broniący 
tytułu M-Team, ekipa Maćka Ścigi nie 
straciła nawet seta w rozgrywkach MLS. 
Za nimi trójka zespołów, które także 
w  poprzednim sezonie walczyły o naj-
wyższe cele. Poniżej wyniki II turnieju.

Kobiety:
Volley  Bilcza – Kabaczki Bilcza 3:0 (25-
11, 25-19, 25-17)
Bilcza Bila – Prima Sort Bilcza 0:3 (16-25, 
15-25, 15-25)
Power Girls Bilcza – Team Wola Mora-
wicka 3:0 (25-21, 25-22, 25-14)

Mężczyźni:
Transfer Bilcza – Team Biceps Bilcza 3:1 
(25-18, 21-25, 25-20, 25-20)
MMTS Bilcza – Starzy Morawica 3:0 (25-
13, 25-17, 26-24)
M Team – Albatrosy Morawica 3:0 (25-
23, 25-19, 25-18)
Orkan Bilcza – Volley Dębska Wola 3:1 
(23-25, 25-17, 25-18, 25-21)
M Team – Starzy Morawica 3:0 (25-10, 
25-14, 25-12)
Orkan Bilcza – Team Biceps Bilcza 3:2 
(25-23, 23-25, 22-25, 28-26, 16-14)

III turniej - 11 grudzień 2016r.
 W trzecim turnieju doszło do pierw-
szego starcia faworytek, Power Girls po 
bardzo wyrównanej walce uległy mi-
strzyniom. O zwycięstwie zespoły Ka-
mili Ramiączek decydowały pojedyncze 
akcje. Starcie w czołówce wykorzystała 
ekipa Sylwii Posłowskiej, która dzięki 
zdobyciu wielu punktów z Kabaczkami 
awansowała na pozycję  lidera. Wysoka 
porażka spowodował spadek na ostat-
nie miejsce zespołu Natalii Pichety. 
Pierwsze zwycięstwo Teamu nad Bilą, 
dzięki zdobytemu setowi zespół Barba-
ry Tomaszewskiej wydostał się z ostat-
niego miejsca. W rywalizacji mężczyzn 
doszło do prawdziwej rewolucji, nieza-
grożony dotąd faworyt uległ MMTS-owi  
Kornela Pacygi i bardzo sobie pokrzy-

MLS Kobiet
(stan na 23-12-2016 rok):

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

1.Prima Sort Bilcza 3 9 9:1 242:182 +60

2.Volley Bilcza 3 9 9:1 240:198 +42

3.Power Girls Bilcza 3 6 7:4 269:232 +37

4.Team Wola Morawicka 3 3 4:7 238:253 -15

5.Bilcza Bila 3 0 1:9 189:248 -59

6.Kabaczki Bila 3 0 1:9 185:250 -65

Mężczyźni:
M Team – MMTS Bilcza 1:3 (25-19, 14-25, 26-28, 19-25)
Volley Dębska Wola – Team Biceps Bilcza 0:3 (23-25, 20-25, 21-25)
Orkan Bilcza – Transfer Bilcza 1:3 (18-25, 25-20, 18-25, 21-25)
Albatrosy Morawica- Starzy Morawica 3:2 (25-18, 18-25, 25-16, 11-25, 15-11)
MMTS Bilcza – Team Biceps Bilcza 3:1 (27-25, 25-22, 23-25, 25-19)
Transfer Bilcza – Starzy Morawica 3:0 (25-15, 25-18, 25-20)

MLS Mężczyzn
(stan na 23-12-2016 rok):

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

1.MMTS Bilcza 5 13 14:5 455:387 +68

2.Transfer Bilcza 5 12 12:5 410:352 +58

3.M-Team 4 9 10:3 309:246 +63

4.Albatrosy Morawica 4 7 9:7 333:344 -11

5.Orkan Bilcza 4 5 8:9 387:377 +10

6.Team Biceps Bilcza 5 4 7:12 415:449 -34

7.Starzy Morawica 5 4 5:13 326:413 -87

8.Volley Dębska Wola 4 0 0:12 258:325 -67

żował plany w obronie tytułu. Na drugie miejsce awansował zespół Dawida Kiczora. 
Transfer zdobył, komplet punktów. W bardzo słabej formie są ubiegłoroczni wicemi-
strzowie z Orkana, praktycznie nie mając już żadnych szans na miejsce na podium. 
Pierwsze zwycięstwo odnieśli zawodnicy Team Biceps, bardzo dużo emocji sporto-
wych było w derbach Morawicy – gdzie Albatrosy minimalnie pokonali Starych. Wy-
niki i tabele III turnieju poniżej.

Kobiety:
Power Girls Bilcza – Volley Bilcza     1:3 (22-25, 25-14, 24-26, 23-25)
Prima Sort Bilcza – Kabaczki Bilcza  3:0 (25-22, 25-22, 25-13)
Team Wola Morawicka – Bilcza Bila 3:1 (25-19, 25-23, 23-25, 25-19)

Jacek Kubicki
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 W tym roku liczba uczestników Mikołajkowych zawodów 
pływackich przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. W zmaga-

Fo
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rt
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z 
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uk

Święty Mikołaj bacznie przyglądał się pływackim konkursom i rozdawał prezenty. 

Dron nagrodą główną
w Mikołajkowych zawodach 
pływackich w Morawicy

Na mocne wrażenia mogli liczyć wszyscy ci, którzy 
na pływalnię Koral wybrali się w Mikołajki. 3 grud-
nia, odbyły się tu mikołajkowe zawody pływackie. 
Udział w nich wzięła rekordowa liczba uczestni-
ków, a wśród nich również zawodnicy spoza gra-
nic województwa świętokrzyskiego. A było o co 
powalczyć, bo nagrodą główną był dron.
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niach udział wzięło aż 120 zawodników 
– potwierdził Wojciech Ostrowski, pre-
zes Krytej Pływalni „Koral” w Morawicy. 
– Mikołajkowe zawody pływackie stają 
się coraz bardziej popularne wśród mi-
łośników pływania nawet spoza granic 
województwa. U nas jest nie tylko ry-
walizacja, ale i dobra zabawa z licznymi 
konkursami i najprawdziwszym Świę-
tym Mikołajem. W tym roku, dzięki hoj-
ności sponsorów, mieliśmy naprawdę 
wspaniałe prezenty, a nagroda główną 
był dron – poinformował prezes Woj-
ciech Ostrowski. 

 W zawodach wystartowali prawdzi-
wi profesjonaliści, a walka była napraw-
dę zaciekła. Zawodnicy nie dawali za 
wygraną i szli łeb w łeb, a miejsca na 
podium niejednokrotnie różniły zale-
dwie setne sekundy. - Nasi zawodnicy 
co roku są lepsi. Poziom zdecydowanie 
wzrasta, co nas ogromnie cieszy, bo pły-
wać powinien umieć każdy nie tylko ze 
względów bezpieczeństwa nad wodą. 
Pływanie daje odprężenie, ale też fan-
tastycznie wpływa na nasze ciało, na 
układ oddechowy i oczywiście na na-
szą sprawność – podkreślała Katarzyna 
Grzegorczyk, sędzia główny zawodów. 

 Rywalizacja na najwyższym pozio-
mie, wspaniałe nagrody i konkursy – 
to wszystko czekało na uczestników 
ósmych w historii Mikołajkowych Za-
wodów Pływackich, które odbyły się 
na Krytej Pływalni „Koral” w Morawicy. 
- W Mikołajkowych Zawodach Pływac-
kich biorę udział od samego początku. 
Ogromnie cieszę się, że wygrałam, bo 
konkurencja była duża - mówiła Domini-
ka Opałko z Kielc, która w tegorocznych 
zawodach zdobyła aż dwa pierwsze 
miejsca, w stylu dowolnym na 50 me-
trów i w stylu grzbietowym. Zdaniem 
Dominiki na krytą pływalnię „Koral” 
w Morawicy warto przyjeżdżać. - Przy-
jeżdżam tu raz w tygodniu wraz z rodzi-
cami i jestem zachwycona tym, jak szyb-
ko basen „Koral” poszerza swoją ofertę 
dla miłośników pływania i relaksu. Je-
steśmy pod wrażeniem nie tylko oferty, 
ale i samego funkcjonowania pływalni 
– mówiła Dominika Opałko z Kielc.

 Tegorocznym zmaganiom zawod-
ników bacznie przyglądał się najpraw-
dziwszy Święty Mikołaj. – Jestem pod 
wrażeniem umiejętności zawodników. 
W nagrodę wszyscy dostaną prezen-
ty – zapewniał Święty Mikołaj, życząc 
wszystkim niezapomnianych wrażeń. 

 Na zakończenie wręczono puchary 
dla najlepszych. Warto dodać, że każdy 
z uczestników dostał mały upominek.

Agnieszka Olech
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Tłumy bawiły się podczas sylwestrowej nocy na placu przed Centrum Samorządowym w Morawicy. I nic dziw-
nego, bo to był wyjątkowy i historyczny Sylwester. Mieszkańcy Nowy Rok powitali już w mieście Morawica. 
Na kilka minut przed północą akt nadania praw miejskich Morawicy na ręce gospodarza gminy wręczyła wo-
jewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek wraz z wicewojewodą Andrzejem Bętkowskim, a o pólnocy niebo nad 
miastem dosłownie błyszczało od sztucznych ogni. 

Wielkie świętowanie przed budynkiem Centrum Samorządowego w Morawicy rozpoczęło się o go-
dzinie 22. Bawiono się przy muzyce, o którą zadbał didżej Sławomir Orkisz. - Muzyka jest różna 
i dla każdego. Można wybawić się i wytańczyć do woli – mówił didżej Sławomir Orkisz. A do zaba-
wy nie trzeba było nikogo specjalnie zachęcać. Tłumnie przybyli mieszkańcy udowodnili, że potra-
fią się bawić. - Jesteśmy tu dzisiaj, bo to historyczna chwila dla nas wszystkich. Morawica w końcu 
stała się miastem – podkreślali mieszkańcy, dla których tego dnia przewidziano wiele atrakcji.  
 Na placu przed Centrum Samorządowym stanął specjalny telebim, na którym wyświetlano 
specjalnie przygotowany materiał filmowy dotyczący wydarzeń z życia gminy. Mieszkańcy mo-
gli przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe, jak między innymi “Noc 
Świętojańska”, “Dzień Dziecka”, czy poprzednie zabawy sywlestrowe. - Z całą pewnością wielu 
mogło rozpoznać się na tych filmach. Wszystkie te wydarzenia to już oczywiście historia. Wierzymy 
jednak, że w Mieście i Gminie Morawica będziemy budować jeszcze lepszą przyszłość – podkreślał 
Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, który na kilka minut przed północą odebrał akt 
nadania praw miejskich z rąk wojewody świętokrzyskiego, Agaty Wojtyszek. 
 Urywki tegorocznego historycznego sylwestra puszczane były także na żywo na zamontowa-
nym telebimie. Przez cały czas niesamowitej zabawy przybyli goście mogli nie tylko na bieżąco 
oglądać się na ustawionym telebimie, ale także złożyć sobie życzenia. Tam też można było oglądać 
wielkie  odliczanie do północy. Równo o północy wszystkie straże z terenu Miasta i Gminy Morawi-

ca dały sygnały świetlne z wozów strażackich, a niebo nad miastem rozbłysło dosłow-
nie w potoku fajerwerków. Do mieszkańców popłynęły ciepłe życzenia, a po północy 
Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras wraz z wojewodą Agatą Wojtyszek 
wspólnie pokroili tort, specjalnie przygotowany na tę wyjatkową okoliczność. Tortem 
poczęstowano wszystkich przybyłych na historyczną uroczystość.
 Podczas tegorocznej zabawy sylwestrowej pod gołym niebem nie zabra-
kło także wielu konkursów i słodkich niespodzianek. Były czekoladki z logo Miasta 
i Gminy Morawica, a w konkursach 
można było zdobyć zimowe, ciepłe 
czapki z wyhaftowanym herbem Mia-
sta i Gminy Morawica, a także szereg 
innych fantastycznych nagród. Na 
wszystkich zmarzniętych czekała go-
rąca kiełbaska z grilla i herbata. W tym 
roku, w mieście Morawica Nowy Rok 
powitano naprawdę wyjątkowo.

Agnieszka Olech 

Historyczny
Sylwester
w mieście
Morawica

Wojewoda Agata Wojtyszek dokonuje przekazania aktu nada-
nia praw miejskich Morawicy

  Nowy Rok na placu przed Centrum Samorządowym w Morawicy witały prawdziwe tłumy



 

TAK MIESZKAŃCY
MIASTA I GMINY MORAWICA 
WITALI NOWY ROK


