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OŚRODEK ZDROWIA ODEBRANY

Od czerwca mieszkańcy gminy Gowarczów i okolic będą mogli korzystać z nowego budynku ośrodka zdrowia.

OSP Gowarczów
z nowym wozem

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarczowie 
doposażona została o nowy pojazd. Wóz poświęcono 
i przekazano podczas gminnych uroczystości Święta Kon-
stytucji 3 Maja.

Katarzyna Gärtner
z tytułem Honorowego

Obywatela Gminy Gowarczów

Podczas sesji Rada Gminy Gowarczów na wniosek Wójta Stanisława 
Pacochy nadała pierwszy w historii gminy tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Gowarczów. Tytuł ten został przyznany Pani Katarzynie Gärtner – 
wybitnej kompozytorce mieszkającej w Komaszycach. Oficjalne wręczenie 
odbyło się podczas tegorocznych obchodów Dnia Kobiet.
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Szanowni mieszkańcy
Gminy Gowarczów

Przed Państwem szóste już  wydanie biuletynu „Wiadomości Lo-
kalne Gminy Gowarczów” z podsumowaniem mijającego półrocza 
zarówno w sferze inwestycji gminnych, jak i działań na polu kultu-
ry, oświaty i sportu.
Z początkiem czerwca do użytku oddana zostaje największa 
i najważniejsza inwestycja ostatnich lat – nowy ośrodek zdrowia. 
Z ogromną satysfakcją spoglądam na przytulne, nowe przestrze-
nie, które nie tylko podniosą komfort pracy lekarzy i personelu ale 
przede wszystkim pacjentów. Serdecznie zapraszam mieszańców 
naszej gminy na oficjalne otwarcie budynku wraz z poświęceniem 
09 czerwca o godz. 11:00. 
Pomimo inwestycji gmina Gowarczów jest jedną z nielicznych 
gmin na terenie województwa świętokrzyskiego, która nie posiada 
żadnego zadłużenia.
W pierwszej połowie roku miało miejsce również inne uroczyste 
wydarzenie. Po raz pierwszy uchwałą Rady Gminy przyznano ty-
tuł Honorowego Obywatela Gminy Gowarczów. Otrzymała je Pani 
Katarzyna Gärtner – najwybitniejsza mieszkanka naszej gminy. 
Pani Katarzyna  posiada szczególny prestiż, autorytet i uznanie 
oraz ma wybitne zasługi w dziedzinie kultury. 
Zbliża się lato, które dla wielu mieszańców naszej gminy będzie 
okresem wytężonej pracy szczególnie na roli i budowach.
Proponując chwilę wytchnienia, odpoczynku i wspólnej zabawy 
jak w poprzednich latach 15 sierpnia serdecznie zapraszam na 
Festyn Rodzinny nawiązujący do uroczystości ku czci św. Rocha. 
Gwiazdą imprezy będzie bardzo popularny zespół Playboys, nie 
zabraknie też kolejnej edycji Turnieju Sołectw Gminy Gowarczów 
a na scenie będziemy mogli usłyszeć Panią Elwirę Sibigę nie  w roli 
konferansjera a w roli wokalistki – Pani dyrektor CKiAL  wystąpi ze 
swoim zespołem EL of B. Tak  jak w zeszłym roku statuetką Waw-
rzyn uhonorujemy  wyróżniających się: lokalnego przedsiębiorcę, 
osobowość oraz sportowca.
W jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości 
w sposób szczególny nacisk kładziemy na odświeżanie i odkry-
wanie historii regionu. Zapraszam do współtworzenia kroniki ziemi 
gowarczowskiej i włączenie się w uroczystości 11 listopada.

Stanisław Pacocha
Wójt Gminy Gowarczów

Bezpłatne porady 
prawne

mec. Sylwester Ziębicki udziela
bezpłatnych porad prawnych

w pierwszy i ostatni poniedziałek każdego 
miesiąca w godz. 10.00 - 11.30

w budynku Urzędu Gminy I piętro pok. 208.

Zapraszamy za stronę Gminy Gowarczów www.gowarczow.pl ,
na której prezentujemy

najświeższe informacje oraz ważne komunikaty dla mieszkańców.

Dzielnicowy informuje
W każdą środę w godzinach 8.00 – 10.00 w Urzędzie Gminy w Go-
warczowie pok.208 (I piętro) dyżuruje dzielnicowy mł.asp. Tomasz 
Kuć. Dzielnicowy apeluje o czujność w związku ze zwiększoną ilo-
ścią przypadków kradzieży w ostatnim czasie.

Informacja
Pracownik Starostwa Powiatowego w Końskich zajmujący się nad-
zorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 
będzie przyjmował w Urzędzie Gminy w Gowarczowie w każdy 
wtorek w godzinach od 8:00 do 10:00

Szacowanie szkód łowieckich
Od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód 
w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, 
jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, 
właściciel albo poszkodowany składa do organu wykonawczego 
gminy właściwej za względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do 
właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Rada Gminy pomniejszona

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wybor-
czego w Kielcach III z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

wygasł mandat radnego Andrzeja Szulca z Berno-
wa, wybranego do Rady Gminy w Gowarczowie. 
Powodem wygaśnięcia było pisemne zrzeczenia 
się mandatu.
W związku z powyższym obecnie Rada Gminy liczy 14 radnych.

Aktualności

Podczas XLII sesji Rady 
Gminy podjęto uchwa-

ły przygotowujące gminę 
do jesiennych wyborów 
samorządowych. Zgodnie 
z wymogami Krajowego 
Biura Wyborczego podzie-
lono gminę na okręgi wy-
borcze, ustalono liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz podzielono gminę na stałe obwody głosowania. 
Jak w ubiegłych latach w gminie Gowarczów wybranych zostanie 
15 radnych.  Zgodnie z przelicznikiem normy przedstawicielskiej 
Krajowego Biura Wyborczego zmieni się podział wśród przedsta-
wicieli poszczególnych sołectw. Na sołectwo Bębnów przypadną 
dwa mandaty zaś sołectwa Skrzyszów i Borowiec będą miały jed-
nego wspólnego przedstawiciela. 
Wprowadzenie zmian w ww. podziale tak aby był zgodny z wybor-
czymi normami.
Zmieni się też siedziba obwodu głosowania sołectwa Gowarczów. 
W tym roku mieszkańcy sołectwa będą głosowali na terenie hali 
sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 52
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Inwestycje na terenie gminy:

- Uzupełniane zostały ubytki i wymieniane frag-
menty nawierzchni na drodze wojewódzkiej 
nr 728 przebiegającej przez naszą gminę.

- Zakończono prace przy równaniu dróg gmin-
nych kruszywem. Prace te polegają na bieżą-
cym utrzymaniu dróg o nawierzchni tłuczniowej 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.

- W Gowarczowie wyremontowano m.in. 250 
metrowy odcinek ulicy Tadeusza Kościuszki. 
Jest to bardzo istotna droga dla mieszkańców 
zarówno ze względu na dojazd do posesji jak 
i ze względu na bardziej komfortowy dostęp do 
cmentarza.

- W miejscowości Komaszyce przeprowadzono 
prace polegające na czyszczeniu rowu przy 
drodze gminnej. Właściwe utrzymanie rowów 
przydrożnych ma na względzie porządek i bez-
pieczeństwo wszystkich użytkowników dróg 
oraz terenów do nich przyległych.

- Na początku roku został wyczyszczony 
i odmulony staw w Giełzowie. Podczas prac 
uporządkowano także teren położony wokół 
stawu. Nadmienić należy jednocześnie, iż staw 
był bardzo zaniedbany, usunięte zostały pozo-
stałości samosiewów. W późniejszych planach 
Gmina Gowarczów zamierza wymienić istnieją-
ce barierki na nowe.

-  W kwietniu br. przy drodze wojewódzkiej 
nr 728 na wysokości miejscowości Kamienna 
Wola zamontowano nową wiatę przystanko-
wą. Nowa wiata zabezpieczać będzie  przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

Gminne inwestycje 2018 (I półrocze)

oczekujących na przewóz pasażerów, którzy 
korzystają z usług komunikacji zbiorowej.

- Gmina Gowarczów otrzymała dotację celo-
wą na zakup wyposażenia i urządzeń ratow-
niczych niezbędnych do udzielania pomocy 
poszkodowanym w miejscu popełnienia prze-
stępstwa. Sprzęt trafił do jednostek OSP z te-

ny Gowarczów i Prezes Zarządu Gminnego 
Związku OSP RP w Gowarczowie Stanisław 
Pacocha oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Sławomir Stańczyk.

renu gminy Gowarczów. Umowę podpisano 
w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, a pienią-
dze pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Fun-
duszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości. Są to pieniądze 
z wyroków karnych zasądzanych przez sądy, 
które trafiają do Ministra Sprawiedliwości. Jed-
nym z celów, na które Minister Sprawiedliwości 
może przeznaczyć fundusze, jest pomoc oso-
bom pokrzywdzonym, a wypadki drogowe to 
rodzaj przestępstwa, w wyniku którego są oso-
by pokrzywdzone. Ochotnicze Straże Pożarne 
niosą bardzo często pierwszą pomoc osobom 
pokrzywdzonym w wypadkach. Sprzęt ratow-
niczy przekazano jednostkom w połowie maja 
bieżącego roku. Projekt Współfinansowano ze 
środków – Funduszu  Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

- Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gowarczowie doposażona została o nowy 
pojazd. Lekki samochód specjalny volkswagen 
Transporter T5, zastąpił mocno wysłużonego 
już Lublina. Uroczyste przekazanie wozu wraz 
z poświęceniem połączone było z Gminnymi 
Obchodami Święta Konstytucji 3 Maja i Dniem 
Strażaka. Przekazania dokonali Wójt Gmi-

Z początkiem wiosny zostało podpisanych pięć 
umów na przebudowę i budowę dróg. Dotyczą 
one:
• przebudowy drogi gminnej w miejscowości 
Brzeźnica na odcinku 450 m/b, koszt inwestycji 
zgodnie z zawartą umową wynosi 131.817,30 
złotych;
• przebudowy drogi gminnej w miejscowości 
Borowiec na odcinku 565,50 m/b, koszt in-
westycji zgodnie z zawartą umową wynosi 
155.993,14 złotych;
• budowy drogi gminnej wewnętrznej w miej-
scowości Ruda Białaczowska na odcinku 
100 m/b, koszt inwestycji zgodnie z zawartą 
umową wynosi 70.694,50 złotych.
• remontu drogi gminnej w miejscowości Go-
warczów, ulica Tadeusz Kościuszki na odcinku 
250 m/b, koszt inwestycji zgodnie z zawartą 
umową wynosi 51.437,78 złotych;
• remont drogi gminnej w miejscowości Go-
warczów, ulica Stanisława Żuka na odcinku 
180 m/b wraz z zatoką autobusową, koszt 
inwestycji zgodnie z zawartą umową wynosi 
85.257,92 złotych

Wśród inwestycji których realizacja rozpocznie 
się jeszcze w tym roku na podkreślenie zasłu-
gują:
- Inwestycje relatywizowane w ramach umowy 
podpisanej w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020:
• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użyt-
kowania części budynku świetlicy w Bernowie;
• Nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bębnowie;
• Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości 
Ruda Białaczowska;
• Doposażenie Centrum Kultury i Aktywności 
Lokalnej;
- Budowa placu zabaw w Giełzowie;
- II etap budowy siłowni napowietrznej w Go-
warczowie;
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Ośrodek Zdrowia zaprasza!
Oficjalne otwarcie nowego budynku ośrodka zdrowia oraz jego 

poświęcenie nastąpi 9 czerwca o godz. 11:00. Pacjenci będą 
przyjmowani od poniedziałku 11 czerwca.
Gowarczowski Ośrodek Zdrowia to sztandarowa, największa w ostat-
nim czasie inwestycja naszej gminy o wartości 2 388 657,59 zł.  Sym-
boliczne wbicie pierwszej łopaty odbyło się 27 kwietnia 2017 a odbiór 
budynku nastąpił z końcem kwietnia bieżącego roku. Odbioru nowe-
go, okazałego budynku dokonała komisja w składzie: Pan Stanisław 
Pacocha – Wójt Gminy Gowarczów, który doglądał inwestycji przez 
cały okres budowy,  przewodnicząca komisji Pani Marzena Dziewit 
– zastępca Wójta, Pani Dorota Lachowicz – sekretarz Gminy Go-
warczów, Pan Sławomir Stańczyk – Przewodniczący Rady Gminy, 
Pan Jan Prasał – dyrektor SP ZOZ w Gowarczowie oraz inspektorzy 
nadzoru m.in. Pan Marek Kądziela oraz prezes firmy Agrobud Jan 
Szymański.
Dyrektor ZOZ w Gowarczowie Jan Marcin Prasał nie kryje radości 
z otwarcia ośrodka – 17 lat czekałem na tą inwestycję. Obecne, 
nowoczesne przestrzenie dają zupełnie inny komfort pracy, a i pa-
cjenci w końcu poczują się komfortowo.
Do nowego ośrodka zdrowia zapraszamy na ul. Stanisława Żuka 
5. Wewnątrz tego nowoczesnego obiektu powstał między innymi: 
punkt rejestracji, pomieszczenia poczekalni dla dorosłych oraz 
z osobnym wejściem dla dzieci, gabinet pediatryczny połączony 

z pokojem szczepień, gabinety internistyczne jak również gabinet 
stomatologiczny czy gabinet ginekologiczny z zapleczem sanitar-
nym.  W pozostałej części budynku znajdują się pokoje admini-
stracyjno-biurowe, archiwum oraz pomieszczenia socjalne dla 
personelu. Na otwarcie czekają też gabinet rehabilitacyjny, bardzo 
przestronna apteka oraz przestrzenie na poradnie specjalistyczne. 
Przed obiektem na pacjentów czeka też parking.
Chorych przyjmują lekarze interniści, a w gabinecie stomatologicz-
nym przyjmują lekarze w ramach umów z NFZ.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy

W połowie maja po raz kolejny zostało 
wydanych 6,5 ton żywności w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa. Była to już ostatnia transza w ramach 
Podprogramu 2017. Wśród artykułów spo-
żywczych znalazły się: groszek z marchew-
ką,koncentrat pomidorowy,gulasz z warzy-
wami,filet z makreli,cukier biały miód.
Z Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa Podprogram 2017 skorzystało 
900 osób z terenu naszej gminy. Na jedną 
osobę przypadało ponad 45 kg żywności 
tj. 21 artykułów żywnościowych.

Od listopada 2017roku do 17 maja 2018 r. 
do Gowarczowa trafiło 43749kg żywności 
na ogólną kwotę 218.105,98 zł. Ponadto 
osoby zakwalifikowane do POPŻ uczest-
niczyły w warsztatach  kulinarnych, które 
okazały się dobrą formą integracji społecz-
nej. 
Wójt gminy Gowarczów Stanisław Paco-
cha oraz Pani Izabela Wąsik p.o. kierow-
nika gowarczowskiego GOPS-u bardzo 
serdecznie dziękują pracownikom Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej za za-
angażowanie w realizację Programu, księ-

dzu proboszczowi Markowi Maciążkowi za 
udostępnienie budynku starej plebanii oraz 
Kieleckiemu Bankowi Żywności.
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Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka

Podobnie jak w zeszłych latach Gminne Obchody Święta Konstytucji 
3 Maja i Dnia Strażaka w Gowarczowie rozpoczęła msza święta. Dru-

howie z terenu gminy z Wójtem Stanisławem Pacochą na czele ubrani 
w wyjściowe mundury, ze sztandarami w dłoniach wypełnili parafialną 
świątynię, biorąc udział w mszy świętej, którą odprawił proboszcz parafii 
ks. Marek Maciążek. Podczas mszy świętej ksiądz przedstawił jak szla-
chetnym ale i niebezpiecznym zawodem jest zawód strażaka. Wyma-
ga on mnóstwo wysiłku, odwagi, opanowania , podzielności uwagi oraz 
umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, a co 
najważniejsze gotowości do narażenia własnego zdrowia i życia w razie 
konieczności. Bycie strażakiem to nie tylko gaszenie pożarów - to rato-
wanie ludzkiego życia. Straż sprawdza się również niosąc pomoc ofiarom 
wypadków drogowych, podczas powodzi i innych zagrożeń.
Tuż po mszy świętej przed kościołem odbyło się poświęcenie lekkiego 
samochodu specjalnego volkswagen Transporter T5, który zastąpił moc-
no wysłużonego już Lublina,  następnie strażacy równym, marszowym 
krokiem opuścili świątynie i udali się na uroczyste przekazanie samo-
chodu przed budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarczowie. 

Przekazania dokonali Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk
Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Gowarczowie -Wójt Sta-
nisław Pacocha na ręce druhów  Strażaków złożył podziękowania za ich 
trud i ofiarną pomoc drugiemu człowiekowi życząc szczęśliwie zakończo-
nych akcji ratunkowych oraz bezpiecznych powrotów do domu. 

Ćwiczenia OSP jeszcze w zimowej aurze

Walne zebrania sprawozdawcze
w OSP na ternie naszej gminy

W pierwszym kwartale b.r. na terenie gmi-
ny odbyły się spotkania podsumowujące 

działalność jednostek Ochotniczej Straży po-
żarnej działających na terenie gminy Gowar-
czów. Podczas posiedzeń omawiano sytuację 
przeciwpożarową Gminy Gowarczów za rok 
2017. Ponadto podsumowano działalność 
statutową i organizacyjną Oddziału Gminne-
go ZOSP RP za 2017 rok, oraz przedstawio-
no informacje z wykonania budżetu Gminy 
Gowarczów w odniesieniu do Ochotniczych 
Straży Pożarnych za 2017r. a także założenia 
na 2018r. Podsumowano również zebrania 
sprawozdawcze, także wstępnie planowane 
uroczystości i wydarzenia w 2018r. W zebra-

niach sprawozdawczych OSP Skrzyszów, OSP 
Korytków, OSP Gowarczów OSP Borowiec, 
OSP Giełzów; OSP Bernów, OSP Bębnów oraz 
OSP Ruda Białaczowska uczestniczyli druho-
wie oraz prezesi poszczególnych jednostek. 
Obecny na spotkaniach wójt Stanisław Paco-
cha dziękował druhom za całoroczną współpra-
cę i gotowość bojową jednostek. 

W  marca 2018 roku w lesie w miejscowości 
Kupimierz odbyły się ćwiczenia jedno-

stek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Gowarczów. Tematem ćwiczeń było 
prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych 
podczas pożaru lasów. W ćwiczeniu uczestni-

Gminne eliminacje
Turnieju

Wiedzy Pożarniczej

W marcu w Szkole Podstawowej z oddziała-
mi gimnazjalnymi w Gowarczowie odby-

ła się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Po-
żarom”. Do udziału zgłosiło się 10 uczestników, 
w dwóch grupach wiekowych:  Szkoły Podsta-
wowe (10-13 lat), i Oddziały Gimnazjalne (14-
16 lat) .

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czu-
wała komisja w składzie:przewodniczący kpt. 
Robert Pałosz, sekretarz Urszula Rybińska, 
oraz członkowie: Kazimierz Kosierkiewicz - Ko-
mendant Gminny OSP RP, Robert Gawroński 
- Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP, Maciej Muszyński – nauczyciel
Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w obu 
grupach wiekowych (Mateusz Deka i Radosław 
Deka – szkoła podstawowa oraz Antoni Tań-
culski i Wiktor Zdulski – oddziały gimnazjalne) 
zakwalifikowali się do udziału w Eliminacjach 
Powiatowych OTWP „Młodzież Zapobiega Po-
żarom.

czyły trzy jednostki OSP z terenu naszej gminy 
a mianowicie: KSRG OSP Gowarczów, OSP 
Skrzyszów, OSP Korytków, oraz JRG Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Końskich. Jednost-
ki do działań zadysponowane zostały przez 
Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP 
w Końskich drogą radiową.  
Główne cele ćwiczeń to:
1. sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, 
poziomu wyszkolenia, działania środków alar-
mowania i łączności oraz stanu technicznego 
sprzętu silnikowego.
2. sprawdzenie sprawności i poprawności pod-
jętych działań ratowniczo - gaśniczych przez 
zastępy uczestniczące w ćwiczeniu, zamierza-
jących do możliwie najszybszego ugaszenia 
pożaru lasu.
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„Dzień Teatru” w Gowarczowie
Teatr to magia, teatr to czary. Miejsce niezwykłe, aż nie do wiary. Tutaj 

królują sny i marzenia. Świat szaro - bury w bajkę się zmienia. 
W czwartek, 12 kwietnia uczniowie klasy II a, jako „aktorzy” zaprezentowali 
na szkolnej scenie spektakl teatralny pt. „Kozucha Kłamczucha”. Była to in-
scenizacja na podstawie bajki Janiny Porazińskiej, autorki wielu książek dla 
najmłodszych czytelników. Widzami przedstawienia byli uczniowie, dyrek-
cja i pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice, dziadkowie. Reżyserią i sce-
nografią zajęły się pani Iwona Kłosek, nauczyciel bibliotekarz oraz pani Elż-
bieta Bobińska - Pluta, wychowawca klasy II a oprawę techniczną zapewnił 

Pan Piotr Zaborowski, instruktor muzyczny CKiAL w Gowarczowie. Barwne 
stroje i kostiumy, scenografia, rekwizyty i dobrana muzyka - wszystkie te 
czynniki razem przeniosły widzów w jakże zaczarowany i tajemniczy świat 
bajki. Bajki, w której zwycięża prawda i dobroć.
Zgromadzona publiczność gromkimi brawami podziękowała młodym ak-
torom za ten artystyczny występ. Na koniec głos zabrał dyrektor szkoły 
pan Jan Chojnacki dziękując wszystkim za przygotowanie tego spekta-
klu, a młodym aktorom życzył kolejnych teatralnych sukcesów. Zaprosił 
oczywiście wszystkich za rok na kolejne obchody tego święta.

Uczniowie uczcili XIII rocznicę śmierci Papieża Polaka
24 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi 
miała miejsce uroczystość nawiązująca do 13 rocznicy śmierci św. Jana 
Pawła II.
Młodzież pod kierunkiem pani Katarzyny Kulety i ks. Adama Głuszka 
przygotowała spektakl słowno-muzyczny pt. „Św. Jan Paweł II- Papież 
nadziei”przypominający życie i działalność Karola Wojtyły – jego pracę 
z młodzieżą, poświęcenie i drogę ku świętości. Oprawę muzyczną przy-
gotował pan Piotr Zaborowski. Na akademii obecni byli: Dyrektorzy Szko-
ły Podstawowej Pan Jan Chojnacki, Pan Paweł Skowron, Proboszcz ks. 
Marek Maciążek, Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Pani 
Elwira Sibiga, Grono Pedagogiczne, rodzice, młodzież. Uczniowie przed-
stawili  życiorys papieża św.  Jana Pawła II jak również  przypomnieli naj-
piękniejsze wiersze  związane nierozłącznie z postacią Ojca Świętego. 
Nie zabrakło też pięknych tematycznych pieśni – jedną z nich brawurowo 
wykonała Pani Dominika Wróbel – gość specjalny akademii.

Przedstawienie Wielkanocne w Szkole Podstawowej

W  przedświąteczną środę uczniowie Szkoły Podstawowej pod kie-
runkiem pedagogów przygotowali wszystkim zebranym przedsta-

wienie pt. „Wielkanoc. Tradycje i obyczaje”.  Wielkanoc to najstarsze 
i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Ten radosny czas obfi-
tuje w wiele zwyczajów a większość z nich znane jest od średniowiecza 
i praktykowane do dziś. Uczniowie w wystąpieniu przypomnieli nie tylko 
najważniejsze z nich ale także te mniej popularne i zanikające. Nie za-
brakło też muzycznych akcentów a scenografię dopełniał piękny świą-
teczny stół pełen kwiatów i tradycyjnych wypieków.
Serdeczne życzenia radosnych Świąt Wielkanocy złożył Dyrektor Jan 
Chojnacki, ks. Proboszcz Marek Maciążek oraz Pani Elwira Sibiga –  Dy-
rektor CK i AL. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych 
nawiązujących do tematyki Świąt Wielkiej Nocy.
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Nagroda komendanta
dla gowarczowskiej akcji wakacyjnej

Wyj¹tkowy Dzieñ Kobiet z kompozytork¹
Katarzyn¹ Gärtner

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 
ze swoją akcją wakacyjną ”EKO Waka-

cje z CK i AL”  zostało laureatem III miejsca 
XV edycji konkursu „Pomóżmy dzieciom spę-
dzić szczęśliwie wakacje” organizowanego 
przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Kielcach. Konkurs kie-
rowany jest do lokalnych społeczności oraz in-
stytucji  na organizację najbardziej atrakcyjnej 
i bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu 
dla dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje. 
Uroczyste podsumowanie odbyło się w czwar-
tek 18 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Mar-
szałek Województwa Adam Jarubas dziękował 
wszystkim wyróżnionym za udział w konkursie 

i gratulował kreatywności w przygotowywaniu 
ofert skierowanych do dzieci. Z rąk Pierwszego 
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Kielcach insp. Artura Bielecki nagrodę ode-
brała Dyrektor CK i AL  Elwira Sibiga – Cieszę 

się, że formuła zajęć, którą zorganizowaliśmy 
podczas wakacji została dostrzeżona i wy-
różniona. Tym bardziej, że udział w konkursie 
zgłaszaliśmy po raz pierwszy a przystąpiło do 
niej ponad 30 instytucji z całego województwa. 
Otrzymany sprzęt elektroniczny będzie służył 
dzieciom i instruktorom podczas zajęć.
Program akcji wakacyjnej bazował na zaję-
ciach plastycznych, muzycznych i ruchowych, 
w który wplecione zostały przede wszystkim 
tematy krzewienia postaw proekologicznych 
i bezpiecznych zachowań w najbliższym oto-
czeniu. Zajęcia prowadziły panie: Małgorzata 
Gałązka, Elwira Sibiga i Małgorzata Żurawska 
oraz Piotr Zaborowski. Akcję wsparli zaprosze-
ni goście oraz rodzice.

W piątek 09 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Go-
warczowie odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Kobiet. Po raz 

pierwszy  Rada Gminy w Gowarczowie nadała tytuł  Honorowego Oby-
watela Gminy Gowarczów. Na wniosek Wójta Stanisława Pacochy tytuł 
ten został przyznany Pani Katarzynie Gärtner – wybitnej kompozytorce 
mieszkającej w Komaszycach. Piątkowa uroczystość rozpoczął Wójt 
składając życzenia wszystkim zebranym Paniom. Następnie Przewod-
niczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk odczytał akt nadania tytułu Ho-
norowego Obywatela Gminy Gowarczów Pani Katarzynie. Kompozytorka 
z rąk Wójta otrzymała też statuetkę nawiązującą w kształcie do herbu 
gminy. Artystka nie kryła wzruszenia i radości z tak wspaniałego wyróż-
nienia podkreślając wielkie przywiązanie do gowarczowskiej ziemi.
Spotkanie z kompozytorką było przeglądem jej twórczości. Podczas wie-
czorku, który moderowała Dyrektor CK i AL Elwira Sibiga Pani Katarzyna 
opowiadała o realizacji wybranych dzieł – od opery dla dzieci „Krasnolud-
ki, krasnoludki” poprzez Mszę Beatową „Pan przyjacielem moim” - która 
została wydana dokładnie 50 lat temu, oratorium „Zagrajcie nam dzisiaj, 
wszystkie srebrne dzwony”, płytach: „Na szkle malowane”, „Pozłacany 
warkocz”, „Czar korzeni”  czy „Pomsta”. Nie zabrakło anegdot związa-
nych ze współpracą z takimi artystami jak Maryla Rodowicz, Halina Frąc-
kowiak, Agnieszka Osiecka czy Anna German jak również wspomnień 
z desek opolskich festiwali. Tłem i bazą opowieści była seria obrazów 
stworzona w pracowni plastycznej CK i AL przez dzieci, młodzież i do-
rosłych prowadzonych przez Panią Małgorzatę Gałązkę. Obrazy przed-
stawiały zarówno wizualizacje wybranych piosenek, okładki płyt, plakaty 
oraz pejzaże z Komaszyckiego siedliska. Dodatkową niespodzianką  

były występy  muzyczne, które opracował Piotr Zaborowski. Kompozycje 
Kasi zaśpiewali: Weronika Kaniowska, zespół ludowy „Bębnowianka”, 
Aleksandra Sołtuniak & Agnieszka Honczaruk ,Daniel Feliński, Karolina 
Pawłowska  a liczna widownia chętnie włączyła się w wspólne śpiewanie 
największych hitów artystki od „Małgośki” przez „Wielką wodę” czy „Po-
wiadają żem jest ładna”.
Część artystyczną zakończyło wspólne zaśpiewanie wszystkim Paniom 
„Sto lat” i słodki poczęstunek  - czyli okolicznościowy tort. Wójt Stanisław 
Pacocha serdecznie dziękował wszystkim za przybycie i raz jeszcze ży-
czył Paniom wszelkiej pomyślności. 
Zarówno do artystki jak i do męża, aktora, Kazimierza Mazura ustawiały 
się kolejki po autografy i wspólne zdjęcia. Pani Katarzyna wraz z Panem 
Kazimierzem jako pierwsi wpisali się też do pamiątkowej „Księgi Gości”.
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Jubileuszowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

W czwartek 05 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej z oddziałami gimnazjalnymi w Gowar-

czowie odbył się jubileuszowy XV regionalny 
etap Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Pa-
triotycznej. Jak co roku głównym organizatorem 
wydarzenia jest Parafialny Oddział Akcji Katolic-
kiej w Gowarczowie. Inicjatywę współorganizo-
wali: Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, 
Starostwo Powiatowe w Końskich oraz Centrum 

Egzaminy
gimnazjalne

w Gowarczowie

Od środy do piątku 18 - 20 kwietnia w Szko-
le Podstawowej z oddziałami gimnazjal-

nymi trwały egzaminy, w których wzięło udział 
43 gowarczowskich gimnazjalistów. Przed 
rozpoczęciem części humanistycznej życzenia 
powodzenia i sukcesów składali uczniom Wójt 
Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz dy-
rektorzy Jan Chojnacki i Paweł Skowron.Spotkanie profilaktyczne dla młodzieży

W maju uczniowie klas szóstych i siódmych 
szkoły podstawowej oraz drugiej i trzeciej 

gimnazjum wzięli udział w spotkaniu profilak-
tycznym dotyczącym szacunku do drugiego 
człowieka, cyberprzemocy, alkoholu, narko-
tyków i dopalaczy.. Program słowno-muzycz-
ny w wykonaniu Jacka Musiatowicza i jego 
syna Michała wzbudził duże zainteresowanie 
uczniów. . Autorzy programu poruszali sprawy 
dotyczące konsekwencji podejmowanych de-
cyzji przez młodych ludzi, zgubnych skutków 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 
apelowali, aby młodzież w sytuacjach trudnych 
szukała pomocy u wychowawców, pedagogów 
i nauczycieli. Mimo powagi przedstawianej te-
matyki, nie brakowało też humorystycznych ak-
centów, dzięki którym muzyk jeszcze bardziej 
zaskarbił sobie młodzież.
Program profilaktyczny został sfinansowany 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii w Gowarczowie.

Do konkursu zgłosiło się ponad 70-ciu laure-
atów etapów szkolnych z terenu całego powia-
tu koneckiego. 
Jury oceniało uczestników równolegle w dwóch 
kategoriach: Poezja Patriotyczna (jury w skła-
dzie: ks. Adam  Głuszek , Małgorzata Bielecka, 
Kinga Zaborowska) oraz  Pieśń Patriotyczna 
(jury w składzie: Bartłomiej Gärtner, Dominika 
Wróbel, Aleksandra Śliwińska).  Decyzje jury 
były jak najbardziej trafione – zespół, który 
zwyciężył w kategorii szkoły ponadpodstawowe 
zdobył również pierwszą lokatę podczas finału 
konkursu, który odbył się 26 kwietnia w Resur-
sie Obywatelskiej w Radomiu.
Przed ogłoszeniem wyników na zebranych cze-
kała muzyczna niespodzianka. Swój recital zło-
żony z  pieśni związanych z tematyką konkursu 
wykonały panie z zespołu „Ale Babki”, którym 
akompaniował Piotr Zaborowski. 
Imprezę prowadził duet: Elwira Sibiga – dyrek-
tor CK i AL w Gowarczowie oraz Anna Ślufar-
saka –  POAK w Gowarczowie.

Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. 
Uczestników konkursu przywitali Pani Dorota 
Duda członek Zarządu Powiatu Koneckiego oraz 
Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha ży-
cząc występującym sukcesów i podkreślając jak 
ważne są tego typu działania dla świadomości 
narodowej młodego pokolenia Polaków szczegól-
nie tak ważnym dla nas roku obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 

W pierwszym dniu trzecioklasiści przystąpili 
do części humanistycznej obejmującej histo-
rię, wiedzę o społeczeństwie i język polski, 
w drugim do części matematyczno – przyrod-
niczej, zaś w piątek do egzaminów ze znajo-
mości języka obcego nowożytnego. W tym roku 
20 uczniów wybrało język niemiecki a 23 – ję-
zyk angielski.
Egzaminy przebiegały spokojnie i bez zakłóceń 
a i sami uczniowie, może za sprawą pięknej po-
gody, wychodzili z sali egzaminacyjnej w dobrym 
nastroju i z optymistycznym nastawieniem.
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Na terenie gminy Gowarczów
stał pomnik Józefa Piłsudskiego

Nie wszyscy pamiętają, że gowarczowskie 
sołectwo Kamienna Wola było swego czasu 

siedzibą gminy Stużno. Pomimo wielokrotnych 
zmian przynależności i przechodzenia pod te-
reny województwa to łódzkiego to kieleckiego 
czy też radomskiego Kamienna Wola prężnie 
się rozwijała. W latach 50-tych ubiegłego wieku 
miała szkołę, sklepy, ośrodek zdrowia i oczywi-
ście budynek urzędu gminy. Właśnie przed tym 
budynkiem od strony południowej stał cokół z ta-
blicą „Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego” 
, który widnieje na starych fotografiach. Tablicę 
przymocowano z końcem lat 40-tych XIX wieku 
na polecenie opoczyńskich urzędników. Jednak 
mało kto wie, że wcześniej na tym samym cokole 

przez lata stało okazałe, żeliwne popiersie Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Ciężko dociec kie-
dy dokładnie i z czyjej inicjatywy pomnik został 
postawiony. Najstarsi mieszkańcy Kamiennej 
Woli pamiętają, że podczas likwidacji popiersia 
z postumentu wyjęto butelkę z dokumentami za-
wierającymi te cenne informacje. Do dziś jednak 
butelka się nie odnalazła.
Wspominając powyższy fakt, w obecnym jubi-
leuszowym roku 100-lecia odzyskania niepod-
ległości historia zatoczy koło i podczas uroczy-
stości  rocznicowych 11 listopada w Kamiennej 
Woli pamięć o tym wybitnym mężu stanu zo-
stanie uczczona przez odsłonięcie pamiątko-
wej tablicy.

73 rocznica zakończenia II wojny światowej

Jak co roku w dniu rocznicy zakończenia II woj-
ny światowej na cmentarzu w Baryczy składano 

kwiaty pod pomnikiem. Symboliczne spotkanie było 
momentem przypomnienia historii zbiorowej mogi-
ły. Na cmentarzu znajdują się bezimienne mogiły 
jeńców, którzy znajdowali się w koneckim obozie 
w latach 1941-1943. Niemcy umieszczali w nim 
głównie jeńców radzieckich i norweskich. Wśród po-
nad 20 tysięcy osób zmarłych w obozie większość 
pochowana jest właśnie na tym cmentarzu.
Delegację składającą kwiaty tworzyli: wójt gminy 
Gowarczów Stanisław Pacocha, Adam Klusek, An-
drzej Nieszpaur oraz Bogdan Faworski.

Spotkania seniorów
Tradycyjnie tuż przed świętami 

członkinie stowarzyszenia „Ak-
tywni Seniorzy” spotkają się, żeby 
złożyć sobie życzenia i wspólnie 
spędzić czas. Zarówno bezpośrednio 
przed świętami Bożego Narodzenia 
jak i Wielkiej Nocy.  Nie inaczej było 
w ostatnim półroczu. Spotkania odby-
wają się remizie OSP w Gowarczowie 
i zawsze towarzyszy im ciepła atmos-
fera, wspaniałe jedzenie i wyjątkowy 
klimat. 
Okolicznościowe życzenia składa-
ją goszczeni przez Panie księża: 
proboszcz Marek Maciążek i wikary 
Adam Głuszek oraz Wójt Gminy Go-
warczów Stanisław Pacocha oraz 
Z-ca Wójta Pani Marzena Dziewit.
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Wzruszyli Babcie i Dziadków

„Aktywni - Kreatywni” podczas ferii z CK i AL Biblioteka Gminna 
Dzieciom 

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w Gowar-
czowie dzieci i młodzież zaprezentowały 

wspaniałe programy. 
Grupy przedszkolne „Zajączki” prowadzona 
przez Panią Magdalenę Horodyńską   oraz „Żab-
ki” prowadzone przez Panią Agnieszkę Plutę 
przygotowały pełne humoru i wdzięku programy 
słowno muzyczne, które z dumą, łezką w oku 
i telefonami w dłoniach przyglądali się goście. 
Słowa uznania i gratulacji dla przedszkolaków 
oraz życzenia zdrowia i pomyślności Babciom 
i Dziadkom składali Zastępca Wójta Pani Marze-
na Dziewit oraz Dyrektor Jan Chojnacki.
Bardzo wielu wzruszeń dostarczyła ciekawa in-
scenizacja „Dziewczynki z zapałkami” przygoto-

waną przez dzieci i młodzież z Centrum Kultury 
i Aktywności Lokalnej. Wspaniale przedstawiona 
baśń Andersena niejednego wzruszyła do łez 
Przewrotnie mieszając się z wielką radością gdyż 
przygotowana inscenizacja zakończyła się happy 
endem. Aktorami byli uczestnicy zajęć plastycz-
nych, zaś młodzi wokaliści z pracowni muzycz-
nej zaprezentowali się w duetach. Nad całością 
czuwała Pani Małgorzata Gałązka – reżyser, 
scenograf i scenarzysta spektaklu oraz Piotr 
Zaborowski odpowiedzialny za opracowanie 
muzyczne, nagłośnienie i oświetlenie – nadający 
odpowiednią dramaturgię dzięki grze na żywo.
Ogromne słowa uznania za przygotowany pro-
gram oraz najserdeczniejsze życzenia dum-

W centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 
podczas akcji „Ferie 2018 Aktywni – Kre-

atywni” uczestnicy poprzez zabawę poznawali 
tajniki działań plastycznych i artystycznych. 
Pierwszy tydzień upłynął pod znakiem tema-
tyki filmowej, kolejny związany był z teatrem. 
Uczestnicy podczas warsztatów samodzielnie 
przygotowali m.in. mini etiudy filmowe, anima-
cje metodą poklatkową (tworząc dodatkowo 

w kształcie serca a w pracowni muzycznej 
wszyscy rozśpiewali się podczas „Walentynko-
wego karaoke”.  
Nowością w CK i AL jest stworzony w trakcie 
zajęć regał – od lutego można korzystać z  sa-
moobsługowej „WYPOŻYCZALNI MULTIME-
DIÓW” - biblioteczkę można wzbogacić o płyty 
CD (z muzyką, filmami, bajkami, grami), z któ-
rych nie korzysta się już w domu.
Jak przystało na tydzień filmowy zwieńczeniem 
był seans przy dużym ekranie obowiązkowo 
z popcornem zaś w drugim tygodniu w S.P. go-
ścił krakowski Teatr MASKA ze spektaklem dla 
najmłodszych. Przy okazji Międzynarodowe-
go Dnia Języka Ojczystego dzieci odwiedziły 
Bibliotekę Gminną gdzie czekały tematyczne 
animacje.
Zajęcia prowadzili instruktorzy CKiAL: Małgo-
rzata Gałązka – instr. pracowni plastycznej, 
Piotr Zaborowski – inst. pracowni muzycznej 
oraz Elwira Sibiga- dyrektor CK i AL. 

W ramach promowania czytelnictwa, 
szczególnie wśród najmłodszych, Pa-

nie z Biblioteki Gminnej w Gowarczowie czę-
sto  przeprowadzają akcje zachęcające dzieci 
i młodzież do odwiedzania ich placówki oraz 
sięgania po książki. 

nym Babciom i Dziadkom złożył współgospo-
darz wydarzenia Wójt Stanisław Pacocha.
Część artystyczną przedstawienia zamknęło 
uroczyste odśpiewanie „Sto lat”, eksplozja ba-
lonów pełnych konfetti oraz wręczanie przez 
wnuków własnoręcznie przygotowanych upo-
minków. Prowadzącą wieczorku była Dyrektor 
CKiAL Elwira Sibiga.

scenografię, postaci i udźwiękowienie „Zimo-
wego lasu” i „Zimowej zagrody”), przygotowa-
li teatrzyki pacynkowe (wraz z wykonaniem 
pacynek) czy wprawki teatralne z charaktery-
zacją. Dzieci i młodzież przypomniała sobie 
również podstawowe zasady bezpieczeństwa 
podczas zimowych zabaw w trakcie spotkania 
z policjantem – przeprowadził je dzielnicowy 
Tomasz Kuć. Nie zapomniano też o Walentyn-
kach: w pracowni plastycznej stworzono pięk-
nie zdobione serca z masy ceramicznej, na 
hali sportowej powstał specjalny tor przeszkód 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Oj-
czystego w ferie dzieci i młodzież zaproszona 
była na zajęcia podczas których mogły spraw-
dzić swoje umiejętności w czytaniu bajek, pol-
skich łamańców językowych czy  odgadywaniu 
zagadek i kalamburów. 
Również podczas ferii  miał miejsce spektakl 
teatralny zatytułowany „Na końcu świata… 
Przygody Misia i Kacpra Pirata” w wykonaniu 
aktorów Teatru MASKA z Krakowa. Przedsta-
wienie opowiadało o mocy prawdziwej i szcze-
rej przyjaźni między małym Kacprem a Misiem 
Pluszobrodym.  
Młodzi widzowie z wielką radością śledzili przy-
gody bohaterów przedstawienia. 
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Wystawa prac plastycznych z CK i AL
w Bibliotece w Końskich

ZAPOWIEDZI

Przed nami okres letni, który zawsze obfituje w wiele wydarzeń. Ser-
decznie zapraszamy do czynnego udziału w planowanych inicjaty-

wach. A będą nimi m.in.:
• 9 czerwca o godz. 11:00 odbędzie się oficjalne otwarcie nowego budyn-
ku ośrodka zdrowia oraz jego poświęcenie. Gowarczów ul. Stanisława 
Żuka 5
• 10 czerwca „Piknik na Bębnowie” . 
W programie przewidziane są atrakcje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, 
koncert zespołu „Bębnowianka”, występy artystyczne CK i AL oraz inne 
niespodzianki;
• Akcja wakacyjna Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie 
W tygodniach 25.06. - 06.07 oraz 16.07. - 27.07. Dla dzieci i młodzie-
ży przewidziane są warsztaty plastyczne, muzyczne, artystyczne oraz 
animacje nawiązujące do lokalnych tradycji kulturowych i historycznych.
• Festyn 15 sierpnia 
Tak jak w ubiegłych latach  Festyn odbędzie się 15 sierpnia. W tym roku 
kontynuujemy międzysołecką wesołą rywalizację poprzez „II TURNIEJ 
SOŁECTW GMINY GOWARCZÓW” - a w nim konkurencje sprawnościo-
we, artystyczne i kulinarne. 
Na scenie procentować się będą lokalni artyści: zespół „Bębnowianka”, 
„Ale Babki”, młodzi zdolni soliści CK i AL oraz zespół EL of B – którego 
wokalistką jest Elwira Sibiga - więc poza ludową nutką i popowymi pio-
senkami będzie też trochę melodyjnego, gitarowego uderzenia.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół PLAYBOYS – jeden z najmłodszych 
i najcharyzmatyczniejszych zarazem zespołów w Polsce z nurtu disco 
– polo / dance. Wśród najbardziej znanych hitów tego męskiego tria są 

m.in. „Lejde”,  „Wyśmienicie”, „Zwariowałem”, „Fajna” , „Tylko Ty”, „Jak to 
się stało” czy „Nasza Noc” 
Liczymy na Państwa obecność i oczywiście wyśmienitą pogodę.
Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia oraz firmy działające na terenie 
gminy do prezentacji i udziału w imprezie.
• Uroczystości 11 Listopada
W tym roku rocznicę odzyskania niepodległości obchodzić będziemy 
szczególnie. Nie zabraknie odniesień do historii naszej gminy – dlatego 
też zachęcamy do dzielenia się z nami archiwalnymi fotografiami oraz 
lokalnymi historiami poprzez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 
w Gowarczowie.

Po raz pierwszy cykl obrazów z pracowni plastycznej w CK i AL na 
swoją wystawę poza granicami gminy. Od piątku 18 maja obrazy 

inspirowane twórczością Katarzyny Gärtner „Muzyka jak malowana” 
podziwiać można w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Końskich. Cykl ob-
razów powstał z początkiem 2018 roku specjalnie na spotkanie podczas 
obchodów Dnia Kobiet. Obrazy przedstawiają wybrane piosenki, okładki 
płyt oraz plakaty dotyczące bogatej twórczości Pani Katarzyny oraz ple-
nery wokół domu artystki. Kompozytorka, która była gościem honorowym 
wernisażu nie kryła podziwu dla zdolność i kreatywność zwłaszcza tych 
najmłodszych twórców, którzy starali się odtworzyć na obrazach sceny 
z poszczególnych piosenek. Podzieliła się też swoim marzeniem, które 
zakiełkowało podczas spotkania w Gowarczowie – gdzie po raz pierwszy widziała prace -  Dzieła podobają jej się artystce tak bardzo, że marzy się 

przedrukowanie ich na maskę swojego samochodu.
Na wernisażu nie zabrakło sympatyków kompozytorki ale też osób kibi-
cującym gowarczowskim młodym i starszym malarzom, którym gratulo-
wali znakomitych prac.
Obrazy, nad przygotowaniem których czuwała Pani Małgorzata Gałązka 
namalowali:Jan Banasik lat 8, Klara Brzezińska lat 6, Zuzanna Szcze-
śniak lat 9, Marta Mastalerz lat 9, Aleksandra Sorbian lat 11, Lena Michal-
ska lat 10, Zofia Korycka lat 8, Bartłomiej Kos lat 8, Dominika Fąfara lat 
8, Gabriela Petrusiewicz lat 10, Weronika Żurawska lat 10, Emilia Kos lat 
10, Julia Michałowska  lat 13, Gabriela Bielecka lat 13, Barbara Bielecka 
lat 13, Amelia Dajer lat 15, Wiktoria Dobosz lat 16, Katarzyna Bielecka 
ARA, Małgorzata Żurawska ARA, Renata Kot ARA, Sabina Mastalerz 
ARA, Jolanta Makuch ARA, Małgorzata Szcześniak ARA, Jolanta Żysz-
czyńska ARA.
Wystawa będzie dostępna w koneckiej bibliotece do połowy wakacji.
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Bardzo aktywna gowarczowska sekcja siatkarek

Uczennice ze Szkoły Pod-
stawowej  z oddziałami 

gimnazjalnymi w Gowarczo-
wie miały bardzo aktywny 
sezon wiosenny:
- 10 kwietnia w Kielcach 
w ZSP nr 1 wzięły udział 
w Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt Szkół Gimna-
zjalnych. Po obiecującym 
początku i wygranych: 2-0 z gimnazjum nr 26 z Kielc, następnie 2-0 z ró-
wieśniczkami ze szkoły nr 12 z Kielc (klasy sportowe) w ostatnim meczu 
grupowym przegrały  z gimnazjum w Kluczewsku 0-2. W ćwierćfinale po 
zaciętej walce przegraliśmy z zawodniczkami z Sulejowa 0-2, które na 
co dzień grają w lidze i reprezentują LUKS Sulejów (jak się okazało na 
koniec triumfatorki całego turnieju). Ostatecznie nasza drużyna została 
sklasyfikowana na miejscach V-VIII wśród 18 drużyn.
- 13 kwietnia w Gowarczowie odbył się Finał Powiatowy Piłki Siatkowej 
Dziewcząt klas gimnazjalnych oraz klas VII.  Bezkonkurencyjne okazały 
się dziewczyny ze szkoły w Gowarczowie, które wygrały cały turniej i wy-
walczyły awans do finału wojewódzkiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.” 
Wyniki naszej drużyny w grupie: Gowarczów – Rogów 2-0, Gowarczów 
– SP nr 2 Końskie 2-0. W półfinale dziewczyny pokonały rówieśniczki 
z Radoszyc 2-0 a w finale dziewczyny z Końskich i mecz ten zakończył 
się zwycięstwem naszej drużyny 2-0.
- 27 kwietnia w Gowarczowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 
O Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi. 
W zawodach zagrało 5 drużyn: Nr 2 Końskie, Kluczewsko, Rogów, Fał-
ków i Gowarczów. Grano systemem „Każdy z Każdym” 2 sety do 25 pkt. 
Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiają się następująco: Końskie 
– Kluczewsko 0-2, Rogów – Fałków 1-1, Gowarczów – Końskie 2-0, Klu-
czewsko – Rogów 2-0, Fałków – Gowarczów 0-2, Końskie – Rogów 1-1, 

Tęcza Gowarczów

Na pięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek klasy A organizowa-
nych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach nasza 

lokalna drużyna Tęcza Gowarczów prowadzona przez trenera Pawła 
Skowrona zajmuje bardzo dobre drugie miejsce, tracąc tylko do lidera 
Astry Piekoszów 2 punkty. Wszystko wskazuje na to, że walka o awans 
do klasy Okręgowej toczyć się będzie do ostatniej kolejki.
Ponadto w rozgrywkach ligowych występują jeszcze dwie nasze drużyny 
młodzieżowe. Rocznik 2006 występujący w lidze Młodzika Młodszego 
oraz rocznik 2007 -2009  który występuje w lidze Orlika Starszego.

Sezon wędkarski rozpoczęty

Z początkiem maja 
rozpoczął się sezon 

wędkarski. Na terenie Go-
warczowa funkcjonuje nie-
formalne jeszcze Stowarzy-
szenie Wędkarskie „Karaś”. 
Grupa zrzesza 15 wędkarzy 
i funkcjonuje od 2008 roku. 
Zarząd tworzą prezes Bog-
dan Rynkiewicz oraz wice-
prezes Robert Borowiecki. 
Stowarzyszenie posiada 
własne przepisy oraz regulamin opierający się na Regulaminie Polskie-
go Związku Wędkarskiego. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Gminy 
oraz wójtem Stanisławem Pacochą członkowie pod swoją  opieką mają 
łowisko znajdujące się za Szkołą Podstawową przy ul. S.Żuka i właśnie 
tam zarzucają wędki by złowić krasie, liny, sumy, szczupaki czy karpie. 
Sympatyków chcących korzystać z łowiska zapraszamy do włączenia się 
w szeregi stowarzyszenia jak również do udziału w pierwszych zawodach 
wędkarskich o Puchar Stowarzyszenia, które odbędą się już w połowie 
sierpnia. 

Drużyna badmintona
z Gowarczowa z pierwszym 

miejscem w powiecie

W Świętokrzyskiej Lidze Szkół Podstawowych w Badmintonie – re-
jon Końskie Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi ma 

świetne wyniki.
W klasyfikacji drużynowej uczniowie naszej szkoły: Barańska Weronika, 
Dajer Amelia, Juszyńska Wiktoria, Ptaszek Alicja, Gąszcz Natalia, Bor-
kowski Bartosz, Arcab Maciej i Pluta Kacper zajęli I miejsce w powiecie 
koneckim.
W kategorii indywidualnej
dziewczęta zajęły kolejno:
I miejsce – Barańska
Weronika
II miejsce – Dajer Amelia
V miejsce – Juszyńska
Wiktoria, Ptaszek Alicja, 
Gąszcz Natalia.
W kategorii indywidualnej 
chłopców:
IV miejsce – Borkowski 
Bartosz
VI miejsce – Arcab Maciej
VII miejsce – Pluta Kacper

Kluczewsko – Fałków 2-0, Rogów – Gowarczów 0-2, Końskie – Fałków 
1-1, Kluczewsko – Gowarczów 1-1. Najwięcej emocji przyniósł ostatni 
mecz turnieju, w którym spotkały się niepokonane do tej pory dziewczy-
ny  z Kluczewska oraz gospodynie turnieju dziewczęta z Gowarczowa. 
Spotkanie było bardzo zacięte i stało na wysokim poziomie. Mecz zakoń-
czył się remisem1-1 a o zwycięstwie w siatkarek z Kluczewska w całym 
turnieju zadecydował bilans małych punktów. Tabela końcowa turnieju: 
Kluczewsko, Gowarczów, Nr 2 Końskie, Fałków, Rogów. 
Siatkarki z Gowarczowa w turniejach występowały w następującym skła-
dzie: Barańska Weronika, Dobosz Wiktoria, Jończyk Wiktoria, Krzyża-
niak Klaudia, Ryszkiewicz Aleksandra, Dajer Amelia, Dróżdż Marta, Śli-
wińska Marta, Świeboda Amelia opiekun Maciej Muszyński.


