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Uroczyste ślubowanie nowego składu Rady Gminy oraz wójta odbyło się 20 listopada 2018 r.

Festyn
pełen niespodzianek

W tegorocznym bogatym programie Festynu Rodzinnego na-
wiązującego do uroczystości ku czci św. Rocha „Jesteśmy 

Razem” każdy znalazł coś dla siebie.  Były  tańce, zabawy, zdrowa 
wesoła rywalizacja, tort niespodzianka ale również akcent patrio-
tyczny i wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Mieszkańcy 
gminy i okolic świetnie bawili się podczas koncertów zarówno tych 
z nurtu muzyki ludowej jak i tanecznej. 

Gminne Obchody Święta
Niepodległości

W tym roku w związku z przypadającą 100 rocznicą odzyskania przez Pol-
skę niepodległości obchody miały bardziej uroczysty charakter. „Mazurek 

Dąbrowskiego” rozbrzmiewała nie tylko 11 listopada ale również podczas wielu 
wydarzeń w ciągu całego roku organizowanych na terenie Gminy Gowarczów. 
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Szanowni mieszkańcy
Gminy Gowarczów

Za nami wybory samorządowe.
Dziękuję Państwu za zaufanie i oddanie swojego głosu na mnie 
oraz na radnych z mojego komitetu wyborczego. To efekt tego, że 
chcemy, by nasza gmina była zarządzana spokojnie i sprawnie. 
Okres najbliższej kadencji będzie kontynuacją zaplanowanych 
działań i inwestycji.
Jeszcze w tym roku podjęte zostaną działania zmierzające do wy-
kupu gruntu pod zalew w Rudzie Białaczowskiej. W najbliższym 
okresie skupimy się również na infrastrukturze drogowej. 
Dołożę też wszelkich starań by inwestycje w wyczekiwane boisko 
sportowe oraz przebudowa szkoły na oddziały przedszkolne ru-
szyły w przyszłym roku.
W aktualnym wydaniu biuletynu znajdą Państwo podsumowanie 
najważniejszych wydarzeń minionego półrocza. Podczas ostat-
nich miesięcy na terenie gminy zrealizowano i rozpoczęto wiele in-
westycji, nie zabrakło też czasu na wspólną zabawę i świętowanie 
znaczących jubileuszy, jak również odniesień do historii regionu 
i Polski.
W biuletynie przybliżymy też sylwetki wszystkich Radnych nowej 
kadencji.

Stanisław Pacocha
Wójt Gminy Gowarczów

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 Gowarczowie pok.208 (I piętro) dyżuruje dzielnicowy Mateusz 
Hendel. Dzielnicowy apeluje o czujność w związku ze zwiększoną 
ilością przypadków kradzieży w ostatnim czasie.

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.

Od 2015 roku mieszkańcy naszej gminy skorzystali z tej pomocy 
łącznie już niemal tysiąc razy.

Doktor w Radzie Powiatu 

Wśród Radnych VI kadencji Rady Powiatu 
jest doskonale znany wszystkim mieszań-

com Jan Marcin Prasał – Dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Gowarczowie. Pan
Jan Marcin Prasał ma 53 lata i jest  mieszkań-
cem Brzeźnicy. Będzie wspierać ważne dla 
gminy Gowarczów projekty szczególnie te dotyczące poprawy 
stanu dróg powiatowych i budowy infrastruktury towarzyszącej 
(chodniki i oświetlenie).

Nowocześniejsze sesje

Od pierwszych posiedzeń 
Rady Gminy nowej kaden-

cji radni podczas głosowania 
korzystają ze spersonalizowa-
nych terminali tworzących sys-
tem do elektrycznego głosowa-
nia. Ponadto przebieg obrad 
każda osoba posiadająca dostęp do internetu ma możliwość śledzić 
na żywo a to dzięki systemowi do transmisji obrad Rady Gminy.
Od pierwszej sesji nowej kadencji posiedzenia dostępne są na stronie 
https://www.youtube.com/channel/UCu_N4zowFojDlQPIdISdYZw
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RADNI NOWEJ KADENCJI
Podczas pierwszej uroczystej sesji nowej kadencji Rady Gminy Gowarczów we wtorek 20 listopada 2018 roku

ukonstytuował się  nowy skład Rady Gminy

Sławomir Stańczyk 
Przewodniczący Rady Gminy
51 lat, zam. Gowarczów, radny 
czwartą kadencję
Celem nadrzędnym tej kadencji 
jest skanalizowanie gminy, poprawa infrastruktu-
ry drogowej oraz walka ze smogiem (m.in. po-
przez zwiększoną gazyfikację gminy)
Zainteresowania: film, teatr, muzyka

Tomasz Młynarczyk
Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
47 lat, zam. Kamienna Wola, radny drugą 
kadencję, sołtys Kamiennej Woli trzecią 
kadencję
Głównym celem jest realizacja spraw bieżących doty-
cząca poprawy życia mieszkańców (zgodnie z przyjętą 
strategią gminy). Strategiczną inwestycją jest budowa 
zalewu w Rudzie Białaczowskiej. 
Zainteresowania: miłośnik gór i dobrej muzyki

Łukasz Bielecki
33 lata, zam. Gowarczów,
 radny  pierwszą kadencję
Celem tej kadencji jest wspieranie 
działań i projektów, dzięki którym 
Gmina Gowarczów będzie postrzegana jako no-
woczesna i rozwijająca się. Priorytetem jest roz-
winięcie infrastruktury drogowej czy też budowa 
ścieżki rowerowej.
Zainteresowania: motoryzacja

Krzysztof Chmielewski
33 lata, zam. Komaszyce, 
radny pierwszą kadencję
Wśród priorytetów wymienia mię-
dzy innymi budowę placu zabaw 
w Komaszycach, uzupełnienie oświetlenia na 
terenie sołectwa oraz poprawę jakości dróg wraz 
z położeniem asfaltu na brakujących odcinkach.
Zainteresowania: motoryzacja, sport 

Grzegorz Ciołkiewicz
41 lat, zam. Ruda Białaczowska, 
radny drugą kadencję
Priorytetem w tej kadencji jest bu-
dowa zbiornika wodnego w Rudzie 
Białaczowskiej. Strategiczną inwestycją w sołec-
twie jest wybudowanie boiska do gier zespoło-
wych.
Zainteresowania: sport, historia, elektronika, 
technika, dobra książka

Sławomir Jacaszek
51 lat, zam. Gowarczów,
 radny pierwszą kadencję
Zamierza działać na rzecz dobro-
bytu i rozwoju gminy. Ważna jest 
budowa boiska sportowego w Gowarczowie. Bę-
dzie wspierać inicjatywy poprawiające infrastruk-
turę, pomagać w rozwiązywaniu problemów.
Zainteresowania: motoryzacja

Emil Juszyński
25 lat, zam. Skrzyszów, 
radny drugą kadencję
Wśród zadań na nową kadencję są 
m.in.: kanalizacja gminy w tym projekt 
na kanalizacje w miejsc. Borowiec i Skrzyszów; uzu-
pełnienie i rozbudowa oświetlenia, jak również popra-
wa atrakcyjności gminy pod względem turystycznym, 
gospodarczym i inwestycyjnym.
Zainteresowania: motoryzacja

Paweł Kamoda
47 lat, zam. Ruda Białaczowska, 
radny  trzecią kadencję
Celem tej kadencji jest przede 
wszystkim budowa zalewu w Ru-
dzie Białaczowskiej. Ważne są również inwe-
stycje drogowe oraz wsparcie dla sportu (m.in. 
poprzez budowę boiska)
Zainteresowania: motoryzacja

Mariusz Kuleta
36 lat, zam. Bębnów, 
radny pierwszą kadencję
Cele to rozwój i promocja gminy Gowar-
czów. Ważna jest budowa boiska spor-
towego w Gowarczowie i ogólna poprawa infrastruk-
tury drogowej w gminie. W obrębie sołectwa Bębnów 
w tej kadencji priorytetowe są inwestycje w poprawę 
jakości dróg, kanalizację, budowa placu zabaw da 
dzieci, stworzenie klubu młodzieżowego. 
Zainteresowania:wędkarstwo

Katarzyna Sobczyńska
36 lat, zam. Bębnów, 
radna pierwszą kadencję
Cele to rozwój i promocja gminy Go-
warczów. Ważna jest budowa boiska 
sportowego w Gowarczowie i ogólna poprawa in-
frastruktury drogowej w gminie. W obrębie sołectwa 
Bębnów w tej kadencji priorytetowe są inwestycje 
w poprawę jakości dróg, kanalizację, budowa placu 
zabaw da dzieci, stworzenie klubu młodzieżowego. 
Zainteresowania: siłownia

Paweł Stańczyk
41 lat, zam. Korytków,
radny drugą kadencję
Moim priorytetem w poprzedniej jak 
i obecnej kadencji jest służba na rzecz 
gminy i jej mieszkańców. Dla mieszkańców Korytko-
wa i Kupimierza najważniejszą sprawą jest poprawa 
infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego oraz 
zgazyfikowanie gminy.
Zainteresowania: sport, film, muzyka

Katarzyna Wosińska
36 lat, zam. Bernów
radna pierwszą kadencję
Priorytetem na terenie sołectwa 
Bernów jest budowa placu zabaw, 
dokończenie inwestycji drogowych oraz oczysz-
czenie i zagospodarowanie terenów zielonych 
miejscowości. 
Zainteresowania: sport, muzyka

Marian Żurawski
67 lat, zam. Gowarczów, 
radny pierwszą kadencję
Wśród głównych celów wymienia: 
dokończenie nawierzchni ul. Par-
tyzantów, wymianę azbestowych rur wodocią-
gowych, budowa zbiornika wodnego w Rudzie 
Białaczowskiej, budowa boiska sportowego 
w Gowarczowie  oraz inwestycje drogowe.
Zainteresowania: film, książka

Agnieszka Ferensztejn
39 lat, zam. Giełzów,
radna pierwszą kadencję
Priorytetem na terenie gminy jest 
jej pełne skanalizowanie, zaś w ob-
rębie Giełzowa głównymi celami jest budowa 
oświetlenia oraz poprawa nawierzchni drogo-
wych, jak również połączenie drogowe między 
miejscowościami Giełzów -  Bernów.
Zainteresowania: dobry film i książka

Magdalena Lewandowska
37 lat, zam. Rogówek, 
radna drugą kadencję
Największym celem w obecnej 
kadencji samorządu jest realizacja 
projektów dotyczących dróg gminnych, oświetle-
nia jak również rozbudowa kanalizacji i gazocią-
gu co zdecydowanie poprawiłoby jakość życia 
mieszkańców
Zainteresowania: muzyka i dobra książka
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Gminne inwestycje 2018 (II półrocze)
W ostatnich miesiącach na terenie gminy zrealizowano liczne inwestycje

Infrastruktura drogowa
- wyremontowany został odcinek ul. Stanisława Żuka prowadzący do 
Szkoły Podstawowej wraz z zatoczką autobusową;

 przebudowano dwie drogi gminne w miejscowości Ruda Białaczowska;
- przebudowano drogę gminną– ul. Wojska Polskiego w Gowarczowie 
- przebudowano drogę gminną w miejscowości Kurzacze
- w Rogówku przebudowana została  droga powiatowa Nr 0428 T Go-
warczów – Rogówek – Baczyna wraz z krawężnikami oraz zatoczka na 
odcinku ok 950 metrów. Gmina Gowarczów partycypowała w kosztach 
tej inwestycji  w 50%

- w miejscowości Skrzyszów „Piaski” zakończono przebudowę drogi 
gminnej wraz z poboczami Wymieniono również istniejący przepust znaj-
dujący się pod tą drogą. Ponadto w ramach realizacji funduszu sołeckie-
go na 2018 rok w Skrzyszowie wyczyszczone zostały przydrożne rowy.

- wykonany został chodnik z kostki brukowej w Gowarczowie tuż przy 
„starym” Wikariacie 

- W Gowarczowie położono nową nawierzchnię na ok 90 metrowym od-
cinku ul. Szkolnej przy zjeździe na ul. Krakowską (trasa 728) .

Bezpieczeństwo
Na terenie gminy zamontowano trzy nowe wiaty przystankowe. Wiaty 
usytuowane zostały przy drogach w miejscowościach Kamienna Wola 
oraz Miłaków. Nowe wiaty przystankowe zabezpieczać będą przed nie-
korzystnymi warunkami atmosferycznymi oczekujących na przewóz pa-
sażerów, którzy korzystają z usług komunikacji zbiorowej. 

Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  
„Budowa, przebudowa i doposażenie ogólnopolskiej infrastruktury kultu-
ralnej i rekreacyjnej w Gminie Gowarczów” na terenie  gminy  przebu-
dowano dwie świetlice wiejskich przy OSP w miejscowościach  Bernów 
oraz Bębnów. W Bębnowie nadbudowano budynek  świetlicy a w Berno-
wie budynek został przebudowany.
W ramach tego programu powstała również siłownia napowietrzna w Ru-
dzie Białaczowskiej.
Projekt obejmuje także doposażenie Centrum Kultury i Aktywności Lokal-
nej w Gowarczowie jak również wyposażenie Świetlicy w Bernowie m.in. 
w nowe meble.
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Gminne inwestycje
DOFINANSOWANIA NA INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE
Blisko 50 gospodarstw z terenu gminy może 
skorzystać z dofinansowania wynoszącego na-
wet 50 % inwestycji.
NOWA ERA KOMPUTERA
–  szkolenie dla  mieszkańców gminy
Gmina Gowarczów otrzymała dofinansowanie 
na kwotę ponad 85 tysięcy złotych na realizację 
projektu „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa 

OSP Skrzyszów z pięknym jubileuszem
18 sierpnia mieszkańcy miejscowości Skrzyszów celebrowali wspaniałą 
uroczystość - jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła swoje 
90-lecie. 
Święto rozpoczęło się od mszy świętej polowej, którą sprawowali ksiądz 
proboszcz Marek Maciążek oraz wikariusz Adam Głuszek. Po odegraniu 
hymnu strażackiego, w asyście pocztów sztandarowych pobliskich jed-
nostek OSP z Gminy Gowarczów na maszt wciągnięto flagę. Następnie 
licznie zgromadzeni goście wysłuchali krótkiej historii jednostki. Wśród 
mieszkańców i druhów znaleźli się też przedstawiciele władz samorządo-
wych i strażackich między innymi: wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha, 
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Ireneusz Żak, 
przedstawiciel Starostwa Powiatowego – Wiesław Basiak. Całą uroczy-
stość poprowadził sekretarz Zarządu wojewódzkiego ZOSP RP druh Ta-
deusz Nowakowski.
Jedna z druhien odczytująca historię OSP Skrzyszów wspominała ini-
cjatorów założenia jednostki oraz trudne początki bez sprzętu i umun-
durowania. Obecnie jednostka liczy sobie 24 członków, 6 honorowych 
członków i 7 członkiń. Słów nie szczędził też prezes  OSP Skrzyszów 
-  Piotr Urbańczyk. Odniósł się do początków – czyli do roku 1928 kiedy to 
powstała jednostka, do zespołu, który stworzony jest dzięki kultywowaniu 
rodzinnej tradycji zasilania szeregów OSP. Nie zabrakło też odniesień do 

pamięci o ludziach walczących o niepodległość, dzięki którym uroczy-
stość mogła mieć miejsce.
W trakcie jubileuszu odsłonięto i poświęcono figurkę św. Floriana, która 
została wkomponowana w mury skrzyszowskiej strażnicy. Poświęcenia 
dokonał ksiądz Marek Maciążek, a figurkę odsłonili: druhna Joanna Ku-
pis, druh Ireneusz Żak oraz prezes OSP Skrzyszów Piotr Urbańczyk.
Wielu wzruszeń przyniósł moment wręczenia zasłużonym strażakom medali 
i wyróżnień. Złoty Znak Związku otrzymał druh Zbigniew Głowiński. Złotym 
medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono: Jana Karbownika i Da-
riusza Skorupę. Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odzna-
czono: Joannę Kupis, Małgorzatę Petrusiewicz, Marka Stryjaka. Odznaki 
„Strażak wzorowy” otrzymali: Emil Juszyński, Marta Urbańczyk, Aleksandra 
Urbańczyk. Dziękczynne dyplomy otrzymali: Małgorzata Głowińska, Dorota 
Urbańczyk, Ryszard Hajnrych, Marian Kądziela, Adam Petrus, Stefan Pe-
trus, Sławomir Pietrusiewicz, Zenon Urbańczyk. Dyplomami oraz kwiatami 
uhonorowano również wdowy po zmarłych druhach.
Uroczystości zakończyło przejście pocztów sztandarowych pod dowódz-
twem naczelnika OSP Skrzyszów druha Zbigniewa Głowińskiego. 
Na zakończenie  druhowie oraz  goście udali się do remizy OSP 
w Skrzyszów, gdzie świętowano 90-lecie tutejszej jednostki, wpisywano 
się do księgi pamiątkowej i składano życzenia.

umiejętności korzystania z internetu, e-usług” 
finansowanego z środków Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
W trwających już bezpłatnych szkoleniach  
udział bierze 150 mieszkańców z terenu gminy 
Gowarczów, którzy ukończyli 25 rok życia. 
REKREACJA
Najmłodsi mieszkańcy Giełzowa i okolic mogą 
cieszyć się nowym, bezpiecznym placem za-
baw. Nowy obiekt rekreacyjny będzie służył 

popularyzacji aktywnych form wypoczynku 
i będzie miejscem spędzania wolnego czasu 
szczególnie dla dzieci.  Do dyspozycji najmłod-
szych mieszkańców są m.in.: zjeżdżalnia, bu-
jak, huśtawka.
NOWOCZESNA PRACOWNIA
KOMPUTEROWA
Ponad 80 tysięcy złotych netto przeznaczonych 
zostanie na wyposażenie szkolnej pracowni 
komputerowej w Gowarczowie. Wójt Gminy Sta-
nisław Pacocha podpisał realizację inwestycji pn. 
„Szkolne Pracownie Informatyczne Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Świę-
tokrzyskiego. Pracownia Szkoły Podstawowej 
wyposażona zostanie o 24 stanowiska kompu-
terowe dla uczniów, stanowisko komputerowe 
dla nauczyciela oraz router. 60 750,00 zł to dofi-
nansowanie unijne a 20 250,00 to wkład własny 
Gminy Gowarczów.



6 Z ŻYCIA GMINY BIULETYN INFORMACYJNY 7/2018r.

Festyn pełen niespodzianek 
Podobnie jak w zeszłym roku podczas Festy-

nu przyznawane zostały Wawrzyny – statu-
etki wyróżniające osoby, działania oraz przed-
sięwzięcia z terenu gminy Gowarczów. Wawrzyn 
Biznesu trafił w ręce Pani Haliny Balcerak, która 
prowadzi na terenie gminy firmę Rob Metal pro-
dukującą części do maszyn rolniczych od 1995 
roku oraz od 2000 stację paliw. Wawrzynem 
Anioła wyróżniony został Pan Roman Grabow-
ski – za działalność na rzecz drugiego człowie-
ka oraz wspieranie lokalnych inicjatyw. Po raz 
pierwszy przyznano tez tytuł Wawrzyn Sportow-
ca, który orzynał Pan Gerard Bąk z Bębnowa 
trenujący mieszane sztuki walki. 
W II Turnieju Sołectw udział wzięli przedstawicie-
le 6 sołectw: Bębnowa, Gowarczowa, Kamiennej 
Woli, Komaszyc, Korytkowa oraz Morzywołu. 
Zmagania oceniała komisja w składzie: przewod-
nicząca Pani Marzena Dziewit – za-ca wójta gmi-
ny Gowarczów, Pani Anna Szatkowska – konecki 
radca prawny oraz Pani Agnieszka Czarnecka – 
za-ca dyrektora SP w Miedzierzy. Emocjonujące 
konkurencje nawiązujące do lokalnych legend 
wymagały kreatywności, sprytu oraz wiedzy o re-
gionie. Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyło 
sołectwo Korytków, które zrobiło duże wraże-
nie podczas prezentacji artystycznej  na scenie 
przywołującej kluczowe wątki historyczne. Drugą 
lokatę zdobyli mieszkańcy Morzywołu, miejsce 
trzecie wywalczyła Kamienna Wola, zaś pozo-
stałe sołectwa zdobyły wyróżnienia. 

Festyn rozpoczęła prezentacja uczestników 
akcji wakacyjnej prowadzonej przez Centrum 
Kultury i Aktywności Lokalnej „KULTURALNIE 
– REGIONALNIE” którzy przygotowali mini 
recital z popularnymi piosenkami ludowymi 
a ubrani byli w efektowne koszulki oraz nakry-
cia głowy ozdobione i przygotowane własno-
ręcznie. Solowo zaprezentować się również: 
Amelia Kobalczyk, Wiktoria Dobosz, Weronika 
Kaniowska oraz Daniel Feliński. Nie zabrakło 
też lubianych lokalnych zespołów wokalnych  
„Ale Babek” oraz niezastąpionych „Bębnowi-
nanek”.  Podczas powitania gości i mieszkań-
ców Wójt Gminy Stanisław Pacocha serdecz-
nie dziękował za tak duże zaangażowanie ze 
strony sołectw, pracowników urzędu, CKiAL, 
lokalnych przedsiębiorców, sponsorów, druhów 
OSP, pracowników szkoły oraz wolontariuszy 
w organizację imprezy. Wszystkim zebranym 
życzył też  znakomitej zabawy. 
Na najmłodszych czekały bezpłatne urządze-
nia dmuchane oraz wata cukrowa – do której 
też ustawiały się kolejki. Oko cieszyło też sto-
isko CKiAL prezentujące rękodzieło pracowni 
plastycznej, prace wykonane podczas akcji 
wakacyjnej oraz przez uczestników Świetlicy 
Środowiskowej. Przed sceną prezentowali 
też swoje maszyny motocykliści z Czarnej 
Floty. Nie lada atrakcją była słodka niespo-
dzianka, którą dla uczestników imprezy za-
fundował Wójt Stanisław Pacocha. Przed 

sceną wszyscy  tłumnie częstowali się  pysz-
nym tortem, na którym pięknie prezentowało 
się logo gminy.
Nie mniej emocji wzbudziły występy zespołów 
na scenie. Publiczność znakomicie rozgrzał 
zespół KoliBEER prezentujący znane przeboje 
we współczesnych  aranżacjach na góralską 
nutę. Swój program złożony z autorskich utwo-
rów oraz światowych coverów zaprezentował 
też zespół EL of B, w którym wokalistką jest Dy-
rektor gowarczowskiego CKiAL Elwira Sibiga 
a gitarzystą i kompozytorem Bartek Gärtner tak 
więc mocno postawiono w tym roku na prezen-
tację lokalnych twórców. Największe owacje 
zdobył charyzmatyczny zespół PLAYBOYS  - 
męskie trio zgromadziło bardzo dużą widownię, 
która znakomicie bawiła się przy  tanecznych, 
skocznych rytmach.
Imprezę prowadził perfekcyjnie Piotr Wójtowicz 
wciągając publiczność w liczne konkursy i do-
datkowe konkurencje. 

Dzień Edukacji Narodowej w Gowarczowie
W piątek 12 października Dzień Edukacji 

Narodowej obchodzono w obu budynkach 
Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalny-
mi w Gowarczowie. Akademia wśród starszych 
uczniów przepełniona była humorem i przedsta-
wiała dość niezwykły program teatralno-muzycz-
ny  zatytułowany “Tajemniczy pokój dyrektora”. 
Młodzież przygotowały Panie Katarzyna Słoka 
i Katarzyna Rachuna. W SP na ul Żuka młodsze 
klasy zaprezentowały równie ciekawy program 
winszując nauczycielom ich święta.
Pedagogom życzenia pomyślności oraz wielu 
sukcesów składali Wójt Stanisław Pacocha,  
zastępca Wójta Marzena Dziewit oraz dyrekto-

rzy szkół Jan Chojnacki i Paweł Skow-
ron.
Grono nauczycieli wyróżnionych Na-
grodą Wójta tworzą: Bożena Adam-
czyk (wicedyrektor szkoły), Jolanta 
Bryk, Jan Chojnacki (dyrektor szkoły), 
Anna Gorzewska, Barbara Kosada, 
Maciej Muszyński, Renata Ptaszek, 
Paweł Skowron (wicedyrektor szkoły)
Nagrodą Dyrektora Szkoły wyróżnieni zosta-
li: Anna Arcab, Joanna Gawrońska, ks. Adam 
Głuszek, Iwona Habiera, Magdalena Horody-
ska, Anna Jaros, Agnieszka Kołba, Olga Ko-
łodziejczyk, Iwona Kłosek, Katarzyna Kuleta, 

Milena Kuta, Angelika Matynia, Ilona Pacan, 
Agnieszka Pluta, Katarzyna Rachuna, Danuta 
Rudalska, Ilona Szlęzak, Justyna Wołąkiewicz, 
Iwona Zając, Elżbieta Zielińska, Mateusz Żysz-
czyński.
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Sołeckie inicjatywy
W okresie letnim część sołectw zorganizowała 

dla mieszkańców integracyjne spotkania.
Z końcem czerwca w Kamiennej Woli mieszkań-
cy witali lato. Najmłodsi uczestnicy brali udział 
w konkurencjach sportowo - zręcznościowych 
a starsi w rzucie beretem. Nie lada gratką były 
emocjonujące przejazdy przygotowane przez 
grupę offroadowa „Spontan” z terenu sołectwa 
i okolic. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
też pokaz strażacki przygotowany prze druhów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowe. Nie 
zabrakło też wspólnego pieczenia kiełbasek i wie-
czornych tańców. Udaną imprezę zorganizowała 
rada sołecka czyli Waldemar Wiśniewski, Adrian 
Pietrasik, Bogusława Śmietana, Bogusława De-
dek wraz z sołtysem i jednocześnie Radnym To-
maszem Młynarczykiem.
W Korytkowie  w sierpniu odbył się „Pierwszy Pik-
nik Rodzinny Mieszkańców Korytkowa”. Imprezę 
zorganizowała rada sołecka w składzie: Artur 
Bobiński, Stefan Dyk, Jacek Płuciennik, Paweł 
Pluta na czele z sołtysem oraz Radnym Pawłem 
Stańczykiem. Duży wkład mieli też druhowie OSP 
Korytków. Dzieci korzystały z placu zabaw mając 

do dyspozycji m.in. zjeżdżalnię, karuzelę czy wy-
graną podczas Turnieju Sołectw trampolinę. Wie-
le emocji przyniosły przejażdżki samochodami te-
renowymi po wyznaczonym torze przygotowane 
przez grupę offroadową „Spontan” a także pokaz 
sprzętu pożarniczego przygotowany prze dru-
hów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowe 
i KSRG Gowarczów. Nie zabrakło też wspólnego 
pieczenia kiełbasek oraz zabawy z zespołem 
„Białe Rękawiczki”.
W Morzywole z początkiem września  odbyło się 
kolejne „Pieczenie Ziemniaka”. Imprezę zorgani-
zowała Pani sołtys Barbara Dajer, ale w przygoto-
wanie wydarzenia zaangażowała się niemal cała 
społeczność sołecka a w szczególności młodzież. 
Głównym punktem programu było oczywiście 
skosztowanie ziemniaka pieczonego w piasku na 
ogniu, choć innych smakołyków nie brakowało – 

każdy z przybyłych dostawiał kolejnych pyszności 
do wspólnego stołu. Podczas spotkania nie zabra-
kło też wspólnych śpiewów  i tańców przy muzyce 
ludowej na żywo, jak również tej współczesnej. 

Dzień Dziecka w Gowarczowie pełen kolorów
W tym roku dzieci i młodzież z gminy Gowar-

czów obchodziły swoje święto już 30 maja. 
Na placu pod Szkołą Podstawową czekało mnó-
stwo atrakcji. Imprezę otworzył wójt gminy Stani-
sław Pacocha składając wszystkim dzieciakom 
serdeczne życzenia z okazji ich święta oraz wspa-
niałej  zabawy a także dziękując za organizację: 
Radzie Rodziców, Centrum Kultury i Aktywności 
Lokalnej, Gminnej Bibliotece oraz Dyrekcji Szkoły. 

Nad powstawaniem pracy czuwała Pani Mał-
gorzata Gałązka – instruktor plastyczny CKiAL. 
Bardzo ciekawą formę rozrywki przygotowali też 
uczniowie pod opieką Pani Teresy Boby. Gimna-
zjaliści sięgnęli do starych, nieco zapomnianych 
już zabaw podwórkowych tworząc z nich znako-
mite konkurencje konkursowe.
Największą radość sprawił jednak finał festynu. 
Na uczestników czekał bardzo popularny w ostat-
nich latach Festiwal Kolorów. Pierwszy „wybuch” 

zakończył Przegląd Form Artystycznych „Młodzi 
w Niepodległej” kolorami białym i czerwonym. 
Kolejny buchnął już całą tęczą barw. Radości nie 
było końca.
Prowadząca imprezę Pani Elwira Sibiga – dy-
rektor CKiAL serdecznie dziękowała współorga-
nizatorom, sponsorom oraz nauczycielom i in-
struktorom, którzy przygotowali dzieci i młodzież 
do występów oraz opiekowali się nimi podczas 
trwania imprezy.

Krajoznawcza wycieczka młodzieży 
z historią i militariami w tle

Grupa młodzieży z gowarczowskiej Świetlicy 
Środowiskowej wraz z wychowawczynią 

Teresą  Boba oraz dyrektor Centrum Kultury i Ak-
tywności Lokalnej Elwirą Sibiga zwiedzili w piątek 
ciekawe miejsca w okolicy Tomaszowa Mazo-
wieckiego. Pierwszym punktem programu była 
wizyta w lotniczej jednostce wojskowej w Nowym 
Glinniku. Każdy chętny miał możliwość zasiąść za 
sterami wielozadaniowego śmigłowca W-3W wy-
korzystywanych m.in. do zadań transportowych, 
osłonowych czy operacji sanitarnych. Młodzież 
poznała też specyfikę wojskowej lotniskowej straży 
pożarnej, a także tajniki zawodu kontrolera ruchu 
lotniczego w wieży kontroli lotów, który jest odpo-
wiedzialny za regulowanie ruchu lotniczego na te-
renie zarówno samego lotniska, jak i w przestrzeni 
powietrznej w jego bezpośrednim otoczeniu. 
Kolejnym elementem wycieczki była wizyta 
w bunkrze kolejowym w miejscowości Konewka, 

który posiada ciekawą historię i pokaźny zbiór 
militariów.
Z nie mniejszym zainteresowaniem uczestnicy 
przemierzyli podziemną trasę turystyczną „Groty 
Nagórzyckie” będącą niezwykłym labiryntem pod-
ziemnych sal, korytarzy i wnęk, miejscowe legen-
dy oraz wiekową historię. 
Na zakończenie wyprawy uczestnicy przyglądali 
się wspaniałemu zjawisku krasowemu jakim są 
wywierzyska w rezerwacie przyrody Niebieskie 
Źródła położonego w dolinie Pilicy.

Festynową scenę wypełniły prezentacje w ramach 
I Gminnego Przeglądu Form Artystycznych w tym 
roku pod nazwą „Młodzi w Niepodległej”. Podczas 
przeglądu można było podziwiać zarówno insce-
nizacje teatralne (w wykonaniu Grup Oa, Ob ale 
również na finał grupy ze Świetlicy Środowiskowej), 
popisy wokalne (solowe, w duetach, zespołowe 
i klasowe), układy taneczne oraz prezentację prac 
plastycznych. Wśród wykonań młodzi artyści od-
nosili się przede wszystkim do rodzimych twórców 
i Polskich dobrze znanych przebojów i symboliki ale 
nie zabrakło też akcentu z okazji Dnia Mamy.
Na placu przed sceną na uczestników imprezy 
czekało mnóstwo atrakcji. Poza korzystaniem 
z dmuchańców, urządzeń mechanicznych i stoisk 
dzieci i młodzież namalowały ogromną pocztówkę 
z pozdrowieniami dla dzieci spoza naszej gminy. 

Ziemniaka pieczono również w Gowarczowie pod-
czas spotkania sołeckiego. Poza pieczonym ziem-
niakiem z ogniska nie zabrakło domowego kugla 
czy ciasta drożdżowego z kruszonką. Atrakcją dla 
dzieci było spotkanie z młodym kucykiem Kubu-
siem.
Integracyjne spotkania odbyły się też na terenie 
Bębnowa i Komaszyc.
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Złote Gody, czyli 50 lat razem

8 września 2018 w Gowarczowie odbyła się 
uroczystość „Złotych Godów” czyli jubileusz 

50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego 
par z terenu gminy. Obchody rozpoczęła msza 
święta, którą celebrował ksiądz proboszcz 
Marek Maciążek. Kolejna część uroczysto-
ści odbyła się w świetlicy przy remizie OSP 
w Gowarczowie. Wszystkich gości powitał Wójt 
Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, który 

go instruktora Centrum Kultury i Aktywności 
Lokalnej oraz wspólnych życzeń i toastów „Sto 
lat!”a Pani Halina Dołowska - jedna z jubilatek, 
wyrecytowała zebranym wiesz, który napisała 
specjalnie z tej okazji.
Małżonkowie wspaniale bawili się też na par-
kiecie przy muzyce z lat narzeczeństwa. Spo-
tkanie zakończyły rozmowy, wspominki i wspól-
na zabawa przy kawie i poczęstunku.

Seniorki obchodziły swoje święto

Jak co roku w połowie listopada gowarczowskie  Stowarzyszenie „Ak-
tywni seniorzy” zorganizowało spotkanie z okazji Ogólnopolskiego 

Dnia Seniora. Panie swoje święto obchodziły w świetlicy OSP Gowar-
czów w środę 14 listopada. Nie zabrakło pysznego własnoręcznie przy-
gotowanego jedzenia, wspominek, ulubionej muzyki i odczytywania oko-
licznościowych utworów poetyckich.
Życzenia zebranym składały zarówno Pani  Stefania Lipińska – prezes 
stowarzyszenia, jak i obecne  Panie Marzena Dziewit – zastępca wójta 
gminy Gowarczów oraz Elwira Sibiga – dyrektor CKiAL.

Setne urodziny Pani Genowefy

W dniu 28 listopada z Pani Genowefa Goszcz ze Skrzyszowa 
świętowała niezwykle uroczyste urodziny. Jubilatka obchodziła 

100 urodziny w towarzystwie najbliższych oraz władz gminy i wojewódz-
twa. ”W dniu tak wspaniałego Jubileuszu 100-lecia Urodzin zwracam się 
do Pani w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkaniowców Gminy Go-
warczów z życzeniami zdrowia i pogody ducha na kolejne lata” - gratulo-
wał wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, który odczytał list gratu-
lacyjny i wręczył okolicznościowy bukiet.. Wójt podkreślał, że tak bogate 
doświadczenie zdobyte przez długie lata życia jest niezwykłą skarbnicą, 
która może posłużyć jako drogowskaz kolejnym pokoleniom. Wśród go-
ści głos zabrał też Bartłomiej Dorywalski, wicewojewoda świętokrzyski, 
który odczytał list z życzeniami od premiera rządu RP  Mateusza Mo-
rawickiego  jak również życzenia od Pani Agaty Wojtaszek - wojewody 
świętokrzyskiego.
Jubilatka nie kryła wzruszenia. Stulatka życie związała z ziemią gowar-
czowską  (Bębnów i Skrzyszów), urodziła sześcioro dzieci a dochowała 
się  siedmioro wnuków, jedenaścioro prawnuków i pięcioro praprawnu-

ków. Od 50 lat jest wdową i jak mówią jej bliscy wiele serca i pracy włoży-
ła w wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa rolnego.

gratulował małżonkom pięknego jubileuszu. 
Z rąk wójta małżonkowie udekorowani zostali 
medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, 
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzeja Dudę. Pary otrzymały rów-
nież okazjonalne legitymacje i piękne bukiety.
Podczas uroczystości nie zabrakło części ar-
tystycznej – jubilatom zaśpiewała Wiktora Do-
bosz przygotowana przez Piotra Zaborowskie-

Medale Prezydenta RP otrzymały nastę-
pujące pary małżeńskie:
1. Celina i Jan  Banasikowie
2. Genowefa i Marian Bogatkowie
3. Maria i Konrad Ciołkiewiczowie
4. Halina i Julian Dołowscy
5. Zofia i Stanisław Fidosowie
6. Zofia i Jan Goworkowie
7. Zofia i Wilhelm Polewczykowie
8. Alina i Wiktor Tomczykowie
9. Marianna i Bogdan Wróblowie
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  W ROKU
100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W gminie Gowarczów obchody 11 listopada 
rozpoczęły się uroczystą mszą świętą 

w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. 
App, Piotra i Pawła w intencji Ojczyzny. Mszę 
rozpoczęto w samo południe od wspólnego za-
śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”
Po mszy świętej uroczystości przeniosły się 
do Kamiennej Woli. Dyrektor CKiAL w Gowar-
czowie – Elwira Sibiga powitała wszystkich 
zebranych m.in. Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Sławomira Stańczyka,Wójta Stanisław Pa-
cochę, z-cę wójta Marzenę Dziewit, radnych, 
sołtysów, poczty sztandarowe z jednostek OSP 
w Gowarczowie oraz poszczególnych sołectw 
oraz Szkoły Podstawowej w Gowarczowie, har-
cerzy z Gowarczowa, księży: wikarego Adama 
Głuszka z parafii z Gowarczowa i Adama Ka-
szubę – proboszcza parafii w Petrykozach oraz 
przybyłych gości i mieszkańców. Po wspólnym 
odśpiewaniu hymnu narodowego Wójt w prze-
mówieniu odniósł się do postaci Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego a następnie zebrani przeszli 
pod okolicznościową tablicę. Po odsłonięciu 
i poświęceniu pod tablicą przedstawiciele Gmi-
ny złożyli okolicznościowy wieniec.
Kolejny etap uroczystości odbył się w świetlicy. 
Licznie zebrana społeczność wypełniła salę po 
brzegi. Krótki program artystyczny przedstawili 
dzieci i młodzież (wspomnienie o Marszałku za-
śpiewał zespół wokalny w składzie: Klara Brze-
zińska, Michalina Dróżdż, Dominika Fąfara 
oraz Jan Banasik a o pieśń o niepodległości so-
listka Weronika Kaniowska; wstępy do utworów 
odczytał przedstawiciel młodzieży Wojciech 

Juszyński). Następnie głos zabrał gość – były 
mieszkaniec wsi Kamienna Wola podpułkow-
nik mgr Wojska Polskiego w stanie spoczynku 
Stefan Śmietana. Pan Stefan bardzo obszernie 
i ciekawie przedstawił historię miejscowości 
opierając się na informacjach zebranych przez 
lata z publikacji, przekładów ustnych oraz 
własnych wspomnień. Uzupełnieniem wystą-
pienia była wystawa archiwalnych fotografii 
dotyczących Kamiennej Woli udostępnionych 
przez mieszkańców oraz z archiwów Szkoły 
Podstawowej w Gowarczowie oddział Filialny 
w Kamiennej Woli. Zebrani chętnie przeglądali 
też kronikę szkoły, w której znajdują się zdję-
cia i informacje od początków istnienie szkoły 
czyli z lat 20-tych ubiegłego wieku do połowy 
lat 80-tych.
Uroczystości 11 listopada to nie jedyne wyda-
rzenia towarzyszące tak znaczącej rocznicy. 
W tym roku uroczyście obchodzony był też ju-
bileuszowy XV regionalny etap Diecezjalnego 
Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, który 
odbył się w kwietniu w Szkole Podstawowej 
z oddziałami gimnazjalnymi w Gowarczowie.

O rocznicy pamiętano także podczas tegorocz-
nego Dnia Dziecka. Imprezie m.in. towarzyszy-
ły prezentacje w ramach I Gminnego Przeglą-
du Form Artystycznych w tym roku pod nazwą 
„Młodzi w Niepodległej”, a także biało – czerwo-
ny Festiwal Kolorów.
Szkolne akademia również miały szczególny 
charakter. W piątek 09 listopada dokładnie 
o godz.11:11 wszyscy uroczyście odśpiewali 
„Mazurek Dąbrowskiego”  a następnie dzieci 
i młodzież zaprezentowali wzruszający pro-
gram słowno – muzyczny nawiązujący do naj-
istotniejszych wydarzeń z historii Polski.

Program artystyczny „Odcienie Niepodległej”

W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości jesienny 

koncert poświęcony był piosence patriotycz-
niej oraz ludowej. Program przygotowali wyko-
nawcy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 
(młode zespoły wokalne „Dopiero zaczynamy” 
oraz „Nutkowe Króliczki”, zespół ludowy „Bęb-
nowianki”, solistki: Wiktoria Dobosz i Weronika 
Kaniowska, prowadzące: Amelia Dajer i Wik-
toria Dobosz). oraz chór Szkoły Podstawowej 
w Gowarczowie (przygotowany przez Panią 
Iwonę Zając). Do chóru przełączyła się również  
publiczność korzystająca z przygotowanych na 
tę okazję śpiewników. Na finał wszyscy uroczy-
ście odśpiewali capella „Rotę”. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa archiwalnych 
fotografii z terenu gminu Gowarczów zatytuło-
wana „Z Historii Ziemi Gowarczowskiej” Cykl 
przedstawia wspomnienia i historie związane 
z terenem gminy Gowarczów. Zdjęcia relacjo-

nują zarówno ważne i ciekawe wydarzenia oraz 
osobistości, jak i codzienne życie mieszkańców 
na przestrzeni ostatnich dekad. Wystawę przez 
najbliższe tygodnie oglądać można w CKiAL 
Wszystkim występniejszym serdecznie dzię-
kował i gratulował wójt gminy Stanisław Paco-
cha odnosząc się do podniosłości wydarzenia 
w tym jubileuszowym roku. 

Po zakończeniu części muzycznej zebrani chęt-
nie przyglądali się przygotowanej wystawie czę-
sto odszukujac siebie lub swoich najbliższych na 
zbirowych archiwalnych fotografiach. Wystawę od 
połowy grudnia będzie można oglądać  w CKiAL.
Wydarzenie przygotowała kadra CKiAL (Elwira 
Sibiga, Małgorzata Gałązka i Piotr Zaborowski) 
wraz ze Szkołą Podstawową w Gowarczowie.
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Artyści z CK i AL nagrodzeni

Uczestnicy zajęć prowadzonych przy CK i AL 
oraz zespoły zostali docenieni na konkur-

sach.
Filmik „W zdrowym ciele zdrowy duch” stwo-
rzony przez  młodzież Świetlicy Środowisko-
wej przy CKiAL zdobył I miejsce w swojej ka-
tegorii w powiatowym konkursie pt. „Zdrowie 
dla wszystkich” w ramach XIII Koneckich Dni 
Profilaktyki. Młodzi twórcy skupili się na jednym 
z tematów konkursowych jakim jest promocja 
zdrowego stylu życia. Nad pracą czuwała Pani 
Teresa Boba – opiekun świetlicy. 

Podczas 40. Jubileuszowej Edycji Ogólnopol-
skiego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludo-
wej Przedbórz 2018 na który zjechało ponad 
trzystu wykonawców reprezentujący gminę 
zespół ludowy „Bebnowianki” znalazł się na 
podium wśród nagrodzonych zespołów. Grupę 
prowadzi Pan Piotr Zaborowski. 
W III Ogólnopolskim Konkursie Literacko - Pla-
stycznym „Błogosławiony Wincenty Kadłubek – 
Mistrz Kultury Polskiej” pierwsze miejsca w ka-
tegorii 14 – 16 lat, kat. plastyka  zdobyły Amelia 
Dajer i Wiktoria Dobosz.  Dziewczyny na co 
dzień szkolą swój warsztat podczas zajęć pla-
stycznych w CKiAL pod okiem Pani Małgorzaty 
Gałązki. Specjalnie na konkurs organizowany 
przez Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka 
w Jędrzejowie młode artystki przygotowały pła-
skorzeźby z wizerunkiem mistrza Wincentego. 
Na konkurs wpłynęło 146 prac z dziesięciu wo-
jewództw.
Daniel Feliński, który swoją przygodę z muzyką 
rozpoczął na zajęciach w CK i AL został finali-
stą X Koneckiego Przeglądu POEZJA W PIO-
SENCE - AGNIESZKA I INNI. Obecnie Daniel 

kształci się na wydziale wokalno-estradowym 
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie ale jak mówi, 
z wielkim sentymentem i radością odwiedza 
pracownie muzyczną CK i AL.
Pięknie prezentowali się też nasi młodzi wy-
konawcy podczas XXII Koneckiego Przeglądu 
Form Estradowych SCENA 2018. 30 listopada 
w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich 
zaśpiewali: zespół wokalny „Dopiero zaczyna-
my” w składzie: Dorotka Stuleblak, Maksymi-
lian Król, Amelia Kobalczyk i Zuzanna Szcze-
śniak oraz soliści:, Marta Juszyńska, Weronika 
Kaniowska, Julia Kuleta i Wiktora Dobosz. W fi-
nale zaprezentuje się Weronika Kaniowska.

Wycieczka w podziękowaniu za 
piękną pracę

Podczas otwarcia nowego budynku ośrodka 
zdrowia specjalne podziękowania z rąk Wój-

ta Stanisława Pacochy oraz Dyrektora SP ZOZ 

doktora Jana Marcina Prasała otrzymały dzieci 
i młodzież z pracowni plastycznej Centrum Kul-
tury i Aktywności Lokalnej pod kierunkiem Pani 
Małgorzaty Gałązki, które stworzyły ogromny 
malunek oceanarium na ścianie porani dziecię-
cej. Na wykonanie dzieła młodzi artyści poświę-
cili wiele godzin pracy, a niebanalnie ozdobiona 
ściana z pewnością będzie cieszyć oko niejed-
nego pokolenia korzystającego z usług ośrodka. 
W ramach podziękowań grupa została obdaro-
wana wielkim koszem łakoci i zaproszona na 
wycieczkę z seansem filmowym.

Malunek stworzyli: Amelia Dajer, Wiktoria Do-
bosz, Marta Dyk, Julia Michałowska, Aleksan-
dra Sorbian, Aleksandra Rachuna, Gabriela 
Bielecka, Lena Michalska, Gabriela Petrusie-
wicz, Zuzanna Szcześniak, Marta Mastalerz, 
Weronika Żurawska, Katarzyna Bielecka.
Młodzi twórcy zapewniają, że z chęcią wymalu-
ją więcej gowarczowskich przestrzeni. 

Czytanie „Przedwiośnia” w Gowarczowie

Po raz trzeci Gowarczów włączył się w akcję 
Narodowego Czytania. W roku 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości, lek-
turą było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Zaproszonych gości oraz widownię zebranych 
na świetlicy szkoły podstawowej z oddziałami 
gimnazjalnymi przywitała Pani Elwira Sibiga – 
dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 
zaś w klimat utworu audytorium wprowadziła 
Pani Małgorzata Mastalerz – kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej. Fragmenty powieści 
w kwiecistej scenografii czytali: Pani Marzena 
Dziewit - zastępca Wójta, Pani Anna Arcab - 
nauczycielka geografii i bibliotekarka, Pani Da-
ria Majchrzak – czytelniczka biblioteki, Patrycja 

Pszczółka – uczennica klasy III, Pan Paweł 
Skowron - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
z oddziałami gimnazjalnymi w Gowarczowie,  
oraz Dominik Michałowski – uczeń III klasy 
gimnazjum. 
Spotkaniu towarzyszył występ duetu wokal-
nego uczennic SP Alicji Burbeluk oraz Marty 
Kamody. 
Podczas wydarzenia rozstrzygnięto również 
kolejną edycję konkursu „Najaktywniejszy czy-
telnik lata 2018”. Laureaci otrzymali pamiątko-
we dyplomy oraz nagrody. Laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Wyróżnieni 
zostali w kat. I (klasy I-III szkoły podstawowej): 
I miejsce  - Zofia Nowak, II miejsce -  Anastazja 

Karbownik, III miejsce - Aleksandra Raczyń-
ska; w kat. II (klasy IV-VI szkoły podstawowej): 
I miejsce – Marta Mastalerz, II miejsce – Kamila 
Sapieja, III miejsce – Lena Nowak oraz Korne-
lia Piziak) wyróżnienia: Klaudia Sapieja, Marcin 
Sapieja oraz Maria Pluta; w kat III (klasy VII-VIII 
gimnazjum) I miejsce – Wiktoria Karbownik.
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ZAPOWIEDZI
Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w planowanych inicjatywach.
A będą nimi m.in.:
• do 14 grudnia - „Wystawa Prac Plastycznych Świetlicy Środowiskowej”
w Szkole Podstawowej ul. Szkolna
• od 17 grudnia – prezentacja archiwalnych zdjęć „Z Historii Ziemi Gowarczowskiej” 
na terenie CK i AL Gowarczów
• 20 grudnia – wystawa świątecznych prac z pracowni plastycznej CK i AL
• 27 grudnia godz. 15:00 akcja „Wspólne kolędowanie”
na gowarczowskim Placu XX-lecia

Kulturalnie – Regionalnie z CK i AL

Na dzieci i młodzież uczestniczących w zaję-
ciach tegorocznej akcji wakacyjnej czekało 

wiele zajęć plastycznych, muzycznych i ani-
macyjnych nawiązujących w swoim programie 
do folkloru zarówno regionu jak i innych części 
Polski. Uczestnicy zapoznali się z podstawowy-
mi elementami regionalnego stroju, nauczyli się 
popularnych pieśni ludowych oraz przyjrzeli się 
budowie ludowych instrumentów muzycznych. 
Podczas zajęć plastycznych młodzi twórcy 
skupili się na bardzo barwnych wyrobach rę-
kodzielniczych jakie można było swego czasu 
zobaczyć w wiejskich izbach (m.in. kwiaty z bi-

buły ułożone w bukiety,  wycinanki,  dekoracyj-
ne pająki). Nie zabrakło też wspólnej zabawy 
w plenerze - na uczestników czekały sportowe 
zawody drużynowe, gra terenowa  przygoto-
wana przez młodzież Świetlicową, wyprawa 
rowerowa do Kamiennej Woli, piknik na tra-
wie czy wycieczka do Muzeum Regionalnego 
w Opocznie. Wśród zaproszonych gości byli  
m.in. dzielnicowy opowiadający o bezpieczeń-
stwie, leśnik z zajęciami z edukacji leśnej oraz 
Panie prezentujące robótki ręczne – haftowa-
nie i szydełkowanie. Podsumowaniem zajęć 
warsztatowych był występ uczestników zajęć 

w krótkim programie  Festynu 15 sierpnia – na 
scenie uczestnicy wykonali najpopularniej-
sze piosenki ludowe oraz zaprezentowali się 
w własnoręcznie wykonanych wiankach i sa-
modzielnie ozdobionych koszulkach – oczywi-
ście z motywem folkowym. Na koniec wakacji 
zorganizowana została całodniowa wycieczka 
rodzinna do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma 
Iluzji”. Farma jest parkiem sensorycznym osa-
dzonym w świecie iluzji, z kilkudziesięcioma 
różnorodnymi atrakcjami. Po nasyceniu się 
licznymi, ciekawymi zjawiskami optycznymi 
które oszukują ludzkie zmysły zarówno młod-
si jak i starsi oddali się beztroskiej zabawie na 
licznych placach zabaw, karuzelach, trampoli-
nach i parkach linowych. 

Samo Zdrowie w Gowarczowie

W ramach projektu TESCO „Decydujesz, 
Pomagamy” Centrum Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Gowarczowie wraz z grupą niefor-
malną Kreatorki pomysłów stworzyło akcję pn. 
„Samo Zdrowie w Gowarczowie”. 
Z początkiem października  rozpoczęły się 
pierwsze bezpłatne spotkania i warsztaty. Ele-
mentem pierwszego etapu działań projektu 
były spotkania z dietetykiem - pierwsze dla 
dorosłych, drugie dla dzieci. Podczas prelekcji 

dietetyk i psycholog Łukasz Piskrzyński bardzo 
ciekawie opowiadał o zdrowym żywieniu, obalał 
mity dotyczące diet krążące w internecie i chęt-
nie opowiadał na liczne pytania.
W czwartki przy szkole na ul Szkolnej odbywały 
się otwarte rodzinne zajęcia fitness, które prowa-
dziła trenerka Pani Magdalena Ran – Rokicka. 
Spotkania miały międzypokoleniowy charakter 
i zachęcały do wspólnego aktywnego spędzania 
czasu rodziców, dzieci i dziadków.

Natomiast w sali CKiAL odbywały się zajęcia 
warsztatowe z tworzenia zdrowych przekąsek 
prowadzone przez kadrę CKiAL oraz Panie 
z grupy nieformalnej Kreatorki Pomysłów. Pod-
czas czterech sesji warsztatowych dzieci i mło-
dzież samodzielnie przygotowywały świeże 
sałatki, pożywne koktajle i jogurty, następnie za-
wijańce z warzywami i dipami jak również pasty 
kanapkowe. Wszystkie te przekąski są wspania-
łymi bombami witaminowymi, pięknie wyglądają 
i znakomicie uzupełniają codzienną dietę.
Nie zabrakło też warsztatu artystycznego, pod-
czas którego uczestnicy zajęć własnoręcznie 
zdobili i wypełniali Zdrowe Przepiśniki.
Dwóm ostatnim spotkaniom kulinarnym towa-
rzyszyły Panie z Jupidiet z Końskich, które na 
co dzień zajmują przygotowywaniem zdrowych 
posiłków. Panie doradzały przy tworzeniu prze-
kąsek jak również podczas finału ugotowały die-
tetyczny „Meksykański puding  czekoladowy”.
Zakończenie akcji odbyło się na terenie świetlicy 
przy OSP w Gowarczowie. Tym razem wszyscy 
– zarówno rodzice, dzieci i najbliżsi wspólnie 
przygotowywali przekąski z produktów, które 
były wykorzystywane podczas warsztatów.
Akcja miała na celu w ciekawy sposób zachę-
cić dzieci wraz z rodzicami do zdrowszego trybu 
życia. 
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Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Giełzowie

W niedzielę 22 lipca 2018 r. na placu przy remizie OSP w Giełzowie 
odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. W zawodach 

uczestniczyły 4 drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Gowarczów tj: jako gospodarz zawodów – OSP Giełzów, OSP Bębnów, 
OSP Korytków, i OSP Skrzyszów.
Na strażaków ochotników czekały dwie konkurencje sztafeta pożarnicza  
7 x 50m z przeszkodami, oraz ćwiczenie bojowe.  Wykonanie zadań oce-
niała komisja sędziowska złożona z przedstawicieli  Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, Komendanta Miejsko Gminne-
go  w Końskich, oraz Prezesa 
zaprzyjaźnionej jednostki OSP 
pod przewodnictwem kapitana 
Roberta Pałosza.
Po oficjalnym ogłoszeniu wyni-
ków zawodów w przez sędzie-
go głównego, odbyła się uro-
czystość wręczenia dyplomów, 
pucharów oraz nagród przez 
Stanisława Pacochę Wójta Gminy Gowarczów a zarazem Prezesa Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Gowarczowie zwycięzcom tegorocznych Gminnych Zawodów Sporto-
wo – Pożarniczych.

Tony żywności dla potrzebujących

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 w dniu 29 paź-
dziernika do Gowarczowa dostarczono 12 ton żywności z Kieleckiego Banku Żywności. 

Wśród asortymentu znalazło się 7 artykułów spożywczych: cukier, olej rzepakowy, mleko UHT, 
groszek z marchewką, fasola biała, makaron, szynka drobiowa. 
Z programu skorzysta ponad 800 osób z terenu gminy Gowarczów. Sprawne rozdzielanie żywności 
to efekt pracy pracowników GOPS-u w partnerstwie z wójtem Stanisławem Pacochą i ks. probosz-
czem Markiem Maciążek.
Ponadto w listopadzie odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez Kielecki Bank Żywności.

Gerard Bąk
doceniony

Gerard Bąk z Bębno-
wa trenuje mieszane 

sztuki walki, które są coraz 
popularniejszą dyscypliną 
sportową. Sportowiec tre-
nuje mieszane sztuki walki 
od 2001 roku w koneckim 
klubie Brawler pod okiem 
trenera Marcina Kija.
Na swoim koncie ma wiele 

sukcesów m.in. zdobycie mistrzostwa Polski w formule 
pierwszy krok w 2014 roku, puchar Polski w ograni-
czonej formule senior w 2016 czy puchar Polski, wi-
cemistrzostwo na mistrzostwach Polski w formule Full 
Contakt czy tegoroczny brązowym medal na Mistrzo-
stwach Europy AMMA.
Podczas tegorocznego Festynu z rąk wójta Stanisław 
Pacochy otrzymał statuetkę Wawrzyn Sportowca, któ-
ra została przyznana po raz pierwszy. Żywiołowa re-
akcja publiczności potwierdziła trafność wyróżnienia.

Złoto dla młodych tancerek

Uczennice Szkoły Podsta-
wowej  tańczące w go-

warczowskiej sekcji  Stowa-
rzyszenia Studio Tańca Point 
w połowie listopada wytańczyły 
I miejsce podczas XXV Otwar-
tych Mistrzostwach Polski 
PZTan Twardogóra 2018 mini 
formacja disco Dance w kat. 
do 11 roku życia.
Dziewczynki wystąpiły w skal-
dzie: Zuzanna Gołacka ,Kinga 
Karbownik, Emilka Kos, We-
ronika Żurawska, Gabrysia 
Petrusiewicz, Natalia Kot, Julia 
Kolebuk.
Ponadto jest też sukces na 
polu solowym - Zuzanna Go-
łacka zdobyła 4 miejsce solo 
disco Dance klasa E 10-11 lat.
Serdeczne gratulacje!

Zawody przebiegły bardzo sprawnie. Duże podzięko-
wania należą się wszystkim za udział i sportową rywali-
zację, a także gospodarzom jednostce OSP Giełzów za 
organizację i oprawę całego wydarzenia. Dopisała też 
licznie zebrana publiczność kibicująca druhom.
Przeprowadzane co roku zawody sprawdzają poziom 
wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji 

jest to sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, 
co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań 
przeciwpożarowych. Poza tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla 
zawodników i świetne widowisko dla widzów. 

Klasyfikacja końcowa rywalizacji męskich drużyn 
pożarniczych przedstawiła się następująco:
1 miejsce – OSP Korytków z wynikiem 119,8 s. 
2 miejsce – OSP Skrzyszów z wynikiem 124,4 s.
3 miejsce – OSP Bębnów z wynikiem 1131,1 s. 
4 miejsce – OSP Giełzów z wynikiem 148,1 s.


