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Uroczystości nadania imienia
Szkole Podstawowej w Gowarczowie

24 października 2019 to data która przejdzie do historii szkoły, ale także zapisze się na kartach wydarzeń naszej gminy. Taka uroczystość 
zdarza się raz w życiu szkoły od dzisiejszego dnia patronem jest św. Jan Paweł II.

Festyn ku czci
św. Rocha

Czwartkowe popołudnie na placu Szkoły Podstawowej w Gowar-
czowie wypełniło się tłumem mieszkańców oraz licznych gości.

Boisko Tęczy – Wielkie otwarcie w niedzielę 29 września 2019.

Oficjalne otwarcie 
boiska sportowego
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Szanowni mieszkańcy
Gminy Gowarczów

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

najświeższe informacje oraz ważne komunikaty dla mieszkańców.

Przed Państwem dziewiąte wydanie biuletynu „Wiadomości Lo-
kalne Gminy Gowarczów”, w którym znajduje się podsumowanie 
wydarzeń, inwestycji i inicjatyw podejmowanych na terenie naszej 
gminy w ostatnim półroczu. W ostatnich miesiącach zakończyły 
się planowane inwestycje, które uważam za bardzo istotne dla 
społeczności: otwarcie boiska sportowego oraz nowo działający 
punkt przedszkolny w budynku szkoły podstawowej.
Złożone przez naszą gminę wnioski w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych uzyskały dofinansowanie w wysokości 60%. Szyku-
je się następna długo oczekiwana inwestycja przebudowa drogi 
728, która znacznie zwiększy bezpieczeństwo i poprawi infrastruk-
turę lokalną. Wizyta znanych polityków to szansa dla naszego 
regionu na lepszą współpracę na wyższych szczeblach admini-
stracji. Pragnę również poinformować mieszkańców, że Gmina 
Gowarczów posiada zdolność do realizacji zamierzonych zadań 
i nie posiada zadłużenia finansowego.
W pierwszej połowie roku odbyło się wiele interesujących inicjatyw 
i spotkań integracyjnych, których serdecznie gratuluję. Dziękuję 
za obecność podczas naszego lokalnego święta festynu ku czci 
św. Rocha, który jest okazją do spotkań rodzinnych.
Zachęcam do przeczytania biuletynu informacyjnego.

Stanisław Pacocha
Wójt Gminy Gowarczów

Wybory do Sejmu i Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej 2019
W niedzielę 13 października 2019
odbyły się wybory do Sejmu i Senatu.
W wyborach wzięło udział 55,37% mieszkańców gminy, 
liczba uprawnionych do głosowania 3827.
W pięciu okręgach wyborczych największe poparcie 
uzyskała partia Prawo i Sprawiedliwość 1408 następnie Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 281 i jako trzeci komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego 146.

Przedstawicielka naszej Gminy 
w Radzie Powiatu Koneckiego

W poniedziałek 24 czerwca pod-
czas I sesji Rady Powiatu Konec-
kiego wybrany został nowy skład 
Zarządu oraz Rady Powiatu. Wśród 
radnych jest przedstawicielka 
Gminy Gowarczów – Pani Jolanta 
Pacocha, która objęła funkcję Wi-

ceprzewodniczącej Rady Powiatu w Końskich. Radna startowała 
w wyborach do Rady z ramienia Nowego Powiatu Roberta Plecha 
i zdobywając 422 głosy z okręgu 4. Pani Jolanta jako Radna działać 
będzie dla dobra regionu, a w szczególności dla dobra Gminy Go-
warczów usprawniając współpracę na linii gmina – powiat.

Od września nowy dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gowarczowie

Pan Paweł Skowron do 2017 pełnił funkcję dyrektora Pu-
blicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. W roku szkolnym 
2017/2018 w związku z reformą oświaty do Szkoły Podsta-
wowej włączono oddziały gimnazjalne funkcjonujące w zli-
kwidowanym budynku Publicznego Gimnazjum tam od 
2017/2019 pełni obowiązki wicedyrektora szkoły podstawowej, od roku 
szkolnego 2019 funkcję dyrektora pełni mgr Paweł Skowron. Obecnie 
szkoła podstawowa mieści się w dwóch odrębnych budynkach.

Bezpłatne porady prawne
mec. Sylwester Ziębicki  udziela bezpłatnych porad praw-
nych 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.

Dzielnicowy informuje
W każdą środę w godzinach 8.00 – 10.00 w Urzędzie Gminy w Gowar-
czowie pok.208 (I piętro) dyżuruje dzielnicowy Mateusz Hendel. Dzielni-
cowy apeluje o czujność w związku ze zwiększoną ilością przypadków 
kradzieży w ostatnim czasie.

Od 1 września 2019 drogą awansu wewnętrznego stano-
wisko sekretarza gminy pełni Pani Marzena Dziewit. Od 
października 2015 została powołana na funkcję zastępcy Wójta Gminy 
Gowarczów i tak przez cztery ostatnie lata sprawowała obowiązki wyni-
kające z piastowania tej funkcji.

Marzena Dziewit Sekretarzem
w Gminie Gowarczów



3INWESTYCJEBIULETYN INFORMACYJNY 8/2019r.

Gminne inwestycje 2019 (II półroczu)

Gmina Gowarczów złożyła do Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach cztery wnioski dotyczące prze-
budowy dróg gminnych. Złożone przez 
Naszą gminę wnioski w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych uzyskały dofinanso-
wanie w wysokości 60% .
1) Przebudowa drogi gminnej: Kamienna 
Wola - Kurzacze (324006T). 
2) Wartość inwestycji 512 546,00 zł .Przy-
znane dofinansowanie na poziomie 60% - 
307 527,00 zł. ;
3) Przebudowa drogi gminnej: Korytków - 
Kurzacze (324004T). Wartość inwestycji 
511 929,00 zł . Przyznane dofinansowanie 
na poziomie 60% - 307 157,00 zł.;
4) Przebudowa dróg gminnych: Ber-
nów – Korytków (324005T), Bernów - 
Bernów (324008T). Wartość inwestycji 

Drogi i infrastruktura Odbiór drogi
w Kupimierzu

We wrześniu to kolejne pasmo sukce-
sów lokalnych inwestycji drogowych. 

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Paco-
cha wraz z Jerzym Michalskim inspekto-
rem nadzoru budowlanego oraz Arturem 
Rysińskim kierownikiem budowy dokonali  
odbiór drogi w miejscowości Kupimierz. Na 
długie lata mieszkańcy będą mogli cieszyć 
się z takiego stanu nawierzchni. Inwesty-
cja wzmocni infrastrukturę lokalną oraz 
zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców 
Kupimierza.

Witacze
przy wjeździe

na teren gminy

Od tego tygodnia podróżnych wjeżdża-
jących na teren gminy Gowarczów 

witają nowoczesne tablice informacyjne 
tzw. witacze. Tablice usytuowane są przy 
drodze wojewódzkiej nr 728 i tuż przy wjeź-
dzie oraz wyjeździe z terenu naszej gminy 
witają oraz żegnają zmotoryzowanych na 
trasie Końskie – Warszawa.

Świetlica
w Rogówku 

Zakończyły się prace polegające na 
ociepleniu ścian zewnętrznych wraz 

z położeniem struktury w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Rogówek. Wszystko to 
po to, aby ocieplić wizerunek przestrzeni 
lokalnej do integracji mieszkańców tej spo-
łeczności.

Nowa pracownia komputerowa
w gowarczowskiej szkole podstawowej

W jednej z klas SP przy ul. Szkolnej 
powstała właśnie nowoczesna pra-

cownia komputerowa – jedna z 49 na 
terenie województwa świętokrzyskiego 
udostępnianych bądź doposażonych 
w ramach projektu „Szkolne Pracownie 
Informatyczne Województwa Świętokrzy-
skiego”. W ramach projektu realizowane-
go na podstawie umowy o partnerstwie 
pomiędzy Województwem Świętokrzyskim 
a Gminą Gowarczów doposażono pracow-
nię w 24 stanowiska zestawów komputero-
wych w obudowie zintegrowanej z monito-

717 595,00 zł. Przyznane dofinansowanie 
na poziomie 60% - 430 557,00 zł.;
5) Przebudowa drogi gminnej: Gowar-
czów - Eugeniów (324003T) na dwóch od-
cinkach G 3.2 i G 3.3. Wartość inwestycji 
537 569,00 zł. Przyznane dofinansowanie 
na poziomie 60% - 322 541,00 zł.
Wartość wszystkich zdań: 2 279 639,00 zł.
Wartość dofinansowania: 1 367 782,00 zł.
Wartość wkładu własnego: 911 857,00 zł.

rem, z najnowszym systemem operacyjnym 
i oprogramowaniem dla uczniów, 1 stano-
wisko dla nauczyciela oraz router.
 Dzięki tej inwestycji pracownia jest dosto-
sowana do aktualnych standardów i popra-
wi strukturę informatyczną w szkole.
Wartość projektu to 81000,00 zł netto 
w tym: 60 750,00 zł to dofinansowanie 
unijne a 20 250,00 to wkład własny Gminy 
Gowarczów.
Projekt „Szkolne Pracownie Informa-
tyczne Województwa Świętokrzyskiego” 
(e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 
Priorytetowa 7-Sprawne Usługi Publiczne, 
Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury eduka-
cyjnej i szkoleniowej. jest współfinansowa-
ny z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020 i jest realizowany na obsza-
rach wiejskich, o najtrudniejszym dostępie 
do usług publicznych.
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Boisko sportowe Tęczy Gowarczów 

Oficjalne otw arcie boiska klubu sporto-
wego Tęczy Gowarczów.

Po poświęceniu obiektu sportowego przez 
ks. Adama Głuszka nastąpiło symboliczne 
przecięcie wstęgi. Wspólnie dokonali tego 
gospodarz Wójt Gminy Gowarczów Stani-
sław Pacocha, Wiceprzewodnicząca Rady 

Spotkanie z przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego

w Kielcach

Dnia 08.08.2019 w Urzędzie Gminy 
Gowarczów miało miejsce bardzo 

ważne spotkanie dla naszej miejscowo-

Prezydent Aleksander
Kwaśniewski w Gowarczowie

Znakomity polityk był gościem Gowarczo-
wa w piątkowy poranek 4 października 

2019, gdzie rozpoczął swoją wizytę po zie-
mi koneckiej. Były prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski został przywitany przed bu-
dynkiem Urzędu Gminy Gowarczów przez 
przedstawicieli władz lokalnych oraz repre-
zentację uczniów Szkoły Podstawowej, któ-
rzy wręczyli piękny bukiet okolicznościowy. 
Następnie Wójt Stanisław Pacocha zaprosił 
go do swojej siedziby na krótką rozmowę, 
która przebiegała w przyjacielskim tonie. 
Dyskutowano o stanie finansów oraz o zwy-
kłych przyziemnych rzeczach takich jak się 
żyje mieszkańcom gminy. Wójt Gowarczo-
wa wraz z Panią Sekretarz Marzeną Dziewit 

Wizyta Tadeusza
Cymańskiego

Ważne rozmowy dla naszego regionu 
toczyły się w Urzędzie Gminy Go-

warczów w piątkowe przedpołudnie 4 paź-
dziernika 2019. Za sprawą gości którymi 
byli poseł Tadeusz Cymański oraz Członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Mariusz Gosek najważniejszym tema-
tem omawianym na tym spotkaniu było 
oczywiście stan drogi 728, która zostanie 
przebudowana. W październiku zostanie 
ogłoszony przetarg na tę inwestycje prace 
nabierają tempa i już niebawem będziemy 
mogli cieszyć się z bezpieczeństwa, a tak-
że poprawi to wizerunek naszej miejscowo-
ści. Wójt podziękował za dobrą współpracę 
która przekłada się na realny plan działań. 

obdarowali naszego gościa obrazem, który 
przedstawia krajobraz wraz z kościołem na-
szej Parafii. Piękna pamiątka namalowana 
została w CKiAL. Na koniec symboliczne 
zdjęcie z wizyty wraz z Andrzejem Szejną, 
który od wielu lat wspiera i chętnie odwiedza 
naszą gminę.

ści z ważnymi przedstawicielami regionu, 
a mianowicie Członkiem Zarządu Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach Mariuszem 
Goskiem oraz Dyrektorem Świętokrzyskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kiel-
cach Damianem Urbanowskim. Tematem 
rozmów była planowana przebudowa dróg 
na odcinku ul. Warszawskiej, ul. Plac XX-
-lecia oraz ul. Krakowskiej. Na tym etapie 
ważną rolę odgrywa uszczegółowienie 
planowanej inwestycji tak, aby zaspokoić 
również oczekiwania mieszkańców oraz 
innych uczestników dróg ponieważ naj-
ważniejsze jest bezpieczeństwo.

Powiatu Jolanta Pacocha, Lider Komite-
tu Nowy Powiat Robert Plech, Sekretarz 
Gminy Marzena Dziewit, Sołtys Bębnowa 
Katarzyna Sobczyńska, Prezes Klubu 
Sportowego Tęczy Maciej Muszyński oraz 
przedstawiciel drużyny piłkarskiej i mło-
dzieżówki Tęczy. Na to wydarzenie licznie 
przybyli Radni Gminy Gowarczów wśród 
nich znaleźli się Marian Żurawski, Mariusz 
Kuleta, Krzysztof Chmielewski, Grzegorz 
Ciołkiewicz oraz Katarzyna Sobczyńska 
i Agnieszka Ferensztejn. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Paweł Skowron wcielił się 
w rolę nie tylko gospodarza spotkania lecz 
również piłkarza naszej drużyny Tęczy. Po 

pierwszym symbolicznym dośrodkowania 
Wójta bramkę strzelił Jan Banasik 9-letni 
fan drużyny piłkarskiej. Sportowcy otrzymali 
nowe koszulki sponsorowane przez Pana 
Roberta Plecha. Kibice nie zawiedli i w ka-
meralnym składzie dzielnie kibicowali.
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Odbiór drogi w Kupimierzu

Uroczystości nadania imienia
Szkole Podstawowej w Gowarczowie

24 października 2019 to data która 
przejdzie do historii szkoły, ale także 

zapisze się na kartach wydarzeń naszej 
gminy. Taka uroczystość zdarza się raz 
w życiu szkoły. Wyjątkowa okazja do tego, 
aby w tak uroczysty sposób świętować 
ten dzień. Rozpoczęliśmy od uroczystej 
mszy świętej w kościele św. App. Piotra 
i Pawła w Gowarczowie, tam za sprawą 
Biskupa Henryka Tomasika otrzymaliśmy 
święcenie sztandaru Szkoły Podstawowe 
im. Jana Pawła II. Społeczność uczniow-
ska czynnie uczestniczyła we Mszy Świę-
tej do tego wydarzenia dołączyli również 
lokalni przedstawiciele władz powiatu: na 
czele ze Starostą Koneckim Grzegorzem 
Piecem, Radni Powiatowi ;  Jolanta Paco-
cha, Robert Plech, Jarosław Staciwa- eta-
towy członek zarządu oraz Radni Gminy 
Gowarczów na czele z Przewodniczącym 
Sławomirem Stańczykiem. 
Następnie przemaszerowaliśmy ulicami 
miejscowości do Szkoły Podstawowej przy 
ulicy S. Żuka, gdzie nastąpiło   poświęce-
nie tablicy upamiętniającej to wydarzenie. 
Po tak oficjalnej części uroczystości brali-
śmy udział w przekazaniu sztandaru z rąk 
przedstawicieli rodziców na ręce Dyrekto-
ra Szkoły, a następnie przekazany został 
uczniom Szkoły Podstawowej. Na wielkie 
uznanie w tym dniu zasługuje program ar-
tystyczny przygotowany przez nauczycieli 

Dzień Edukacji Narodowej 

Uroczystości tego dnia odbywały się 
w dwóch punktach naszej Szkoły 

Podstawowej  o różnych godzinach, aby 
nie zabrakło dobrej szkolnej frekwencji. 
Uczniowie podczas akademii zaprezento-
wali bogaty program artystyczny nawiązu-
jący do życia szkolnego oczywiście potrak-
towanego na wesoło. Wiele słów uznania 
dla pracy pedagogów usłyszeli od Wójta 

i uczniów szkoły, który zabrał nas w sen-
tymentalną podróż przybliżającą postać 
św. Jana Pawła II. Tego dnia padło wiele 
ciepłych i zacnych słów o patronie szkoły, 
lecz nie same słowa - ale czyny świadczą 
o testamencie który nam pozostawił.  Pod 
koniec uroczystości głos zabrali zapro-
szeni goście; Ksiądz Ordynariusz Henryk 
Tomasik mówił o patronie którego wybrali-
śmy i dziękował za ten piękny występ arty-
styczny bardzo wzruszający.  Wicekurator 
Oświaty Katarzyna Nowacka gratulowała 
dyrekcji szkoły i wskazała jak ważne jest 
to wydarzenie -  nadanie imienia szkoły. 
Wójt Gminy Gowarczów przytoczył słowa 
papieża Polaka, który jest autorytetem dla 
każdego z nas.
Dziękował Dyrekcji Szkoły za przygotowa-
nie tej uroczystości oraz wszystkim zaan-
gażowanym w to wydarzenie wraz z Pa-
nią Sekretarz Marzeną Dziewit wręczyli 
dyrekcji Szkoły Podstawowej aparat foto-

graficzny. Starosta Konecki Grzegorz Piec 
podziękował i pogratulował za udział w tym 
zacnym wydarzeniu. Prezes Banku Spół-
dzielczego w Przysusze Halina Wilk słowa 
uznania kierowała do dyrekcji, ale również 
do dzieci które brały udział w akademii. Na 
ręce Dyrekcji Szkoły Podstawowej zostały 
złożone liczne prezenty od naszych mów-
ców pamiątkowe grawer-tony, aparat foto-
graficzny, warnik oraz wiele innych które 
z pewnością przydadzą się w tej placówce.

Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy 
który był na obu akademiach wraz z Sekre-
tarzem Marzeną Dziewit oraz Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej Pawłem Skowronem 
i Wicedyrektor Iwoną Kłosek, a także du-
chownym księdzem Adamem Głuszkiem. 
Na akademie przybyli również zaprosze-
nie goście którzy swoją pracą i oddaniem 
wychowali dzisiejszą kadrę pracowników 

szkoły. Sentymentalnie zrobiło się podczas 
tych uroczystości, ale to pokazuje jak waż-
na jest to praca bo ten zawód to prawdziwa 
misja. 
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Otwarcie przedszkola
w szkole podstawowej

W Szkole Podstawowej przy ul. Stanisława Żuka w Gowarczo-
wie – odbyło się wielkie otwarcie punktu przedszkolnego po 

długim okresie oczekiwania, najmłodsi mają do dyspozycji piękną 
i nowoczesną placówkę. Koszt inwestycji to 300 tysięcy złotych. 
Poprzednia sytuacja lokalowa nie pozwalała na bezpieczne funk-
cjonowanie tej placówki dlatego względy bezpieczeństwa były prio-
rytetem dla włodarza gminy Gowarczów. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonał Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz 
z Sekretarzem Marzeną Dziewit oraz Dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej Pawłem Skowronem i Wicedyrektor Iwoną Kłosek, a także 
mali przedstawiciele grupy zerówek. Na najmłodszych czekał słod-
ki poczęstunek ufundowany przez przedstawicieli władz lokalnych. 
Do punktu będą uczęszczały dzieci dwóch grup zerówek i dwóch 
grup przedszkolnych ponieważ miejsca mają na tyle dużo by swo-
bodnie się bawić i uczyć. Na uroczystość otwarcia przybyły również 
lokalne media i wsparły swoją obecnością to wydarzenie. 

Pierwszoklasiści
pasowani na ucznia

Dnia 30 października 2019 roku odbyło się 
w naszej szkole uroczyste pasowanie 

na ucznia. Pierwszoklasiści w obecności 
zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, 
rodziców, dziadków oraz całej społeczno-
ści szkolnej złożyli przysięgę na sztandar 
szkoły. Ślubowali być dobrymi uczniami, 
wzorowo wypełniać swoje obowiązki, dbać 

o dobre imię szkoły, być wiernymi nauce 
naszego patrona. Program artystyczny 
przygotowany pod kierunkiem wychowaw-
ców, p. Ewy Jańczyk i p. Danuty Rudalskiej 
ukazał walory naszych pierwszaków, ich 
zaangażowanie i emocje. Po przemówie-
niu wicedyrektor szkoły Iwony Kłosek na-
stąpiło symboliczne pasowanie na ucznia. 

Aktu pasowania dużym ołówkiem dokonał 
dyrektor szkoły Paweł Skowron. Na zakoń-
czenie życzenia dla dzieci złożyli goście: 
ks. proboszcz Marek Maciążek i sekre-
tarz gminy Marzena Dziewit, zaś rodzice 
podziękowali dyrekcji i wychowawcom za 
pracę w nauczaniu i wychowaniu ich po-
ciech. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci 
otrzymały książeczki, dyplomy i słodycze 
ufundowane przez Radę Rodziców. Po 
zrobieniu pamiątkowych zdjęć dzieci udały 
się na poczęstunek przygotowany dla nich 
przez rodziców.
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15 sierpnia w czwartkowe popołudnie na 
placu Szkoły Podstawowej w Gowarczo-
wie wypełniło się tłumem mieszkańców 
oraz licznych gości. Festyn rozpoczęły 
występy uczestników akcji wakacyjnej 
„Lato pełne przygód” dzięki którym mogli-
śmy podziwiać modne w tym sezonie torby 
boho, ich występ wprowadził nas w me-
lodyjny i taneczny klimat. Następnie na 
scenie mogliśmy posłuchać znakomitego 
w brzmieniu zespołu „Efekt”. Po artystycz-
nych  występach na scenie rozpoczęła się 
oficjalna część programu. Gospodarz fe-

stynu Pan Wójt Stanisław Pacocha przywi-
tał mieszkańców oraz licznie zaproszonych 
gości. W swoim przemówieniu wspomniał 
jak ważne jest to wydarzenie dla lokalnej 
społeczności. Festyn rodzinny pięknie wpi-
sał się w tradycję mieszkańców Gowarczo-
wa. Następnie na scenę zapraszał gości, 
wśród nich znaleźli się lokalni włodarze; 
starosta konecki Grzegorz Piec, wicesta-
rosta Wiesław Skowron, członek Zarządu 
Powiatu Koneckiego Jarosław Staciwa, 
wójt Rudy Malenieckiej Leszek Kuca, wójt 
Słupi Koneckiej Robert Wielgopolan, prze-
wodniczący Rady Powiatu Zbigniew Ko-
walczyk, Radni Powiatowi Robert Plech , 
Wojciech Owczarek, Jolanta Pacocha, były 
europoseł Andrzej Szejna  oraz członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Mariusz Gosek.
Następnym bardzo ważnym punktem fe-
stynu był III Turniej Sołectw w którym star-
towało 6 sołectw; Miłaków, Bębnów, Ruda 
Białaczowska, Kamienna Wola, Korytków 
i Bernów. Tym razem uczestnicy przystą-
pili do czterech konkurencji. Kulinarnej 

Festyn rodzinny nawiązujący do uroczystości
odpustowych ku czci św. Rocha „Jesteśmy razem”

– „Przez żołądek do ser-
ca” czyli popis regionalnej 
kuchni, następnie trochę 
rywalizacji sportowej i tu 
„Rzut Kluczem” oczywiście 
jury oceniało stoisko so-
łeckie, a także prezentacje 
na scenie. Nie zabrakło też 
serii pytań o wiedzy z regio-
nu. Było smacznie widowiskowo, a czasa-
mi i śmiesznie. Wszystko to pod nadzorem 
jury w składzie przewodnicząca z-ca wójta 
Pani Marzena Dziewit, była kierownik AR-

MIR w Końskich Mar-
lena Banasik i Pani 
Anna Śledź księgowa 
CKiAL. Komisja przy-
znała następujące 

nagrody; I miejsce sołectwo 
Miłaków na II miejscu sołec-
two Korytków, III w rankingu 
było sołectwo Bębnów. Na-
groda wyróżnienia trafiła do 
IV miejsce sołectwo Kamien-
na Wola, V miejsce sołectwo 
Ruda Białaczowska i VI miej-
sce to sołectwo Bernów. Piękne puchary 
oraz nagrody trafiają do naszych sołectw 
, dziękujemy im za zaangażowanie i cały 
trud włożony w przygotowanie stoisk. Tuż 
przed gwiazdą wieczoru nastąpiło oficjalne 
wręczenie dyplomów III Turnieju Sołectw 
oraz kolejnej edycji Wawrzynów w tym 
roku trafiają do; Wawrzyn Biznesu dla 

Konrada Ciołkiewicza – któ-
ry jest niezwykle prawdziwy 
w tym co robi, bardzo uczci-
wy i poświęcił całe życie na 
prowadzenie młyna w Rudzie 
Białaczowskiej - najprawdo-
podobniej najstarszy czynny 
młyn w Polsce. Wawrzyn 
Anioła otrzymuje grupa 
nieformalna ‘’Kreatorki Po-

mysłów’’ która aktywnie działa na tere-
nie gminy organizujący projekty takie ja 
Mix-ujemy Wakacje czy Samo Zdrowie 
w Gowarczowie, pomaga w organizacji 
uroczystości szkolnych np. dzień dziecka. 
Poza nagrodami Wawrzynów w tym roku 
pojawiło się nowe wyróżnienie postawa 
godna naśladowania czyli „Człowiek na 
Medal” takie odznaczenia trafiają do Ma-
teusza Urbańczyka i Kamila Mastalerza za 
zaangażowanie w życie miejscowej spo-
łeczności aby polepszyć jakość ich życia. 
Wśród wykonawców znaleźli się: zespoły  
‘’Ale Babki”, ‘’ Bębnowianki’’ soliści CKiAL, 
zespół ”Cassino”oraz animacje z harcerza-
mi. Na zakończenie koncert zespołu MA-
XEL na którym wszyscy doskonale się ba-
wili oraz dyskoteka pod gwiazdami  z DJ.
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50-lecie OSP Bębnów
W sobotę 24 sierpnia Ochotnicza Straż 

Pożarna w Bębnowie obchodziła ju-
bileusz 50-lecia istnienia. Uroczystość roz-
poczęła się od mszy świętej odprawionej 
w kaplicy w Bębnowie przez Kapelana Po-
wiatowego Strażaków ks. Marka Maciążka. 
Po mszy świętej wszyscy udali się na plac 
przed strażnicę, gdzie Prezes Bębnów przy-
witał zebranych gości, a druh Leszek Maty-
nia przybliżył wszystkim historie jednostki. 
Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy 
Gowarczów Stanisław Pacocha skarbnik 
Gminy Gowarczów Justyna Płuciennik, sta-
rosta konecki Grzegorz Piec, wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha, 
Członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa, 
Zastępca Komendanta Powiatowej Straży 
Pożarnej kapitan Ryszard Stańczak, Ko-
mendant Gminny Kazimierz Kosierkiewicz, 
Sekretarz Zarządu Gminnego Katarzynę 
Arcab oraz poczty sztandarowe z jednostek 
z terenu gminy Gowarczów.
Gościem specjalnym był prezes wojewódzki 
OSP Mirosław Pawlak. Uroczystość została 
poprowadzona przez Sekretarza Zarządu 
Wojewódzkiego Tadeusza Nowakowskiego. 
Bardzo ważnym punktem uroczystości było 

Msza na
Ludwinowie

Ostatnia niedziela sierpnia to czas kie-
dy uczestniczymy na Mszy Świętej 

w miejscowości Ludwinów.

Wielopokoleniowa wycieczka seniorów 
Dzięki wsparciu Wójta wielopokoleniowa 

grupa z terenu gminy 16 lipca zwiedziła 
ciekawe miejsca ziemi sandomierskiej. Wy-
jazd spotkał się z aprobatą zarówno starsze-
go jak i młodszego pokolenia. Swoją wędrów-
kę po Opatowie zwiedzający rozpoczęli przy 
kapliczce św. Jana Nepomucena wsłuchując 
się w słowa przewodnika PTTK-u ciekawie 
przybliżającego historię regionu i zwiedza-
nych obiektów. Następnym punktem był 
klasztor oo. Benedyktynów, gdzie znajduje 
się kościół parafialny Wniebowzięcia NMP 
w stylu barokowym z bardzo bogato zdobio-
nym sklepieniem prezentującym sceny z ży-
cia Maryi (polichromie Maryjne). Kolejnym 
na trasie zwiedzania była Brama Warszaw-
ska, jedyna z czterech, która zachowała się 
jako pozostałość po murach obronnych. Tuż 
przy bramie znajduje się romańska Kolegia-
ta św. Marcina z nietypowymi malowidłami 
w prezbiterium przedstawiającymi historycz-

ne sceny bitewne .Pod rynkiem Opatowa 
przebiega 400-metrowa Podziemna Trasa 
Turystyczna składająca się z połączonych 
ze sobą dawnych piwnic i składów miej-
skich – pozostałość po czasach świetności 
miasta Opatów. Przestrzeń wykorzysty-
wana jest teraz również jako miejsce wy-
staw czasowych m.in. obrazów lokalnych 
twórców. Kolejnym etapem wyprawy było 
zwiedzanie pełnego magii i tajemniczości 
Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, który należy 
do późnorenesansowych budowli włoskich 
w typie „palazzo in fortezza” łączącymi ce-

chy wygodnej rezydencji z cechami obron-
nymi. Ciekawską jest podejrzenie, że został 
on zbudowany na wzór kalendarza – za 
czym przemawiają liczby: ilość wież, dużych 
sal, pokoi czy okien odpowiadające odpo-
wiednim elementom kalendarza. Ogromne 
wrażenie zrobiła nie tylko ciekawa architek-
tura ale też bardzo malownicze położenie 
ruin pięknie komponujące się z okolicą. 
Grupa była bardzo zadowolona z wyjazdu, 
zwłaszcza że wyprawie towarzyszyła zarów-
no znakomita pogoda jak i humory.

wręczenie i nadanie odznaczeń. Prezes 
Wojewódzki Mirosław Pawlak odznaczył jed-
nostkę w Bębnowie Srebrnym medalem za 
swoją wieloletnia służbę. Złotym medalem 
„Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zo-
stali: Jerzy Chajrych, Dariusz Pluta i Marek 
Mruk, Srebrnym medalem „Za zasługi dla 
Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Krzysztof 
Rokita, Leszek Matynia, Rafał Raczyński 
i Marek Juszyński, Brązowym medalem „Za 
zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: 
Edyta Pluta, Rafał Grzegorczyk, Grzegorz 
Jura, Robert Grzelka. Odznakę strażak wzo-
rowy otrzymali Łukasz Stępień i Mirosław 
Grzelka. Srebrną Odznakę „Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza” otrzymał Jakub Ra-
czyński. Kolejnym ważnym punktem uro-
czystości było poświęcenie przez księdza 
dziekana Andrzeja Zaparta figurki św. Flo-
riana patrona strażaków, która umieszczona 
została na murze budynku strażnicy. Zgod-
nie z powiatową tradycją nagrodzone zostały 
również wdowy po zmarłych strażakach. Na 
koniec uroczystości wszyscy zaproszeni go-
ście udali się na poczęstunek.

Jak co roku licznie spotykamy się w tym 
szczególnym dniu, żeby przywołać pamięć 
brutalnych wydarzeń z lat 50-tych. W swoim 
przemówieniu Pan Wójt Stanisław Pacocha 
podkreślił jak ważne jest podtrzymywanie 
pamięci tego miejsca z tą trudną historią. Po-
dziękował za słowo Boże księdzu probosz-
czowi naszej parafii, wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w przygotowania 
sołectwu Brzeźnica, Miłaków i Rogówek. 
Przemawiał także Henryk Pargiełła który 
zwrócił uwagę na wizerunek Jezusa Chry-
stusa - on ma już 100 lat i został przeniesio-
ny z krzyża z Woli Nosowej i pamięta okres 
przedwojenny i dwie wojny światowe, a jest 
symbolem, że pamięć o tych miejscach po-
winna być pielęgnowana. Po Mszy Świętej 
był czas na refleksję, rozmowę, a także na 
poczęstunek który za sprawą Pań Sołtys 
sprawnie i smacznie nasycił gości i okolicz-
nych mieszkańców.
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Trasa turystyczna

Ciekawa propozycja z terenu naszej gminy to trasa Nordic Wal-
king Park LGD – U ŹRÓDEŁ Warunki pogodowe niesamowicie 

sprzyjają, aby skorzystać z rekreacji i piękna ziemi świętokrzyskiej. 
Na tablicy informacyjnej znajdziecie najważniejsze elementy co do 
trasy i jej poziomie trudności, sposobie prawidłowego chodzenia 
oraz kilka ciekawostek. W niezwykłych okolicznościach przyrody 
trasa zachęca nas do dalszej wędrówki pieszej, aby odkrywać se-
kret zdrowia. Bo jak wszystkim wiadomo sport to zdrowie. 

Wycieczka do Ćmielowa młodzieży
ze Świetlicy Środowiskowej  

W piątek 11 października 2019 uczestni-
cy świetlicy środowiskowej pojechali 

na wycieczkę edukacyjną do Żywego Mu-
zeum Porcelany w Ćmielowie. Zwiedzali 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Po tak długiej wakacyjnej przerwie czas 
wrócić do obowiązków. Uczniowie wy-

poczęci i pełni entuzjazmu rozpoczęli dziś 
nowy rok szkolny. Na uroczystości obecny 
był Wójt Stanisław Pacocha, oraz ks. Pro-
boszcz naszej parafii Marek Maciążek. 
W drugiej placówce szkoły równorzędnie 
odbywały się uroczystości dla klas młod-
szych, w których udział brała Pani Marze-
na Dziewit oraz kierownik placówki Iwona 
Kłosek. Z początkiem września zmiany na 
stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej 
w wyłonionym konkursie wygrał Pan Paweł 
Skowron. Po wieloletniej pracy pożegnali-
śmy byłego dyrektora Jana Chojnackiego 
i wicedyrektor Bożenę Adamczyk -  wiele 
słów uznania padło z ust nauczycieli i pra-
cowników szkoły, końca nie było podzięko-

waniom dla ich zasług i pracy na rzecz tej placówki. Bardzo dobre relacje dało się odczuć 
w tym dniu, były dyrektor życzył swojemu następcy, aby podtrzymywał dobre relacje z pra-
cownikami, rodzicami i uczniami. 

z przewodnikiem starą część fabryki oraz 
weszli do wnętrza starego oryginalne-
go pieca do wypału porcelany. Tego dnia 
młodzież ze świetlicy dowiedziała się jak 

przebiega proces produkcji tej niezwykle 
delikatnej i pięknej porcelany, co jest jej 
składnikiem oraz jak zdobić, malować, 
poznać jakość i wiele innych cennych in-
formacji. Zwiedziliśmy również wystawę 
starej porcelany z historiami które nadają 
tym przedmiotom emocjonalny charakter. 
Ciekawą propozycją jest również zwiedza-
nie Galerii sztuki van Rij gdzie mamy moż-
liwość obcowania ze sztuką współczesną. 
Niezwykle cenna relacja natury z żywiołem, 
który opanował w swojej twórczości wybit-
ny polsko-amerykański artysta Lubomir 
Tomaszewski. Po tym bogatym programie 
zwiedzania udaliśmy się do Krzemionek 
Opatowskich, aby podziwiać dawne kopal-
nie po cennym minerale. Malownicza trasa 
prowadzi przez las, wszystko po to aby 
w odpowiednim momencie zejść do trasy 
podziemnej i tam doświadczyć warunków 
kopalni. Cały kompleks to również wysta-
wa którą także obejrzeliśmy tego dnia.
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Wakacje w Centrum Kultury
i Aktywności Lokalnej

Lato pełne przygód pod takim hasłem 
odbywała się tegoroczna akcja waka-

cyjna, która trwała  cztery tygodnie w Cen-
trum Kultury i Aktywności Lokalnej w Go-
warczowie. Dzieci i młodzież w kolejnych 
tygodniach - żądne przygód odwiedzała 
poszczególne sołectwa. Wesoła gromadka 
30 uczestników akcji rozpoczęła pierwszy 

Wycieczka uczestników akcji 
„Lato pełne przygód” 

Podsumowując akcję wakacyjną „Lato 
pełne przygód” postanowiliśmy wy-

brać się w ostatnią tego lata podróż. Za 
cel obraliśmy sobie malowniczo położone 
ruiny zamku Ogrodzieniec. Przewodnik 
opowiadał nam historię tego miejsca oraz 
przybliżył kilka ciekawych legend związa-
nych z okolicą. Następnie wybraliśmy się 

Narodowe czytanie w gminie Gowarczów 
Spotkania tego rodzaju mają na celu nie 

tylko przybliżenie nam, ale i odkrywanie 
piękna historii i aktualności polskiej literatu-
ry. To kolejna edycja tego ważnego przed-
sięwzięcia które propaguje czytelnictwo 
w naszym kraju. Spotkaliśmy się na świe-

tlicy w Szkole Podstawowej by wsłuchać 
się w nowelę Elizy Orzeszkowej pt. Dobra 
Pani,  która jako jedna z ośmiu zapropo-
nowanych do narodowego czytania została 
wybrana przez naszą Bibliotekę Publiczną.  
Zaproszonymi do odczytania noweli byli:
Sekretarz Gminy Gowarczów Marzena 
Dziewit
Przewodniczący Rady Gminy Sławomir 
Stańczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gowar-
czowie Paweł Skowron
Przedstawiciel Grona Pedagogicznego 
Anna Arcab
Oraz uczennica klasy ósmej Anna Banasik

Na zakończenie odbyło się również oficjal-
ne rozstrzygnięcie konkursu na najaktyw-
niejszego czytelnika wakacji 2019 każdy 
w odpowiedniej kategorii wiekowej został 
nagrodzony piękną książką i słodyczami. 
Gratulujemy za wspaniałą postawę młode-
go czytelnika.

plener w Komaszycach, gdzie wspaniale 
bawiliśmy się z użyciem chusty animacyj-
nej, na koniec wspólne grillowanie i bie-
siada z rodzicami. W następnym tygodniu 
był rajd rowerowy w stronę Bębnowa tam 
w harcerskich klimatach mogliśmy uczest-
niczyć w zabawach, a także wsłuchać się 

w opowieści lokalnej gawędziarki Pani Ja-
dzi. Kolejny tydzień akcji to rajd pieszy wte-
dy odwiedziliśmy Borowiec integrowaliśmy 
się z lokalnymi dziećmi i twórczo pracowa-
liśmy nad widokówką z okolicy stworzoną 
z natury. Dzięki współpracy z harcerzami 
uczestniczyliśmy w rajdzie punktowo -  te-
renowym do Miłakowa kolejna przygoda 
która zakończyła się ucztą dla małych od-
krywców przygotowana przez rodziców. 
W bogatym programie znalazły się również 
wyjazd do stajni artystycznej Marcinków, 
gdzie mogliśmy przeżyć iście wakacyjne 
przygody w siodle. Odwiedziliśmy świetli-
cę środowiskową i tam stworzyliśmy grę 
na pamięć własnego pomysłu. Oczywiście 
akcja wakacyjna była tak zaprogramowana 
by nie tylko żyć przygodami lecz również 
brać udział w warsztatach – igłą, nitką i szy-
dełkiem gdzie wykonywaliśmy torb w stylu 
boho i listonoszki filcowe. Stworzyliśmy 
gry wielkoformatowe własnego projektu 
z własnymi zasadami, oczywiście wspólne 
granie i turniej były zwieńczeniem  naszych 
prac. Widać nas było również przy budyn-
ku CKiAL w naszym Wakacyjnym Centrum 
Plenerowym tworzyliśmy miasteczko z de-
sek i kamieni które można było podziwiać 
w naszej galerii. Dzięki Gminnej Bibliotece 
Publicznej braliśmy udział w animacjach 
teatralnych i tam na wesołej farmie się po-
bawiliśmy.
Drogie dzieci dziękujemy, że w te wakacje 
byłyście z nami. Zapraszamy za rok na ko-
lejną akcję wakacyjną w Centrum Kultury 
i Aktywności Lokalnej.

spacerkiem do Grodu na Górze Birów usy-
tuowanego na sąsiednim pagórku.
Gdy już sobie pozwiedzaliśmy przyszedł 
czas na szaleństwo w parkach rozrywki. 
Nie jednemu zbladła minka w domu Stra-
chów i Legend. Park doświadczeń fizyki 
nie miał dla nas tajemnic, a reszta to już 
nasz słodki sekret. Cały dzień intensywnie 
się bawiliśmy i gdy pora była wracać trudno 
było się rozstać z tą piękną okolicą.
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Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
w Gowarczowie realizowało projekty:
Projekt „Teatr bliżej Nas”

We wrześniu w Centrum Kultury i Ak-
tywności Lokalnej w Gowarczowie re-

alizowany był projekt finansowany ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury, Bardzo 
Młodej Kultury 2019-2021 Świętokrzyskie, 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 
oraz Województwa Świętokrzyskiego kwo-
ta dofinansowania to 10 000 tysięcy złoty 
na projekt pt. „Teatr bliżej Nas” który miał 
za zadanie uwrażliwić młodego odbiorcę 
na piękno sztuki teatralnej. Koordynatorem 
projektu była Pani Małgorzata Żurawska 
która wraz z instruktorami z CKiAL prowa-
dziła warsztaty i zajęcia, a tu była pełna 
swobodność wyboru. Instruktorzy muzyki 
Pan Bartłomiej Gärtner prowadził grupę 
gitarową, Pan Piotr Zaborowski grupę 

Escape room „Klucz” czyli
Pokój Szpiega w Gowarczowie

Grupa młodzieży z terenu Gminy Go-
warczów w pierwszej połowie roku zre-

alizowała projekt z program Polskiej Fun-
dacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 
2018”, którego celem  jest wyrównywanie 
szans młodych ludzi na dobry start w do-
rosłe życie. 

wokalną, Pani Małgorzata Gałązka pro-
wadziła warsztaty plastyczne. Na bieżąco 
informowaliśmy was o przebiegu projektu 
ponieważ program był bardzo rozbudo-
wany i każdego dnia mieliśmy pełne ręce 
roboty. Uczestnicy mocno zaangażowali 
się w realizację tego przedsięwzięcia i po-
święcali każdą chwilę by tworzyć i projekto-
wać etiudę teatralną według ich własnego 
scenariusza i pomysłu. Czas nie jest sprzy-
mierzeńcem działań projektowych i tak 
miesiąc szybko nam zleciał, a październik 
rozpoczęliśmy od podsumowania projektu 
„Teatr bliżej Nas” Bardzo Młoda Kultura 
2019-2021 Świętokrzyskie. Krótki czas 

Młodzież na przestrzeni ostatnich tygodni 
spotykała się w ramach projektu, który 
zakładał stworzenie przestrzeni na kształt 
Pokoju Zagadek w naszej okolicy. Od po-
łowy czerwca do końca lipca można było 
bezpłatnie skorzystać z  przygotowanej 
przez młodzież atrakcji czasowo ulokowa-
nej na parterze dawnego ośrodka zdrowia 
w Gowarczowie.
W Pokoju Zagadek „Szpieg” około godziny 
grupa licząca sześć osób mogła spędzić 
na wspólnym główkowaniu, współpracy, 
wykorzystywaniu logicznego myślenia 
i spostrzegawczości. 
Młodzież realizująca projekt miała okazję 
poznać tajniki takiej przestrzeni podczas 

wycieczki do łódzkiej Tkalni Zagadek. 
O projekcie można było przeczytać w lokal-
nych mediach ponieważ okazało się, że to 
jedyne takie miejsce w powiecie. 
Na uwagę zasługuje fakt, że klimat mi-
litarny nie jednemu przypadł do gustu, 
a zagadki które musieli rozwiązywać były 
ciekawe i wciągające w dalszą przygodę 
szpiegowską.

realizacji nauczył nas niesamowitej przy-
gody z improwizacją. Dwa razy wystawia-
liśmy etiudę teatralną pt.” Szkoła Marzeń” 
gdzie nie zabrakło szaleństwa i odrobiny 
marzeń. Dzięki projektowi uczestniczyli-
śmy w warsztatach teatralnych, odwiedzi-
liśmy teatr Kubuś, zobaczyliśmy wspaniały 
spektakl oraz mieliśmy mnóstwo zajęć 
w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 
w Gowarczowie. Na koniec oczywiście wyj-
ście do lokalnego bistro i tam ucztowanie. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i foto kubki.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 
i czas który poświęcili by projekt był dla nas 
przygodą i miłym poznaniem teatru.  
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Zawodowa
kariera

nabiera tempa

Rodowity mieszkaniec Bębnowa Gerard 
Bąk na wczorajszej gali TFL 18 w Ko-

zienicach wygrał jednogłośnie ze swoim 
przeciwnikiem Michałem Tarabańką. Dzię-
ki ciężkiej pracy, uporowi i determinacji 
osiągnął wymarzony sukces. Miałam za-
szczyt wraz z innymi mieszkańcami naszej 
miejscowości uczestniczyć w tym wydarze-
niu. Emocje sięgały zenitu ,wiele zwrotów 
akcji doping najlepszy na Gali. Nie zawio-
dłeś i wygrałeś! Gerard dziękujemy za re-
prezentowanie naszej miejscowości oraz 
Gminy Gowarczów. Jesteśmy dumni że 
mamy takiego mieszkańca, który zdobywa 
kolejne sukcesy w MMA .Gratulujemy raz 
jeszcze i powodzenia w dalszej karierze.

Kapitalna gra
„Tęczy” Gowarczów

Ostatnie spotkanie Tęczy w lidz,. kibice 
którzy zobaczyli ten mecz mogli być 

w pełni ukontentowani. Emocje od same-
go początku ,dużo bramek oraz drama-
turgia do ostatniej minuty. Nie to nie jest 
opis szlagieru Premier League a mecz 
w ramach polskiej Serie A. Wracając do 
samego spotkania, 3 minuta i Mateusz 
Cieślik wpisuje się na listę strzelców po 
raz 6 w tym sezonie. Jeżeli chodzi o pierw-
sze 45 minut to był z naszej strony jedyny 
pozytywny akcent. Na pierwszy rzut oka 
widać było, że zawodnicy słabo wykonują 
założenia nakreślone przez trenera Skow-
rona czego konsekwencją była utrata 3 goli 

Sukces !!!

Dnia 24 października 2019 r. w hali spor-
towej GOKSiR w Zagnańsku odbył się 

Finał Wojewódzkich w Drużynowym Turnie-
ju Badmintona Dziewcząt i Chłopców Szkół 
Podstawowych (rocznik 2007 i młodsi).

Podsumowanie roku tanecznego 
Studia Tańca POINT

Końskie i Gowarczów
Dzieci zaprezentowały nagrodzone 

w wielu turniejach układy taneczne.

Europejski tydzień sportu
W dniach 26, 27 września 2019 r. 

w Szkole Podstawowej w Gowar-
czowie w ramach „Europejskiego tygodnia 
sportu” odbyły się rozgrywki międzyklasowe 
w badmintona, piłkę siatkową, oraz piłkę 
nożna. W czwartek uczniowie klasy VI C: 
Maja Zajadło i Łukasz Dańka przygotowali 
prelekcję dla całej społeczności szkolnej na 
temat zdrowego trybu życia oraz znaczenia 
aktywności fizycznej, prawidłowej diety oraz 
higieny umysłu w życiu każdego człowieka, 
a zwłaszcza młodzieży szkolnej. 

Następnie zaprezentowanie zostały plaka-
ty promujące zdrowy tryb życia i aktywność 
fizyczną wykonane przez uczniów.

Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta 
klas szóstych: Natalia Szymczyk, Aleksan-
dra Paliwoda oraz Kamila Sapieja. Były to 
zawody drużynowe, a reprezentanci po-
szczególnych szkół, grali zarówno w grze 
pojedynczej jak i podwójnej. Rywalizacja 
była na wysokim poziomie, bowiem w tur-
nieju wzięły udział uczennice ze szkół 
podstawowych z: Suchedniowa, Kielc, 
Łagowa, Łącznej, Ostojowa, Staszowa. 
W sumie 9 drużyn.

i do szatni schodziliśmy z opuszczonymi 
głowami. Na drugą połowę wyszła zupełnie 
inna drużyna, z każdą kolejną minutą nasi 
zawodnicy nabierali wiatru w żagle. W 55 
minucie Grzegorz Gałązka strzela bramkę 
kontaktową, a po chwili cieszył się z duble-
tu. Tęcza poczuła krew i dążyła do objęcia 
po raz drugi w tym spotkaniu prowadzenia. 
Udało się to za sprawą Marcin Cieślika 
który wykorzystał dośrodkowanie Gałązki. 
Niestety goście z Samsonowa tuż przed 
końcowym gwizdkiem zdołali wyrównać 
i gdy już większość obserwatorów prze-
widywała podział punktów, do piłki dopadł 
Marcin Cieślik i fenomenalnie zagrał…

Na sam koniec pokazu wzruszające po-
dziękowania dla Dyrekcji Szkoły za udo-
stępnienie miejsca do treningów oraz 
wsparcia, a także dla Władz Gminy i spon-
sorów. Nie zabrakło też kilka ciepłych słów 
do trenerek, które pracują nad tym sukce-
sem cały rok.
To wszystko można było zobaczyć 
w czwartkowy wieczór czerwca w Szkole 
Podstawowej w Gowarczowie.


