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Droga  ta była długo wyczekiwaną inwestycją przez mieszkańców Gminy Gowarczów, ułatwia dojazd do posesji, jak również znacznie 
poprawia bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wybudowane chodniki.

OFICJALNE OTWARCIE
DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 728

Mobilne Wakacyjne 
Centrum Plenerowe

Odwiedzało kolejne sołectwa z gminy Gowarczów, aby uatrakcyj-
nić wakacyjny wypoczynek.

Wyjątkowy jubileusz 
Klubu Sportowego

– Tęcza Gowarczów

11 września br. na stadionie klubowym rozegrał się wyjątkowy ju-
bileuszowy mecz.
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Szanowni mieszkańcy
Gminy Gowarczów

WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY GOWARCZÓWWIADOMOŚCI LOKALNE GMINY GOWARCZÓW
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY
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Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerencji w nadesłane materiały.
Redaktorzy: Elwira Sibiga-Gärtner, Małgorzata Żurawska

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

najświeższe informacje oraz ważne komunikaty dla mieszkańców.

Przed Państwem jedenaste już wydanie biuletynu: „Wiadomości Lokalnych 
Gminy Gowarczów” w których znajduje się podsumowanie wydarzeń, in-

westycji i inicjatyw podejmowanych na terenie naszej gminy w ostatnim półroczu. 
Dobrze zdajemy sobie sprawę jak trudny był to czas dla nas wszystkich. Wiele uro-
czystości zostało odwołanych lub odbyły się w skromnej formie, jednakże sytuacja 
nie pozwoliłaby bezmyślnie narażać zdrowie i życie mieszkańców gminy. Mając 
jednak na uwadze potrzeby i oczekiwania kontynuowaliśmy rozpoczęte inwesty-
cje. W październiku br. z przyjemnością wraz z zaproszonymi gośćmi otwieraliśmy 
najważniejszą inwestycję ostatnich lat - drogę wojewódzką nr 728 długo oczekiwa-
ną przez mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa jak również poprawa wizerunku 
gminy jest moim priorytetem. Przebudowane zostały kolejne odcinki dróg we-
wnętrznych, złożone zostały kolejne wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Gmina Gowarczów przystąpiła do projektu pn. „Promocja produkcji żyw-
ności ekologicznej przez nasadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę 
i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzy-
skim”. W czerwcu br. rozpoczęliśmy budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Bębnów i Ruda Białaczowska na lata 2020-2021 z dużym dofinansowaniem 
unijnym. W ramach projektu „Zdalna Szkoła” realizowanego przez Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa, Gmina Gowarczów pozyskała grant na zakup 17 laptopów 
dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie. 
Nowa strefa aktywności, plac zabaw i siłownia napowietrzna przy Szkole Podsta-
wowej zapewni godne warunki i zachęci do aktywności sportowej. Przychyliłem 
się do wniosku rodziców o wydłużeniu funkcjonowania przedszkola do 10 godzin, 
aby ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy. Inicjatywa cieszy się powodzeniem, 
dzieci korzystają z ciekawych zajęciach, mając zapewnione dożywianie. W naszej 
gminie obchodziliśmy wyjątkowy jubileusz 25-lecie założenia Klubu Sportowego 
Tęczy Gowarczów, sam jestem wielkim fanem sportu, tym bardziej cieszy mnie, że 
rośnie nowe pokolenie zawodników Tęczy, które z zaangażowaniem przykładają 
się do treningów i w przyszłości zacznie odnosić sukcesy. Potwierdza to słuszność 
inwestowania w boisko klubowe i sport.
W związku z koronawirusem udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
został umniejszony w stosunku do poprzednich lat. Dodatkowe koszty zostały po-
niesione na zakup środków do dezynfekcji w związku z zabezpieczeniem obiektów 
publicznych i miejsc pracy. Pragnę przeprosić państwa za utrudnienia w funkcjono-
waniu SPZOZ w Gowarczowie jednakże wynikają one z odgórnych rozporządzeń 
Ministra Zdrowia. Lekarze z SPZOZ w Gowarczowie udzielają teleporad, a w razie 
potrzeby zlecają test na koronawirusa, starając się pomóc jak największej ilości 
osób. Dlatego tak ważne jest zdrowie nas wszystkich, czego życzę serdecznie 
jeszcze w starym roku, jednakże niech w Nowym Roku zaprocentuje podwójnie, 
abyśmy znów bezpiecznie mogli funkcjonować w kolejnych latach.
Na chwilę obecną gmina  Gowarczów nie posiada zadłużenia. Dzięki temu spo-
kojnie patrzę w przyszłość o kolejne inwestycje na terenie naszej gminy. Mając 
nadzieję, iż nadchodzący Nowy Rok 2021 będzie dla wszystkich mieszkańców 
gminy Gowarczów pełen optymizmu i dostatku.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Szanowni Państwo!
W związku z po-
tencjalnym zagro-
żeniem związanym 
z koronawirusem, 
w trosce o życie 
i zdrowie mieszkańców, przekazu-
jemy informację na temat funkcjo-
nowania Urzędu Gminy w Gowar-
czowie.
Urząd Gminy w Gowarczowie pra-
cuje od poniedziałku do piątku od 
godz. 7:30 do godz. 15:30.
Sprawy w Urzędzie Gminy w Go-
warczowie należy załatwiać tele-
fonicznie, drogą pocztową za po-
średnictwem poczty elektronicznej, 
poprzez stronę obywatel.gov.pl 
i e PUAP.
Wszelkie zapytania i wątpliwości 
można zgłaszać także drogę elek-
troniczną na adres e-mail:
sekretariat@gowarczow.pl

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy w Gowarczowie
Plac XX-lecia 1
26-225 GOWARCZÓW
TEL. 48-6724037
FAKS 48-6724744
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gowarczowie:
Plac XX-lecia  1
26-225 Gowarczów
TEL. 48-6724037
FAKS 48-6724744
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Od dnia 19.10.2020 roku do od-
wołania do Urzędu Gminy w Go-
warczowie można wejść jedynie 
w sprawach w których nie można 
załatwić za pomocą innych środ-
ków komunikacyjnych tj. akty zgo-
nu.

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 ponad tysiąc razy.
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Gminne inwestycje 2020 (II półroczu)
Fundusz Dróg Samorządowych

Kolejny nabór ogłoszony przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych na 2021 rok uruchomił 
działania Naszej gminy zmierzające do pozy-
skania środków na modernizację gminnych 
dróg.  Złożone zostało pięć wniosków dotyczą-
cych przebudowy dróg:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Brzeźnica. Wartość inwestycji zgodnie z kosz-
torysem inwestorskim 627 916,21 zł. Wnio-
skowane dofinansowanie na poziomie 80% – 
502 332,00 zł., wkład własny 20% – 125 584,21 zł. 
Inwestycja ma być realizowana w 2021 r.
Przebudowa drogi gminnej: Kamienna Wola – 
Kurzacze (324006T). Wartość inwestycji zgodnie 
z kosztorysem inwestorskim 275 611,75 zł. Wnio-
skowane dofinansowanie na poziomie 80 % – 
220 489,00 zł, wkład własny 20% – 55 122,75 zł. 
Inwestycja ma być realizowana w 2021 r.
Przebudowa drogi niepublicznej w miejsco-
wości Korytków. Wartość inwestycji zgodnie 
z kosztorysem inwestorskim 670 190,68 zł. 
Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 

80% – 536 152,00 zł., wkład własny 20% – 
134 038,68 zł. Inwestycja ma być realizowana 
w 2021 r.
Przebudowa drogi gminnej Korytków – Ku-
rzacze (324004T). Wartość inwestycji zgodnie 
z kosztorysem inwestorskim 348 255,68 zł. 
Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 
80% – 278 604,00 zł., wkład własny 20% – 
69 651,68 zł. Inwestycja ma być realizowana 
w 2021 r.
Przebudowa drogi gminnej: Gowarczów – Eu-
geniów (324003T). Wartość inwestycji zgodnie 
z kosztorysem inwestorskim 831 691,95 zł. 
Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 
80% – 670 953,00 zł., wkład własny 20% – 
167 738,95 zł. Inwestycja ma być realizowana 
w 2021 r.
Wartość wszystkich zdań: 2 760 666,27 zł.
Wartość dofinansowania: 2 208 530,00 zł.
Wartość wkładu własnego: 552 136,27 zł.
Obecnie wnioski są na etapie oceny formalnej 
i merytorycznej.

Gmina Gowarczów systematycznie popra-
wia stan dróg gminnych, w tym roku prze-

budowano 12 odcinków dróg. W listopadzie br. 
zostały odebrane dwa odcinki drogi gminnej 
w miejscowości Gowarczów. Gmina jako jedy-
na w powiecie dostała na to zadanie najwięk-
sze dofinansowanie z budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego. Zadanie określone w usta-
wie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 
które to gmina otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 44 tys zł. Środki te mogły być wykorzy-
stane tylko na przebudowę dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. Przebudowana droga ma 
na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz parametrów technicznych gminnej 
sieci drogowej. W odbiorze końcowym uczest-
niczył Pan Wójt Stanisław Pacocha, Wykonaw-
ca z Firmy „ALBUD” oraz Inspektor Nadzoru.

Z początkiem października br.  miało miejsce 
oddanie do użytku dwóch odcinków prze-

budowanych dróg wewnętrznych. Pierwszy 
odcinek wykonano w miejscowości Komaszyce 
na odcinku 300 mb, drugi zaś to dokończenie 
ulicy Partyzantów w Gowarczowie z łączącą 
się drogą prowadzącą do Miłakowa na odcin-
ku powyżej 100 mb. Odbioru dokonała komisja 
w składzie: Wójt Gminy Gowarczów Pan Sta-
nisław Pacocha, Sekretarz Gminy Pani Marze-
na Dziewit, Radny Pan Marian Żurawski oraz 
Pan Krzysztof Chmielewski, Przedstawiciel 
Wykonawcy Pan Jan Kubicki oraz Inspektor 
Nadzoru. Przebudowane drogi przyczynią 
się do zwiększenia zarówno bezpieczeństwa 
mieszkańców jak i komfortu jazdy oraz znacz-
nie usprawnią komunikację. Łączny koszt inwe-
stycji wyniósł ok. 150.000,00 zł.

Została podpisana umowa z Firmą Usługowo 
– Handlowa MARK-MAT z siedzibą w Przy-

susze na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach 
Ruda Białaczowska i Bębnów Gmina Gowar-
czów. Do końca listopada zrealizowano już 
prawie 60% pla-
nowanych robót. 
Na ul. Głównej 
sfrezowana zo-
stała częściowo 
nawierzchnia as-
faltowa, a braki 
czasowo uzupełnione są kruszywem. W tym 
okresie prosimy  uważać, gdy poruszamy się 
samochodami po odcinkach, na których prowa-
dzone są prace. Ponieważ prace postępują do-
syć dynamicznie, często obejmują zasięgiem 
całą szerokość drogi. Nad postępem prac nie 
tylko czuwa  Inspektor Nadzoru ale również 
Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z Radnymi 
Sołectwa Bębnów Panią Katarzyną Sobczyń-
ską i Panem Mariuszem Kuletą. Projekt prze-
widuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 
w obrębach Ruda Białaczowska i Bębnów na 
terenie Gminy Gowarczów. Sieć kanalizacyjna 
wykonana zostanie o średnicy 200 mm i długo-
ści 1561,79 m, o średnicy  140 mm i długości 
2245,85 m. Przyłącza kanalizacji sanitarnej wy-
konane zostaną o średnicy 160 mm i długości 
323,53 m. Włączenie projektowanej w danym 
opracowaniu sieci do sieci istniejącej nastąpi 
w działce nr 273 obręb Ruda Białaczowska. 
Łączny koszty inwestycji to 1 752 341,00 zł 
rozłożony na dwa lata. Wydatki  obejmą inwe-
stycje związane z robotami budowlano – insta-
lacyjnymi. Przeprowadzone zostaną tradycyjną 
metodą wykopową prócz podejścia do posesji 
– w tym wypadku zostanie zastosowana tech-
nologia przewiertu sterowanego. W przedmio-
towym projekcie Gmina Gowarczów osiągnie 
przychody, które określono w następujący spo-
sób:
Liczba przyłączy – 69 szt.
Liczba odgałęzień od sieci głównej - 69 szt.
Obliczeniowa liczba użytkowników według mel-
dunku – 276 osób.
Średnioroczna ilość ścieków wynosi – 
12 089 m3. O dalszym postępie prowadzonych 
prac będziemy Państwa informować na bie-
żąco. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy 
i prosimy o zachowanie bezpieczeństwa.

Prace budowlane 
sieci kanalizacyjnej 
w Rudzie Białaczow-

skiej i Bębnowie

Odbiór końcowy 
dwóch odcinków 
dróg gminnych
w Gowarczowie

Kolejne
przebudowane drogi

w Gminie
Gowarczów !
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Nowa
elewacja na 

Urzędzie Gminy

Malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy 
w Gowarczowie z dniem 24 września 2020 

dobiegło końca. Interesanci swobodnie mogą 
już korzystać z głównego wejścia do budynku. 
Biała elewacja z dodatkiem beżu zastąpiła od-
cienie żółtego. Odnowione zostały barierki, za-
montowane zostały nowe parapety oraz tablice 
informacyjne. Na budynku możemy zobaczyć 
napisy „URZĄD GMINY W GOWARCZOWIE” 
oraz duży widoczny herb. Wejście do budynku 
zdobią nowoczesne donice z kompozycjami ro-
ślin. Koszt inwestycji to ponad 80.000,00 tyś. zł.

Remont
chodników
w centrum 

Gowarczowa

W urzędzie gminy Gowarczów Wójt Sta-
nisław Pacocha wraz z Panią Skarbnik 

Justyną Płuciennik podpisali umowę na zada-
nie drogowe tj: remont chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. 
świętokrzyskiego – Giełzów – Gowarczów w m. 
Gowarczów.  Gmina Gowarczów zobowiązuje 
się udzielić pomocy finansowej 50% całko-
witej kwoty zadania Powiatowi Koneckiemu 
w kwocie ponad 50.000.00 zł. Inwestycja ta jest 
owocem dobrej współpracy Gminy Gowarczów 
z Zarządem Rady Powiatu. Poprzez udzielenie 
tejże pomocy Gmina Gowarczów zyska nowe 
chodniki w centrum Gowarczowa przy drodze 
powiatowej oraz na ul. Zamkowej. Wyremon-
towane chodniki spowodują wzrost atrakcyj-
ności centrum miejscowości oraz wpłyną na 
zwiększenie się bezpieczeństwa mieszkańców. 
Inwestycja obecnie jest na etapie robót, które 
sprawnie przebiegają, a zakończenie planowa-
ne jest na koniec bieżącego roku.

OFICJALNE OTWARCIE DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 728

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Paco-
cha w dniu 02 października 2020 roku 

przed Urzędem Gminy w Gowarczowie oficjal-
nie przywitał zaproszonych na tę uroczystość 
licznie przybyłych gości. Inwestycja o nazwie 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 przej-
ście przez Gowarczów” rozpoczęła się w dniu 
18 lutego 2020, koszt inwestycji wyniósł 4 mi-
liony 200 tyś.złotych, w której to zrealizowano:
długość odcinka dróg asfaltowych – 1570 mb
długość odcinka chodników – 2350 mb
długość odcinka kanalizacji deszczowej -1200 mb
W imieniu mieszkańców Wójt Stanisław Pa-
cocha wyraził zadowolenie z przebudowanej 
drogi 728. Inwestycja odpowiada na potrzeby 
użytkowników tej drogi jako kierowców, a tak-
że pieszych na co dzień z niej korzystających. 
Droga ta była długo wyczekiwaną inwestycją 
przez mieszkańców Gminy Gowarczów, uła-
twia dojazd do posesji oraz znacząco poprawia 
bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budo-
wę chodników. Kanalizacja deszczowa uspraw-
ni odbiór nadmiaru wód opadowych, które to 
były utrudnieniem dla pieszych i kierowców. Po 
przemówieniu Wójt Gminy Stanisław Pacocha 
zaprosił zebranych do uroczystego przecięcia 
wstęgi w składzie:
Posła na Sejm RP Mariusza Goska
Członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego 
Tomasza Jamka
Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Marcina 
Piętaka
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Damia-
na Urbanowskiego
Przewodniczącego Rady Gminy Gowarczów 
Sławomira Stańczyka
Sekretarza Gminy Gowarczów Marzenę Dziewit

Starostę Koneckiego Grzegorza Pieca
Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę 
Pacochę
Radnego Rady Powiatu Roberta Plecha
Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. APP 
w Gowarczowie Piotra Muchę
Wiceprezesa firmy BUDROMOST Grzegorza 
Adamusa
Dyrektora ds. wykonawstwa w firmie BUDRO-
MOST Dominika Podsiadło
Inspektora Nadzoru Krzysztofa Gwóźdź
Kierownika Budowy Andrzeja Stolarczyka
Znacząco poprawia się wizerunek Gowarczo-
wa dzięki istotnym inwestycjom drogowym 
umożliwiającym szybszy dostęp komunikacyj-
ny na drogach powiatowych.
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W 25-lecie założenia Klubu Sportowego Tę-
czy Gowarczów  rozegrał się wyjątkowy 

jubileuszowy mecz z tej okazji obecny skład Tę-
czy zmierzył się z „oldbojami” grającymi w bar-
wach klubu w latach 1996-2010. Na początku 
spotkania wójt Stanisław Pacocha wraz z obec-
nym prezesem klubu Tęcza Gowarczów Macie-
jem Muszyńskim uhonorowali osoby związane 
z klubem pamiątkowymi statuetkami.
Otrzymali je byli prezesi Tęczy: Jerzy Kubka, 
Henryk Kaniowski oraz nieobecny podczas 
piątkowego meczu Andrzej Sobczyński. Statu-
etki wręczono także byłemu trenerowi Lechowi 
Sorbianowi oraz obecnemu – Pawłowi Skow-
ronowi. Nagrodzeni nimi zostali również spon-

Wyjątkowy jubileusz Klubu 
Sportowego – Tęcza Gowarczów

sorzy Tęczy Daniel Zych oraz radny powiatowy 
Robert Plech.
Spotkanie było bardzo wyrównane, a kibice 
wśród których nie mogło zabraknąć wójta gmi-
ny Gowarczów Stanisława Pacochy, Sekretarz 
Gminy Pani Marzeny Dziewit, Radnych Powia-
towych Pana Roberta Plecha oraz Pani Jolanty 
Pacochy, przewodniczącego Rady Gminy Go-
warczów Sławomira Stańczyka oraz Radnych 
Gminy, byłych prezesów klubu, byłego trenera, 
zawodników z lat 1996-2010, obecnej kadry 
Tęczy oraz oczywiście kibiców którzy mocno 
zagrzewali sportowców do dalszych zmagań. 
Wynik tego spotkania wyglądał następująco:
Tęcza Gowarczów – „Oldboje” Tęczy Gowar-
czów 4-1 (1-0)
Gole dla Tęczy: Zych, Ludnik (2), Cieślik (karny)
Bramka dla „oldbojów”: Długosz
Na koniec spotkania gracze, prezesi, trenerzy 
oraz miłośnicy klubu Tęcza Gowarczów uda-
li się na poczęstunek zorganizowany przez 
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Go-
warczowie. Naszym sportowcom życzymy ko-
lejnych tak pięknych jubileuszy.

Nowe nasadzenia w Korytkowie

Gmina Gowarczów przystąpiła do projektu 
pn. „Promocja produkcji żywności ekolo-

gicznej przez nasadzenie drzew miododajnych, 
sposobem na ochronę i poprawę jakości środo-
wiska oraz bioróżnorodności w województwie 
świętokrzyskim”. W ramach współrealizacji 
projektu w dniu 30.10.2020 r., w miejscowości 
Korytków przy remizie OSP nasadzone zostały 

drzewa miododajne surmia 10 szt. sadzonek. 
Przy nasadzeniach uczestniczył Pan Wójt Sta-
nisław Pacocha wraz z Radnym Gminy Panem 
Pawłem Stańczykiem. Przedsięwzięcie to ma 
na celu pogłębienie stopnia wiedzy mieszkań-
ców naszego regionu na temat konieczności 
ochrony bioróżnorodności ekosystemów roślin-
nych, które stanowią pożytek dla pszczół. Spo-

Podczas XIX sesji Rady Gminy Gowarczów 
udzielone zostało wotum zaufania oraz ab-

solutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 
2019, które zostało pozytywnie zaopiniowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kiel-
cach. Radni Gminy Gowarczów zagłosowali 
w tych sprawach jednogłośnie i zostało udzielo-
ne wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi 
Stanisławowi Pacocha. Podczas tej sesji podję-
ta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na sfinansowanie z budżetu Gminy Gowarczów 
transportu dla dzieci i uczniów wobec których 
gmina nie ma obowiązku bezpłatnego trans-
portu do oddziałów przedszkolnych i szkół dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Go-
warczów w roku szkolnym 2020/2021. Podjęcie 
niniejszej uchwały pozwoli na zorganizowanie 
dowozu i sfinansowanie transportu środkami 
komunikacji publicznej. W związku z likwidacją 
fili Szkoły Podstawowe w Kamiennej Woli zo-
stał ustalony plan sieci publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Go-
warczów oraz określenie obwodów publicznych 
szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 
roku. Poza obecnymi na sesji Radnymi Gminy 
obecni byli również Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Jolanta Pacocha, mecenas Sylwester 
Ziębicki, Wicedyrektor SP Iwona Kłosek, Kie-
rownik Biblioteki Publicznej w Gowarczowie 
Małgorzata Mastalerz.

Absolutorium 
dla Wójta

Stanisława
Pacochy

łeczny aspekt projektu opiera się na włączeniu 
jak największej liczby mieszkańców wojewódz-
twa świętokrzyskiego do czynnych działań na 
rzecz ochrony bioróżnorodności ekosystemów 
roślinnych najbliższej okolicy. Można to osią-
gnąć poprzez wysiewanie roślin miododajnych 
na działkach, w ogródkach przydomowych czy 
nawet na balkonach, oraz zachęcanie innych 
do takiego postępowania. Zrozumienie ko-
nieczności tego typu działań pomoże ochronić, 
niezwykle ważne dla życia człowieka, owady 
zapylające.
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Dzień Edukacji 
Narodowej

W Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Gowarczowie obchodzono Dzień 

Edukacji Narodowej. Niestety ze względu na 
ograniczenia związane z pandemią nie odbyły 
się jak co roku uroczyste akademie. Życzenia 
pomyślności oraz wielu sukcesów pedagogom 
składali osobiście uczniowie i Samorząd Szkol-
ny oraz w imieniu Władz Gminy Pani Marzena 
Dziewit Sekretarz Gminy.
W tym szczególnym dniu nauczyciele przyję-
li z rąk Pani Marzeny Dziewit oraz Dyrektora 
Szkoły Pawła Skowrona Nagrody Wójta oraz 
Nagrody Dyrektora.

Pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie 
w życiu każdej szkoły. W październiku br. 

uczniowie klasy Ia i Ib złożyli uroczyste ślubowa-
nie w obecności Pani Wicedyrektor Iwony Kło-
sek i swoich rodziców. Był to wyjątkowy dzień. 
„Pierwszaki” zaprezentowały program artystycz-
ny przygotowany pod czujnym okiem swoich wy-
chowawców p. Jolanty Żyszczyńskiej i p. Renaty 
Ptaszek. Uroczystość poprowadzili uczniowie 
klasy V a Zofia Korycka i Michał Bryk. Dzieci 
świetnie prezentowały się w strojach galowych 
oraz uczniowskich biretach. Pokazały swoje 
umiejętności recytatorskie i wokalne. Po zakoń-
czeniu części artystycznej, w niezwykle podnio-
słej atmosferze, przed pocztem sztandarowym 
ślubowali być dobrymi Polakami, godnie repre-
zentować swoją szkołę, swym zachowaniem 
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycie-
lom. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostą-

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż 
w ramach projektu „Zdalna Szkoła” re-

alizowanego przez Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa, Gmina Gowarczów pozyskała grant 
na zakup 17 laptopów dla uczniów i nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Gowarczowie. Sprzęt wyposażony został 
w najnowszy system operacyjny Windows 10 
Professional Pl. oraz pakiet biurowy Office 
2019 Standard Pl.. Zakup pomoże uczniom 

17 laptopów dla szkoły
z projektu „Zdalna Szkoła”

i nauczycielom w realizacji procesu nauczania 
szczególnie w warunkach zdalnej pracy.
Wartość zakupionego sprzętu i oprogramowa-
nia to 54 784,20 zł. Całość projektu finansowa-
na jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu 
państwa (bez wkładu własnego JST)
Projekt jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możli-
wości dostępu do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach” dotycząca re-
alizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła 
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

pił zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego 
symbolicznym ołówkiem przez panią wicedyrek-
tor Iwonę Kłosek. W ten sposób wzorowo zdały 
swój pierwszy egzamin udowadniając, że zasłu-
żyły na miano ucznia Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gowarczowie. Na zakończenie 
otrzymali małe upominki i pozowali do pamiąt-
kowych zdjęć. Ten dzień na długo zostanie 
pierwszakom w pamięci. Naszym najmłodszym 
uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze 
zdobywanej wiedzy.

ŚLUBOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓWGrono Pedagogiczne wyróżnione Nagrodą 

Wójta: Pani Iwona Habiera, Pani Iwona Kłosek, 
Pani Agnieszka Kołba, Pani Joanna Lisiewicz, 
Pan Paweł Skowron, Pani Katarzyna Słoka, 
Pani Elżbieta Zielińska
Grono Pedagogiczne wyróżnione Nagrodą 
Dyrektora: Pani Jolanta Bryk, Pani Joanna 
Gawrońska, Ks. Adam Głuszek, Pani Barbara 
Kądziela, Pani Olga Kołodziejczyk, Pani Moni-
ka Konewka, Pani Barbara Kosada, Pani Kata-
rzyna Kuleta, Pani Milena Kuta, Pani Angelika 
Matynia, Pani Ilona Pacan, Pani Renata Pta-
szek, Pani Katarzyna Rachuna, Pani Urszula 
Rybińska, Pani Monika Świeboda, Pani Moni-
ka Trawińska, Pani Justyna Wołąkiewicz, Pani 
Iwona Zając, Pani Jolanta Żyszczyńska, Pan 
Mateusz Żyszczyński.
Nagrody Dyrektora otrzymali również pracow-
nicy obsługi.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Nowa strefa
aktywności

w Gowarczowie

Robi wrażenie nowa strefa aktywności przy 
szkole podstawowej, której otwarcia  doko-

nali, poprzez uroczyste przecięcie wstęgi Pan 
Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, 
Pani Sekretarz Gminy Marzena Dziewit,Pa-
ni Dyrektor Przedszkola Joanna Lisiewicz, 
uczennica kl. „0” oraz uczeń kl. „IV”. Na uro-
czyste otwarcie przybyła Pani Dyrektor Iwona 

Kłosek oraz Panie nauczycielki. Na terenie 
placu zabaw zostały zamontowane urządzenia 
rekreacyjne dla dzieci oraz urządzenia siłowni 
zewnętrznej. Wykonawcą przedsięwzięcia była 
firma Weran Sp.zo.o. z siedzibą we Wrocła-
wiu. Całkowity koszt budowy strefy aktywności 

wyniósł 119.000,00 tys. zł. Mamy nadzieję, że 
poprzez właściwe korzystanie, plac zabaw oraz 
napowietrzna siłownia na długo będą służy-
ły naszym małym i większym mieszkańcom. 
Nadmienić należy, iż nowy plac zabaw jest do-
pełnieniem inwestycji związanych z oddziałami 
przedszkolnymi otwartymi w ubiegłym roku 
szkolnym w Szkole Podstawowej. Na wniosek 
rodziców Wójt przychylił się również do prośby 
o wydłużeniu funkcjonowania przedszkoli do 
10 godzin wraz z wyżywieniem, od tego roku 
szkolnego. Gmina wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców i w sposób oczywisty 
ułatwi rodzicom powrót na rynek pracy.
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11 listopada 2020 w tym szczególnie trud-
nym pandemicznym czasie zupełnie 

nowego znaczenia nabierają uroczystości upa-
miętniające odzyskanie niepodległości nasze-
go kraju.

Święto Niepodległości
tej za Ojczyznę, którą sprawował ksiądz Adam 
Głuszek, dla naszej wspólnoty Parafialnej to 
również odpust Św. Marcina współpatrona Pa-
rafii Św. App. Piotra i Pawła w Gowarczowie.  
Po Mszy Świętej delegacja wyruszyła do Ka-
miennej Woli, gdzie wspólnie z Radnym Gminy 
Gowarczów  Tomaszem Młynarczykiem i Sołty-
sem wsi Kamienna Wola Krzysztofem Szlęza-
kiem złożyli wieniec w miejscu gdzie znajduje 
się wymowny napis na tablicy:

„Mieszkańcy byłej gminy Stużno z siedzibą
w Kamiennej Woli

wybudowali tu w latach 30-tych obelisk 
poświęcony

Józefowi Piłsudskiemu – twórcy
Niepodległego Państwa Polskiego

z braku konserwacji uległ on zniszczeniu.
Tablicę pamiątkową w 100-lecie odzyskania 

niepodległości ufundowali
Wójt Gminy i mieszkańcy Kamiennej Woli”

Godnie uczczono pamięć 102 rocznicy Odzy-
skania Niepodległości  naszego kraju.

Oficjalna delegacja przedstawicieli władz lo-
kalnych na czele z Wójtem Gminy Gowarczów 
Stanisławem Pacochą, Przewodniczącym 
Rady Gminy Gowarczów Sławomirem Stań-
czykiem i Radny Gminy Marianem Żurawskim 
złożyła na cmentarzu parafialnym w skromnej 
formie lecz jak wymownej, wieniec przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza.
O godzinie 12:00 wzięła udział w Mszy Świę-

Msza
w intencji

wysiedlonych

Ostatnia niedziela sierpnia br to czas gdy 
mieszkańcy Gminy Gowarczów i zapro-

szeni goście spotykają się na placu w Ludwino-
wie, aby w uroczysty sposób upamiętnić miej-
sce po wysiedlonych wioskach. To wyjątkowa 
Msza Święta, która niesie ze sobą lekcję żywej 
historii opowiedzianej wspomnieniami miesz-
kańców terenów wysiedlonych. Nabożeństwo 
celebrował Ks. Proboszcz Marek Maciążek 
w pięknym kazaniu podkreślił jak ważna jest 
pamięć o miejscach dotkniętych tak trudnym 
i okrutnym losem. Ta szczególna msza była 
również okazją do pożegnania Ks. Proboszcza, 
który kończy posługiwanie w naszej wspólnocie 
parafialnej – mieszkańcy oklaskami podzięko-
wali za wszelkie dobro, które ciężko wyrazić 
słowami – Dziękujemy !!!

W uroczystości uczestniczyło liczne grono 
mieszkańców, zaproszonych gości jak również 
delegacja ze Starostwa Powiatowego w Koń-
skich na czele, której Pan Starosta Grzegorz 
Piec złożył wieniec przy krzyżu upamiętniają-
cym brutalne wysiedlenia mieszkańców w la-
tach 1952-1953. Po Mszy Świętej uroczystość 
prowadziła Pani Dyrektor CKiAL Elwira Sibiga 
– Gärtner, zaprosiła do podzielenia się historią 
tego miejsca Pana Jana Kowalskiego, który 
w ciekawy sposób opowiedział zgromadzonym 
o początkach wysiedleń i działaniach militar-
nych. Głos zabrał również Henryk Pargieła ini-
cjator upamiętnienia miejsca po wysiedlonych 
wioskach następnie Pan Janusz Czekaj od-
czytał wiersz znaleziony w 1981r. pod krzyżem 
na terenie wysiedlonym, który to malowniczo 
i z sentymentem opisuje tereny niegdyś tętnią-
ce życiem. Dziękujemy tak licznie przybyłym 
zgromadzonym za modlitwę i pamięć o tym 
miejscu. Po uroczystościach dla wszystkich 
zgromadzonych został zorganizowany poczę-
stunek tradycyjnie przygotowany przez Panie 
Sołtys z Miłakowa, Rogówka i Brzeźnicy.

Bębnów z nagrodami
Kolejna nagroda trafia 

do Bębnowa tym razem 
w plebiscycie gazety „Echo 
Dnia” tytuł  „Sołtys roku 2020” 
województwa świętokrzyskie-
go trafia w ręce Katarzyny 
Sobczyńskiej, która jest sołty-
sem w miejscowości Bębnów 
w gminie Gowarczów - miesz-
ka tam około 600 osób. To 
pierwsza kadencja na tym 
stanowisku, funkcję tę pełni 
dwa lata. Oprócz tego jest 
również radną Gowarczowa, 
stanowisko to ułatwia jej współpracę na po-
ziomie gmina-sołectwo, oprócz tego Bębnów 
ma jeszcze jednego radnego Mariusza Kuletę, 
wspólnie z którym doprowadzili do remontu 
świetlicy. Wykonano malowanie ścian, nowe 
ogrzewanie, aneks kuchenny, wnętrza, sufit. 
Część pieniędzy pochodziła z funduszu sołec-
kiego, część dołożył Wójt Stanisław Pacocha 
oraz Rada Gminy. Odzwierciedlenie znalazło 
to w kolejnym wyróżnieniu - plebiscyt „Mała 
Ojczyzna” na radnego wygrał Mariusz Kuleta 
z Bębnowa. Pani Sołtys wspólnie z Paniami 
z Rady Sołeckiej  Aleksandrą Pasternak, Kata-
rzyną Wilk i Moniką Cichacką wspólnie realizu-
je kolejne cele na liście życzeń mieszkańców.  
Dzieje się bardzo dużo, a w swoich działaniach 
Panie myślą o każdej grupie wiekowej, rozpo-

częty remont pomieszczenia 
pod klub dla młodzieży, pla-
nują zakończyć  w przyszłym 
roku, a sfinansowane jest to z 
fundusz sołeckiego.
W Bębnowie prężnie funk-
cjonuje zespół ludowy Bęb-
nowianka. nastawiony na 
promocję naszego regionu. 
W świetlicy wiejskiej miesz-
kańcy organizują różne uro-
czystości okolicznościowe. 
Ważną inwestycją była także 
scena, dzięki której można 

organizować różne uroczystości i imprezy ple-
nerowe, przede wszystkim wielki majowy fe-
styn. W przyszłości w Bębnowie planują także 
remont placu zabaw. Przy współpracy ze strażą 
pożarną w Bębnowie i Urzędem Gminy, Radni 
napisali projekt, dzięki któremu udało się po-
zyskać z Lokalnej Grupy Działania „U źródeł” 
pieniądze na nowe stroje dla zespołu Bębno-
wianka.
Pani Sołtys nagrodę pieniężną zamierza prze-
znaczyć na wycieczkę dla prężnie działających 
członków: Zespołu Ludowego Bębnowianka, 
Zespołu Wieńcowego, który zajął pierwsze 
miejsce w konkursie powiatowym, a także 
czynnie działających członków OSP Bębnów. 
Katarzyna Sobczyńska dziękuje wszystkim za 
głosy i wsparcie.
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Parafialne
Dożynki
w gminie

Gowarczów

Uroczysta Msza Święta Parafialnych Doży-
nek odbyła się w niedzielę 6 września 2020 

o godzinie 12:00 licznie zebrali się parafianie by 
zgodnie z tradycją podziękować za tegoroczne 
plony, wśród uczestników znaleźli się przed-
stawiciele lokalnych władz Pan Wójt Stanisław 
Pacocha, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
w Końskich Pani Jolanta Pacocha, Przewodni-
czący Rady Gminy Sławomir Stańczyk, Radni 
Gminy Gowarczów i Sołtysi. Przygotowaniem 
uroczystości tegorocznych Dożynek Parafial-
nych zaangażowały się wioski Bernów, Ku-
rzacze, Stare Pole i Sielec, które wykonały 
piękny Wieniec z motywem łodzi i ryby według 
projektu Pani Aleksandry Śmietany. Wioski re-
prezentowały: Wanda Pluta – sołtys Kurzacze, 
Joanna Sarba – sołtys Bernów, Jacek Zieliński 
– sołtys Sielec, Justyna Stuleblak – reprezento-
wała Stare Pole (na tej wiosce nie ma sołectwa, 
połączeni są z Kamienną Wolą, jednak dożynki 
odbywały się w parafii, stąd reprezentowanie 
Starego Pola przez Panią Stuleblak). W stro-
jach ludowych Wieniec niosły: Agnieszka Zie-
lińska i Agnieszka Białek oraz reprezentujący 

strażaków Janusz Urbańczyk i Piotr Jurek. 
Starostowie dożynek: Jacek Zieliński, Barbara 
Urbańczyk. Za wystrój kościoła odpowiada-
ła Małgorzata Jankowska. Dary dożynkowe: 
Kwiaty – Edyta Banasik, Ewelina Wesołowska, 
Tort – Renata Trębarczyk, Miód, ser i wędliny 
– Dominika Madej, Bożena Dedek, Owoce, 
chleb – Agnieszka Pluta, Małgorzata Kłosek, 
Dary kościelne – „chleb i wino” – Kinga Kłosek, 
Małgorzata Jankowska, Woźnica – wozu z koń-
mi i wieńcem – Stanisław Oborzyński, Czytanie 
w kościele: Adianna Wasilewska i Alicja Wa-
silewska, Julia Zdulska. Liczne zaangażowa-

Z końcem sierpnia br. na stronie Starostwa 
Powiatowego w Końskich odbyła się te-

goroczna edycja konkursu zdjęć wykonanych 
wieńców dożynkowych. Ze względu na sytuację 
pandemiczną koronawirusa w Powiecie Konec-
kim, decyzją Starosty Koneckiego - wydarzenie 
promocyjne „Dożynki Powiatowe 2020”, zosta-
ło odwołane. Konkurs przeniósł się do internetu 
i przebiegł bardzo sprawnie, cieszył się sporym 
zainteresowaniem. W konkursie uczestniczyło 
12 zespołów wieńcowych. Zasady były bardzo 
proste - każdy zgłoszony wieniec został sfoto-
grafowany i następnie opublikowane na fan-
page powiatowym. W dniu 3 września 2020 r. 
Komisja Oceniająca w składzie: Lucyna Ziętek 
- Przewodnicząca (reprezentująca Starostwo 
Powiatowe w Końskich), Członkowie Komisji 
- Jolanta Krupa (reprezentująca Świętokrzyski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modlisze-
wicach) oraz Maciej Chłopek (reprezentujący 
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu), biorąc 
pod uwagę zapisy w punkcie 5. zasad konkur-
su wyłoniła 3 zwycięzców z największą ilością 

otrzymanych polubień. Zgodnie z punktem 4 
zasad konkursu dokonano wyboru laureatów I, 
II i III miejsca.
1. Bębnów – 1112
2. Kapałów - 672
3. Radoska – 291
I miejsce – wieniec z Bębnowa:
Podstawa wieńca została wykonana z pro-
sa, jęczmienia i owsa. Do dekoracji podstawy 
zostały użyte ręcznie wykonane kwiaty z liści 
kukurydzy i suchotek. Dwa ramiona boczne 
zostały wykonane z pszenżyta i cztery z psze-
nicy. Przednia i tylna łza została wypleciona 
z pszenicy zdobionej zatrwianem i plecionkami 
ze słomy. Podstawa w środku również zosta-
ła wypleciona ze słomek i ozdobiona kwiatami 
z zatrwianu. Korona wieńca została wykonana 
z lnu, wykończona wiankiem z zatrwianu, ko-
pułka i krzyż zostały wykonane z suchotek. 
Spód korony w środku wieńca wykończono 
wiankiem z wrzosu, zatrwianu, trawek i ude-
korowano kwiatami z pestek dyni, słonecznika 
oraz ozdobiony słomkami i chmielem. Do deko-

„Powiatowy konkursu wieńców 
dożynkowych 2020 on-line”

racji wieńca zostały ręcznie wykonane kwiaty 
ze słomy, liści kukurydzy, pestek dyni, pestek 
słonecznika oraz kukurydzy. Do dekoracji rów-
nież użyto żywych kwiatów słonecznika, kasz-
tanowca (kolczatka), jarzębiny oraz olszyny 
z owocami i rajskich jabłuszek. Skład osobowy 
twórców wieńca: Sobczyńska Katarzyna, Duda 
Teresa, Dolatowska Barbara, Jura Bogusława, 
Rokita Anna, Kuleta Elżbieta, Milczarek Boże-
na, Kobalczyk Joanna, Michałowska Monika, 
Ocetek Krystyna, Szymczyk Jadwiga, Wilk Bo-
gusława, Michałowski Jacek, Dolatowski Miro-
sław, Duda Henryk oraz Wilk Czesław.
Wieniec dożynkowy jest nieodłącznym atry-
butem obrzędów dziękczynnych za pomyśl-
ne ukończenie żniw i prac polowych. Udział 
w konkursie, był formą kultywowania tradycji 
i zwyczajów ludowych, promowania dorobku 
kulturowego polskiej wsi oraz aktywizacji spo-
łeczności lokalnej.

nie mieszkańców odzwierciedlenie znalazło 
w pięknej oprawie artystycznej i muzycznej 
przygotowanej przez Pana Organistę Piotra 
Zaborowskiego. Jedną z tradycji dożynkowych 
jest ośpiewanie wieńca,wesołe przyśpiewki 
dotyczące wsi, gminy i jej mieszkańców, w któ-
rych to znalazły się miłe pochwały i uwagi. 
Plon niesiemy plon, w gospodarza dom, żeby 
dobrze plonowało, po sto korcy z kopy dało. 
Plon niesiemy plon. Plon ze wszystkich stron. 
Niech śmieje się spiżareczka, Sprzątnęliśmy 
do ziarneczka. Plon niesiemy plon, W gospo-
darza dom.
Podczas uroczystości oficjalnie został powita-
ny, a od wtorku 1 września zgodnie z dekretem 
nominacyjnym Księdza Biskupa Ordynariusza 
Henryka Tomasika rozpoczął posługę dusz-
pasterską w naszej wspólnocie parafialnej Ks. 
Proboszcz Piotr Mucha. Staropolskim zwycza-
jem ucałował chleb dożynkowy i w ten szcze-
gólny sposób przywitał się z parafianami. Bar-
dzo serdecznie witamy nowo mianowanego Ks. 
Proboszcza w naszej wspólnocie parafialnej.
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Tegoroczna akcja wakacyjna zorganizowana 
przez Centrum Kultury i Aktywności Lokal-

nej w Gowarczowie trwała niemal przez dwa 
miesiące. Formuła, którą przyjęliśmy w tym 
roku wynikała z sytuacji epidemiologicznej 
w naszym kraju - chcąc sprostać wymogom 
i zachować odpowiednie bezpieczeństwo od-
wiedzaliśmy kolejne sołectwa według harmo-
nogramu. Oczywiście wszystko to w porozu-
mieniu z Sołtysami miejscowości, którzy byli 
współorganizatorami naszej akcji wakacyjnej;
1. Bębnów
2. Ruda Białaczowska
3. Gowarczów
4. Rogówek – Brzeźnica
5. Komaszyce – Morzywół
6. Korytków – Kupimierz
7. Giełzów – Skrzyszów
Zależało nam na ograniczeniu się w prze-
mieszczaniu uczestników biorących udział 
w warsztatach i zajęciach. W każdym sołectwie 
gościliśmy trzy dni, działając według jednego 
schematu, chcąc umilić wakacyjny czas zaofe-
rowaliśmy: warsztaty animacyjne i integracyjne, 
zabawy i gry muzyczne,warsztaty plastyczne: 
robienie piniaty, robienie latawców i ozdabianie 
przestrzeni sołeckiej.

Zajęcia prowadzone były przez instruktorów 
i animatorów pracujących w CKiAL.
Powstało wiele ciekawych prac, które z pewno-
ścią zostaną pamiątką po działaniach Mobilne-
go Wakacyjnego Centrum Plenerowego, a do-
datkowo ozdobiły wspólną przestrzeń. Ostatni 
dzień pobytu w miejscowości był podsumowa-
niem działań i czasem zabawy, ognisko sołec-
kie, atrakcje, animatorzy oraz finałowe rozbicie 
piniaty wypełnionej słodyczami. Łącznie z całej 
akcji wakacyjnej skorzystało 180 dzieci z gminy 
Gowarczów.
Podczas trwania akcji wakacyjnej odbyły się 
dwa konkursy :
Konkurs Biblioteki Publicznej w Gowarczowie 
„Mistrz pięknego czytania” który miał na celu 
promocję czytelnictwa i kształtowanie umiejęt-
ności czytania.
W dwóch kategoriach wiekowych wyłoniono 
zwycięzców
Kategoria 7-8 lat tytuł „ Mistrza Pięknego Czy-
tania” został -Ksawery Wojciechowski
II miejsce – Kacper Larecki
Kategoria 9-10 lat tytuł „Mistrza Pięknego Czy-
tania” otrzymała - Lena Pacan
II miejsce - Liliana Więckowska

W tegorocznej edycji Narodowego Czytania 
która odbyła się w dniu 05 września br. 

przedstawione są Sceny Pierwsza i Druga Aktu 
II „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Czytają 
dla Państwa kadra zarządcza i pracownicy go-
warczowskich jednostek: Urzędu Gminy, Szko-
ły Podstawowej, Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.
Scena I Grabiec - Paweł Skowron, Chochlik - 
Małgorzata Mastalerz, Goplana - Iwona Kłosek, 
Skierka - Elwira Sibiga-Gärtner, Alina - Anna Ar-
cab, Balladyna - Marzena Dziewit, Głos wierzby - 
Małgorzata Mastalerz, Filon - Elwira Sibiga-Gärt-
ner, Pustelnik - Małgorzata Żurawska.
Scena II Kirkor - Paweł Skowron, Wdowa - 
Małgorzata Żurawska, Balladyna - Marzena 
Dziewit. Swaty - Małgorzata Mastalerz, Dzie-

NARODOWE CZYTANIE ON-LINE

wice - Elwira Sibiga-Gärtner, Jedna z dziewic 
- Małgorzata Żurawska, Jeden z młodzieńców 
- Elwira Sibiga-Gärtner, Drugi z młodzieńców - 
Elwira Sibiga-Gärtner.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców, miłośników literatury do obejrzenia 
kolejnej odsłony „Narodowego Czytania„ która 
dostępna jest na stronie https://youtu.be/f4PF-
F8IvK2I

MOBILNE WAKACYJNE
CENTRUM PLENEROWE

Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni nie 
tylko gromkimi brawami, ale również dyploma-
mi, pięknymi książkami i słodką niespodzianką 
ufundowanymi przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Gowarczowie. Wszystkim nagrodzo-
nym serdecznie gratulujemy i życzymy miłych 
chwil spędzonych z ciekawą książką.
Konkurs Puszczania Latawców  który odbył 
się w Giełzowie, wśród 11 uczestników biorą-
cych udział w konkursie zwyciężyła Dominika 
Fąfara, która wykonała własnoręcznie najpięk-
niejszy i najlepiej szybujący latawiec. Wszyscy 
uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali 
nagrody: gry podwórkowe i planszowe lubiane 
przez dzieci. Ten miły akcent wakacji przywołał 
wspomnienia dorosłych o beztroskim czasie 
młodości.  W wakacje oczywiście nie mogło za-
braknąć ruchu na świeżym powietrzu dla chęt-
nych zorganizowane zostały dwa rajdy: pieszy 
i rowerowy trasą Nordic Walking. Uczestnicy 
mieli możliwość zapoznania się z tym sportem, 
poznali ciekawe zagadnienia  i odkryli uroki 
przyrodnicze trasy.  Rajd pieszy zyskał na atrak-
cyjności dzięki ukrytym na trasie zagadkom, 
które ukryte w zieleni skrywały pytania przy-
rodnicze. Miła niespodzianka czekała na nas 
w altanie za sprawą lokalnych mediów chętni 
uczestnicy mogli udzielić wywiadu. Następnie 
zorganizowaliśmy rajd rowerowy, który popro-
wadziła młodzież ze Świetlicy Środowiskowej 
pod opieką Pani Teresy Boby - dzięki ich zna-
jomości trasy, przebiegała w pięknych okolicz-
nościach przyrody. Zachęcała do dalszego po-
dróżowania, a uczestnicy rajdu docenili walory 
ziemi świętokrzyskiej. Pogoda dopisała, a dzie-
ci i młodzież miały okazję do spędzenia cza-
su aktywnie i sportowo. Wszystkie wakacyjne 
działania skierowane do najmłodszych miesz-
kańców gminy powstały dzięki zaangażowaniu 
ludzi i ich współpracy. Dziękujemy Sołtysom 
i Radom Sołeckim za pomoc w zorganizowaniu 
tego ambitnego przedsięwzięcia.
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Z początkiem czerwca br. w Centrum Kultury 
i Aktywności Lokalnej rozpoczęliśmy reali-

zację projektu „Spotkanie z kulturą regionu” do-
finansowanego ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu „EtnoPolska” 
2020 i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Projekt miał na celu popularyzację tra-
dycji ludowych i bogactwa kulturowego regionu 
wśród społeczności gminnej oraz promowanie 
i odkrywanie lokalnych twórców.
Na projekt składały się trzy zadania, które miały 
finały 24 i 25 września br.
Pierwszym zadaniem było stworzenie obra-
zów pn „Pocztówka z Gowarczowa – kaplicz-
ki i budynki”. W warsztatach plastycznych 
wzięło udział blisko 30 osób podzielonych na 
trzy grupy wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli. 
Pierwszym etapem było stworzenie fotogalerii 
kapliczek (na przełomie maja i czerwca) by 
uchwycić jeszcze krasę przystrajania ich na tra-
dycyjne majowe śpiewy. W drugim etapie grupy 
uczestniczyły w plenerach malarskich malując 
wybrane kapliczki w wybranej scenerii tech-
niką akwarelową, by móc oddać ich właściwy 
charakter i piękno. Ponadto podczas spotkań 
w plenerze odszukano stare krzyże i kapliczki 
związane z historią wysiedleń w regionie i także 
one znalazły się wśród malowanych obiektów. 
Kolejnym etapem były zajęcia warsztatowe 
w pracowni plastycznej CKiAL w okresie wa-
kacyjnym malując akrylami na płótnie wybrane 
przez siebie kapliczki i budowle z wykorzysta-
niem wcześniej wykonanych zdjęć. Podsumo-
waniem była ekspozycja prac 25 września. 
Wykonane dzieła dostępne są w wirtualnej 
galerii CKiAL a obrazy pozostają w zasobach 

Centrum z myślą o wyjazdowej wystawie. Pro-
wadzącą zajęcia warsztatowe i koordynatorem 
tego zadania była p. Małgorzata Gałązka, spe-
cjalista ds. plastyki w CKiAL. Drugim realizowa-
nym zadaniem były warsztaty dla zespołu ludo-
wego „Bebnowianka” - jedynej tego typu grupie 
funkcjonującej na terenie gminy Gowarczów. 
Od końca czerwca br. grupa spotykała się zaję-
ciach warsztatowych z zakresu tańca ludowego 
i ruchu scenicznego, które prowadził zewnętrz-
ny instruktor p. Małgorzata Kosmala. Ponadto 
uczestnicy brali udział w warsztatach przygoto-
wujących program do koncertu „Od Bębnowa” 
prowadzonych przez instruktora ds. muzyki 
w CKiAL p. Piotra Zaborowskiego. Wynikiem 
przeprowadzonych zajęć było wyodrębnienie 
dwóch składów zespołu – grupy młodszej i star-
szej, do których dostosowana została zarówno 
formuła muzyczna (dla grupy młodszej stwo-
rzone zostały półplaybacki a w grupie starszej 
pozostał niezmiennie akompaniament na żywo 
tj. bęben marszowy, dwa akordeony i saksofon) 
jak i układy choreograficzne (z grupą młodszą 
wypracowany został układ taneczny zaś ze 
starszą ruch podstawowy). Finałowy koncert 
„Od Bębnowa” odbył się 25 września na scenie 
CKiAL a na scenie gościnnie wystąpił również 
zespół ludowy „Smarkowianki” ze Smarkowa 
działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Stąporkowie.
Trzecim zadaniem była organizacja I Konkursu 
„Lokalne RękoDZIEŁO” dla dorosłych twórców 
z terenu powiatu koneckiego. Do konkursu 
zgłosiło się 13 rękodzielników. Jedno zgłosze-
nie mogło zawierać trzy prace o różnej tema-
tyce, zgodnej z regulaminem konkursu i inspi-
rowanej motywami regionalnymi. 24 września 

komisja w składzie: Przewodnicząca Barbara 
Kalinowska –plastyczka, pedagog w S.P. 
w Żarnowie , Marzena Michałowska–Kowalik 
– właścicielka Stajni Artystycznej „Marcinków” 
oraz Mariola Saternus – dyrektor wydziału Pro-
mocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Opocz-
nie, pasjonatka kultury opoczyńskiej. Komisja 
nagrodziła najlepiej ocenione prace: I miejsce 
Bogumiła Nowocień – praca ceramiczna „Sta-
do”, II miejsce Barbara Dajer – robótki ręczne, 
haft – szydełko, zestaw biały, III miejsce Dorota 
Krzciuk – rzeźba w drewnie „Duchy pradaw-
nych korzeni”. Odczytanie werdyktu jury oraz 
przyznanie nagród odbyło się bezpośrednio po 
obradach. Na wszystkich uczestników konkur-
su czekały okolicznościowe dyplomy, a laureaci 
otrzymali nagrody pieniężne oraz przygotowa-
ne specjalnie na konkurs statuetki wykonane 
z naturalnych materiałów. Prace pokonkursowe 
można było oglądać w budynku CKiAL w sali 
klubowej przez dwa tygodnie po finale konkur-
su a wirtualna wystawa dostępna jest na stronie 
CKiAL. W związku z ograniczeniami ilości osób 
podczas wydarzeń kulturalnych w finałach brali 
udział jedynie uczestnicy poszczególnych dzia-
łań, a wszystkie podsumowania miały transmi-
sje na żywo na profilu facebookowym Centrum 
Kultury i Aktywności Lokalnej.

PROJEKT „SPOTKANIE
Z KULTURĄ REGIONU”
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Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w kampanii „Mała książka - Wielki Czło-

wiek” który realizowany jest przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Gowarczowie.
Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym reali-
zowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii 
„Mała książka - wielki człowiek” we współpracy 
z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania bibliotek i codzienne-
go czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wie-
ku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki 
biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezen-
cie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry 
czytelniczy start.
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę 
„Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod 
względem formy i treści do potrzeb przedszko-
laka i spełniającą najwyższe standardy w pro-
jektowaniu pięknych i mądrych książek dla 
najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelni-
ka. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 

uhonorowany imiennym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) 
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także ro-
dzice – przygotowana dla nich broszura infor-
macyjna przypomni o nieocenionej roli czytania 
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzy-
ściach wynikających z częstego odwiedzania 
biblioteki.
Wyprawka Czytelnicza:·
- Książka „Pierwsze czytanki dla…”– staran-
nie dobrany zestaw utworów wybitnych pol-
skich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym 
przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak 
i współczesne. W gronie autorów znajdziemy 
m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotom-
ska, Czesława Janczarskiego czy Hannę Ja-
nuszewską. W publikacji obecni są również 
Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Oni-
chimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam 
Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, 

Projekt „Spotkania z kulturą z czterech stron 
świata” realizowany w Centrum Kultury 

i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie w ter-
minie od sierpnia do początku października 
2020 w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultu-
ra 2019-2021 Świętokrzyskie” realizowanego 
przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 
w ramach programu Narodowego Centrum Kul-
tury i współfinansowanego przez Województwo 
Świętokrzyskie przyniósł nieoczekiwane rezul-
taty.
Chcąc podsumować całość naszych działań 
należy spojrzeć nieco dalej niż na to co się 
działo - wiele rzeczy dopiero zakiełkowało 
i w przyszłości będą tego niezwykłe efekty. Wy-
ruszyliśmy w podróż po kulturze, którą napisał 
taniec, muzyka i śpiew.
Wyjazd do skansenu „Niebowo” pozwolił nam 
odkryć piękno i walory wsi, a także umocnił 
w przekonaniu, że ojczysta kultura jest najcen-
niejsza. Mając świadomość tego skąd wywodzi 
się kultura słowiańska mogliśmy skonfrontować 
ją z nowo poznanymi i tak w kolejnych warsz-
tatach płynęliśmy w nieznane. Warsztaty tań-
ca indyjskiego prowadzone przez Anitę Singh 
przybliżyły nam Subkontynent Indyjski pozna-
liśmy stroje, zwyczaje, a bawiąc się w teatr 

Akcja „ Mała książka – Wielki Człowiek”
Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan 
Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak 
różni, jak różne są perspektywy spoglądania na 
świat. ·
- Broszura dla rodziców „Książką połączeni, 
czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – prak-
tyczny poradnik o korzyściach wypływających 
z codziennego czytania dziecku i odwiedzania 
z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice do-
wiedzą się, dlaczego literatura pełni tak waż-
ną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju 
dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad 
i inspiracji. ·
- Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojekto-
wana karta biblioteczna do zbierania naklejek 
za wypożyczone książki.
Drodzy Rodzice !
Jeżeli wasze dzieci są urodzone w latach 2014 
– 2017 i nie przystąpiły jeszcze do akcji „Mała 
książka – wielki człowiek” to macie szanse to 
nadrobić.
Wyprawki czytelnicze czekają. Aby je otrzymać, 
należy stać się czytelnikiem naszej biblioteki.
Zapraszamy !!!

Projekt „Spotkania z kulturą 
z czterech stron świata”

poznaliśmy podstawowe kroki taneczne. Na 
pamiątkę każdy napisał swoje imię w języku 
Hindi. Następnie na naszej mapie znalazły się 
warsztaty instrumentalne prowadzone przez 
Michaela Jonesa, które zawiodły nas w rytmy 
afrykańskie, nauka podstaw gry na bębnach 
sprawiła, że powstał krótki utwór rytmiczny. 
Ostatnim wyzwaniem było odnalezienie pier-
wotnych technik śpiewu rozsianych po całym 
kontynencie, ten magiczny świat przybliżył nam 
prowadzący warsztaty wokalne Michał E-Shu 
Szerląg  Podróż dobiegła końca, w piątek 02 
października 2020 oficjalnie zakończyliśmy 

ostatni warsztat projektowy, później czekały 
na wszystkich tylko przyjemności i smakowita 
uczta, a także wręczenie dyplomów i upomin-
ków.
Podsumowując z całego przedsięwzięcia sko-
rzystało 42 uczestników za co ogromnie dzię-
kujemy, że kolejny już raz w malutkim domu 
kultury dzieją się tak wielkie rzeczy z waszym 
to właśnie udziałem.
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Z początkiem listopada br Klub Sportowy Tę-
cza Gowarczów zakończył zmagania w tym 

roku. Była to runda ciekawa, a zarazem dziwna. 
Tak naprawdę do końca nikt nie był pewien czy 
uda się rozegrać wszystkie spotkania. Dlatego 
bardzo ważne było zdobycie jak największej 
liczby oczek gdyż każda kolejna kolejka stała 
pod znakiem zapytania. Tęcza rundę jesienną 
kończyła meczem wyjazdowym z Masłowem. 
Po 90 min mieliśmy bramkowy Remis 1-1. 
Ostatniego trafienie w tym roku po podaniu Ma-
teusza Cieślika zanotował Łukasz Sołtuniak. 
Plan minimum na to spotkanie został wypełnio-
ny choć niedosyt pozostaje bo trzy punkty były 
na wyciągnięcie ręki. Na swoje usprawiedliwie-
nie możemy dodać że w tym spotkaniu Tęcza 
musiała się obejść bez swoich czterech podsta-
wowych zawodników oraz trenera.
Możemy sobie zadać pytanie. Czy ósme miej-
sce w tabeli na koniec rundy to jest realna po-
zycja naszego zespołu w tej lidze? Myślę, że 
na obecną chwilę tak. Oczywiście potencjał tej 
drużyny jest dużo większy, ale aby go wydobyć 
każdy musi wskoczyć na wyższy poziom , pi-
sząc „każdy” mam na myśli cały klub i wszyst-
kie osoby z nim związane (naprawdę szkoda 
żeby taki obiekt marnował się w A klasie). Co 
ciekawe poprzedni sezon kończyliśmy na iden-
tycznej pozycji z  bardzo podobnym dorobkiem 
punktowym a i przebieg zmagań był bliźniaczy 
,to jest bardzo słaba połowa rundy i znacznie 
lepsza końcówka. Na szczęście symptoma-
tyczne jest to, że nasza drużyna rundy wiosen-

INFORMACJA
O DOKONYWANIU

ODCZYTÓW
WODOMIERZY

Tęcza kończy jesienną rundę z remisem

ne ma lepsze aniżeli początki sezonów. Z reguły jest to wynik dobrze przepracowanego zimowego 
okresu przygotowawczego. Miejmy nadzieję że o ile uda się dokończyć ten sezon nie będzie on 
wyjątkiem. Mocno trzymamy za to kciuki dopingując naszych sportowców.

Wywiad ze 
sportowcem

Sportowcem nie jest być łatwo zwłaszcza 
w tym pandemicznym czasie niepewności, 

a jak ten rok minął Gerardowi Bąkowi : Ostatnią 
zawodową walkę stoczyłem 7 marca br  nieste-
ty nie poszła po mojej myśli i musiałem uznać 
wyższość rywala zaraz po walce zaczęła się 
pandemia i wszystkie gale zostały odwołane, 
tuż po wakacjach odbyła się kolejna gala TFL 
z którą jestem związany miałem również pro-
pozycję zawalczenia na tej gali ale z powodu 
spraw prywatnych nie byłem się w stanie przy-
gotować i zawalczyć dlatego odpuściłem. Do 
zawodowych startów mam zamiar wrócić już 
w przyszłym roku, ale konkretnej daty nie je-
stem w stanie podać bo jak na razie nie wiado-
mo kiedy odbędzie się kolejna gala to tyle jeżeli 
chodzi o starty w zawodowym MMA poza tym 
miałem przyjemność wziąć udział w zawodach 
graplingowych które odbyły się 10 Października 
w Mińsku Mazowieckim w kategorii wagowej do 
85.5 kg stoczyłem dwie walki które wygrałem 

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Gowarczowie informu-
je, że w związku z wymianą wodomierzy 
w miejscowościach Giełzów, Rogówek, 
Brzeźnica, Miłaków, Morzywół i Komaszy-
ce, mieszkańcy tych miejscowości pro-
szeni są o zgłaszanie się do kasy Urzędu 
Gminy w Gowarczowie w godzinach 7:30 
do 13:30 w celu rozliczenia rachunków za 
wodę.

Maseczki ochronne i rękawiczki jedno-
razowe, których używamy na co dzień - 
w drodze do pracy, sklepu, na spacerze 
z psem - należy wyrzucać do pojemni-
ków na odpady zmieszane.

 

 

 

Maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe, których używamy na co dzień - w drodze do 
pracy, sklepu, na spacerze z psem - należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. 

i zdobyłem pierwsze miejsce. Podsumowując 
ten rok to nie był dla mnie najlepszy i nie jestem 
zadowolony mam nadzieję że przyszły rok bę-
dzie dla mnie lepszy. Pragnę podziękować 
wszystkim którzy mi kibicują i firmie JupiDiet 
-zmieniamy Twoje nawyki i figurę - za wsparcie.
A my życzymy wielu sukcesów na zawodowym 
ringu!!!


