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Budowa kanalizacji
w Bębnowie

została zakończona

Dzień Dziecka
z zagadką

Kolorowy przebrany Zespół CKiAL z wesołą młodzieżową ekipą wspie-
rającą, każdego uczestnika witał łakociami i wręczał „kartę zadań”.

Konkursu na inicjatywy 
lokalne „ZaPLNujMY”

Ponad 23 tysiące zostały rozdysponowane na inicjatywy kultural-
ne, które zrealizują sołectwa.

Projekt przewidywał wykona-
nie sieci kanalizacji sanitarnej 
w obrębach Ruda Białaczow-
ska i Bębnów na terenie Gminy 
Gowarczów. Sieć kanalizacyjna 
wykonana została na odcinku 
ponad 4 km.



2 AKTUALNOŚCI BIULETYN INFORMACYJNY 12/2021r.

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

najświeższe informacje oraz ważne komunikaty dla mieszkańców.

Bezpłatne porady prawne
mec. Sylwester Ziębicki udziela bezpłatnych po-
rad 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 miesz-
kańcy naszej gminy skorzystali z tej pomocy łącznie 
już ponad tysiąc dwieście razy.

Przed Państwem dwunaste już wydanie biuletynu: „Wiadomości Lo-
kalnych Gminy Gowarczów”, w których znajduje się podsumowanie 

wydarzeń, inwestycji i inicjatyw podejmowanych na terenie naszej gminy 
w ostatnim półroczu. Stan dróg znacząco się poprawia, otrzymaliśmy 
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
drogę w Korytkowie na odcinku ok 1km, remontowane są też odcinki go-
warczowskich ulic. Doskonała współpraca na szczeblu powiatowym jak 
również Radnych Gminy zaowocowała inwestycjami drogowymi, dzięki 
którym wyremontowanych zostanie ok 3 kilometrów dróg powiatowych. 
Gazyfikacja Gminy będzie rozbudowywana o kolejne miejscowości, 
obecnie odcinek gazociągu poprowadzony jest przez sołectwo Rogówek 
do początku miejscowości Brzeźnica,cały fragment ma długość 2 kilome-
trów. Całość inwestycji realizuje Polska Spółka Gazownictwa, co ozna-
cza, że budowa gazociągu nie obciąża gminnego budżetu. Mieszkańcy 
już mogą składać wnioski o podłączenie się do sieci gazowej.
Zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej. Projekt obejmuje rozbu-
dowę oczyszczalni o drugi ciąg technologiczny oraz modernizację go-
spodarki osadem ściekowym. Opracowywana jest uchwała dotycząca 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie takie mogą być bu-
dowane po otrzymaniu stosownych pozwoleń ze starostwa i UG, utrzy-
mując właściwe odległości od granicy działki. Postępują też prace przy 
opracowywaniu dokumentacji projektowej na budowę Zbiornika w Rudzie 
Białaczowskiej.
Zachęcam do składania wniosków do Programu „Czyste powietrze”, 
z którego można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego 
źródła ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków. Gmi-
na Gowarczów realizuje „Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla Gminy Gowarczów na lata 2020 – 2032”, który będzie od-
bierany od mieszkańców gminy od lipca do września b. r. Zachęcam też 
Państwa do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 oraz 
proszę mieszkańców gminy Gowarczów o współpracę z rachmistrzem, 
którego zadaniem jest przeprowadzanie ankiet telefonicznych. Program 
szczepień w naszej gminie przebiegają bardzo sprawnie, SPZOZ za-
szczepił ponad 20 procent mieszkańców gminy.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Z początkiem lutego br. pan Jan Wie-
ruszewski pełni funkcję zastępcy wójta 
gminy Gowarczów. Posiada bogate do-
świadczenie z 20 letnim stażem samo-
rządowca. W zakres jego obowiązków 
wchodzi wsparcie działań zleconych 
przez wójta, a także zarządzanie kryzy-
sowe w zakresie obronności, bezpieczeń-

stwa, działalności gospodarczej czy Ochotniczych Straży Pożarnych.

NOWY ZASTĘPCA WÓJTA

DZIELNICOWY INFORMUJE
W każdą środę w godzinach 8.00 – 10.00 w Urzędzie Gminy w Gowarczo-
wie pok.208 (I piętro) dyżuruje dzielnicowy sierż. Mateusz Hendel. Dziel-
nicowy apeluje o czujność w związku ze zwiększoną ilością przypadków 
kradzieży w ostatnim czasie.

W dniu 02.07.2021 r. odbyła się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gmi-
ny Gowarczów, którą prowadził Przewodniczący Rady Gminy Sławo-
mir Stańczyk. Sesja miała uroczysty charakter ze względu na podjęcie 
Uchwały Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Gowar-
czów, z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020.

ABSOLUTORIUM
DLA WÓJTA GMINY

Przed podjęciem decyzji, radni zapoznali się z pozytywną uchwałą Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz Komisji Rewizyjnej do-
tyczącą udzielenia absolutorium dla Wójta. Radni jednogłośnie udzielili 
Wójtowi Stanisławowi Pacocha wotum zaufania oraz w kolejnej uchwale 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gowarczów za 2020 rok.
Wójt Stanisław Pacocha podziękował Radzie Gminy, współpracowni-
kom urzędu oraz kierownikom jednostek za dotychczasową współpracę 
z życzeniem kolejnych lat działań w porozumieniu. Wójt podkreślił też 
wspólny sukces jakim jest  dobra kondycja finansowa samorządu – na-
sza gmina nie posiada zadłużenia i zajmuje wysoką lokatę w nadwyżce 
operacyjnej gmin (2 miejsce w powiecie). Gratulacje złożyli Wójtowi rów-
nież obecni na sesji pan Wicestarosta Konecki pan  Wiesław Skowron 
oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  pani  Jolanta Pacocha.



3INWESTYCJEBIULETYN INFORMACYJNY 12/2021r.

Kolejne dofinansowanie
trafi do Gminy Gowarczów

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy 
Wójtem Gminy Gowarczów Stanisławem 

Pacochą, Skarbnikiem Gminy Justyną Płucien-
nik, a Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem 
Koniuszem.
Tym razem Gmina Gowarczów otrzymała 
dofinansowanie w ramach rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi 
w miejscowości Korytków na odcinku bli-
sko 1 km.
Inwestycję pod nazwą: „Przebudowa drogi nie-
publicznej w miejscowości Korytków”  wpłynie na 
poprawę infrastruktury drogowej, a tym samym 
na lokalny rozwój tego sołectwa. W ramach ni-
niejszego przedsięwzięcia będzie przebudowana 
droga wraz z udrożnieniem przepustów, zostaną 
wyczyszczone rowy oraz utwardzone pobocza.
Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem in-

westorskim opiewa na kwotę 670 190,68 zł. 
Dofinansowanie przyznano na poziomie 60% 
- co stanowi kwotę 402 114,00 zł., wkład wła-
sny 40% – 268 076,68 zł. Inwestycja ma być 
zrealizowana w 2021 r.
W celu prawidłowej realizacji inwestycji zo-
stał ogłoszony przetarg. Czekamy na złoże-
nie ofert i rozstrzygnięcie.

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Paco-
cha wraz z paniami: sekretarz Marzeną 

Dziewit, Radną Agnieszką Ferensztajn  oraz 
kierownikiem budowy Łukaszem Nartowskim 
dokonali odbioru drogi w miejscowości Gieł-
zów. Roboty wykonała firma DUKT sp. z o.o. 
i s.k. we Włoszczowie.

Odbiór drogi 
w Giełzowie

Podczas sesji podjęto ważne uchwały doty-
czące przebudowy i remontu dróg na terenie 

Gminy Gowarczów. Przebudowanych i wyremon-
towanych zostanie około 4 km dróg. Przebudo-
wana zostanie droga Nr 0428T Gowarczów – Pa-
ruchy, natomiast wyremontowana zostanie droga 
Nr 0433T Giełzów-Kurzacze. Skutkiem tych de-
cyzji będzie remont około trzech kilometrów 
dróg powiatowych. Powiat wraz z gminą starają 
się o pozyskanie dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na remont traktu od 
granicy województwa świętokrzyskiego w miej-
scowości Petrykozy do miejscowości Paruchy 
w gminie Końskie, a dokładniej objęłoby to nie-
mal kilometrowy odcinek w Giełzowie oraz dwa 
odcinki w Rogówku, każdy po około 1000 metrów 
długości. Ta inwestycja trafiła na listę rezerwową, 
co oznacza, że powiat otrzyma wsparcie jedynie, 
gdy w rządowej kasie pojawią się oszczędności 
po rozstrzygnięciu przetargów z głównej listy, 
lub gdy pojawi się więcej środków w programie. 
Stan drogi zmusił jednak władze samorządowe 
do działania, skutkiem czego niebawem inwesty-
cja zostanie zrealizowana w systemie pół na pół. 
Jeśli jezdnia z listy rezerwowej uzyska wsparcie, 
część środków zostanie zwrócona gminie i po-
wiatowi. Ponadto samorządy chcą przebudować 
jedną z dróg szutrowych w Giełzowie i fragment 
jezdni w miejscowości Kurzacze, który ułatwi 
mieszkańcom dostęp do posesji.
Dzięki dobrej współpracy z powiatem koneckim 
Rada Gminy Gowarczów zadecydowała o udzie-
leniu wsparcia finansowego na realizację wyżej 
wymienionych inwestycji drogowych dla wspól-
nego podniesienia jakości infrastruktury drogowej. 
Jak podkreśla Wójt Gminy Gowarczów Stanisław 
Pacocha podniesienie jakości dróg gminnych i po-

XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy

wiatowych jest priorytetem jego działań. Na prośbę 
mieszkańców Gowarczowa Wójt zadeklarował, że 
przychyli się do prośby o budowę chodników przy 
ulicy Kościelnej, gdy tylko sytuacja prawna na to 
pozwoli, jednak inwestycja ta mogłaby być wyko-
nana dopiero w przyszłym roku. Dla podniesienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańcy tej 
ulicy deklarują odstąpienie części gruntów z pry-
watnych działek na rzecz gminy.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego 
Jolanta Pacocha zapowiada także rozpoczęcie 
wykonania dokumentacji projektowej na budowę 
drogi między Bernowem a Giełzowem, skutkiem 
czego w przyszłym roku możliwa byłaby realiza-
cja inwestycji.
Na XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy zo-
stały zabezpieczone środki finansowe na przebu-
dowę ul. Kopernika w Gowarczowie, a także na 
usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawiera-
jących azbest. Powyższe prace zostaną wykona-
ne w roku bieżącym.

Nadwyżka 
operacyjna

Najbardziej syntetyczna ocena kondycji fi-
nansowej samorządu, potencjału inwesty-

cyjnego samorządu oraz zdolności kredytowej.
Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu 
terytorialnego to różnica między dochodami 
bieżącymi a wydatkami bieżącymi. To wskaź-
nik obrazujący sytuację finansową w samorzą-
dzie, zdolność do spłaty kredytów, pożyczek 
czy wyemitowanych obligacji oraz możliwości 
finansowania inwestycji. Gmina Gowarczów 
nie posiada zadłużenia i w nadwyżce operacyj-
nej gmin zajmuje wysoką lokatę ( na miejscu 
drugim) w powiecie koneckim - co daje  332 
miejsce w kraju i 4 miejsce w województwie 
świętokrzyskim. W odniesieniu do sąsiadują-
cych z nami powiatów Gielniów zajmuje 1031 
miejsce w kraju

Na terenie gminy wraz z nadejściem wiosny 
rozpoczęły się inwestycje drogowe. W kwietniu 
trwała przebudowa drogi wewnętrznej w miej-
scowości Giełzów na odcinku ok 200 m, droga 
była w bardzo złym stanie technicznym dlatego 
podjęto działania mające na celu poprawę jako-
ści nawierzchni a co za tym idzie bezpieczeń-
stwa użytkowników.
Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 
50 tys. złotych wzmocni infrastrukturę lokalną 
oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców 
miejscowości.
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Budowa kanalizacji
w Bębnowie została

zakończona
W dniu 16 czerwca br. Wójt Gminy Gowarczów wraz z komisją w obec-

ności Wykonawcy dokonał odbioru końcowego inwestycji pod na-
zwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą w obrębach Ruda Białaczowska i Bębnów w Gminie Gowarczów”.
Inwestycja została dofinansowana w ramach operacji typu „Gospodar-
ka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziała-
nia „Wsparcie inwesty-
cji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.
Projekt przewidywał wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębach 
Ruda Białaczowska i Bębnów na terenie Gminy Gowarczów. Sieć kanali-
zacyjna wykonana została na odcinku ponad 4 km.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 715.000,00 PLN brutto. Gmina Gowar-
czów na realizację tej inwestycji otrzymała pomoc finansową w wysoko-
ści 887.198,00 zł., pozostałą kwotę w wysokości 827.802,00 zł stanowił 
wkład własny.
W przedmiotowym projekcie Gmina Gowarczów osiągnie przychody, któ-
re określono w następujący sposób:
Liczba przyłączy – 69 szt.
Liczba odgałęzień od sieci głównej – 69 szt.
Obliczeniowa liczba użytkowników według meldunku – 276 osób.
Średnioroczna ilość ścieków wynosi – 12 089 m3

Postępują prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na bu-
dowę Zbiornika w Rudzie Białaczowskiej. Inwestycja budowy zbiorni-

ka pomaga zarówno w łagodzeniu skutków suszy jak i zapobieganiu po-
wodzi taka inwestycja 
według Wójta Gminy 
Gowarczów Stanisła-
wa Pacochy niesie ze 
sobą same korzyści 
i jest dobrym kierun-
kiem rozwoju całej 
gminy. Poprawa bilan-
su wodnego w okolicy 
wpłynie pozytywnie na niwelowanie skutków jej deficytu.
Zbiorniki wodne współtworzą środowisko naturalne oraz sprzyjają funk-
cjonowaniu wielu ekosystemów. Stanowią również atrakcję turystyczną, 
a przede wszystkim przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miej-
scowości.

Zalew w Rudzie
Białaczowskiej

Dobra współpraca zaowocowała otwarciem klubu dla dzieci i młodzieży 
w Bębnowie. W pomieszczeniu użyczonym przez OSP Bębnów ze środ-

ków funduszu sołeckiego oraz wsparciu pana Wójta i Radny Gminy Gowarczów 
przeprowadzono gruntowny remont budynku. Z dniem 12 czerwca br. miało 
miejsce oficjalne otwarcie nowo powstałej przestrzeni dla dzieci i młodzieży.

Bębnów z nowym 
miejscem dla dzieci

i młodzieży

Z początkiem roku zaczął się długo wyczekiwany przez mieszkańców 
Kamiennej Woli remont świetlicy wiejskiej. Świetlica zyskała nowy 

sufit wraz z oświetleniem wewnętrznym, w całości ją pomalowano oraz 
wykonane zostało zadaszenie nad drzwiami wejściowymi. Zadanie zo-
stało częściowo sfinansowane z funduszu sołeckiego przeznaczonego 
na 2021 rok jak i również z budżetu Gminy.

Remont Świetlicy
wiejskiej w Kamiennej 

Woli zakończony

Podziękowania należą się dla pana sołtysa Krzysztofa Szlęzaka za bar-
dzo duże zaangażowanie na etapie trwającego remontu, jak również 
mieszkańcom Kamiennej Woli i Starego Pola za czynny udział w pracach 
porządkowych w świetlicy po zakończonym remoncie. Mobilizacja miesz-
kańców i praca w czynie społecznym zasługuje na szczególne uznanie.

W otwarciu i symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli pan Wójt 
Stanisław Pacocha wraz z małżonką, Radny Mariusz Kuleta, pani soł-
tys Bębnowa Katarzyna Sobczyńska, członkowie Rady Sołeckiej, Pre-
zes OSP Bębnów Zbigniew Ocetek, zastępca prezesa Marek Mruk oraz 
czynnie pomagająca w inicjatywach sołeckich młodzież oraz dzieci.
Miejsce to powstało z myślą o dzieciach i młodzieży. Młodzież z tej miej-
scowości ma bardzo ambitne plany co do klubu oraz czasu, który będzie 
można w nim twórczo i aktywnie spędzać. Z funduszu sołeckiego został 
zakupiony stół do piłkarzyków oraz kilka gier. Pan Wójt w prezencie prze-
znaczył kosz pełen gier i zabaw. Pani sołtys zapowiedziała iż sukcesyw-
nie w miarę możliwości będzie doposażać to miejsce, aby można było 
przyjemnie i kreatywnie spędzić czas.
Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Gminy i OSP Bębnów udało się 
stworzyć miejsce które będzie służyć mieszkańcom na lata.
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NARODOWY
SPIS POWSZECHNY 2021

1 kwietnia 2021 roku roz-
począł się Narodowy 

Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Tradycyj-
nie, raz na 10 lat GUS pyta 
mieszkańców Polski „ilu nas 
jest”, „kim jesteśmy”, „jak 
żyjemy” oraz o inne istotne 
kwestie związane z funkcjo-
nowaniem społeczeństwa. 
Wyniki spisu są niezwykle 
istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. 
Udział w nim jest obowiązkowy, a podstawowym sposobem spisania się z uwagi na 
trwającą epidemię COVID-19 jest wypełnienie formularza online, czyli tak zwany sa-
mospis internetowy. Aby tego dokonać należy wejść na stronę spis.gov.pl.
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz 
internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:
• wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI),
• wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestro-
wanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI).
Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych 
od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Jak informuje Główny Urząd 
Statystyczny, wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, 
odpowiednia dla niego metoda. Wywiad telefoniczny wspomagany komputero-
wo oraz wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. W tym ostatnim 
przypadku rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, 
które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu. Na terenie 
Gminy Gowarczów działa dwóch rachmistrzów, każdy rachmistrz ma przypisane 
sołectwo: Weronika Karbownik, sołectwa: Kamienna Wola, Stare Pole, Bernów, 
Kurzacze, Korytków, Kupimierz, Rogówek, Brzeźnica, Miłaków oraz Katarzyna 
Spocińska sołectwa: Gowarczów, Giełzów, Skrzyszów, Borowiec, Ruda Biała-
czowska, Morzywół, Komaszyce, Bębnów .
Obecnie samospisu dokonało  24,11 % osób w Polsce , w województwie święto-
krzyskim 21,89 % jeżeli chodzi o gminę  Gowarczów to 14,77 % jest to stan na 
31 maja 2021 roku.

Superstulatek Stanisław Kowalski pochodzący z Rogów-
ka (obecnie mieszkaniec Świdnicy) 14 kwietnia 2021 ob-

chodził swoje święto. Nie tylko bije rekordy w bieganiu, ale 
również pobił właśnie 
rekord w wieku, który 
zacnie wynosi 111 
lat. Podczas złożonej 
mu oficjalnej wizy-
ty lokalnych władz 
łącząc się przez 
WhatsAppa, do sole-
nizanta popłynęły ży-
czenia również z na-
szej gminy. Pan Wójt 
Stanisław Pacocha 
złożył serdeczne 
gratulacje wraz z ży-
czeniami, w imieniu 
mieszkańców gminy, 
a także swoim wła-
snym życząc dużo 
zdrowia i dalszego spełniania swoich pasji. Solenizanta 
odwiedził polski korespondent amerykańskiej organizacji 
naukowo-badawczej Gerontology Research Group potwier-
dzając, że Pan Stanisław zgodnie z aktualną wiedzą jest 
najstarszym żyjącym mężczyzną w Polsce, 3. najstarszym 
mieszkańcem Polski, 4. najstarszym żyjącym mężczyzną 
w Europie a także 13 najstarszym mężczyzną na świecie! 
Jak się okazuje Pan Stanisław Kowalski to nie jedyna osoba 
z naszej gminy ciesząca się długowiecznością. Wśród naj-
starszych osób w historii Polski była również Pani Antonina 
Partyka z Komaszyc, która dożyła sędziwego wieku 112 
(zmarła w 2020 roku w woj. lubuskim).

Kolejny życiowy
rekord został

pobity !!!

W GMINIE POWSTAJE SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż na terenie gminy powstaje sieć 
światłowodowa, która rozwijana jest przez firmę Nexera w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem Programu jest 
zapewnienie szybkiego internetu w miejscach, gdzie dostęp do szeroko-
pasmowej sieci był mocno ograniczony.
W dniu 25 luty 2021 r. w Urzędzie Gminy w Gowarczowie miało miejsce 
spotkanie z udziałem Wójta Gminy Stanisława Pacochy,  przedstawicie-
lem firmy Nexera oraz radnej Rady Gminy Gowarczów Katarzyny Sob-
czyńskiej.
Tematem spotkania była rozbudowa sieci światłowodowej w miejscowo-
ściach gdzie sieć została zaprojektowana lub wybudowana oraz budowa sie-
ci światłowodowej w miejscowościach pozbawionych dostępu do internetu.
Przedstawiciel firmy Nexera zobowiązał się dołożyć wszelkich starań aby 
wszyscy mieszkańcy gminy Gowarczów zostali objęci siecią światłowo-
dową i mieli dostęp do internetu.
Istnieje możliwość sprawdzenia, czy dom znajdzie się w zasięgu sieci. 
Można to zrobić na stronie www.nexera.pl, wpisując adres w polu wy-
szukiwania na interaktywnej mapie. Kiedy sieć zostanie uruchomiona, 
w ten sam sposób będzie można zobaczyć także, u kogo można zakupić 

usługę, ponieważ NEXERA, jako operator hurtowy nie prowadzi sprze-
daży bezpośredniej, a tylko poprzez działających na danym obszarze 
operatorów.
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Projekt „ZaPLANujMY”

Wystawa plenerowa 
przy budynku CKiAL

Pierwsza w tym roku wystawa plenerowa miała miejsce w środę 
19 maja 2021 roku przed budynkiem Centrum Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Gowarczowie.

Pierwszy raz zaprezentowana była online ponieważ sytuacja epidemiolo-
giczna nie pozwalała, abyśmy mogli sobie pozwolić na plener. W związ-
ku z czym przeczekaliśmy trudny czas i w dobie znoszenia obostrzeń 
możliwa była ekspozycja obrazów na świeżym powietrzu. Niesamowicie 
energetyczne prace dzieci i młodzieży z serii „Nasyceni kolorem” powsta-
ła w pracowni plastycznej pod opieką pani Małgorzaty Gałązki .
Na żywo wystawę podziwiali mieszkańcy naszej gminy, a także Wójt 
Stanisław Pacocha. Wydarzenie połączone było z akcją badawczą pro-
wadzoną w ramach projektu „ZaPLANujMY” podczas którego spraw-
dzaliśmy i rozmawialiśmy na temat kulturalnych potrzeby mieszkańców 
naszej gminy.

Miło jest nam poinformować, że Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 
w Gowarczowie został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicja-

tywy lokalne 2021 Narodowego Centrum Kultury.
Nasz projekt „ZaPLANujMY” jest jednym z 50-ciu, które otrzymało dofi-
nansowanie spośród 232 Domów Kultury w Polsce składających wnioski 
do programu.
Realizacji projektu składa się z dwóch części.
W pierwszej wspólnie ocenimy jakich kulturalnych, kreatywnych działań 
brakuje na terenie gminy, jakie inicjatywy chcielibyście zainicjować i za-
chęcimy do udziału w konkursie.
Zespół pracowników CKiAL przygotował specjalnie na potrzeby badań 
diagnostycznych całe pasmo wydarzeń zachęcające do wypełniania an-
kiet, a także do rozmów by wspólnie ZaPLANować kulturalne wydarzenia 
w naszym najbliższym otoczeniu – zgodne z oczekiwaniami mieszkań-
ców i możliwościami.  
Dzięki czemu udało nam się odwiedzić kilka sołectw :
- akcja happeningowa przy OSP w Bębnowie
- wystawa plenerowa obrazów „Nasyć się kolorem” przy budynku CKiAL
- akcja happeningowa na placu sołeckim w Rudzie Białaczowskiej
- rozmowy z mieszkańcami Korytkowa
- akcja promocyjna z filmikiem zachęcającym do wypełniania ankiet
W dniu 6 czerwca b.r. odbyło się spotkanie wprowadzające do konkursu 
na inicjatywy lokalne „ZaPLNujMY”.
Spotkanie otworzyła dyrektorka Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 
w Gowarczowie Elwira Sibiga-Gärtner, która przedstawiła wyniki przepro-
wadzanej przez ostatnie tygodnie diagnozy potrzeb kulturalnych miesz-
kańców gminy Gowarczów. Zasady programu Narodowego Centrum Kul-
tury i samego konkursu omówił animator Adam Radosz. Bardzo ciekawą 
częścią spotkania był warsztat inspiracyjno-motywacyjny gościa specjal-
nego Klaudiusza Zawady (sołtys Zamarsk, Sołtys Roku 2017, społecznik, 
inicjator wielu wspaniałych inicjatyw na terenie swojej miejscowości).

Uczestnicy spotkania mieli możliwość dopytać o szczegóły konkursu 
ale również wypróbować sił we współdziałaniu podczas małych zadań 
warsztatowych w trakcie spaceru trasą nordic walking (Gowarczów/Ko-
maszyce). Na placu sołeckim czekała integracyjna cześć wydarzenia 
oraz niespodziana w postaci personalizowania podkładek pod kubek.
W drugim etapie projektu „ZaPLANujMY” w okresie od 30 lipca do 13 listopa-
da 2021r.,  wybrane w konkursie przedsięwzięcie będą realizowane.

Głosowanie miało charakter, jawnego głosowania przez Autorów projek-
tów złożonych w konkursie pomysłów.
Po prezentacji każdego z 6 zgłoszonych projektów liderzy dokonali oce-
ny wniosków na inicjatywy lokalne w obszarze kultury, wybierając do re-
alizacji następujące projekty (kolejność wg największej ilości zdobytych 
punktów):
1.„Kino plenerowe „SpotkajMY się! Z filmem” – grupa nieformalna „Spo-
tkajMY się!”, kwota – 6392 zł;
2.„Turniej z legendą” - grupa nieformalna „Legendokleci” , kwota 6700 zł;
3 „Disco ponad wszystko szalone lata 70,80 90 XX wieku…..historia po-
koleń” - grupa nieformalna sołectwa Korytków, kwota - 3150 zł;
5.„Wspomnienie wakacji w ramce” – grupa nieformalna sołectwa Miła-
ków, kwota – 2150 zł;
4.„FOLK WAKACJE” – Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Białaczow-
skiej, kwota – 3300 zł;
6.„ZmalujMy wspólną przestrzeń” – grupa nieformalna sołectwa Bębnów, 
kwota – 2000 zł;
Ogólna pula dofinansowania ze środków Narodowego Centrum Kultury 
wynosić będzie 22000 złotych, pozostała kwota pokryta będzie z środ-
ków CKiAL
Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym Inicjatywom !
Koszt całego projektu to maksymalnie 30 tysięcy złotych.
Dofinansowano ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021

Wszystkie zgłoszone w konkursie inicjatywy otrzymają dofinansowanie!
Z dniem 20 czerwca b.r. w ramach konkursu „ZaPLANujMY” wybrane zostały 
inicjatywy, które realizowane będą na terenie Gminy Gowarczów od 30 lipca b.r.
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16 laptopów dla
szkoły z projektu 
„Zdalna Szkoła +”

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż w ramach projektu 
„Zdalna Szkoła+” realizowanego przez Centrum Projek-

tów Polska Cyfrowa, Gmina Gowarczów pozyskała grant na za-
kup 16 laptopów dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II 
w Gowarczowie. 
Sprzęt wyposażony 
został w najnowszy 
system operacyjny 
Windows 10 Home 
Pl. oraz pakiet biu-
rowy Office 2019 
Standard Pl. Zakup 
pomoże uczniom i nauczycielom w realizacji procesu nauczania 
szczególnie w warunkach zdalnej pracy. Wartość zakupionego 
sprzętu i oprogramowania to 49 849,44 zł.
Zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu „Zdal-
na Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszech-
ny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowe-
go internetu o wysokich przepustowościach”. Dotyczy realizacji 
projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniach 19-20 maj 2021 roku Gmina Gowarczów przyjęła 
drugą transzę artykułów żywnościowych pozyskanych 

z Kieleckiego Banku Żywności w ilości blisko 7 ton w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 
2020 dla osób spełniających wymogi kwalifikowalności. Tym 
razem rozdysponowano: mleko, cukier, ryż, fasolkę, koncen-
trat pomidorowy i filet z makreli.
Dzięki uprzejmości księdza proboszcza i księdza wikarego za 
magazyn służy budynek po „starej ”Plebanii.
Sprawna dystry-
bucja to zasługa 
Wójta Gminy Go-
warczów i pracow-
ników Gminnego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Go-
warczowie.
Osoby zaintereso-
wane i mieszczące 
się w granicach kryterium dochodowego mogą zgłaszać się do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie już 
na przełomie września i października 2021 roku na nowy Pro-
gram 2021/2022.

Pomoc żywnościowa

Dzień Zwycięstwa
Na cmentarzu w Baryczy odbyły się uroczystości związane z obchodami rocz-

nicy zakończenia II wojny światowej. 7 maja 2021 roku odbyły się obchody 
Narodowego Dnia Zwycięstwa, jak co roku miały symboliczny charakter. Pod 
pomnikiem poległych delegacje zapaliły znicze i złożyły okolicznościowe wią-
zanki, oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym. W uroczystości wzięły 
udział delegacje Świętokrzyskiego oddziału koła w Końskich Związku Wetera-
nów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Paco-
cha, Sekretarz Marzena Dziewit.

Spotkanie z Komendantem 
KPP w Końskich

W Urzędzie Gminy w Gowarczowie 
z początkiem lutego br. miało miej-

sce spotkanie z Komendantem Komendy 
Powiatowej Policji w Końskich panem Ra-
fałem Zielińskim.
Na spotkaniu omawiane były sprawy do-
tyczące bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Gowarczów. Jednym z ważnych tematów 
jaki został omówiony był temat tak zwane-
go oszustwa „na wnuczka”, gdzie często 
ofiarami tych oszustów są osoby starsze. Komendant zwrócił się z prośbą o po-
informowanie naszych mieszkańców, że mogą zostać oszukani przez osoby 
podszywające się pod członków rodziny i mogą stracić dorobek własnego życia.
Wójt Gminy Stanisław Pacocha podziękował Komendantowi Rafałowi Zieliń-
skiemu za bardzo dobrą współpracę.

„Czyste powietrze”
- program realizowany 

przez Gminę Gowarczów

W dniu 1 czerwca Wójt Gminy Gowarczów Stani-
sław Pacocha podpisał porozumienie

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach w sprawie realizacji pro-
gramu „Czyste powietrze”, dzięki czemu mieszkańcy 
naszej Gminy będą mogli uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego 
źródła ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków.
Informujemy, iż powstał punkt konsultacyjny (pokój 306, II piętro), w którym pra-
cownik udziela niezbędnych informacji dotyczących programu „Czyste powie-
trze”, oraz pomaga w wypełnianiu wniosków.
 W związku z powyższym, zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do skorzy-
stania z programu.
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DZIEŃ DZIECKA Z ZAGADKĄ

Niecodzienny „Dzień Dziecka” przygotowany przez zespół Centrum Kultury 
i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie oferował tego dnia mnóstwo niespo-

dzianek i zagadek. Zgodnie 
z zapowiedzią na wszystkie 
dzieci ,te mniejsze i większe, 
które odwiedziły budynek 
CKiAL w godzinach popołu-
dniowych czekał kolorowy 
przebrany Zespół CKiAL 
z wesołą młodzieżową eki-
pą wspierającą, każdego uczestnika witał łakociami i wręczał „kartę zadań”, 
z którą młodzi przemierzali przestrzenie wykonując proste, twórcze, kreatywne 
działania. Była gra na perkusjonaliach, ocenianie rzeźb i obrazów, malowanie 
wakacyjnych marzeń i mini konkurencja sportowa. W ramach nagrody można 
było własnoręcznie ozdabiać drewnianą podkładkę pod kubek i spersonalizo-
wać szklankę, a na koniec zabrać na pamiątkę do domu.
Również tego samego dnia nie zabrakło działań związanych z XX Ogólno-
polskim Tygodniem Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich 
autorów!” O każdej pełnej godzinie uczestnicy wsłuchiwali się w opowiadania 
z książki Grzegorza Kasdepke „Kacperiada”. Fragmenty książki czytali: wójt 
gminy Stanisław Pacocha oraz Panie: sekretarz gminy Marzena Dziewit, kie-
rownik biblioteki Małgorzata Mastalerz, Renata Pluta (bibliotekarka) oraz Elwira 
Sibiga-Gärtner (dyrektorka CKiAL). Na uczestników czekała też cała masa do-
datkowych zabaw, gier i atrakcji.
Na wirtualnej scenie w ramach IV Gminnego Przeglądu Form Artystycznych 
królowały występy wokalne:  
„Piosenka na cztery kopyta i wiatr” w wykonaniu sióstr Honczaruk
Piosenka „Senny Szept” w wykonaniu Maksymiliana Króla
„Anyone I Want To Be” w wykonaniu Igi Grzelki
„Ale jazz!” w wykonaniu Mai Wrońskiej
„Love On The Brain” w wykonaniu Weroniki Kaniowskiej
a także prezentacji tanecznych „salsa solo” - tańczy Zuzanna Sarba
oczywiście nie mogło zabraknąć prezentacji prac plastycznych w wykonaniu 
Marleny Kot i Mileny Kot.
Tego dnia można było również zobaczyć wystawę rzeźby i malarstwa – dzieci 
i młodzieży uczęszczającej na zajęcia plastyczne.

PRZEDSTAWIENIE ONLINE

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka powstał program artystyczny „Babcia 
i Dziadek w internecie”

który swoją premierę miał w dniu ich święta.
Nad rejestracją i opracowaniem programu czuwali instruktorzy CKiAL:
Scenariusz, scenografia: Małgorzata Gałązka
Opracowanie graficzne: Małgorzata Żurawska
Opracowanie muzyczne i wizualizacje: Piotr Zaborowski
W przedstawieniu wystąpili uczestnicy zajęć plastycznych i muzycznych :
w roli Babci - Weronika Żurawska
w roli Dziadka - Natalia Kot
Pogodynka : Maja Bąbik
Youtuberki: Lena Michalska i Antonina Sobczyńska
Improwizowany Teatrzyk Słodkich Maluchów
(+ pacynki): Kacper Larecki, Ksawery
Wojciechowski, Mikołaj Snochowski
Muzyczna dedykacja w wykonaniu:
 Maksymilian Król „Tylko Ty, tylko ja”,
Ola i Weronika Honczaruk „Orkiestry dęte”,
 Iga Grzelka i Maja Wrońska „Babcia”.

Kto powiedział, że na odległość nie może być wesoło, kre-
atywnie i twórczo ??

 Od 4 -15 stycznia br. wszystkie chętne dzieci z terenu gminy 
mogły wziąć udział w
„Feriach Pełnych Wyzwań” gdzie na portalu facebook codzien-
nie pojawiały się wyzwania - małe zadania, zagadki i polecenia 
do wykonania, które były punktowane.
Przez dwa tygodnie uczestnicy zmagali się z konkurencjami tj. 
sportowymi, kulinarnymi, modowymi, plastycznymi, nawet żar-
tobliwymi szaleństwami, a że i aura zimowa dopisała z końcem 
ferii pojawiły się śniegowe bałwanki.
Ferie w formie Wirtualnej zakończyły się podsumowaniem 
punktacji zmagań  Małych Śmiałków i
oczywiście doceniony został twórczy potencjał i aktywność - 
wręczono nagrody i dyplomy.

FERIE PEŁNE WYZWAŃ
– online

I Konkurs Fotograficzny
pn. „Pupile w obiektywie”

Zadaniem Uczestników Konkursu było samodzielne wykona-
nie zdjęcia przedstawiającego domowego zwierzaka bądź 

zwierzę z okolicznej fauny uchwycone na fotografii - za pomocą 
urządzenia mobilnego. Konkurs w feryjnym terminie wpisał się 
w gust 31 uczestników.

Po burzliwych naradach jury w składzie:
- Adam Kowalewski (kielecki artysta grafik)
- Wojciech Purtak (wieloletni redaktor Tygodnika Koneckiego, 
fotograf, aktualnie dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany 
Dom” w Ciekotach)
postanowili przyznać następujące nagrody:
I miejsce Patrycka Kochanowska za zdjęcie „Mały Śnieżek”
oraz równorzędne:
II miejsce
Karol Szymanowski za zdjęcie “Rodzinka w komplecie”
Natalia Kochanowska za zdjęcie ,”Słodki Rafi”
III miejsce:
Michalina Dróżdż za zdjęcie “Lucky Luke”
Gabriela Bielecka za zdjęcie “Dyzio”
oraz wyróżnienia:
Zuzanna Sarba za zdjęcie pieska
Robert Gawroński za zdjęcie “Sonia”
Ponadto po głosowaniu internetowym Nagrodę Publiczności 
wędruje do Gabriel Bieleckiej za zdjęcie “Dyzio”
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.
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KONKURS ONLINE POD 
NAZWĄ „KONECKI OJCIEC 
MAJOWEJ KONSTYTUCJI 

– MARSZAŁEK STANISŁAW 
MAŁACHOWSKI”

Organizatorem Konkursu online był Starosta Konecki - Grzegorz Piec. 
Koordynatorem konkursu w szkole była Katarzyna Kuleta.

Konkurs rozpoczął obchody uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji Trzeciego Maja. Był on jednocześnie przywołaniem pamięci o życiu 
i dokonaniach Marszałka 
Sejmu Wielkiego - Stani-
sława Małachowskiego 
i miał charakter edukacyj-
ny poprzez kształtowanie 
świadomości i przywią-
zania do tożsamości na-
rodowej oraz budowanie 
poczucia wspólnoty naro-
dowej. Ogółem w konkur-
sie uczestniczyło 77 osób. 
Konkurs trwał od 16 do 23 marca 2021 roku i przebiegał w trzech eta-
pach. Łącznie należało odpowiedzieć na 21 pytań konkursowych. Odsło-
ny konkursu poświęcone były treściom edukacyjnym na temat uchwale-
nia Konstytucji, życia i dokonań Marszałka oraz lokalnych i regionalnych 
związków z wydarzeniami podczas obchodów majowego święta.
W konkursie brały udział uczennice z klas szóstych - Julia Deka, Martyna 
Kot, Antonina Sobczyńska, Aleksandra Gawrońska, Emilia Goworek.
Komisja postanowiła wyróżnić osoby, które uzyskały najwyższą liczbę 
punktów.
Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica klasy VI a - Martyna Kot.
Wszyscy biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni pamiątkowymi 
dyplomami.

Gminne Obchody
Dnia Kobiet „Piękno Kobiet” 

- wydarzenie online

W tym roku Gminne Obchodu Dnia Kobiet pn. „Piękno Kobiet” rozpo-
częły się 4 marca 2021. Na profilu fb Centrum Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Gowarczowie pojawiły się cykle filmików z autorskiego kącika 
urody „Domowe SPA” stworzony przez instruktorki CKiAL Małgorzatę 
Gałązkę i Małgorzatę Żurawską.
Nie mogło zabraknąć tradycyjnie w tym dniu składanych życzeń, za po-
średnictwem portali społecznościowych dotarły do Pań z terenu Gminy 
Gowarczów. Wszystkim Mieszkankom Gminy Gowarczów najserdecz-
niejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet 
składali Wójt Stanisław Pacocha, 
Przewodniczący Rady Gminy Sła-
womir Stańczyk oraz Wicewójt Jan 
Wieruszewski
Panie z Amatorskiego Ruchu Arty-
stycznego przygotowały zaś bardzo 
ciekawą wystawę pn. „Kobiecy świat 
Makramy” prezentującą rękodzieło 
z makamowych splotów. Wśród wy-
robów znalazły się zarówno ozdobne 
makramy ścienne ale również kwiet-
niki, poszewki na poduszki, łapacze snów czy lampiony. Prace wykonały 
panie: Katarzyna Bielecka, Jolanta Makuch, Ewa Muczyńska, Magdale-
na Snochowska i Małgorzata Żurawska.
Nie zabrakło też dodatkowych niespodzianek - dla pań aktywnie uczest-
niczących w działaniach (przy publikowanych postach będą pojawiać się 
pytania) czekały okolicznościowe upominki.
Rozstrzygnięty został Konkursu Fo-
tograficznego „Piękno natury kobiet”
Po zapoznaniu się z 6 fotografiami, 
które wpłynęły na Konkurs Fotogra-
ficzny z dniem 08 marca b.r. jury 
w składzie:
- Marzena Dziewit - Sekretarz Gminy 
Gowarczów
- Jan Wieruszewski - Wicewójt Gminy 
Gowarczów
postanowili przyznać następujące 
nagrody:
I miejsce za zdjęcie Goździk Kwiat goździka jest symbolem wyróżnienia 
i uczynienia wyjątkowym spośród wszystkich którzy są tacy sami. Takie 
też są kobiety, każda jest inna
Pani Aleksandry Ryszkiewicz oraz nagrodę w postaci sesji fotograficznej
oraz wyróżnienia:
Piękno wypływa z duszy Dorota Krzciuk
Macierzyństwo fotografia Sabiny Mastalerz, autorem zdjęcia jest Kamil 
Mastalerz
Na Nowej Drodze Życia… Z podróży poślubnej...Kalita Karolina
Dla mnie słońce znaczy tyle, że muszę ogolić nogi Paulina Banasik
Pokonkursowa sesja zdjęciowa!
Sesja fotograficzna, która była nagrodą w konkursie „Piękno natury ko-
biet” w końcu mogła się odbyć
Zdjęcia Julii Sak @julkasak ( aktualnie studentki Wyższej Szkole Sztuki 
i Projektowania w Łodzi ) która na fotografii uwieczniła naszą zwyciężczy-
nię konkursu Aleksandrę Ryszkiewicz @alexanderka107
Raz jeszcze gratulujemy i obu młodym Paniom życzymy sukcesów nie 
tylko w fotografii  ale również w życiu prywatnym i zawodowym.

Zdolne uczennice Szkoły 
Podstawowej zostały

docenione w konkursach

Na stronie Szkoły Podstawowej w Gowarczowie znajduje się zakładka 
o konkursach w których to zdolne uczennice ostatnio zdobyły wyróż-

nienia.
W Kieleckim Ogródzie Bo-
taniczny z dniem 7 czerw-
ca b.r. odbył się finał kon-
kursu „Bezpiecznie na wsi 
mamy - od 30 lat z KRUS 
wypadkom zapobiegamy” 
praca uczennicy klasy 
VII b Szkoły Podstawowej 
w Gowarczowie Aleksan-
dra Sorbian została wy-
różniona przez członków 
Komisji Wojewódzkiej  
Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego.
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EtnoPolska 2021
– „Regionalnie Kulturalnie”

Centrum Kultury i Aktywności Lo-
kalnej w Gowarczowie w czerw-

cu br. rozpoczęło działania związane 
z realizacją projektu „Regionalnie 
Kulturalnie”. Placówka otrzymała na 
ten cel dofinansowanie ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu, tym razem w ra-
mach programu Narodowego Cen-
trum Kultury EtnoPolska 2021.
Projekt przewiduje organizację mię-
dzypokoleniowego wydarzenia pro-
mującego dorosłych twórców z tere-
nu Konecczyzny w postaci II edycji 
konkursu i wystawę „Lokalne Ręko-
DZIEŁO” z rozszerzeniem o wystawę 
„RękoDZIEŁKO” wykonane przez 
dzieci i młodzież wraz z oprawą mu-
zyczną w formie koncertu pieśni regionalnych, śpiewanych przez lokalne zespoły 
ludowe „Bębnowianka” i dziecięcy zespól ludowy.
W pierwszej części zadania odbędą się zajęcia warsztatowe oraz wyjazd eduka-
cyjny dla dzieci i młodzieży.
Obecnie w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej trwają zapisy na
cykl warsztatów „Tworzymy RĘKODZIEŁKO” - z łączenia technik tradycyjnych 
z nowoczesnymi.
- 23 czerwca br. (środa) wyjazd edukacyjny z warsztatem do Domu Malarek w Za-
lipiu  
- 08 lipca w CKiAL warsztaty komiksu z Bereniką Kołomycką – (2 grupy : młodsza 
i starsza)
 - lipiec – sierpień - warsztat z technik rękodzielniczych z instruktorami CKiAL 
(malowanie na tkaninie, płaskorzeźba, sploty sznurkowe)
Udział w warsztatach jest bezpłatny
Na bieżąco informacje o projekcie pojawiać się będą na stronach partnerów me-
dialnych projektu - gorąco zachęcamy do ich czytania.

Zapraszamy do zabawy
A CO TO ZA FOTO

Z okazji jubileuszowego roku 2021 w którym świętujemy 
15-lecie działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokal-

nej, w  soboty o godz. 11:00 będziemy wspólnie wspominać 
dawne czasy przyglądając się archiwalnym fotografiom, któ-
re będą zarazem małą zagadką. Zachęcamy wszystkich do 
czynnego udziału w zabawie na portalu facebook.com/Kultu-
raGowarczow
Gminny Ośrodek 
Kultury został for-
malnie utworzony 
23 stycznia 2006, 
a czy w waszych 
domowych archi-
wach znajdują się 
jakieś wspomnie-
nia związane 
z tym miejscem? Czekamy na informacje od Was podzielcie 
się z nami waszymi zdjęciami, nagraniami – w jubileuszowym 
roku takie materiały będą cennym źródłem historii.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Gowarczowie 

ponownie otrzymała dotację 
w wysokości 7000 zł na zakup 
nowości wydawniczych w ra-
mach wieloletniego programu 
„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” Priorytet 1. Za-
kup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych.

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

Odświeżona i pomalowana przestrzeń biblio-
teki zachęca do odwiedzania i korzystania 

z bogatej oferty, a wśród nowości czytelniczych 
sporo tytułów zarówno dla młodszych jak i star-
szych.  Do miłego spędzenia czasu z książką
zaprasza czytelników Gminna Biblioteka Pu-
bliczna - po nowości wydawnicze. Książki 
zakupiono z przyznanej dotacji w ramach wie-
loletniego programu „Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa” Priorytet 1. Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych.
Zachęcamy wszystkich państwa do korzy-
stania ze strony https://gowarczow.naszabi-
blioteka.com/ na której znajduje się katalog 
online, ułatwiający znalezienie szukanej 
książki. Biblioteka funkcjonuje  w reżimie 
sanitarnym.

Nowości
książkoweW  tym roku Festyn nie będzie 

miał tak obszernej formuły jak 
w poprzednich latach. 15 sierpnia 
2021 na placu przy szkole odbędą 
się trzy bloki koncertowe:
- dla dzieci
- folkowy koncert zespołu ‘Bęb-
nowianka” i prezentacja filmików 
„ IV Turnieju sołectw”
- koncert zespołu SUFLER grają-
cego przeboje zespołu Budki Su-
flera
Wydarzenie będzie odbywało się 
zgodnie z rządowymi ogranicze-
niami epidemiologicznymi, które 
będą obowiązywały w tym czasie.
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DZIEŃ ZIEMI 22 kwietnia

Z tej okazji pracownicy CKiAL przygotowali 
cykl filmików i materiałów graficznych z co-

dziennymi dobrymi eko praktykami. Dobrymi 
nawykami podzielili się specjalnie zaproszeni 
do tego projektu goście.
RACJONALNE ZAKUPY:
torby wielokrotnego użytku / opakowania biode-
gradowalne/ rozsądne planowanie/ duże opako-
wania trwałych produktów/ kupuj lokalnie / łącz 
zakupy z przesyłką internetową ze znajomymi
PORADY Z KUCHNI I OGRODZIE
unikajmy środków chemicznych / własna upra-
wa i przetwory zimowe /
SKORUPKI Z JAJ wykorzystać możemy jako: 
środek wzmacniający dla rośliny / środek do 
wybielania firanek
SKÓRKĘ Z BANANA również jako środek od-
żywczy dla roślin zwłaszcza dla pomidorów;
OBIERKI Z CEBULI I CZOSNKU gotujemy 
i wywarem spryskujemy warzywa i roślinki
MODA /UBRANIA : dopasowanie do siebie 
ubrań, koleżeńska szafa, czytaj metki, oddaj, 
przerób, sprzedaj, wykorzystaj
EKOTRANSPORT – postaw na rower
Zainicjowana została akcja międzysąsiedzka 
i międzysołecka w grupie: Przyjmę Oddam Za-
mienię Produkuję GOWARCZÓW i okolice
Zanim wyrzucisz, wrzuć posta na grupę i daj 
szansę na drugie życie przedmiotów, które To-
bie nie są już potrzebne nie generując potrzeby 
dalekich transportów

Jaki jest najlepszy sposób na właściwą segre-
gację śmieci ?
Minimalizacja ich produkowania, ale jak już 
mamy śmieci do wyrzucenia to nie zapominaj-
my jak prawidłowo je segregować.

WOREK NIEBIESKI
(PAPIER I TEKTURA)
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń 
wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy 
metalowe lub plastikowe.
Wrzucamy: gazety, książki, katalogi, zeszyty, 
papierowe torby i worki, papier szkolny, biu-
rowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich 
opakowania.
Nie wrzucamy: kartonów i tektury pokrytej folią 
aluminiową (np. Kartony po mleku, napojach) 
tłustych i zabrudzonych papierów (np. papie-
rowe opakowania po maśle, margarynie, twa-
rogu, kartony po mleku czy po napojach)
kalki: papier termiczny i faksowy, tapety, odpa-
dy higieniczne( np. waciki, podpaski,pieluchy).

WOREK ZIELONY
(SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE)
Zadbaj o czystość szkła, opróżnij go i nie tłucz 
go przed wrzuceniem do pojemnika
Wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach 
i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach
Nie wrzucamy: porcelany i ceramiki, doniczek, 
żarówek, lamp neonowych,fluorescencyjnych 
i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła sto-
łowego, szkła optyczne, szkła żaroodporne-
go,fajansu, ekranów i lamp telewizorów,lustra, 
szyb samochodowych.

WOREK ŻÓŁTY
(PLASTIK,TWORZYWA SZTUCZNE I METALE)
Usuń resztki pożywienia z opakowań. Zgnieć 
butelki i opakowania przed włożeniem ich do 
pojemnika
Wrzucamy: puste i zgniecione butelki plastiko-
we po napojach (np. typu PET) puste butelki 
plastikowe po kosmetykach i środkach czysto-
ści, plastikowe opakowania po żywności (np. 
po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach) 
plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw 
sztucznych, puszki po napojach, konserwach, 
drobny złom żelazny oraz drobny złom metali 
kolorowych (np. zabawki, narzędzia) kartony 
i tektura pokryta folią aluminiową (np. kartony 
po mleku, napojach)
Nie wrzucamy: butelek po olejach samocho-
dowych, opakowań po olejach silnikowych, 
smarach, styropianu, gumy, butelek z jaką-
kolwiek zawartością, puszek po farbach czy 
baterii , opakowaniach po aerozolach, lekach, 
opakowania po środkach chwastobójczych 
czy owadobójczych , sprzętu AGD.

WOREK BRĄZOWY
(ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI)
Wrzucamy:odpady kuchenne tj. resztki owo-
ców i warzyw, liście, fusy od herbaty i kawy, 
resztki roślin ciętych, wióry z drewna i słomy, 
stary chleb.
Nie wrzucamy: resztek mięs, resztek wędlin, 
resztek ryb, kości,resztek owoców cytruso-
wych, kamieni, popiołu, żużlu.
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Tancerki ze Stowarzyszenia 
Studia Tańca Point

Zuzanna Sarba, uczennica klasy VI b Szko-
ły Podstawowej w Gowarczowie zdobyła 

w tym roku V miejsce na Krajowych Mistrzo-
stwach Polski w Raszynie w kategorii tanecznej 
salsa. Na swoim koncie ma również dwukrotne 
Vice Mistrzostwo oraz w roku 2020 Mistrzostwo 
Polski.
To nie jedyna uzdolniona tancerka, w grupie 
na co dzień trenują Kinga Karbownik, Antoni-
na Sobczyńska, Natalia Kot, Zuzanna Sarba, 
Gabriela Pałgan, Ewa Pałgan, Alicja Kowalska. 
Dziewczyny na Mistrzostwach Polski Wadf 
w Bydgoszczy zdobyły:

USUWANIE
I UNIESZKODLIWIANIE

ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST

Informujemy, że Gmina Gowarczów realizuje „Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla Gminy Gowarczów na lata 2020 – 2032”.
W maju bieżącego roku Gmina Gowarczów złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wniosek o dofinansowanie odbioru zma-
gazynowanego na prywatnych posesjach azbestu, pochodzącego z wymiany pokryć da-
chowych.
Azbest będzie odbierany od mieszkańców gminy od lipca do września bieżącego roku.

1 miejsce Choreographed Dance Show 
Caribbean Small TeamJuniors w choregrafii 
„Kraina Marzeń”
1 miejsce Gabriela Pałgan i Zuzanna Sarba 
Salsa Duos Juniors
1 miejsce Gabriela Pałgan i Zuzanna Sarba Ba-
chata Duos Juniors
1 miejsce Zuzanna Sarba Salsa Solo Junior 1
1 miejsce Zuzanna Sarba Bachata Solo Junior 1
3 miejsce Natalia Kot Choregraphed Dance 
Show Caribbean Solo Junior 1 w choregrafii 
“Lara Croft”
Gratulujemy !

Tęcza Gowarczów

Miłośników piłki nożnej na całym świecie jest 
kilka milionów, nie od dziś wiadomo, że 

ten popularny sport obarczony jest pracowitymi 
zwycięstwami jak i porażkami. Niepowodzenia 
wpisane są w życie każdego sportowca, a na 

zwycięstwo pracuje cały zespół. Choć w ostat-
nim czasie życie naszych piłkarzy nie jest usła-
ne różami widać już pewne promyki nadziei. 
W spotkaniu rozegranym 9 czerwca 2021 na 
stadionie klubu.

Tęcza Gowarczów 3-1 MMS Klonówka Masłów
H.Cieślik 16’ 1-0  
H.Cieślik 55’ 2-1
P.Skowron 84’ 3-1
Niestety następny mecz wyjazdowy przyniósł 
porażkę. W niedzielę (20.06 br) Tęcza podjęła 
Samsona Samsonów.  Spotkanie przebiegło 
jednak niekorzystnie dla zawodników klubu 
i zakończyło się wynikiem:
Tęcza Gowarczów – Samson Samsonów 2:3
Na ten moment Tęcza Gowarczów zajmuje 
dziewiąte miejsce w tabeli A Klasy. Za tydzień 
Tęcza zagra na wyjeździe z Polonią Białogon 
Kielce. Biorąc pod uwagę sytuacje w tabeli 
pewnym jest, że zakończą rozgrywki na swojej 
obecnej lokacie.
Rośnie nam nowe pokolenie w Tęczy.
Podopiecznym trenera Emila Pendowskiego 
nie można odmówić zaangażowania, woli wal-
ki i determinacji. Młoda reprezentacja klubu 
Tęczy pokazuje doskonałą formę i motywuje 
starszych kolegów.


