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TURNIEJ Z LEGENDĄ
I ODSŁONIĘCIE MURALU
Przyszedł czas na podsumowanie wszystkich inicjatyw, które dzięki projektowi „ZaPLANujMY’’ mogły zostać zrealizowane na terenie
gminy Gowarczów.
Czytaj na stronie 6

Złoty Jubileusz

Bardzo udany
Festyn Rodzinny

16 par z terenu gminy Gowarczów obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Po rocznej przerwie 15 sierpnia wrócił festyn rodzinny nawiązujący do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha.

Czytaj na stronie 10

Czytaj na stronie 8
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Szanowni mieszkańcy Gminy Gowarczów

P

rzed Państwem trzynaste już wydanie biuletynu: „Wiadomości Lokalnych
Gminy Gowarczów” w których znajduje się
podsumowanie wydarzeń, inwestycji i inicjatyw podejmowanych na terenie naszej
gminy w ostatnim półroczu. Cieszy mnie
fakt, że po rocznej przerwie mieszkańcy
znowu mogli uczestniczyć w Festynie Rodzinnym, który wpisał się mocno w tradycję
naszej gminy. Bogaty program imprezy, mnóstwo darmowych atrakcji
dla dzieci oraz gwiazda wieczoru przyciągnęła liczne grono odbiorców.
Inicjatywy organizowane w sołectwach finansowane z ich funduszy, tak
jak powitanie lata w Giełzowie czy festyn w Bębnowie bardzo ucieszyły
mieszkańców. Wiele inicjatyw wynikających z projektu organizowanego
przez CKiAL „ZaPLANujMY” przyniosło nieoczekiwane rezultaty: ozdabianie przestrzeni, różnego rodzaju konkursy czy warsztaty pokazuje, że
w naszej gminie są osoby aktywnie działające na rzecz społeczności.
Pomimo niesprzyjającego czasu mogliśmy w końcu zorganizować uroczystość „Złotych Godów” dla 16 par z terenu gminy.
Jubileusz 10-lecia istnienia zespołu „Bębnowianka” który został wyróżniony podczas festynu Wawrzynem Specjalnym za podtrzymywanie
regionalnej kultury jak i kolejny wiekowy obywatel Pan Teodor Petrus
mieszkający w Skrzyszowie wskazują na dobry klimat naszej gminy.
Dziękuję delegacjom pocztów sztandarowych uczniom SP w Gowarczowie i jednostkom OSP, a także licznie przybyłym radnym i dyrektorom
szkoły za udział w obchodach Święta Niepodległości za godne reprezentowanie gminy.
W reżimie sanitarnym powoli powracają uroczystości szkolne rodzice
mogli uczestniczyć w pasowaniu pierwszoklasistów.
Wznowiona została komunikacja użyteczności publicznej, która ułatwi
dostęp do Końskich.
Drodzy Państwo tegoroczne inwestycje w gminie zostały uzupełnione o subwencję ogólną na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji
w kwocie 1 444 642,00 zł.
W ramach programu Cyfrowa Gmina otrzymamy wsparcie w kwocie
136.740.00 zł na zakup sprzętu komputerowego, urząd zostanie wyposażony w program wspierający cyfrowe bezpieczeństwo a co za tym idzie
polepszy się obsługa interesantów. Zachęcam do składania wniosków
z programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy korzystają z „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gowarczów na lata
2020 – 2032”
Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę drogi wewnętrznej ul.
Zamkowa w miejscowości Gowarczów na odcinku 591 m w kwocie
65 000 zł. Odebrany został blisko 1 km drogi w Korytkowie. Przebudowane zostały drogi powiatowe Gowarczów – Paruchy, Giełzów – Kurzacze,
Gowarczów – Paruchy. Wszystkie wnioski na przebudowy dróg, które zostały w tamtym roku złożone do Starosty przez Radną Jolantę Pacocha
zostały w 100% zrealizowane.
Zostały zakończone prace związane z budową chodnika przy ul. Żuka
prowadzącego do Ośrodka Zdrowia i Szkoły Podstawowej na odcinek
420 mb o szerokości 2,00 mb co podniesie poziom bezpieczeństwa drogowego.
Gmina złożyła trzy wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni w gminie Gowarczów, modernizację infrastruktury drogowej na obszarze gminy, budowa specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla osób
z orzeczeniami o niepełnosprawności wraz z zagospodarowaniem terenu
w Kamiennej Woli.
Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

W

Komunikacja
wznowiona

ójt gminy Gowarczów informuje mieszkańców, iż w dniu
20.09.2021 r. ruszył przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej:
Giełzów – Końskie; Końskie – Giełzów.
Trasa przebiega przez miejscowości:
Giełzów – Skrzyszów – Borowiec – Gowarczów – Morzywół – Bębnów – Barycz – Kornica – Dyszów – Końskie.

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 trzysta razy.
DZIELNICOWY INFORMUJE
W każdą środę w godzinach 8.00 – 10.00 w Urzędzie Gminy w Gowarczowie pok.208 (I piętro) dyżuruje dzielnicowy Mateusz Hendel. Dzielnicowy
apeluje o czujność w związku ze zwiększoną ilością przypadków kradzieży w ostatnim czasie.

WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY GOWARCZÓW
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY
Wydawca: Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie
26-225 Gowarczów, Pl. XX-lecia 25
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.
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KOLEJNE
DOFINANSOWANIE DLA
GMINY GOWARCZÓW

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha
wraz ze Skarbnik Justyną Płuciennik podpisali
umowę z Marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i członkiem Zarządu Markiem Jońcą. Dzięki temu
Gmina Gowarczów otrzyma dofinansowanie
na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Zamkowa w miejscowości Gowarczów na odcinku
591 m w kwocie 65 000 zł z budżetu województwa świętokrzyskiego.

na poziomie 60% wkład własny Gminy to
40%. Ogólny koszt inwestycji to 333.333,33 zł.
W odbiorze uczestniczył Pan Wójt Stanisław
Pacocha, Pan Radny Paweł Stańczyk, Pani
Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy z firmy
„DUKT”.

KOLEJNE TRZY ODCINKI
DRÓG POWIATOWYCH NA
TERENIE GMINY GOWARCZÓW ZAKOŃCZONE

TRZY ODCINKI DRÓG
POWIATOWYCH NA
TERENIE GMINY GOWARCZÓW ZAKOŃCZONE

Z końcem października br. odbył się końcowy odbiór trzech odcinków dróg powiatowych
pierwszy z nich to przebudowa drogi powiatowej
Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego Gowarczów – Paruchy w km 1+354 – 1+594
na dł. 240 mb, drugi to remont drogi powiatowej
Nr 0433 Giełzów – Kurzacze w km 7+985 –
8+185 na długości 200 mb, trzeci zaś to remont
drogi powiatowej Nr 0433 T Giełzów – Kurzacze
na długości 390 mb w m. Giełzów. W odbiorze
końcowym uczestniczył Wójt Stanisław Pacocha, Radna Agnieszka Ferensztejn, Sekretarz
Marzena Dziewit, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz Kierownik budowy Firma „DUKT”.
Na terenie Gminy Gowarczów zostało przebudowane i wyremontowane 5 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości blisko 3 km.

Końcowy odbiór trzech odcinków dróg powiatowych w którym uczestniczył Wójt Gminy Gowarczów, Radna Powiatowa, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz przedstawiciel Firmy
DUKT. Pierwszy z przebudowywanych odcinków to: przebudowa drogi powiatowej Nr 0428
T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego Gowarczów – Paruchy w km 12+145 — 13 +140
na dł. 995 drugi to przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego Gowarczów – Paruchy w km 9+450–10
+445 na dł. 995 oraz trzeci przebudowa drogi
powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj.
świętokrzyskiego Gowarczów – Paruchy w km
1+354 – 1+594 na dł. 240 mb. Wszystkie wnioski na przebudowy dróg które zostały w tamtym
roku złożone do Starosty przez Radną Jolantę
Pacocha zostały w 100% zrealizowane.

Odebrano blisko 1 km przebudowanej drogi
w Korytkowie. Gmina złożyła wniosek do naboru ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na 2021 w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Dofinansowanie przyznano

Wójt Stanisław Pacocha, Pani Sekretarz
Marzena Dziewit, Wykonawca „Centrum
Kostki Brukowej”, Inspektor nadzoru oraz
kierownik budowy.

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ Z PRZEZNACZENIEM
NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE KANALIZACJI DLA
GMINY GOWARCZÓW

Na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji
gminie przypadło w udziale 1 444 642,00 zł.
Środki mają trafić do gminy jeszcze w tym roku.
Znacząco poprawią one komfort życia mieszkańców gminy i stan środowiska naturalnego.
Wysokość przyznanych środków wynika z podziału, który nastąpił automatycznie na postawie algorytmów (opartych na obiektywnych
danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności) oraz danych GUS na 31
października 2021 r.
Algorytm podziału uwzględniał m.in.: udział
liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie
mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%,
poziom zamożności danej gminy.
Środki gminy mogą przeznaczyć zgodnie ze
swoimi potrzebami i wydać je w latach 20212024.

ODBIÓR DWÓCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH

CHODNIK PRZY
UL. ŻUKA – BUDOWA
ZAKOŃCZONA

PRZEBUDOWA DROGI
W KORYTKOWIE
ZAKOŃCZONA
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Zostały zakończone prace związane z budową chodnika przy ul. Żuka w Gowarczowie.
Wójt Stanisław Pacocha informuje, iż chodnik
budowany na odcinku 420 mb na szerokości
2,00 mb, posiada obrzeża od strony terenów
zielonych oraz krawężniki od strony jezdni.
Chodnik był wyczekiwaną inwestycją ze strony mieszkańców. Prowadzić on będzie do
Ośrodka Zdrowia, do Szkoły Podstawowej oraz
posesji mieszkańców mieszkających przy tej
ulicy. Odbioru tej inwestycji dokonali Pan

Komisja w składzie Wójt Gminy Stanisław Pacocha, Pani Sekretarz Marzena Dziewit, wykonawca z Firmy ALBUD Sp. z o.o., kierownik
budowy i inspektor nadzoru z dniem 19 listopada br. dokonali odbioru dwóch odcinków dróg
gminnych ul. Kopernika oraz ul. Zamkowej, która otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych
w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
a łączny koszt tych obydwu inwestycji to prawie
330.000,00 zł. W przyszłym roku budżetowym
zaplanowano również kilka odcinków dróg
gminnych do przebudowy.
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Gmina Gowarczów
i Nadleśnictwo Przysucha

an Wójt Stanisław Pacocha wraz z Panią
Sekretarz Marzeną Dziewit spotkali się
w Nadleśnictwie Przysucha z Panem Czesławem Koryckim – Nadleśniczym Nadleśnictwa Przysucha, Panem Markiem Nowickim – Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa
Przysucha oraz z Panem Sebastianem Mosiołkiem – Leśniczym Leśnictwa Kurzacze.
Przedmiotem rozmowy była przebudowa
drogi powiatowej nr 0433T relacji Giełzów –
Bernów – Kurzacze od drogi wojewódzkiej

nr 728 przez wieś Kurzacze. Władze gminy w imieniu mieszkańców poinformowały
przedstawicieli Nadleśnictwa, iż droga jest
w opłakanym stanie i konieczna jest jej przebudowa ze względu na wzmożony ruch aut
wywożących drewno w lasów. Złożona została deklaracja ze strony Nadleśnictwa, że
odcinek drogi najprawdopodobniej zostanie
przebudowany w przyszłym roku.
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Nowe
nasadzenia
w Gminie
Gowarczów

G

P

Kolejny remont z funduszu
sołeckiego zrealizowany

race związane z remontem dachu i wymianą pokrycia na budynku świetlicy
Wiejskiej w Kurzaczach zostały zakończone i odebrane w październiku br. Całkowity koszt remontu wyniósł 40.211,00 tyś zł.
w tym: z funduszu soleckiego została wydatkowana kwota 15.211,00zł. a z budżetu
gminy zaś 25.000,00 zł. Nad przebiegiem
remontu czuwał Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z Panią Sołtys Wandą Pluta.

Z

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

inicjatywy Wójta Gminy Gowarczów
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdysponowano kolejną transzę
żywności pozyskaną z Kieleckiego Banku
Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2020. Wśród artykułów żywnościowych znalazły się: buraczki, cukier,
makaron, kawa zbożowa, miód, szynka
wieprzowa i drobiowa, pasztet drobiowy,
kasza jęczmienna, płatki owsiane, oraz
mleko.
Była to ostatnia transza z Podprogramu
2020. Blisko 6 lat realizowany jest Program POPŻ dzięki zaangażowaniu Wójta
Gminy Gowarczów, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz

uprzejmości księdza proboszcza, który
udostępniał budynek starej plebani służącej za magazyn. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko dystrybucja
żywności, program to również działania towarzyszące które integrowały społeczność
naszej Gminy -były to warsztaty kulinarne
cieszące się dużym zainteresowaniem.

mina Gowarczów przystąpiła do projektu pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń
na terenach zieleni dostępnych publicznie
w województwie świętokrzyskim”. W ramach współrealizacji projektu w miejscowościach Kamienna Wola, Giełzów i Rogówek nasadzone zostały drzewa miododajne
- jabłoń rajska 30 sztuk. Przedsięwzięcie
to ma na celu zwiększenie powierzchni
pożytków pszczelich, odbudowę zdegradowanych ekosystemów, powstrzymanie
i odwrócenie procesu spadku liczebności
owadów zapylających, naturalne schronienie dla ptactwa, oczyszczenie powietrza
poprzez redukcję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, w tym metali ciężkich
oraz pochłanianie dwutlenku węgla. Zrozumienie konieczności tego typu działań pomoże chronić, niezwykle ważne dla życia
człowieka, owady zapylające.

NASADZENIE ZREALIZOWANE
W 2021 R. JAKO PROJEKT PN. :
„Zakup drzew i krzewów miododajnych
przeznaczonych do nasadzeń
na terenach zieleni dostępnych
publicznie w województwie
świętokrzyskim”
SFINASOWANE Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KWOCIE 39 750,00 zł
DOFINASOWANE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W KIELCACH
W KWOCIE 26 500,00 zł
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„Polski Ład”
w gminie
Gowarczów

K

orzystając z nadarzającej się możliwości pozyskania środków na istotne
dla mieszkańców gminy inwestycje gmina
Gowarczów złożyła trzy wnioski w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez
bezzwrotne dofinansowanie inwestycji
realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od
obszaru priorytetowego, w którym mieści
się planowana inwestycja.
Gmina Gowarczów złożyła dwa wnioski
w obszarze I priorytetu w którym wysokość
dofinansowania kształtuje się na poziomie
95% tj.:
Modernizacja infrastruktury drogowej na
obszarze gminy Gowarczów
1. Przebudowa drogi niepublicznej w miejscowości Brzeźnica. Droga przebiega

Czyszczenie
rowów wraz
z wymianą
przepustów

przez tereny miejscowości Brzeźnica i stanowi drogę dojazdową od drogi głównej
jaka jest droga powiatowa nr 0428T do
części miejscowości Brzeźnica. Projekt
obejmuje przebudowę drogi niepublicznej
na odcinku od 0+000 do km 0+995.
2. Przebudowa drogi gminnej Korytków –
Kurzacze. Projekt obejmuje przebudowę
drogi na odcinku od 0+990 do km 1+515.
Odcinek drogi gminnej do przebudowy ma
długość 525,0 m i pełni funkcję lokalną
obecnie głównie gospodarczą, dojazdową
do istniejącej zabudowy w miejscowości
Kupimierz od drogi głównej jaką jest droga
wojewódzka nr 728.
3. Przebudowa drogi gminnej: Gowarczów
– Eugeniów. Planowana do przebudowy
droga ma status drogi publicznej klasy D.
Droga w całości znajduje się w obszarze
zabudowanym. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku pd 0+ 000
do km 1+250.
4. Przebudowa drogi Kamienna Wola
– Kurzacze jest to droga publiczna
o nr 324006T, rozpoczynająca się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 728 w Ka-

W
D

zięki staraniom Radnej Powiatowej
Jolancie Pacocha przydrożne rowy w
Bernowie zostaną oczyszczone na długości 1200 m po obydwu stronach drogi wraz
ze ścinką poboczy. Wymienionych zostanie również 46 szt. przepustów. Nadmienić
należy, że istniejące rowy były w bardzo
złym stanie przez co zostały podjęte decyzje odnośnie ich czyszczenia. O dalszych
postępach prac będziemy informować
Państwa na bieżąco. Zachęcamy również
do śledzenia strony internetowej Gminy
Gowarczów i profilu na Facebook gdzie
znajdują się bieżące informacje.

Program
„Cyfrowa
Gmina”

Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej odbyła się konferencja
z ministrem Januszem Cieszyńskim – sekretarzem stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, dotycząca programu „Cyfrowa Gmina”.
W ramach programu Gmina Gowarczów
otrzymała wsparcie w kwocie 136.740,00 zł.
Za otrzymane środki będzie można sfinansować m.in. cyfryzację urzędu, zakupić
sprzęt komputerowy, wyposażyć urząd
w programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo, a tym samym usprawnić i polepszyć obsługę interesantów w naszym
urzędzie.
Program finansowany jest w 100% z Funduszy Europejskich, bez wkładu własnego
gminy.
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miennej Woli km 0+000 i kończy się na
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0433T
w miejscowości Kurzacze km 2+750.
5. Przebudowa drogi Korytków – Bernów.
Projekt obejmuje przebudowę na odcinku o długości 1100 m od km 0+090 do km
1+190. Droga klasy D, jednojezdniowa,
jednopasowa, dwukierunkowa o szerokości
jezdni 4,0 m z mijankami, poboczach szerokości 0,75 m, rowy drogowe wg potrzeb.
6. Przebudowa drogi Gowarczów – Komaszyce. Projekt obejmuje przebudowę
drogi na odcinku o długości 2600 m od
km 0+500 do km 3+100. Droga publiczna
o nr 324002T rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0428T w miejscowości Gowarczów, km 0+000 i kończy się na skrzyżowaniu z drogą gminną
nr 324009T w miejscowości Komaszyce,
km 3+100.
7. Przebudowa drogi w miejscowości Borowiec. Projekt przewiduje przebudowę
drogi na odcinku o długości 495 m. Istniejąca droga wewnętrzna rozpoczyna się
w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z drogą
powiatową. Droga na całym odcinku ma
nawierzchnię szutrową.
Inwestycje zapewnią ciągłość komunikacyjną, zwiększą dostępność, obniżą koszty eksploatacyjne pojazdów oraz koszty
transportu, podwyższą standard życia
mieszkańców, zapewnią bezpieczeństwo
kierowcom jak i pieszym.

Programu
usuwania
wyrobów zawierających
azbest

„P

rogramu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gowarczów
na lata 2020 – 2032” w ramach realizacji
programu została zawarta umowa dotacji
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Gowarczów, która dotyczy
dofinansowania zadania p.n. „USUWANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2021 r.
Zgodnie z umową, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach udzieli Gminie dotacji w kwocie
75 000,00zł, stanowiącej 100% kosztów
kwalifikowanych w/w zadania. W ramach
zadania unieszkodliwione zostanie ok. 170
ton wyrobów zawierających azbest, których źródłem są pokrycia dachowe.

6

Z ŻYCIA GMINY

BIULETYN INFORMACYJNY

13/2021r.

Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej w Gowarczowie

C

entrum Kultury i Aktywności Lokalnej
w Gowarczowie zostało beneficjentem
programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne
2021 Narodowego Centrum Kultury. „ZaPLANujMY” jest jednym z 50-ciu projektów,
które otrzymało dofinansowanie spośród
232 Domów Kultury w Polsce składających
wnioski do programu. Dofinansowanego
ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Koszt projektu to maksymalnie 30 tysięcy złotych.

Projekt rozpoczęliśmy w marcu br. od
szkoleń online z beneficjentami programu,
mieliśmy możliwość omówienia i poznania
założeń programu DK + tam też poznaliśmy naszego projektowego opiekuna Adama Radosza z którym to rozpoczęliśmy
pierwsze działania w ramach diagnozy.
W zespole pracowników CKiAL i animatora z NCK rozpoczęliśmy pracę nad samodzielnym przeprowadzenie diagnozy
wśród społeczności gminnej. Wybór narzędzi badawczych podyktowany był początkowo sytuacją epidemiczną wśród wielu
działań ankieta online, a później stacjonarne punkty, spotkania happeningowe, tablica, czy wystawa plenerowa z wywiadami,
postanowiliśmy przygotować film promujący badania i projekt, następnie pojawiło
się dużo informacji u naszych partnerów
medialnych, a w miejscach publicznych pojawiły się plakaty. Wszystkie działania prowadzone były po to ,abyśmy mogli dotrzeć
do jak największej liczby odbiorców by rekomendacje powstałe w wyniku diagnozy
były rzetelne i odpowiadały na potrzeby
kulturowe mieszkańców gminy Gowarczów, ale również po to by w przyszłości
oferta domu kultury dostosowana była do
potrzeb młodszych i starszych odbiorców.
Kolejnym działaniem projektowym było
przedstawienie wyników diagnozy oraz
organizacja konkursu na inicjatywy lokalne
„ZaPLANujMY”. Po prezentacji każdego
z 6 zgłoszonych projektów liderzy dokonali oceny wniosków na inicjatywy lokalne
w obszarze kultury.

Przyszedł czas na rozpoczęcie inicjatyw,
które były realizowane od sierpnia do października. Działo się bardzo dużo, a rezultaty przerosły nasze oczekiwania.
Inicjatywa grupy nieformalnej sołectwa
Bębnów „ZmalujMy wspólnie przestrzeń”
rozpoczęła się w sierpniu i trwała do września w tym czasie inicjatorzy grupy ogłosili
konkurs na nazwę klubu młodzieżowego
wszystko to działo się na stronie Facebook sołectwa Bębnów, następnie odbyły się
zajęcia warsztatowe na zaprojektowanie
muralu, który powstał na budynku klubu
młodzieżowego. Podczas cyklu warsztatów chętni uczestnicy popłynęli z wyobraźnią i powstał wodny świat o wdzięcznej
nazwie „Podwodna przystań Bębnowa”.
Finał projektu był już samą przyjemnością
wypełnioną atrakcjami, rozstrzygnięty został konkurs, wręczono nagrody za udział
w projekcie, oficjalnie symbolicznym przecięciem wstęgi otworzono strefę dla dzieci
i młodzieży, zabawy animacyjne i smaczne
potrawy z grilla były zwieńczeniem finałowego dnia. Sołectwo Bębnów jest prężnie
działającą i aktywną społecznością, która
bierze udział w wielu projektach, a także sama inicjuje działania dla młodszych
i starszych mieszkańców.
W Miłakowie projekt „Wspomnienie wakacji w ramce” z inicjatywy grupy niefor-

malnej sołectwa Miłaków rozpoczął się od
warsztatów projektowania muralu, który
zainspirowany był podróżami wakacyjnymi
najmłodszych obywateli sołectwa i to właśnie oni postanowili wyruszyć w malowniczą
podróż rozpoczynającą się na placu sołeckim na którym chętnie spędzają wakacyjny
czas. Ochoczo zabrali się do pracy malując
na ogrodzeniu kolejne elementy muralu nie
zapominając o ukazaniu piękna okolicy jak
i zalet polskich gór czy też morza. Ostatnie
warsztaty kreatywne w projekcie związane były z robieniem ramek ze zdjęciami,
oczywiście zawierającymi wspomnienia
wakacyjne, a dodatkowo warsztaty robienia
z balonów różnych fajnych form i ulubionych
zwierząt. Z początkiem września br. projekt
zakończył się dniem finałowym z wieloma
atrakcjami dla starszych i młodszych.

„Disco ponad wszystko szalone lata 70,80
90 XX wieku…..historia pokoleń” pod taką
nazwą inicjatywa grupy nieformalnej sołectwa Korytków rozpoczęła działania w sierpniu i co tydzień organizowała tematyczne
zabawy z DJ-em w klimatycznych latach
70,80,90 z licznymi zabawami tanecznymi.
Konkursy na stylizacje z danej epoki dawnych lat przyciągnął chętnych miłośników
mody - obecnie bardzo na fali są lata 90
więc stylizacje były trafione. Podobnie było
za sprawą konkursu tanecznego z danego okresu muzycznego i znalazł uznanie
wśród uczestników zabawy, oddał charakter i klimat panujący w tamtym czasie.
Wszystko to było stylowo udekorowane i inspirowane ówcześnie panującymi
trendami. Dzięki czemu uczestnicy zabaw w dobrym humorze chętni korzystali
z darmowej atrakcji w postaci Fotobudki
pozując z najbliższymi, znajomymi, przyjaciółmi i rodziną bez ograniczeń wiekowych
zdecydowanie u uczestników tego projektu
pozostała pamiątka w każdym telefonie.

BIULETYN INFORMACYJNY

Z ŻYCIA GMINY

13/2021r.

„FOLK WAKACJE” to inicjatywa realizowana w Rudzie Białaczowskiej przez Koło
Gospodyń Wiejskich - aktywne panie postanowiły odnowić folkowe klimaty w remizie OSP organizując warsztaty tematyczne. Projekt rozpoczął się z początkiem
września br. wyjazdem do skansenu Niebowo, gdzie malownicze widoki spotkały
się z uznaniem uczestniczek, a samo miejsce skrywało wiele ciekawych eksponatów.
Warsztaty plastyczne były dopełnieniem
doznań związanych z kulturą powstały
piękne wzory ludowe wykonane z kolorowego piasku, które pozostały pamiątką
z wizyty z tego miejsca. Kolejnym etapem
projektu były cotygodniowe warsztaty rękodzieła ludowego w których to uczestniczki
poznały techniki wykonania pająków charakterystycznych dla regionu opoczyńskiego, wycinanek czy też kolorowych kwiatów
z bibuły. Wszytko to zakończyło się piękną
wystawą z suto zastawionym stołem z potrawami regionalnymi.

Kolejnym wydarzeniem, którego autorami
była grupa młodzieży, to „Kino plenerowe
„SpotkajMY się! Z filmem” w Gowarczowie zorganizowanego pod koniec wakacji.
W projekcie znalazły się warsztaty przygotowujące do tego wydarzenia: wszystko
co wymagało pracy manualnej, od strojów
na część „dzienną” związaną z filmem familijnym i prowadzeniem zabaw, po stroje
oraz scenografię namiotu strachu na część
„nocną” związaną z thrillerem, który był
przeznaczony dla starszej publiczności.
Podczas dnia finałowego znalazło się dużo
zabaw i konkursów w części dla młodszych
widzów, natomiast dla starszych kinomaniaków projekcja filmu i oczywiście atrakcja
„Horror House”, który i bawił i straszył tych,
którzy do niego weszli. Widzowie mogli
również uczestniczyć w pokazie z ratownictwa medycznego. Ostatnim elementem
projektu był konkurs na najciekawszą styli-

zację „Zostań ulubionym bohaterem” który
został rozstrzygnięty, a wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody.

„Turniej z legendą” grupy nieformalnej „Legendokleci” projekt trwający od sierpnia do
października zawierał w sobie wiele elementów. Rozpoczął się od spotkań z seniorami, którzy chętnie opowiadali o odległych czasach swojej młodości, a młodzi
słuchacze podpytywali o legendy. Następną częścią były dwudniowe warsztaty
rzeźbiarstwa połączone z wystawą Mariana Pikuły w kolejnym miesiącu zorganizowane zostały spotkania warsztatowe nauki
gry w szachy i warcaby zobrazowane na
rysunkowych planszach. Międzyczasie
trwały prace na elewacji budynku CKiAL
i z dnia na dzień powstawał mural związany z lokalną legendą. Warsztaty artystycznej obróbki przedmiotów użytkowych dla
starszych uczestników projektu zyskały
uznanie i okazały się bardzo przydatne do
tworzenia stolików dekorowanych żywicą.
Plac przy budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej zaczął zmieniać się nie
do poznania i zaczęła powstawać grota –
jaskinia dla rabusia z legendy oraz kącik
zewnętrzny dla graczy.
Niewątpliwie twórcy tej przestrzeni chcieliby, aby to miejsce stało się wizytówką
naszej miejscowości. Na uwagę zasługuje
fakt, że w ramach wolontariatu przy tym
projekcie udzielało się wielu wspaniałych
ludzi: ogromne podziękowania należą się
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twórcą muralu i jaskini, a ich nazwiska
odkryjecie odwiedzając nasz kącik do gry
w szach przy budynku na tablicy. Dziękujemy również firmom za przekazanie
materiałów: kamienia pod tablicę i jej zamocowanie, drewna na rzeźby, materiałów
budowlanych. Amatorom artystom - rzeźbiarzom za wykonanie i przekazanie rzeźb
i siedzisk, dzięki przekazanym szpulą po
kablach zostały stworzone stoliki. Dzięki
takiemu wsparciu inicjatywy lokalne mają
szanse zaistnieć i przerodzić się w coś
więcej niż tylko projekt.
Finał projektu odbył się 10 października br.
i rozpoczął się I Gminny Towarzyski Turniej
Szach/Warcaby to wydarzenie spotkało
się z zainteresowaniem miłośników gier,
inaugurując tym samym kącik zewnętrzny,
następnie oficjalnie nastąpiło odsłonięcie
muralu oraz odczytana została miejscowa
„Legenda o niedźwiedziu”.

Z początkiem listopada br. odbyło się ostatnie wydarzenie zorganizowane w CKiAL
podsumowujące wszystkie inicjatywy
podczas spotkania wyświetlona została
prezentacja z wszystkich inicjatyw, uczestnicy spotkania wzięli udział w ćwiczeniach
animacyjnych oraz warsztacie artystyczny

„Mozaika wspomnień” wydarzenie uświetniła wystawą rękodzieła powstała w ramach inicjatywy „Folk Wakacje”.
Dzięki realizacji projektu „ZaPLANujMY”
wytworzyło się wsparcie między instytucją,
a osobami które chcą zmieniać swoją okolicę, wiele przestrzeni wypiękniało i w wielu
miejscach na pewno zrodzą się kolejne
pomysły na następne działania. Powstała
również publikacja: Diagnozy potrzeb kulturowych mieszkańców gminy Gowarczów,
którą to możecie przeczytać wchodząc do
budynku CKiAL.
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Festyn Rodzinny
w Gowarczowie

o rocznej przerwie 15 sierpnia wrócił festyn rodzinny nawiązujący do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha „Jesteśmy razem”. Impreza miała bardzo bogaty
program, w którym każdy znalazł coś dla
siebie. Festyn rozpoczęły występy uczestników zajęć wokalnych CKiAL: Iga Grzelka,
Maja Wrońska, Maksymilian Król gościnnie
wystąpiła też młoda utalentowana wokalista ze Stąporkowa Natalia Boruń. Na dzieci
czekało mnóstwo darmowych dmuchanych
atrakcji oraz animatorzy PATIGO. Na scenie
wystąpił również p. Rafał Sak w repertuarze
starszych polskich klasyków.
Oficjalne gości i mieszkańców powitał Wójt
Gminy Stanisław Pacocha serdecznie dziękując za tak duże zaangażowanie i zgodną
współpracę wielu osób i instytucji w organizację imprezy, która już na stałe wpisała
się w harmonogram lokalnych wydarzeń,
życząc sobie i zebranym, żeby zeszłoroczna przerwa nie miała już miejsca. Wszystkim zebranym życzenia znakomitej zabawy
i gratulacje organizacji wydarzenia złożyli
Pan Grzegorz Piec – Starosta Konecki oraz
Pan Andrzej Szejna – poseł na Sejm RP.

F
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Tegoroczny IV już Turniej Sołectw Gminy
Gowarczów miał nieco innych charakter
i sołectwa za zadanie miały przegotować jak
najciekawszy film promujący dane sołectwo.
W turnieju udział wzięły trzy sołectwa Morzywół, Bębnów oraz Ruda Białaczowska, które
kolejno zdobyły 1,2 i 3 miejsce. Pula nagród
wynosiła 1500zł – każde z sołectw otrzymało
500 zł za pięknie przygotowane filmiki. Tegoroczny Wawrzyn również miał nieco inny
charakter. Wyróżnienie w postaci Wawrzynu
Specjalnego otrzymał zespół ludowy „Bębnowianka”, w uznaniu za rozwój i z gratulacjami obchodzonego 10-lecia.
Wśród licznych stoisk znalazły się jubileuszowe stoisko Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej z przekrojem prac, technik i wybranych wydarzeń z 15 letniej historii placówki,
Świetlicy Środowiskowej z rękodziełem i wystawą prac oraz wspaniałe stoiska sołectw
Bębnów i Ruda Białaczowska częstujące
smakołykami. Zaś na stoisku profilaktycznym promującym sczepiania można było np.
uzyskać informacje jak udzielić pierwszej pomocy. Nie zabrakło też dodatkowych atrakcji
i gastronomii.
Publiczność spragniona koncertów znakomicie bawiła się przy największych przebojach
zespołu Budka Suflera w wykonaniu lokalnego zespołu Sufler, współczesnych wersji
biesiadnych hitów w wykonaniu duetu Folkboys. Gwiazda wieczoru, zespól EXTAZY
przyciągnął bardzo duża ilość fanów muzyki
disco-dance. Taneczna zabawa trwała do
północy.

Powitanie lata w Giełzowie

estyn rodzinny w Giełzowie zorganizowany w lipcu br. finansowany był z funduszu sołeckiego. Wziął w nim udział pan
Wójt Stanisław Pacocha wraz z małżonką
Jolantą Pacocha, radna gminy Agnieszka
Ferensztejn, sołtys wsi Ireneusz Ferensztej oraz licznie przybyli mieszkańcy. Zabawa festynowa rozpoczęła się popołudniu
i trwała aż do zmroku. Mieszkańcy wraz ze
swoimi pociechami mogli skorzystać z wielu atrakcji, które na nich czekały. Zabawę
dzieciom umilili animatorzy, najmłodsi mogli skorzystać min. z dmuchanej zjeżdżalni,

placu zabaw oraz zamku. Odbyły się również zawody strażackie. Na mieszkańców
czekała kiełbaska z grilla a na najmłodszych wata cukrowa, lody oraz popcorn.

13/2021r.

„Mała plaża”
w Bębnowie

N

a wiosnę tego roku z funduszu sołeckiego został wyczyszczony mały zbiornik
wodny. Nadmienić należy, że w Bębnowie
mieszkają bardzo aktywni mieszkańcy. Dzięki
Nim w czynie społecznym powstała tu „mała
plaża” na której miejscowi z dziećmi wypoczywają. Serdeczne podziękowania należą
się pani radnej Katarzynie Sobczyńskiej oraz
panu radnemu Mariuszowi Kulecie za działania które przynoszą zawsze duże efekty.

Udany Festyn
Rodzinny
w Bębnowie

N

a placu sołeckim przy remizie w Bębnowie odbył się festyn Rodzinny dla mieszańców sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Podczas wydarzenia na najmłodszych
czekało mnóstwo darmowych atrakcji: zabawa na dmuchańcach, animatorzy, malowanie
buziek czy animacje CKiAL. Sołeckie stoisko
serwowało lokalne specjały. Oficjalnym powitaniem imprezę otworzył wójt Stanisław Pacocha oraz p. Katarzyna Sobczyńska (sołtys
i radna) i radny Mariusz Kuleta. Wśród gości
nie zabrakło też pań: Jolanty Pacochy – wiceprzewodniczącej rady powiatu oraz Justyny
Godlewskiej ze stowarzyszenia LGD „U Źródeł”. Na scenie muzycznie prezentowali się:
młoda solistka Iga Grzelka oraz zespoły ludowe „Bębnowianki” i goście specjalni „Smarkowianki”. Festyn prowadziła dyrektorka CKiAL
Elwira Sibiga-Gärtner. W późniejszych godzinach mieszkańcy bawili się przy muzyce
elektronicznej. Organizacja udanego wydarzenia to wynik dobrej współpracy i zaangażowana Rady sołeckiej, radnych, Pań z zespołu „Bębnowianka”, Gminy Gowarczów,
OSP Bębnów oraz mieszkańców i lokalnych
sponsorów.

BIULETYN INFORMACYJNY

O

Z ŻYCIA GMINY

13/2021r.

9

Kościółek św. Rocha
w Gowarczowie

dpust w kaplicy św. Rocha uznawany
jest za lokalną atrakcję, w której po prostu trzeba uczestniczyć. Co roku 16 sierpnia
mieszkańcy gminy obchodzą wielkie święto,
odpust, na który zjeżdżają nie tylko parafianie, ale również goście spoza Gowarczowa.
Jak głosi legenda, hrabia Tarnowski jadąc
karocą z rodziną ugrzązł w zdradliwych, gowarczowskich bagnach. Wówczas podróżni
zaczęli modlić się do Świętego Rocha i wie-

czorem, po długich staraniach, udało się ruszyć w dalszą drogę. Jako dar wdzięczności
wobec św. Rocha hrabia postawił w miejscu
zdarzenia drewnianą kaplicę.
Kaplicę tworzy nawa główna i prezbiterium.
Od frontu, wejście osłaniają dwie wieże, kryte cisem i ozdobione krzyżami. Ołtarz stylizowany jest na renesansowy a wykonano go
z gipsu i cegły. Korkowo – krzyżowe sklepienie powstało w ten sposób, że do bukszeli
z grubych desek przymocowano deski cieńsze, następnie płyty korkowe i dalej tynki wapienne i ozdoby z gipsu.
Zniszczenia jakim uległa kaplica na skutek
pożaru w XIX w. wymogły kompletny remont
obiektu. Odnowioną kaplicę udostępniono
ponownie parafianom w 1908 /1909 r.
Św. Roch to patron chorych na zarazę.
Urodził się w bogatej francuskiej rodzinie,
prawdopodobnie w XIV wieku. Po śmierci
rodziców rozdał wszystko ubogim i wyruszył
w drogę, by głosić chwałę Chrystusa. Zginął
po torturach, oskarżony o szpiegostwo. Według legendy w więzieniu, gdzie był przetrzymywany, znaleziono kartkę z informacją, że
zarażeni odzyskają zdrowie, gdy wezwą na
pomoc Rocha jako pośrednika. Ikonografia
przedstawia go jako żebraka w łachmanach,

z laską podróżną w ręku i z psem. Pies liże
mu rany lub biegnie obok.
W czasach panującej w naszej okolicy zarazy (na początku XX wieku) ale także w czasach współczesnych w czasie pandemii
wierni modlili się za wstawiennictwem św.
Rocha i to jego wstawiennictwu przypisuje
się na terenie naszej Parafii tak niską śmiertelność z powodu tych chorób.
Przy kościółku odbywały się też pierwsze
Festyny Rodzinne. I Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem „Jesteśmy razem” Gowarczów uroczystość odpustowa ku czci
św.Rocha odbył się z inicjatywy Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej w Gowarczowie 16
sierpnia 2005. W każdym kolejnym roku festyn ewoluował i od lat Gmina Gowarczów
z Panem Wójtem Stanisławem Pacochą
przy współpracy z CKiAL organizują wspaniały festyn z rozmaitymi atrakcjami cieszący
się wielką popularnością wśród przybyłych
mieszkańców, ale też i przybyłych na niego
gości.

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO
ZOSP RP GOWARCZÓW

W

gminie Gowarczów zakończyła się
kampania sprawozdawczo-wyborcza
w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Poszczególne jednostki OSP podsumowały
działalność za ostatnie 5 lat, przyjęły program na następną pięcioletnią kadencję
oraz wybrały nowe władze. W większości
jednostek we władzach nastąpiła zmiana
pokoleniowa, wielu druhów po kilkudziesięciu latach sprawowania funkcji prezesów,
naczelników OSP przekazało stery kierowania jednostkami młodszym kolegom. Na
prezesów i naczelników OSP wybrano:
– OSP Bernów, Janusza Urbańczyka
i Pawła Kałużę,
– OSP Bębnów, Rafała Raczyńskiego i Rafała Grzegorczyka,
– OSP Giełzów, Michała Kaniowskiego
i Łukasza Kołodziejczyka,
– OSP Gowarczów, Łukasza Bieleckiego
i Tadeusza Kosierkiewicza,
– OSP Korytków, Pawła Stańczyka i Adriana Wróbla,

– OSP Ruda Białaczowska, Mariusza Fabiszewskiego i Kamila Stępnia,
– OSP Skrzyszów, Tomasza Sobczyka
i Emila Juszyńskiego.
Zarząd Oddziału Gminnego skupia, koordynuje i wspiera działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie swojego
działania. Działalność OSP jest niezwykle
istotna z punktu widzenia funkcjonowania gminy. Średnio w roku jednostki OSP
wyjeżdżały ponad 130 razy do różnych
zdarzeń. Oprócz działań ratowniczo-gaśniczych strażacy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym gminy.
Są ważnym elementem systemu zarządzania kryzysowego, a w okresie pandemii
są angażowani do działań ratowniczych
związanych z COVID-19. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Gowarczowie druh Stanisław Pacocha
w swoim sprawozdaniu podkreślił zaangażowanie strażaków oraz mieszkańców
poszczególnych miejscowości przy mo-

dernizacji strażnic i świetlic wiejskich, co
w znacznym stopniu przyczyniło się do
poprawy warunków działalności jednostek
OSP i jakości realizowanych zadań statutowych. Zjazd przyjął program działania
oraz dokonał wyboru władz na kolejną kadencję.
Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP ponownie został wybrany
Stanisław Pacocha, a w skład prezydium
wchodzą: Paweł Stańczyk –Wiceprezes,
Mariusz Kot-Wiceprezes, Tadeusz Kosierkiewicz – Komendant gminny, Mariusz
Fabiszewski – Sekretarz, Rafał Raczyński – Skarbnik, Katarzyna Chochulska
– Członek prezydium. W Zjeździe uczestniczyli: Tadeusz Nowakowski – Sekretarz
ZOP i Wojewódzkiego ZOSP RP oraz asp.
sztab. Piotr Sadko z Komendy Powiatowej
PSP w Końskich.
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100 latek w Gminie
Gowarczów

T
16

par z terenu gminy Gowarczów obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Pomimo niesprzyjającego czasu udało się
w końcu zorganizować tą niezwykłą uroczystość. Obchody 50-lecia
pożycia małżeńskiego, rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Gowarczowie, po zakończeniu mszy proboszcz ks. Piotr Mucha wręczył naszym parom pamiątki. Druga część
uroczystości odbyła się w remizie OSP w Gowarczowie. Wójt Gminy
Stanisław Pacocha, a zarazem Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Magdaleną
Jarzębowską rozpoczęli uroczystości od złożenia życzeń jubilatom
oraz wręczyli medale przyznane przez władze państwowe. Podczas
uroczystości nie mogło zabraknąć symbolicznej lampki szampana,
wspaniałych życzeń, tortu oraz odśpiewania naszym parom ”stu lat”.
Uroczystość uświetnił wykon dwóch utworów muzycznych Dyrektor
CKiAL w Gowarczowie Pani Elwiry Sibigi- Gärtner. Dodatkowo zaproszeni goście mogli podziwiać fragment wystawy obrazów poświęconych Katarzynie Gärtner.
Wszystkim Jubilatom również tym którzy nie mogli być obecni podczas uroczystości życzymy raz jeszcze długich i pogodnych lat życia
w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu oraz zrealizowaniu wszystkich zamierzeń i planów.

eodor Petrus to kolejny
mieszkaniec gminy Gowarczów, który obchodził
100 lecie swoich urodzin.
Można by powiedzieć, że
klimat w gminie Gowarczów
sprzyja długowieczności. To
właśnie z gminy Gowarczów
pochodzi najstarszy żyjący
mężczyzna w Polsce Pan
Stanisław Kowalski, który
w kwietniu tego roku obchodził 111 urodziny.
Pan Teodor Petrus urodził się
28 sierpnia 1921 r. w Skrzyszowie, gdzie mieszka do
dnia dzisiejszego. Cieszy się dobrym zdrowiem, a jego ulubionym zajęciem jest praca w ogródku. Pan Teodor był dwukrotnie żonaty, doczekał się córki i dwóch synów, 13 wnucząt,
11 prawnucząt oraz 6 pasierbów z liczną rodziną. Pan Teodor
w czasie wojny został wywieziony na roboty do Niemiec. Po
5 latach wrócił do rodzinnego Skrzyszowa. W okresie aktywności zawodowej, był min. piekarzem.
Uroczystość jubileuszowa zgromadziła liczną rodzinę i znajomych. Wśród gości był również Zastępca Wójta Gminy
Gowarczów Jan Wieruszewski, który w imieniu Wójta Stanisława Pacochy oraz władz samorządowych Gminy Gowarczów przekazał jubilatowi życzenia, kwiaty oraz upominek.

Coroczne spotkanie w Ludwinowie

T

radycyjnie już ostatnia niedziela sierpnia to dzień, w którym liczne
grono osób spotyka się na placu w Ludwinowe podczas uroczystości wspominających wysiedlonych w latach 50-tych mieszkańców
wsi: Kacprów, Zapniów, Eugeniów, Gąsiorów, Józefów, Miłaków, Rogówek, Brzeźnica, Wola Nosowa, Sznarki, Huta Stara, Ludwinów,
Budki, Januchta, Komaszyce, Bębnów, Barycz i Morzywół.
Mszę świętą celebrował proboszcz gowarczowskiej parafii ks. Piotr
Mucha kierując do zebranych zarówno Słowo Boże jak i uznanie
dla ważności kultywowania corocznych spotkań szczególnie dla
samych wysiedlonych i ich rodzin. Pan Jan Wieruszewski – zastępca wójta gminy Gowarczów, również odniósł się do historii
sprzed ponad pól wieku i zwrócił się z apelem o podzielenie się
archiwaliami, by pamięć o tym fragmencie historii regionu mogła
być wciąż żywa. W podobnym duchu przemawiał tez sam inicjator
spotkań Henryk Pargieła, od wielu lat zaangażowany w upamięt-

nianie i pielęgnowanie miejsca wysiedleń. (Z początkiem października br. dotarła do nas niezwykle przykra informacja o śmierci
Henryka Pargieły który zmarł podczas pielgrzymki leśników do
Ostrej Bramy w Skarżysku-Kamiennej).
Również sami wysiedleni oraz ich rodziny podkreślali potrzebę nie
tylko corocznych spotkań ale wyrazili też chęć bliższego poznania
się i częstszych zjazdów.
Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Elwira SibigaGärtner przytoczyła fragment pracy magisterskiej nawiązującej
do wspominanych wydarzeń i również podziękowała wszystkim,
którzy włączyli się w przygotowanie i organizację wydarzenia m.in.
Paniom sołtys z miejscowości Brzeźnica, Miłaków, Rogówek wraz
z zaangażowanymi mieszkańcami za przygotowanie poczęstunku
i przygotowanie ołtarza, druhom jednostek OSP oraz Weronice
Dróżdż i Wiktorii Dobosz za wokalną oprawę mszy.
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11 Listopada
– Święto Niepodległości

Gowarczowie uroczystości w 103
rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości rozpoczęły się o godzinie
11:30 na Cmentarzu Parafialnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza wspólną modlitwą. W uroczystości wziął udział pan Wójt
Stanisław Pacocha, Przewodniczący Rady
Gminy Sławomir Stańczyk, Proboszcz Piotr
Mucha, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha, Radni Rady Gminy
Tomasz Młynarczyk, Marian Żurawski, Mariusz Kuleta, Paweł Stańczyk, Emil Juszyński a także uczniowie na czele z Dyrektorem
Pawłem Skowronem, Wicedyrektor Iwoną
Kłosek godnie reprezentowali społeczność
szkolną. Delegacje pocztów sztandarowych
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gowarczowie, z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Gowarczów. Po modlitwie przewodniczący Rady
Gminy, Wójt Gminy oraz wicedyrektor
szkoły złożyli wieniec na tymże grobie oraz
zapalone zostały znicze przez wiceprzewodniczącą Rady Powiatu i Radnego Mariana Żurawskiego. Wójt Gminy w krótkich
słowach wyraził wdzięczność tym którzy
poświęcili dla nas życie. Po uroczystościach
na cmentarzu uczestnicy udali się do kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła gdzie
kontynuowane były uroczystości związane

z obchodami Święta Niepodległości. Msza
święta rozpoczęła się o 12.00 Mazurkiem
Dąbrowskiego. Uroczystości zakończyły się
przemówieniem Pana Wójta Stanisława Pacochy pod tablicą upamiętniającą Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Kamiennej Woli. Podczas przemowy Wójt
Gminy po raz drugi wyraził wdzięczność
tym co zmarli za Ojczyznę oddając to co
mieli najcenniejsze – życie, podziękował
również przybyłym gościom i mieszkańcom.
Przemówienie poprzedziło złożenie wieńca
i zapalenie zniczy pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego przez Wójta Stanisława
Pacochę, sołtysa Kamiennej Woli Krzysztofa Szlęzaka i wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Tomasza Młynarczyka w obecności wcześniej wspomnianych uczestników
i mieszkańców którzy również w milczeniu
oddali hołd poległym.

Wycieczka
historyczno
-edukacyjna

W

październiku br. odbyła się wycieczka edukacyjna młodzieży po regionie
świętokrzyskim. Celem wycieczki było poznanie dziedzictwa kulturowego i społecznego regionu, kształtowanie świadomości
historycznej poprzez krzewienie wiedzy na
temat II wojny światowej i kultywowanie
pamięci o jej ofiarach, budzenie zainteresowania historią i rozwój postaw patriotycznych. W wycieczce udział wzięło 48
uczniów klas V – VIII oraz nauczyciele:
Anna Arcab, Katarzyna Kuleta, Jolanta
Sobczyńska, Monika Trawińska, Mateusz
Żyszczyński. Organizatorem wycieczki
była Jolanta Sobczyńska oraz Katarzyna Kuleta. Pierwszym punktem wycieczki
było zwiedzanie Muzeum im. Orła Białego
w Skarżysku – Kamiennej.
Wystawa „Z ziemi włoskiej do Polski..” czyli dzieje Mazurka Dąbrowskiego. Godne

uwagi było 130 obiektów zgromadzonych
na placu muzealnym, w tym : śmigłowiec
SM – 2 oraz działo niemieckie STuG IV.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w
Michniowie. W skład mauzoleum wchodzą obecnie: Dom Pamięci Narodowej,
Sanktuarium Męczeńskich Wsi Polskich,
cmentarz i mogiła ofiar pacyfikacji oraz
pomnik – „Pieta Michniowska”. Mauzoleum
w Michniowie jest wyjątkowym muzeum,
którego głównym celem jest zachowanie
pamięci o 817 spacyfikowanych w czasie
II wojny światowej wsiach polskich. Budynek ma postać Domu – Chaty, składa się
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Szkolne
Obchody
Święta Niepodległości

U

czniowie szkoły podstawowej w różnoraki sposób uczcili 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedszkolaki, klasy pierwsze i drugie o godzinie
11:11 uroczyście i w odświętnych strojach
odśpiewali w swoich klasach „Mazurka Dąbrowskiego”. Uczniowie klas II odwiedzili
wraz ze swoimi wychowawcami, Panią Renatą Ptaszek i Panią Jolantą Żyszczyńską
Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym i oddali cześć bohaterom
obrony Ojczyzny. Dzieci z klas młodszych
przygotowały interesujące prace plastyczne, które wyeksponowano na korytarzach
szkolnych. Uczniowie klas czwartych
przygotowali pod opieką Pani Iwony Zając
i Pani Jolanty Sobczyńskiej montaż słowno
- muzyczny skierowany do uczniów klas III,
nauczycieli, pracowników. Apel rozpoczął
się zaśpiewaniem Hymnu Państwowego.
Wszelkie obchody wpisały się w przystąpienie szkoły do akcji #SzkołaDoHymnu
organizowanej przez MEiN.

z segmentów zamkniętych i otwartych. Na
całej długości budynku zostały wykonane
przerwy w ścianach – przeszklone przegrody oddzielające od siebie poszczególne
części. „Świat powinien wiedzieć, ile nas
Polaków kosztowało prawo do swojego
miejsca na ziemi” – te słowa Jana Pawła II, papieża Polaka, stały się mottem
utworzonego Mauzoleum Martyrologii Wsi
Polskich.
Następnie uczestnicy wycieczki udali się
do Wąchocka. Opactwo cystersów jest jednym z najcenniejszych i najlepiej zachowanych romańskich założeń klasztornych
w Polsce. Po zwiedzaniu wnętrza klasztoru
uczestnicy udali się pod pomnik gen. Mariana Langiewicza – dyktatora Powstania
Styczniowego. Taka lekcja historii będzie
dobrym punktem odniesienia w budowaniu
przyszłości, przy jednoczesnym szacunku
do przeszłości.
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„Do sukcesu nie ma windy.
Trzeba iść po schodach”

ierwszoklasiści uroczyście złożyli ślubowanie zostając oficjalnie włączeni do
szklonej społeczności. Akademię prowadziła sympatyczna para uczniów ze starszych
klas. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły
uczniowie oraz wszyscy zebrani wspólnie

odśpiewali hymn. Uczniowie klas I a oraz I b
pod okiem wychowawczyń: Ilony Pacan oraz
Małgorzaty Czarny zaprezentowali program
artystyczny, na który składały się nie tylko
wdzięczne rymowanki i piosenki ale też prezentacja taneczna.

13/2021r.

Tradycyjnie dyrektorzy szkoły Paweł Skowron oraz Iwona Kłosek dokonali pasowania
na pierwszoklasistów poprzez dotknięcie
wielkim ołówkiem ramienia każdego dziecka.
W swoich przemówieniach zarówno Pani
Sekretarz Marzena Dziewit jak i Dyrektorzy
serdecznie witali nowych uczniów szkoły
życząc zarówno wspaniałych wyników w
nauce jak i wielu radosnych chwil spędzonych w murach szkoły.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz książkowe upominki i łakocie. Po zakończeniu części oficjalnej dumni chętnie
pozowali do zdjęć.

„Teatr Niewielki Poezji
Własnej”

P

Narodowe
Czytanie

o raz kolejny Gmina Gowarczów włączyła się w akcję Narodowego Czytania. Tegorocznym prezentowanym tekstem
był dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność
Pani Dulskiej”.

Zaproszonych gości oraz widownię zebranych w sali kameralnej Centrum Kultury
i Aktywności Lokalnej powitała Pani Elwira
Sibiga-Gärtner, a Pani Małgorzata Mastalerz – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej odczytała list Prezydenta RP.
Fragmenty dramatu w klimatycznej scenografii czytali: Pani Marzena Dziewit –
sekretarz gminy Gowarczów jako Dulska,
dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Gowarczowie Pan Paweł Skowron jako Zbyszko
i Pani Iwona Kłosek jako Mela, nauczycielka Pani Anna Arcab w roli Hanki oraz Kinga Banasik – uczennica jako Hesia. Filmik
z wydarzenia udostępniony został na kanałach internetowych CKiAL (youtube i fb)
stronie szkoły podstawowej oraz stronie
gminy Gowarczów.

DZIEŃ
EDUKACJI
NARODOWEJ

D

W

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Gowarczowie obchodzono Dzień
Edukacji Narodowej. Serdeczne podziękowania za nieustającą motywację do
zdobywania wiedzy wszystkim nauczycielom w imieniu Władz Gminy składała Pani
Marzena Dziewit Sekretarz Gminy Pan
Dyrektor Szkoły Paweł Skowron również
dziękował za codzienną pracę wkładaną
w wykształcenie młodego pokolenia, pasję
oraz entuzjazm w działaniu na rzecz szkoły
i przedszkola. W tym szczególnym dniu nauczyciele przyjęli z rąk Pani Marzeny Dziewit oraz Pana Pawła Skowrona Nagrody
Wójta oraz Nagrody Dyrektora. Nagrody
Dyrektora otrzymali również pracownicy
obsługi. Serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.

ziałający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu odwiedził CKiAL w sierpniu br. Spektakl „Podróż do wnętrza nas
samych czyli po drugiej stronie okna” stworzony został z utworów poetyckich napisanych przez samych wykonawców - aktorów
: Alicję Dzidę, Miłosza Bogacza, Samuela
Łucjana i Oskara Frydeckiego – licealistów
i ośmioklasistów. Intymna i szczera rozmowa ze samym sobą o problemach młodych
ludzi... może być zaskoczeniem dla dorosłych. To ważny przekaz młodych, wrażliwych, utalentowanych osób. Porusza on
tematykę relacji z rzeczywistością, innymi
osobami mówi o miłości, przyjaźni , obecności Boga w życiu, a także o uzależnieniach co ma wydźwięk profilaktyczny. Miedzy kolejnymi recytacjami zwracającymi
się do widzów pojawiają się trzy plastyczne wizje symboliczne opatrzone jedynie
muzyką… robią one wrażenie i zmuszają
do refleksji…. Spektakl jest kreacją zbiorową poprzedzoną kilkuminutowym filmem
z powstawania spektaklu. Muzykę skomponował Jacek Kowalski Krawczyk. Opiekunem twórczej młodzieży jest Pan Adam
Radosz, doświadczony instruktor teatralny,
który przeprowadził też z uczestnikami
wydarzenia warsztaty „Dotknijmy teatru”
wprowadzając zebranych w najbardziej
podstawowe tajniki aktorstwa.
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CKiAL ruszy
z nowymi
zajęciami
w ramach
projektu „TIK
w instytucji
kultury #1”

J

uż niedługo zaprosimy Was do wspólnej
zabawy z nowymi technologiami.
W ramach przystąpienia do realizacji Projektu „TIK w instytucji kultury #1” #tikdlainstytucjikultury Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie pozyskało
nowe sprzęty, a po cyklu szkoleń instruktorki zdobędą dodatkowe umiejętności,
dzięki którym w jednostce będą odbywały
się zajęcia z programowania oraz kompetencji medialnych.

Odebrane sprzęty i akcesoria: laptopy,
tablet, a zwłaszcza zestaw LEGO Mindstorms i gra Scottie Go!, sprawią, że te
edukacyjne spotkania z pewnością będą
świetną zabawą dla naszych uczestników
w wieku 10-18 lat.
Z końcem października br. Pani dyrektor
Elwira Sibiga-Gärtner podpisała umowę
z dyrektorką projektu ze Stowarzyszenia
Nowe Oblicze Edukacji Panią Edytą Kraską oraz asystentką projektu Katarzyną
Wojcą.
W projekcie uczestniczą również inne
ośrodki kultury z naszego powiatu. Zajęcia
w CKiAL prowadzone będą przez Panie
Małgorzatę Żurawską i Dorotę Krzciuk na
przełomie zimy i wiosny zbliżającego się
nowego roku. Projekt skierowany do pracowników instytucji kultury oraz uczniów
klas starszych w wieku 10-18 lat jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)

T
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AKCJA WAKACYJNA

egoroczne wakacje z CKiAL były intensywnym czasem spędzonym w plenerze,
który rozpoczęliśmy kreatywnym rajdem
pieszym trasą nordic walking Gowarczów
- Komaszyce – Gowarczów. Po drodze na
uczestników czekały zadania i zagadki, które
wspólnie musieli rozwiązać, aby dalej kontynuować przygodę trasą, która doprowadziła
do placu przy świetlicy sołeckiej. Na miejscu
na młodszych czekało mnóstwo plenerowych
zabaw, a starsi uczestnicy mogli wspólnie
wspominać dawne czasy, nie zabrakło też
ciepłej przekąski w formie piknikowej.

Kolejny tydzień akcji wakacyjnej upłynął pod
znakiem spotkań: z muzyką, z legendami
i zagadkami. Podczas zajęć muzycznych
uczestnicy poznali bliżej wybrane instrumenty muzyczne, mogli zagrać na perkusji, pianinie i instrumentach perkusyjnych. Następnie
uczestnicy zajęć wybrali się na wyprawę po
Gowarczowie śladami legendy o niedźwiedziu, aby w kolejnym etapie móc ulepić
pamiątkowy magnes nawiązujący do miejscowości, nie zabrakło również mini zabaw
w inscenizację popularnych Polskich legend.
Podczas zajęć w ramach akcji wakacyjnej
w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej nie
brakowało elementów edukacyjnych, ciekawie spędzony dzień z zagadkami rozbudził
chęć poznania okolicy.
Podążając śladem lokalnej historii i legend,
dzięki życzliwości gowarczowskich kapłanów, młodzi odkrywcy mieli niepowtarzalną
okazję wejść do kościółka św. Rocha. Ksiądz
Adam Głuszek przybliżył sylwetkę patrona,
którego rola jest bardzo istotna w obecnych
czasach – wszak chroni od zarazy. Uczestnicy poznali historię kościółka i legendy z nim
związane. Równie ciekawe były historie,
związane z kościołem parafialnym, odczytywanie tablic oraz wspinaczka na chór. Młodzi
podczas dnia zagadek mieli także za zadanie wskazać na mapie Gowarczów, narysować herb oraz podpytać swoich najbliższych
o lokalne legendy i ciekawe historie.
Z końcem lipca akcja wakacyjna zawitała do
Skrzyszowa, gdzie przez trzy dni warsztatów
kreatywnie i twórczo działaliśmy w przestrzeni sołeckiej.
Mnóstwo zabaw muzycznych rozkręciły dzieciaki do pracy, dzięki czemu powstał projekt

muralu nawiązujący do kolorowej ekspresji
muzycznej, zaprojektowaliśmy dwie piniaty,
które z ochotą wykonali uczestnicy warsztatów. Oczywiście nie zabrakło również finału
podsumowującego działania z niespodziankami i wieloma atrakcjami.

Dzięki zaproszeniu Gminnej Biblioteki Publicznej, CKiAL w sali kameralnej gościło
Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska. W spektaklu pt. „W leśnym sądzie niejeden bohater
dziś zasiądzie” czyli bajka o zasadach dobrego wychowania - niezwykle pouczająca
historia w zabawny sposób ukazująca wady
nad którymi w każdym wieku należy pracować. Widownia żywo reagowała na grane
przez aktorów postaci z bajki. Spektakl był
miłą atrakcją kulturalna podczas wakacji,
która dostępna była dla każdego chętnego.
Z początkiem sierpnia trzy dniowe szaleństwo w Kamiennej Woli zakończone sukcesem.

Działo się bardzo dużo, a to za sprawą:
warsztatów robienia piniaty, wspólnego
malowania przestrzeni sołeckiej, tworzenia
muralu w sali do gier, warsztatów robienia
ulubionych zwierzątek z balonów czy zabaw animacyjnych które przypadły do gustu
uczestnikom zajęć wakacyjnych.
Dodatkową niespodzianką była wizyta pasjonata filatelistyki Pana Kazimierza Kowalskiego, który swoją bogatą wiedzą podzielił się
z dziećmi i młodzieżą, a dodatkowo pokazał
kolekcję znaczków których posiada ponad
200 klaserów o różnorodnej tematyce.
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„Regionalnie Kulturalnie”
w ramach programu „EtnoPolska” 2021

Z

początkiem czerwca CKiAL rozpoczęło
realizację projektu którego celem było
wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej i więzi międzypokoleniowej jak również
popularyzacja tradycji ludowych i bogactwa
kulturowego regionu wśród społeczności
gminnej oraz promowanie i odkrywanie lokalnych twórców poprzez działania skierowane na dwa nurty działalności: rękodziele
i ludowych pieśniach.
Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy pn „Tworzymy RękoDZIEŁKO”
połączony był z wyjazdem edukacyjnym do
Zalipia – małej małopolskiej wsi, która słynie ze zwyczaju malowania domów w tradycyjne motywy kwiatowe. Uczestnicy zapoznali się z historią i tradycją malowanek
zalipiańskich podczas warsztatów w Domu
Malarek (miejscowym domu kultury) ozdabiając drewniane deseczki. Następnie wybrali się na spacer po wiosce podziwiając
okoliczne gospodarstwa, które co roku
startują do lokalnego konkursu „Malowana
Chata” kultywując tradycję przez przyozdabianie zarówno budynków gospodarczych
jak i mieszkalnych, studni, piwnic, kapliczek czy ogrodzeń. Charakterystycznych
motywów nie zabrakło też w kościele parafialnym.

Kolejnym warsztatem były zajęcia w grupach wprowadzające w tajniki komiksu.
Prowadząca, Berenika Kołomycka - autorka m.im. pięknej serii „Malutki Lisek i Wielki Dzik” przygotowała nie lada wyzwania.
Młodsza grupa stworzyła komiks, którego
bohaterką była Wiewiórka - jedna z postaci
pojawiająca się w serii, zaś grupa starsza
stworzyła własne historyjki z nieoczywistymi bohaterami.
Spotkanie przyniosło wiele radości, pobudziło kreatywność uczestników i zapoznało
z nowymi technikami.
Podczas trzech następnych serii zajęć
warsztatowych kolejnymi technikami rękodzielniczymi z jakimi zetknęli się uczestnicy naszych kreatywnych spotkań były:

płaskorzeźba, sploty sznurkowe oraz malowanie na tkaninie.
Spotkania prowadziły instruktorki plastyki
CKiAL – panie Małgorzata Gałązka i Małgorzata Żurawska.
Stworzone prace złożyły się na powstanie
wystawy „RękoDZIEŁKO”.

Po raz drugi zorganizowany został konkurs doceniający i promujący lokalnych
twórców w postaci II Konkursu „Lokalne
RękoDZIEŁO” skierowanego do dorosłych
pasjonatów, różnorodnych technik rękodzielniczych z terenu powiatu koneckiego. Jedno zgłoszenie mogło zawierać trzy
prace o różnej tematyce, zgodnej z regulaminem konkursu, najlepiej inspirowanej
motywami regionalnymi. 23 września br.
komisja w składzie Edyta Cieślik-Moczek
(przewodnicząca), Marzena Michałowska
-Kowalik (członek) oraz Mariola Saternus
(członek) spośród 17 prac rękodzielników
z terenu powiatu koneckiego postanowiła
przyznać następujące nagrody wprowadzając podział na kategorie:
I miejsce / kategoria ceramika – Aldony
Mireckiej , I miejsce / kategoria rzeźba –
Mariana Pikuły, I miejsce / kategoria koronka-haft – Barbara Dajer, NAGRODA SPECJALNA – Waldemar Hajrych
Ponadto na wyróżnienie zasłużyli wszyscy pozostali uczestnicy (Elżbieta Drozd,
Elżbieta Duda, Jolanta Makuch, Sabina
Mastalerz, Ewa Muszyńska, Janina Malicka, Monika Nowak, Bogumiła Nowocień,
Wojciech Pargieła, Elżbieta Piwowarczyk,
Paweł Stasiński, Jacek Sutowicz, Zofia Lewandowska. Wirtualna wystawa dostępna
jest na stronie CKiAL.

Wydarzenie połączone było z otwarciem
drugiej wystawy pn. „RękoDZIEŁKO”
złożonej z prac dzieci i młodzieży, która
podczas cyklu warsztatów od czerwca
do września rozwijała swoje umiejętności
z różnych technik.
Z końcem okresu wakacyjnego rozpoczęły
się spotkania wokalne. Podczas zajęć, prowadząca p. Ewa Gula przeprowadziła autorskie warsztaty wokalne z opracowaniem
wokalnym wybranych utworów z zespołem
ludowym „Bębnowianka”oraz przygotowaniem wokalnym do koncertu podsumowującego zadanie „Regionalnie Kulturalnie”.
Podczas kilkunastu godzin Panie z zespołu
zapoznały się z różnymi wspomagającymi
ćwiczeniami emisyjnymi i poznały nowe
pieśni z regionu.
Cześć z nich została opracowana dla całego składu a kilka utworów opracowanych
zostało specjalnie dla młodszych dziewczyn z zespołu, które podczas koncertu finałowego zaprezentowały mini recital solo.
Dla wzmocnia więzi wewnątrz zespołu
oraz promocji formacji zespół „Bębnowianka” gościł w Muzeum Wsi Kieleckiej - Park
Etnograficzny w Tokarni, gdzie miał zorganizowaną sesję foto – video, która będzie
piękną pamiątką z obecnego okresu funkcjonowania zespołu.

Zwieńczeniem projektu był koncert 24
września br. w sali kameralnej CKiAL
podsumowujący projekt „Regionalnie
Kulturalnie”. Na scenie wstąpiły zespoły
„Bębnowianka” z prezentacją materiału
opracowanego podczas cyklu warsztatów
oraz zaproszony zespół „Królewiaczki”
z gminy Smyków, który tworzony jest przez
dzieci i młodzież.
Finał projektu był szansą na międzypokoleniową wymianę doświadczeń i wzajemnej inspiracji wśród uczestników z różnych
grup wiekowych, jednak ceniących sobie
podobne dziedziny sztuki.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego Centrum
Kultury EtnoPolska 2021

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Gowarczowie w 2021 roku
otrzymała dofinansowanie w kwocie 7500 zł w ramach:
„Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1
Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp
do nowości wydawniczych”
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Dzięki dofinansowaniu biblioteka zwiększy zakup nowości wydawniczych dla różnych
grup wiekowych.

15

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Drodzy
Czytelnicy!
Informujemy, że Gminna Biblioteka
Publiczna w Gowarczowie w 2021 roku
otrzymała dofinansowanie
w kwocie 7500 zł w ramach:
„Programu Wieloletniego Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek
publicznych Kierunek Interwencji 1.1.
Zakup i zdalny dostęp
do nowości wydawniczych”
Dzięki dofinansowaniu biblioteka
zwiększy zakup nowości wydawniczych
dla różnych grup wiekowych.
Na terenie Gminy Gowarczów od roku
2011 działa Gminny Zespół ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego
należy między innymi :diagnozowanie
problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie, inicjowanie działań
w stosunku do osób stosujących przemoc
w rodzinie, rozpowszechnianie informacji
o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
Wiele instytucji organizacji obecnie angażuje się w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizowane
są kampanie, jedną z nich jest ,,16 Dni Bez
Przemocy” poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy w rodzinie. Każdy z nas ma
prawo i obowiązek reagować na przemoc
w rodzinie.
Pod tymi numerami otrzymasz wsparcie
i pomoc:
• Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gowarczowie : 486 724 037 wew. 242, 243
• Komenda Powiatowa Policji Końskie
478 047 200,112, 997
• infolinia ,,Niebieska Linia”(czynny całą
dobę) dla ofiar przemocy 800 120 002
• telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 czynny całą dobę
Całodobowy telefon zaufania dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie fundacja Centrum Praw Kobiet 600 070 717

F

unkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej
rozpoczęło się później niż w poprzednich
latach dopiero od czerwca natomiast czynna będzie do końca roku. Młodzież liczy, że
kolejny sezon rozpocznie się wcześniej i już
wczesną wiosną będą mogli planować nowy
sezon. Do placówki uczęszcza 20 wychowanków w wieku między 13 a 18 lat. Spotkania dobywają się od poniedziałku do piątku
w godzinach między 12.00 a 18.00. Mimo
krótszego czasu świetlicy jak zwykle zostało
podjęte wiele działań i aż huczało od pracy. Zajęcia rozpoczęli online łamigłówkami
i zagadkami z okazji Dnia Dziecka, a potem
ruszyli pełną parą z codziennymi zajęciami
na których to: malują, kleją, szyją, haftują,
wyplatają, a nawet gotują. Jednym słowem
miło i kreatywnie spędzają czas. Oprócz codziennych prac biorą również udział w działaniach CKiAL, min. część grupy w czerwcu uczestniczyła w warsztatach z projektu
„EtnoPolska 2021”, miło wspominają wycieczkę do Zalipia.
W lipcu natomiast młodzież przyłączyła
się do dekoracji sali w gowarczowskiej re-

DNI OTWARTE
w CKiAL

W

nowym sezonie zaprosiliśmy uczniów
klas I -VI Szkoły Podstawowej w Gowarczowie na organizowany po raz pierwszy kreatywne Dni Otwarte Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej wprowadzający
w zakres zajęć proponowanych na sezon
2021/2022

mizie na uroczystość Złotych Godów par
małżeńskich z naszej gminy, także w lipcu
rozpoczęli prace renowacyjne w sali świetlicowej, które trwały blisko trzy tygodnie.
Ogrom pracy z czyszczeniem, malowaniem
ścian i mebli, a wszystko to wykonali sami
uczestnicy zajęć świetlicowych z instruktorką
Panią Teresą Boba i jak sami mówią to również dzięki wsparciu i uprzejmości dyrektora
Pana Pawła Skowrona, który wyraził zgodę
na renowacje oraz udzielił wielu cennych rad
dotyczących tego, jak przeprowadzić niektóre prace, czym i jakimi środkami, jak również
użyczył narzędzi do pracy, co pozwoliło na
sprawne odnowienie sali, za co serdecznie
dziękują. Młodzież również spisała się na
medal. W przerwach na odpoczynek mieli
jeszcze ochotę tworzyć rękodzieło w sali
obok. Z początkiem sierpnia rozpoczęli przygotowywania prac na stoisko wystawowe,
które można było podziwiać 15 sierpnia na
festynie w Gowarczowie. Wiele można by
pisać o aktywnej młodzieży, ale najlepiej
zajrzeć na ich stronę - aby być na bieżąco:
profil na facebooku „Świetlica środowiskowa
w Gowarczowie” do czego szczerze zachęcamy i serdecznie zapraszamy.

Drodzy
Czytelnicy!
Krótki program artystyczny przygotowali:
P. Małgorzata Żurawska - instruktorka pracowni kreatywnej
P. Dorota Krzciuk - animatorka kultury
P. Zaborowski - instruktor pracowni muzycznej
Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej: Małgorzata Mastalerz oraz Renata Pluta.
oraz chętni uczniowie
Opracowanie filmu Piotr Zaborowski

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gowarczowie brała udział w akcji
„Przerwa na Wspólne Czytanie”
organizowane przez Kinder Mleczna
Kanapka. Wygraliśmy w głosowaniu
komplet książek od wydawnictwa Trefl
o wartości 500 zł. Dziękujemy za zgłoszenie naszej biblioteki do udziału
w akcji „Przerwa na Wspólne
Czytanie” i składamy serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy
poświęcili swój czas oddając głosy
na naszą bibliotekę.
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Pielęgnacja boiska „Tęczy”

P
D

zięki wsparciu Wójta Gminy Gowarczów i Prezesa Klubu, wykorzystując przerwę w treningach po sezonie,
dokonano regeneracji boiska w postaci
wertykulacji, piaskowania oraz wymiany
zniszczonych fragmentów murawy w polu
bramkowym.

Ponadto systematyczne podlewanie, koszenie oraz nawożenie profesjonalnym
nawozem pozwala zachować dobry stan
techniczny nawierzchni. Boisko klubu jest
w doskonałym stanie znacząco poprawia
to jakość treningów i jak mówią sami zawodnicy ci młodsi i starsi, dużo chętniej
trenują rozwijając swoje umiejętności.
Klub Sportowy Tęcza Gowarczów w sezonie
2020/2021 zajął bezpieczne 9 miejsce z dorobkiem 29 pkt. Najlepszym strzelcem drużyny został Grzegorz Gałązka, który strzelił
15 bramek. Niestety kontuzja zawodnika

w połowie rundy wiosennej uniemożliwiła
poprawienie dorobku bramkowego.
Rundę jesienną Tęcza kończy na 12 miejscu w tabeli.
Podopieczni trenera Emila Pendowskiego w tym roku zanotowała bardzo dobre
występy w lidze Orlika Młodszego gdzie
rywalizowali z: Radiators Stąporków, AP
Champions Stąporków, PAS Skarżysko I,
PAS Skarżysko II. Młoda Tęcza poradziła
sobie świetnie, zaliczając dużo wygranych
meczy. Bramkarz Filip Kaniowski został
powołany na konsultacje kadry wojewódzkiej rocznika 2011 – godnie reprezentował
barwy klubu i na pewno nie będą to jego
ostatnie powołania. Uznanie jednak należy
się wszystkim zawodnikom gdyż zawsze
chętnie uczestniczyli w meczach ligowych
i na turniejach. Najlepszym dowodem zaangażowania są wyniki młodych sportowców w Turnieju Charytatywnym który odbył
się 23 października br. w Skarżysku Kamiennej. Młodziki Tęczy wygrały z Cracovią Kraków 5 : 1. W pozostałych meczach
prezentowali świetny poziom, powracając
z turnieju z trzema wygranymi i jedną porażką . Sparing z Radiators Stąporków,
który zawodnicy wygrali z wynikiem 11:1
pokazuje potencjał zespołu. Dla Młodej Tęczy nie ma rzeczy niemożliwych.

Zbiornik wodny w Gowarczowie

N

a terenie działki gminnej w Gowarczowie przy szkole podstawowej znajduje się urokliwy zbiornik wodny pełniący
rolę stawu rybnego. Stawem zajmuje się
miejscowe stowarzyszenie wędkarskie
„KARAŚ”, cyklicznie odbywają się zawody wędkarskie, w których to biorą udział
członkowie stowarzyszenia. Prezesem zarządu jest Bogdan Marek Rynkiewicz zaś
wiceprezesem zarządu jest Robert Bartosz
Borowiecki. Otoczenie stawu sprzyja spotkaniom mieszkańców Gowarczowa. Organizowane są tam między innymi ogniska,
spotkania integracyjne oraz dzieci z pobliskiej szkoły organizują pikniki. W sąsiedz-

twie stawu znajduje się duża drewniana
altana, w której można spędzić miło czas,
odpocząć czy schronić się przed słońcem
bądź deszczem.
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Wytańczyła
sukces

od ogromnym wrażeniem zawodniczki
Stowarzyszenia Studia Tańca Point wróciły z Zakopanego, gdzie odbył się NOSALOWY INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
- turniej w pięknym miejscu na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym. Znalazło to
również odbicie w klasyfikacji, zawodnicy ST
Point pokazali się z jak najlepszej strony i oto
wyniki :
I Miejsce Zuzanna Sarba w kategorii solo salsa 13- 16 lat
I Miejsce Zuzanna Sarba w kategorii solo bachata 13-16 lat
I Miejsce Zuzanna Sarba i Gabriela Pałgan
w kategorii duety salsa 13-16 lat
I Miejsce Zuzanna Sarba i Gabriela Pałgan
w kategorii duety bachata 13-16 lat
II Miejsce grupa salsa 13-16 lat ( Antonina
Sobczyńska , Alicja Kowalska, Zuzanna Sarba, Gabriela Pałgan,Natalia Kot, Ewa Kopeć )
III Miejsce Antonina Sobczyńska w kategorii
solo bachata do 12 lat
VIII Miejsce Natalia Kot w kategorii solo bachata 13-16 lat

O wrażenia z turnieju zapytaliśmy jedną
z zawodniczek Zuzannę Sarbę, która trenuje z Panią Eweliną Boś i Panią Wiktorią
Kozłowską (warsztaty).
Jakie emocje towarzyszyły ci na turnieju?
- Na Nosalowym Festiwalu tanecznym towarzyszyło mi bardzo dużo emocji pozytywnych,
ale również pojawił się stres.
Jak odnosi się takie sukcesy ?
- Głównym sposobem na odnoszenie sukcesów jest przede wszystkim wysiłek i ogrom
pracy włożonej w to co się robi.(w ciągu tygodnia ćwiczę około 8h).
Jakie plany na przyszłość ?
- Oczywiście w przyszłości planuje założyć
własną szkołę taneczną i uczyć młodych tancerzy. Jestem zadowolona z tego co robię
i czasami mimo tego, że ponoszę porażki nie
poddaje się wręcz przeciwnie dodaje mi to
dużo motywacji co muszę poprawić by było
lepiej w tańcu.
Tancerka na swoim koncie ma już pokaźną
kolekcję medali i pucharów – OGROMNIE
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY KOLEJNYCH
SUKCESÓW !!!

