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Gmina Gowarczów 
wyłoniła wykonaw-
cę na przebudowę 
i remont dróg gmin-
nych z dofinanso-
waniem z Polskiego 
Ładu. Odcinków za-
kwalifikowanych do dofinansowania jest łącznie 
siedem:

1 czerwca to Międzynarodowy Dzień Dziecka tego dnia w naszej gminie uroczy-
stości święta wszystkich dzieci odbywały się w dwóch budynkach jednocześnie...

Dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych ludzi mogliśmy zrealizować ciekawe wydarzenie i w końcowym rozliczeniu z puszek kwestar-
skich i z licytacji w sumie zebranych zostało ...

TURNIEJ Z LEGENDĄ
I ODSŁONIĘCIE MURALU

5 milionów
z dofinansowaniem

dla Gminy Gowarczów
z Polskiego Ładu

Hucznie świętowano „Dzień Dziecka”

Sztab WOŚP
zagrał

w Gowarczowie
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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 budyn-
ku Urzędu Gminy  I piętro pok.208. Od 2015 roku 
mieszkańcy naszej gminy skorzystali z tej pomocy 
łącznie już ponad tysiąc trzysta pięćdziesiąt razy.

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

Przed Państwem czternaste już wydanie biuletynu: „Wiadomości 
Lokalnych Gminy Gowarczów” w których znajduje się podsu-

mowanie wydarzeń, inwestycji i inicjatyw podejmowanych na tere-
nie naszej gminy w ostatnim półroczu.

Rok 2022 rozpoczął się z nadzieją na odejście pandemii, która 
zmieniła diametralnie nasze życia, znacząco spadła liczba cho-
rych co pozwoliło na powrót do normalności. Niestety sytuacja 
u naszych sąsiadów i konflikt zmącił spokój rzucając nam kolejne 
wyzwania dzięki którym pokazaliśmy jako społeczeństwo, że po-
trafimy się jednoczyć i wspierać.

Sytuacja ekonomiczna wielu z nas pogorszyła się dlatego informu-
ję o nowym świadczeniu – dodatku osłonowym z którego można 
skorzystać.

Jako gmina staramy się w tym trudnym czasie utrzymywać wysoki 
poziom inwestycji, aż siedem odcinków dróg zostanie przebudo-
wanych i wyremontowanych. Infrastruktura lokalna jest czynnikiem 
wpływającym na jakość i bezpieczeństwo naszego życia.

Złożony został wniosek na dalszą budowę sieci kanalizacyjno-sa-
nitarnej w miejscowości Bębnów na odcinku 2 km. Gmina otrzy-
mała dofinansowanie na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni 
ścieków w Rudzie Białaczowskiej na kwotę 4.992.7225,00 złotych.
Przed nami czas letniego odpoczynku zachęcam Państwa do 
uczestnictwa w organizowanych przez sołectwa inicjatywach, 
a także do udziału w V Turnieju Sołectw i prezentacji stoisk oraz 
udziału w Festynie w dniu 15 sierpnia 2022 roku.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 1685 
zostało opublikowane Rozporządzenie nr 3/2022 Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Końskich z dnia 25 kwietnia 2022 r. w spra-
wie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów przeciwko wście-
kliźnie na terenie powiatu koneckiego.

W rozporządzeniu nr 3/2022 wprowadzono nakaz szczepienia ko-
tów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia 
przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 
miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Nakaz ten dotyczy wszystkich posiadaczy kotów na terenie 
powiatu koneckiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich
Agata Hucał
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Gmina Gowarczów zakupiła ciągnik i wóz aseniza-
cyjny do obsługi mieszkańców w zakresie opróż-

niania zbiorników bezodpływowych. Zakup ten był 
niezbędny z uwagi na zawieszenie działalności przez 
przedsiębiorcę, który dotychczas świadczył w tym za-
kresie usługi dla mieszkańców gminy.

GMINNE INWESTYCJE 2022 (I półrocze)
Postępowanie pn. „Modernizacja

infrastruktury drogowej na obszarze
gminy Gowarczów – III wniosek do 5 mln”

z dofinansowaniem z Polskiego Ładu

Gmina Gowarczów wyłoniła wyko-
nawcę na przebudowę i remont dróg 

gminnych z dofinansowaniem z Polskie-
go Ładu. Odcinków zakwalifikowanych 
do dofinansowania jest łącznie siedem:
1. Przebudowa drogi gminnej niepublicz-
nej w miejscowości Brzeźnica
2. Przebudowa drogi gminnej nr 324004T 
Korytków – Kurzacze
3. Przebudowa drogi gminnej nr 324003T 
Gowarczów – Komaszyce

4. Przebudowa drogi gminnej nr 324006T Kamienna Wola  – Kurzacze
5. Przebudowa drogi gminnej nr 324005T Korytków – Bernów
6. Przebudowa drogi gminnej nr 324003T Gowarczów – Eugeniów
7. Przebudowa – remont  drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bo-
rowiec.
Przebudowane drogi ułatwią podróżowanie mieszkańcom jak i przyjezd-
nym, a także znacząco podniosą poziom bezpieczeństwa. Drogi w sołec-
twach Brzeźnica i Miłaków wymagają poszerzenia ze względu na zbyt wąski 
odcinek nawierzchni asfaltowej. Budowa drogi Gowarczów-Komaszyce dłu-
gości około 2 kilometrów 300 metrów znacząco poprawi komunikację mię-
dzy tymi sołectwami. Kolejna przebudowa dotyczy drogi w Kamiennej Woli 
między Kurzaczami, a Kamienną Wolą, następnie droga na trasie Bernów- 
Korytków i Kupimierz-Eugieniów, a także odcinek długości około 500 me-
trów w miejscowości Borowiec od drogi powiatowej w stronę Skrzyszowa.  

Droga powiatowa między Bernowem
a Giełzowem wreszcie doczekała się budowy

Po latach wyczekiwania i obietnic poprzedników droga powiatowa 
Nr 0433T na odcinku 1300 mb. zostanie wybudowana w okresie naj-

bliższych 12 miesięcy. Koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego to 
3 mln złotych z czego 2 850.000,00 zł będzie pochodzić z dofinansowania.
Nie ulega wątpliwości, że budowa tej drogi poprawi komunikację miedzy 
sąsiadującymi sołectwami, a także znacząco wpłynie na bezpieczeństwo 
mieszkańców. Przypominamy, iż droga ta jest jedyną drogą powiatową 
piaszczystą na terenie Gminy Gowarczów. Nadmienić należy, iż budowa tej 
drogi to zasługa Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Jolanty Pacocha, 
która to miedzy innymi przyczyniła się do tego aby Powiat Konecki otrzymał 
dofinansowanie.

Ciąg dalszy sieci kanalizacji
sanitarnej w Bębnowie
oraz dofinansowania

z Polskiego Ładu

Z początkiem kwietnia br. Wójt Gminy Gowarczów 
Stanisław Pacocha złożył do Świętokrzyskiego 

Biura Rozwoju Regionalnego Biuro PROW wniosek 
o dofinansowanie na operacje pn. „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w obrębie Bębnów w Gminie Gowarczów”.  
Przedmiot inwestycji zostanie dofinansowany w ra-
mach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie będzie polegało 
na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 
miejscowości Bębnów w Gminie Gowarczów na od-
cinku ponad 2 kilometrów.
Gmina Gowarczów otrzymała wstępną promesę do-
finansowania inwestycji z rządowego funduszu Pol-
ski Ład programu inwestycji strategicznych na kwo-
tę 4.992.725,00 złotych na zadanie pn.”Rozbudowa 
i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Biała-
czowskiej”

Gmina Gowarczów
zakupiła ciągnik

Zgłoszenia dotyczące odbioru ścieków ze zbiorni-
ków bezodpływowych należy zgłaszać  telefonicznie 
– nr telefonu 48 672 40 37 lub bezpośrednio w Urzę-
dzie Gminy – pokój nr 306.
Ponadto Gmina zakupiła kosiarkę bijakową  do wy-
kaszania poboczy i rowów wzdłuż dróg gminnych 
oraz terenów zielonych. Dzięki tym zakupom Gmina 
będzie mogła na bieżąco realizować usługi dla miesz-
kańców oraz zadania w zakresie utrzymania dróg i te-
renów zielonych.
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W ważnych dla narodu chwilach symbole narodowe nabiera-
ją głębszego znaczenia. Dzień Flagi i rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 maja, jak również kościelne święto przeżywania 
uroczystości Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski patron-
ki naszej ojczyzny to święta z których powinniśmy być dumni. 
Z inicjatywy Pana Wójta Stanisława Pacochy w dniu 3 maja br. 
przed kościołem uczniowie Szkoły Podstawowej w Gowarczowie 
wręczyli mieszkańcom blisko 500 sztuk chorągiewek w barwach 
narodowych w celu uczczenia wyjątkowych świąt państwowych, 
ten symboliczny gest niech jednoczy nas Polaków w budowaniu 
lepszej przyszłości naszych pokoleń.

Święto Flagi
w Gminie Gowarczów

Po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią do Gowarczowa powrócił 

konkurs z patriotycznym przesłaniem „Ko-
cham moją ojczyznę”. Tegoroczna edycji 
konkursu cieszyła się dużym zaintereso-
waniem co odzwierciedlenie znalazło w ilo-
ści uczestników ok 140 uczniów z powiatu 
koneckiego. XVII Konkurs Pieśni i Poezji 
Patriotyczne rozpoczął się o godzinie 9  
w Szkole Podstawowej w Gowarczowie 
na ulicy Szkolnej. Wójt Gminy Gowarczów 
Pan Stanisław Pacocha  przywitał przyby-
łych gości na czele z Prezesem Akcji Ka-
tolickiej Panem Januszem Bieleckim oraz 
wszystkich uczestników konkursu.
Na scenie uczestnicy prezentowali piękne 
patriotyczne utwory, które nabierają nowego 
głębszego wymiaru w obliczu sytuacji tuż 
przy wschodniej granicy naszego kraju. Cele 
konkursu podkreślają idee pielęgnowania 
i kultywowania narodowych tradycji. Uczest-
nicy występujący w dwóch kategoriach Pie-
śni i Poezji w pełni oddali charakter tego 
wydarzenia pokazując postawę dumnych, 
młodych patriotów kochających swoją ojczy-
znę. Na jury konkursu duże wrażenie wywarł 
poziom, który z roku na rok jest co raz wyż-
szy, a sami uczestnicy ubiorem akcentują 
swoją obywatelską postawę.
Komisja konkursowa w kategorii poezja 
przesłuchała 33 uczestników w czterech 
przedziałach wiekowych. Grupa przed-

XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej w Gowarczowie

szkolna zaprezentowała swoje umiejęt-
ności na hali sportowej gdzie od razu po 
ogłoszeniu wyników wręczane zostały na-
grody. Starsze grupy wiekowe recytowały 
poezję w sali historycznej gdzie można 
było odczuć wyjątkowy, nastrój który za-
wsze towarzyszy poezji. Nagrody w tej 
kategorii wręczone zostały po ogłoszeniu 
wszystkich wyników konkursu.
W kategorii „Poezja”:
Grupa przedszkolna: I miejsce – Antoni 
Wróbel, II miejsce – Antoni Malicki,
III miejsce – Stanisław Kot.
Szkoła podstawowa klasy I – IV: I miejsce – 
Franciszek Bąk, II miejsce – Emilia Cabaj,
III miejsce – Kalina Słoka.
Szkoła podstawowa klasy V – VIII: I miej-
sce – Barbara Garlińska, II miejsce – Nadia 
Am Ali,
III miejsce – Marta Mastalerz. Wyróżnienia 
otrzymali Krzysztof Brelski i Kacper Popiel
W kategorii „Pieśń – soliści”
Grupa przedszkolna: I miejsce – Krzysztof 
Węgrecki, II miejsce – Zofia Banasik.
Szkoła podstawowa klasy I – IV: I miejsce – 
Zofia Poszalska, II miejsce – Maria Boruń,
III miejsce – Jakub Pluta.
Szkoła podstawowa klasy V – VIII: I miej-
sce – Aleksandra Szulc, II miejsce – We-
ronika Kaniowska, III miejsce – Julia Styś.
Szkoła ponadpodstawowa: I miejsce – Na-
talia Boruń, II miejsce – Maria Piec,

III miejsce – Agnieszka Burtan.
Kategoria „Pieśń – zespoły”
Grupa przedszkolna: I miejsce – „Biedron-
ki”, II miejsce – „0a”, III miejsce – „Tygry-
ski”.
Szkoła podstawowa klasy I – IV: I miejsce 
– duet: Adrian Mazur i Eryk Mazur, II miej-
sce – „Wiolinki”, III miejsce – Zespół Kra-
snowianie.
Szkoła podstawowa klasy V – VIII: I miej-
sce – Zespół „Pasja”, II miejsce – Schola 
Parafialna przy Parafii pw. NWMP w Stą-
porkowie, III miejsce – duet Oliwia Stę-
plewska i Paulina Kiełbus.
Szkoła ponadpodstawowa: I miejsce – 
duet: Emilia Mazur, Olaf Młodziński.
Laureatom nagrody wręczali: wójt Stani-
sław Pacocha, sekretarz gminy Marzena 
Dziewit, naczelnik Wydziału Promocji i Kul-
tury koneckiego starostwa Marian Wikiera, 
ks. Adam Głuszek opiekun POAK w Go-
warczowie, prezes POAK Janusz Bielecki 
oraz członkowie jury.
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Uroczystości w Bębnowie na Św. Floriana

W dniu patrona strażaków Św. Floriana z dniem 4 maja w Bęb-
nowie miało miejsce ważne wydarzenie dla miejscowej spo-

łeczności związane z poświęceniem i przekazaniem nowo zaku-
pionego wozu strażackiego dla miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Nowy nabytek to STAR 266, trzyosiowy z na-
pędem na wszystkie koła w bardzo dobrym stanie technicznym. 
Zakup takiego samochodu, z uwagi na warunki terenowe i specy-
fikę bardzo często prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, 
przyczyni się w znaczący sposób do poprawy bezpieczeństwa na 
terenie gminy Gowarczów.
Dzięki bardzo dobrej współpracy strażaków ochotników z miesz-
kańcami Bębnowa, z sołtysem i Radą Sołecką oraz przychylności 
Wójta Stanisława Pacochy i radnych,  zakup samochodu został 
sfinansowany z budżetu Gminy Gowarczów  przy wsparciu środ-
ków z funduszu sołeckiego sołectwa Bębnów. W ostatnich latach 
Ochotnicza Straż Pożarna w Bębnowie została doposażona 
w niezbędny sprzęt ratowniczo gaśniczy, zmodernizowana została 
strażnica, a co najważniejsze jednostka staje się coraz bardziej 

W jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie gminy Go-

warczów odbyły się walne zebrania spra-
wozdawcze, podsumowujące działalność 
strażaków ochotników w 2021 roku. Zarzą-
dy jednostek OSP przedstawiły sprawoz-
dania z realizacji zadań statutowych oraz 
sprawozdania finansowe, które podlegają 
ocenie walnych zebrań. Podczas odbywa-
jących się zebrań przyjmowane były plany 
działalności i plany finansowe na kolejny 
rok. W gminie Gowarczów zarejestrowa-
nych jest 8 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które skupiają 200 strażaków 
ochotników, w tym 179 mężczyzn i 21 ko-
biet. OSP Gowarczów włączona jest do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. W zebraniach brali udział  Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, 
Wójt Gminy Gowarczów – Stanisław Pa-
cocha i Zastępca Wójta Jan Wieruszewski.

Kampania
sprawozdawcza
w Ochotniczych 

Strażach
Pożarnych

Współpracę i zaangażowanie widać 
w miejscowości Bębnów w gminie 

Gowarczów, gdzie przedstawiciele sołec-
twa z pomocą Urzędu Gminy przygoto-
wali wniosek do Lokalnej Grupy działania 
„U Źródeł” na modernizację placu zabaw. 
Pozytywnie rozpatrzony wniosek opiewa 
na kwotę dofinansowanie 136 000,00 zło-
tych. Wkład własny na dofinansowanie zo-
stanie zabezpieczony w formie pożyczki na 
realizację tego zadania od Urzędu Gminy. 
Nadmienić należy, iż nowy plac zabaw zo-
stanie połączony z siłownią napowietrzną 
dzięki czemu grupa odbiorców skierowana 
zostanie do wszystkich grup wiekowych 
sołectwa. Pani Sołtys Katarzyna Sobczyń-
ska podkreśla, że liczy na międzypokole-
niową integrację na świeżym powietrzu 
mieszkańców sołectwa, a także pragnie by 
miejsce to na nowo odzyskało życie i było 
dobrze wykorzystywane.

Modernizacja placu 
zabaw w Bębnowie

Wójt Gminy Gowarczów Stanisław 
Pacocha oraz Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej informuje, że w pomoc 
żywnościowa wydawana jest w budynku 
starej Plebani w wyznaczonych terminach 
w których to należy odbierać produkty spo-
żywcze. Osoby spełniające kryteria kwali-
fikujące się do otrzymania pomocy otrzy-
mają żywność z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.

Pomoc
żywnościowa

dla mieszkańców
Gminy Gowarczów

mobilna i skuteczna w działaniu.  W jednostce działa Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza, która stanowi istotny element szkolenia 
i przygotowania do służby, a także zachowania ciągłości działal-
ności OSP.
W uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu brały udział 
poczty sztandarowe i druhowie OSP z terenu gminy Gowarczów, 
mieszkańcy i sołtys sołectwa Bębnów Katarzyna Sobczyńska, rad-
ni oraz gospodarz Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.

Obecnie na terenie inwestycji przygoto-
wywane jest miejsce na nowy plac zabaw, 
a pracę rozpoczną się w połowie czerw-
ca. Miejscowość Bębnów może stanowić 
wzór dla pozostałych sołectw jako miejsce 
w którym to kolejne nowe inicjatywy odno-
szą sukcesy.

Z końcem roku 2021 najbardziej potrze-
bujące rodziny z terenu gminy zostały 
obdarowane świątecznymi paczkami. 
Z inicjatywy Wójta Gminy Gowarczów Sta-
nisława Pacochy  30 rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej otrzyma-
ło  najpilniejsze produkty spożywcze: od 
mąki,cukru po kasze, olej, konserwy itp. 
Paczki mikołajkowe przygotowali pracow-
nicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej pod kierownictwem pani Izabeli Wąsik, 
w tym szczególnym okresie świątecznym 
pragniemy podzielić się z najbardziej po-
trzebującymi tym co mamy.  
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W gminie Gowarczów po raz pierwszy 
został zorganizowany Sztab Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, który mie-
ścił się w Centrum Kultury i Aktywności Lo-
kalnej na czele którego stanęła Małgorzata 
Żurawska. - Nasza jednostka utworzyła 
Sztab o numerze 006573 z przypisanymi 
dziewięcioma wolontariuszami i dwiema 
puszkami sztabowymi. Tegoroczny Finał 
WOŚP w naszym województwie zbiegł się 
również z okresem feryjnym, był to praco-
wity i owocny czas. Dzięki zaangażowaniu 
wielu wspaniałych ludzi mogliśmy zreali-
zować ciekawe wydarzenie i w końcowym 
rozliczeniu z puszek kwestarskich i z licyta-
cji w sumie zebranych zostało 6440,05 zł. 
Podczas wydarzenia zebrane zostały środ-

Oficjalna wizyta władz Gminy Go-
warczowa u Honorowej Obywa-

telki Gminy Katarzyny Gärtner, która 
to obchodziła 80 urodziny.
W imieniu mieszkańców gminy Go-
warczów serdeczne życzenia i oko-
licznościowy bukiet róż, składali Pan 
Wójt Stanisław Pacocha, Pani Se-
kretarz Marzena Dziewit oraz przed-
stawicielka instytucji kultury Małgorzata Żurawska.
Katarzyna Gärtner skomponowała takie ponadczasowe 
piosenki jak choćby „Bądź gotowy dziś do drogi”, „A gdzie 
jest siódme morze?” czy „Tańczące Eurydyki” oraz dziesiątki 
innych melodii dla największych wokalistów polskiej sceny 
muzycznej (choćby Maryli Rodowicz, Czesława Niemena, 
Urszuli, czy Anny German). Kompozytorka ceni sobie bar-
dzo ziemię świętokrzyską, a zwłaszcza miejsce w którym od 
czterdziestu już lat mieszka. Okoliczności przyrody którymi 
się otacza mają wpływ na jej twórczy potencjał którego wciąż 
nie brakuje. Solenizantka tego dnia odebrała mnóstwo tele-
fonów z życzeniami, a także otrzymała specjalne życzenia, 
które popłynęły prosto z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Po rocznej przerwie w niedzielne popołudnie 6 marca br, dzięki Wój-
towi Gminy Stanisławowi Pacocha w Centrum Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Gowarczowie odbyła się impreza zorganizowana przez 
wyżej wymienioną instytucje wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną 
z okazji Dnia Kobiet. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stań-
czyk rozpoczął to wydarzenie i w imieniu wójta Stanisława Pacochy 
przywitał i złożył przybyłym paniom życzenia. Wśród gości przybyłych 
na uroczystości była Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pa-
cocha, Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, a także mieszkanki gminy 
Gowarczów. Uroczystości przebiegała w kawiarnianym klimacie w któ-
ry to jako pierwsza na scenie wprowadziła przybyłych gości wyjątkowa 
i niepowtarzalna wokalistka Dominika Wróbel w duecie z Marcinem 
Wróblem. Podczas koncertu swoją grą na saksofonie całą widownie 
oczarował Rafał Kądziela.
Po zakończeniu występów scenicznych Pan Sławomir Stańczyk wrę-
czył paniom po symbolicznym kwiatku. Dalszy część wieczoru upłynę-
ła na rozmowach przy kawie i ciastku.

Sztab WOŚP w Gowarczowie

ki pieniężne „dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci”.Wolontariusze kwestowali na 
ulicach Gowarczowa jak również w miej-
scowościach Bębnów, Ruda Białaczowska 
i Sielec mając wsparcie przesympatycz-
nych alpak „Hugo” i „Dino”. Podczas 30 
finału w gowarczowskim ckial atrakcji nie 
brakowało: można było zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie w naszym stylizowanym 
studio, Gminna Biblioteka Publiczna po-
lecała nowości książkowe, utalentowane 
dziewczyny ze Studia Tańca Point dały 
pokaz nagrodzonych układów tanecznych, 
odbyła się również licytacja przedmiotów 
przekazanych od darczyńców, odwiedziły 
nas lokalne media, a także  pasjonaci mo-

toryzacji zorganizowali mały zlot samocho-
dów, dużą atrakcję stanowił wóz strażacki 
który można było obejrzeć z bliska. Wśród 
licznego grona mieszkańców, którzy Nas 
odwiedzali znaleźli się lokalni przedsię-
biorcy, a także Pan Wójt Stanisława Pa-
cocha, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Jolanta Pacocha. Dodatkowo pogodowa 
aura dostarczała atrakcji w postaci braku 
prądu, po takich przejściach jesteśmy bo-
gatsi o nowe doświadczenia, ale wszyscy 
zgodnie stwierdzili że w kolejnym roku 
również dołączymy do tej szlachetnej akcji. 
Wielkie podziękowania należą się wszyst-
kim, którzy podczas pierwszego finału nam 
pomagali i nas wspierali. SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY.

Gminne Obchody Dnia 
Kobiet w Gowarczowie

Wspaniały jubileusz
kompozytorki

Katarzyny Gärtner !!!
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Z końcem maja br. przed budynkiem 
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 

w Gowarczowie obchodzony był „Dzień 
Rodziny”, podczas którego można było 
obejrzeć między innymi wystawę prac 
plastycznych przygotowaną przez dzieci 
z pracowni kreatywnej dla swoich cudow-
nych mam. Prezentacji artystycznej doko-
nali również uczestnicy którzy zgłosili się 
do V Gminnego Przeglądu Form Artystycz-
nych i Sportowych. Tegoroczna edycja 
przyciągnęła jedynie ośmioro uczestników 
jednak ich umiejętności wprawiły widownię 
w zachwyt. Pokaz taneczny w wykonaniu 
dziewczyn ze Studia Tańca POINT, na-
gradzanych w ogólnopolskich konkursach 
to dla rówieśników zachęta, aby rozwijać 
swoje pasje i prezentować je na lokalnej 
scenie. Zuzanna Sarba, Antonina Sob-
czyńska i Natalia Kot reprezentują naszą 
gminę podczas konkursów tanecznych 

Wielkie Święto - „Dzień Rodziny” w CKiAL

gdzie zdobywają liczne wyróżnienia i wy-
sokie miejsca. Umiejętności wokalne za-
prezentowały Ola i Weronika Honczaruk, 
natomiast Iga Grzelka zaprezentowała się 
w kategorii instrumentalnej. W kategorii 
plastycznej swój talent przedstawiła Korne-
lia Krzciuk, w przeglądzie nie zabrakło rów-
nież kategorii sportowej gdzie swoje umie-
jętności zaprezentował Mikołaj Kołodziej 
żonglując piłką niczym prawdziwy spor-
towiec. Atrakcji nie zabrakło również dla 

najmłodszych uczestników którzy między 
innymi mogli porobić zwierzątka z balonów, 
pomalować kredą na chodniku czy pograć 
w inne gry. Niestety warunki pogodowe 
nie pozwoliły na realizację wszystkich za-
planowanych zadań takich jak konkursy 
rodzinne czy piknik na trawie, choć z tym 
drugim członkowie wydarzenia znakomicie 
sobie poradzili i z grillem przenieśli się pod 
zadaszenie, a deser owocowy uczestnicy 
przygotowywali samodzielnie w budynku.

1 czerwca to Międzynarodowy Dzień 
Dziecka tego dnia w naszej gminie uro-

czystości święta wszystkich dzieci odby-
wały się w dwóch budynkach jednocześnie 
dostosowując programy artystyczne do 
potrzeb każdej grupy wiekowej. Uroczysto-
ści rozpoczęły się od Szkoły Podstawowej 
na ulicy Szkolnej gdzie swoje życzenia dla 
dzieci i młodzieży składali Pan Wójt Sta-
nisław Pacocha, Pani Sekretarz Marzena 
Dziewit, Dyrektor Paweł Skowron, Wice-
dyrektor Iwona Kłosek, a także zaproszo-
na Anna Kukawska. Życząc najmłodszym 
mieszkańcom gminy dobrej zabawy pod-
czas ich święta, wielu miłych wspomnień 
z czasów szkolnych, mnóstwa prezentów 
i oczywiście uśmiechu na co dzień.
Program „Spotkanie z gwiazdą” – Anną 
Kukawską znaną z serialu „Policjanci i Po-
licjantki” spotkał się z dobrym odbiorem 
wśród starszych uczniów, którzy chęt-
nie brali udział w warsztatach i aktywnie 
uczestniczyli we wszystkich zadaniach. 

W Gminie Gowarczów hucznie 
świętowano „Dzień Dziecka”

Recital muzyczny wprowadził w dobry na-
strój i pozwolił uwolnić pozytywne emocje 
płynące z słuchania muzyki. Na koniec 
spotkania oczywiście nie zabrakło czasu 
na pamiątkowe zdjęcia i autografy. Młodsi 
uczniowie bawili się przy animacjach spor-
towych w znakomitym bajkowym klimacie w 
Szkole Podstawowej na ul. S. Żuka, gdzie 
atrakcji mieli całe mnóstwo. Animatorzy z 
Kukavsky Art Agency zapewnili dobrą za-
bawę pełną różnych konkurencji i zmagań, 
w tanecznych rytmach uczniowie odrobili 
na szóstkę lekcję gimnastyki. W programie 

były również warsztaty cyrkowe w których 
to można było pod okiem instruktora spró-
bować żonglerki i sztuczek kuglarskich. 
Młodzież ze Świetlicy Środowiskowej oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna przygotowały 
atrakcje i konkursy dla najmłodszych, nie 
zabrakło też malowania na twarzy. Nad 
oprawą muzyczną imprezy czuwał Piotr 
Zaborowski wraz z Bartkiem Gärtnerem, 
a wystrój przygotowały animatorki CKiAL 
Dorota Krzciuk i Małgorzata Żurawska. 
Śmiech i dobra zabawa towarzyszyły 
uczniom gowarczowskiej podstawówki do 
późnego południa. Bogaty program arty-
styczny dla najmłodszych mieszkańców 
gminy jest wynikiem współpracy Pana Wój-
ta Stanisława Pacochy z Dyrekcją Szkoły 
i Radą Rodziców działającą przy SP Go-
warczów.
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Z początkiem lutego br. miało miejsce spotkanie Pana Wójta Sta-
nisława Pacochy z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego  

z Panem asp. szt. Andrzejem Młodawskim oraz Panem podkomi-
sarzem Marcinem Wąsik dotyczące poprawy bezpieczeństwa na 
drodze wojewódzkiej Nr 728 w miejscowości Kamienna Wola.

W związku ze złożonym wnio-
skiem o przyznanie pomocy 

finansowej w ramach Modułu IV 
programu „Pomoc osobom nie-
pełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kry-
zysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi” Gmina Gowarczów 
otrzymała dofinansowanie ze 
środków PFRON w kwocie 35 460,00zł. na zakup opasek teleme-
dycznych z funkcją ”SOS”.
Celem zakupu opasek jest zabezpieczenie osób niepełnospraw-
nych i ich bliskich w codziennym funkcjonowaniu poprzez zorga-
nizowanie bezpiecznej opieki domowej i zaopatrzenie ich w urzą-
dzenia telemedyczne, które zapewnią 24-godzinne wsparcie, oraz 
mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianie się wirusa poprzez 
minimalizację kontaktów bezpośrednich osób niepełnospraw-
nych ze środowiskiem zewnętrznym a szczególnie medycznym. 
Rozwiązanie to pomaga w organizacji opieki środowiskowej dla 
niepełnosprawnych, zwiększenie bezpieczeństwa osób, które ze 
względu na swój stan zdrowia potrzebują stałego nadzoru oraz 
w sytuacji zagrożenia szybkiej interwencji odpowiednich służb 
i umożliwienie szybkiej reakcji na sytuacje zagrażające życiu.
Opaski te otrzymały osoby niesamodzielne, starsze, samotne 
i niepełnosprawne z terenu Gminy Gowarczów

Nowoczesny sprzęt został przekazany przez Wójta Gminy Go-
warczów Stanisława Pacochę na ręce Komendanta Powiato-

wego Policji w Końskich insp. Rafała Zielińskiego.

Kilka dni przed swoimi 
urodzinami odszedł naj-

starszy Polak Pan Stanisław 
Kowalski będący niegdyś 
mieszkańcem naszej gminy, 
który to urodził się w 1910 
roku i do roku 1952 mieszkał 
we wsi Rogówek skąd został 
wysiedlony. Zmarł w szpita-
lu 5 kwietnia br. był najstarszym mężczyzną w historii Polski 
i pierwszym który ukończył 110 i 111 lat. Pan Stanisław Ko-
walski w wieku 104 lat pobił też rekord Europy w biegu na 
100 metrów w kategorii stulatków. W 2015 został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi za propagowanie i upowszechnianie 
sportu oraz zdrowego trybu życia. Rodzinie zmarłego kondo-
lencje w imieniu mieszkańców gminy składał Pan Wójt Gminy 
Gowarczów Stanisław Pacocha - łącząc się z głębokim żalem 
przyjęliśmy informację o śmierci Pana Stanisława, który pozo-
stanie w naszej pamięci jako człowiek o wielkiej radości życia.

Odszedł najstarszy Polak
i Europejczyk mieszkający 

niegdyś w Rogówku
– w wieku 112 lat

Spotkanie Wójta
Gminy z Policją

Przeprowadzona została tam wizja lokalna pod katem budo-
wy azylu na środku jezdni o szerokości ok 2 m, który to ograni-
czałby prędkość aut jadących od strony Warszawy w kierunku 
Końskich a jednocześnie poprawiałby bezpieczeństwo tych którzy 
skręcają w kierunku Kurzacz.
Nadmienić należy, iż współdziałanie Gminy Gowarczów z Komen-
dą Powiatową Policji w Końskich jest na bardzo wysokim poziomie 
a zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest jednym z naj-
ważniejszych zadań Gminy. W związku z powyższym mamy na-
dzieję, że azyl ten w niedługim czasie powstanie.

OPASKI „SOS”

Gmina wspiera
działania Policji

Wyposażenie Policji z Komendy Powiatowej Policji w Końskich 
zostało wzbogacone o nowoczesny sprzęt między innymi kame-
rę termowizyjną ułatwiającą działania poszukiwawcze w trudnych 
warunkach. Dzięki jej zastosowaniu funkcjonariusz może dostrzec 
ciepło emitowane przez człowieka, a także pozwala na prowadze-
nie obserwacji w nocy.
Sprzęt w szczególności pomoże w pracy funkcjonariuszom z Wy-
działu Kryminalnego KPP w Końskich.
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Nastrój i emocje w teatrze buduje się na wielu poziomach, 
a jednym z niezbędnych czynników jest światło. Odpowiednie 

oświetlenie sceny teatralnej działa na wyobraźnię widza i wprowa-
dza w nastrój. Światło w połączeniu z muzyką uzupełnia się i po-
zwala poczuć wyjątkowe emocje. Przedstawienie zorganizowane 
z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru dostarczyło takich właśnie 
niezwykłych doznań widzom, dzięki małym aktorom – uczniom 
z oddziału przedszkolnego 0a. Przedstawienie pt. „Wyprawa w ko-
smos” zabrała widzów w niesamowitą podróż kosmiczną, która 
miała na celu nie tylko przybliżyć informacje na temat naszego 
układu słonecznego, ale także przekazać pewne wartości takie 
jak szacunek, przyjaźń. Nad całością artystyczną czuwały Panie: 
Monika Świeboda i Joanna Lisiewicz, a nad oprawą muzyczną 
czuwał Pan Piotr Zaborowski

„Skoki po wolność” to konkurs 
historyczny przeprowadzony 

w dniach 14.02.2022 – 20.02.2022 
w formie online z okazji 80 rocz-
nicy powołania Armii Krajowej. 
Celem konkursu było przywołanie 
przeszłości Polski Podziemnej na 
obszarze powiatu koneckiego oraz 
wzmocnienie lokalnej tożsamości 
i utrwalenie patriotycznych postaw.
Organizatorem konkursu był  Starosta Konecki – Grzegorz Piec. 
Konkurs objął patronatem honorowym Instytut Pamięci Narodowej 
– Delegatura w Kielcach. Konkurs podzielony był na trzy etapy, 
które polegały na odesłaniu drogą mailową odpowiedzi na specjal-
nie przygotowane pytania. Odsłony zadań  poświęcone były żoł-
nierzom i działalności Armii Krajowej na terenie Powiatu Koneckie-
go. Z taką tematyką zmagała się uczennica Szkoły Podstawowej 
i jak się okazuje była najlepsza zdobywając zaszczytne I miejsce 
w tym konkursie.  Martyna Kot to uczennica klasy VII dla której 
konkursy są przyjemnością i jak widać po osiągnięciach zdolnej 
laureatki sprawdza się w wielu dziedzinach.
Ostatnie osiągnięcie to zdobycie III miejsca w Wojewódzkim Kon-
kursie Ökomode – ekologiczna moda niemieckiego obszaru języ-
kowego” dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych. W kon-
kursie wzięło udział aż 113 uczestników z terenu województwa 
świętokrzyskiego, do finału zakwalifikowano 24 uczestników. Mar-
tyna wykonała na bazie ekologicznych materiałów ubiór inspiro-
wany strojem z okresu Baroku. Następnie szczegółowo omawiała 
poszczególne elementy garderoby w języku niemieckim. Gratu-
lujemy Martynie fantastycznych pomysłów, wspaniale wykonanej 
kreacji, a przede wszystkim znajomości języka niemieckiego, 
a także życzymy kolejnych sukcesów w konkursach.

Inscenizacje i przedstawienia szkolne stanowią nierozłączny ele-
ment kalendarza wydarzeń społeczności uczniowskiej.  Uroczyste 

przedstawienie z okazji Świąt Wielkanocnych w dniu 13 kwietnia 
br. zaprezentowały przedszkolaki z grupy „Biedronki” pod opieką 
Pani Jolanty Bryk i Pani Ilony Szlęzak, przybliżyły wszystkim pięk-
ne polskie zwyczaje i tradycje związane z tymi najważniejszymi 
w roku świętami. Mali aktorzy w pięknych strojach  prezentowali 
swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.  Barwne dekoracje 
oraz stół wielkanocny przystrojony pisankami, barankami, ko-
szyczkiem z zasianym owsem, świeżym bukszpanem, a także 
wielkanocna baba dodawały kolorytu i wprowadzały w nastrój 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

22 kwietnia obcho-
dzony jest Świa-

towy Dzień Ziemi. 
Z tej okazji w Szkole 
Podstawowej odbyły 
się rożne formy profi-
laktyki ochrony środo-
wiska lokalnego. Apel 
przygotowany przez 
trzecioklasistów przypomniał całej społeczności uczniowskiej, że 
przyszłość Ziemi zależy od wszystkich ludzi. Każdy z nas chce żyć 
w pięknym, zdrowym środowisku, dlatego musimy wspólnie prze-
ciwdziałać zagrożeniom ekologicznym. Dzieci z klas II i oddziałów 
przedszkolnych dołączyły do III edycji akcji „Sprzątamy dla Polski”. 
Uczniowie wyruszając ze szkoły otrzymali  rękawiczki  i worki na 
śmieci. Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, 
jak należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków. 
Celem akcji była nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej 
najbliższej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzial-
ności za wspólne dobro. Patronat nad przedsięwzięciem objęli 
m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.

Międzynarodowy 
Dzień Teatru

Uczennica SP Gowarczów 
zdobywa nagrody

w konkursach

Dzień Ziemi

Wielkanocne zwyczaje
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Podczas tegorocznych ferii zimowych 
czas upłynął na twórczych działaniach, 

uczestnicy rzeźbili w mydłach, robili karty 
upominkowe i oczywiście eksperymen-
towali z teatrem cienia, a także aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach muzycznych. 
Dodatkową atrakcją była niesamowita se-
sja fotograficzna w której to zbudowaliśmy 
scenografię imitującą pokój dziadków na-
stępnie szukaliśmy tła dla fotografii, aby 
wcielić się w naszych seniorów i odegrać 
scenkę z ich życia. Warsztaty fotografii 
miały za zadanie wprowadzić dzieci w za-
gadnienie dbania o ludzi starszych, zro-
zumienia ich potrzeb i wywołać refleksję 
o tym, że oni też kiedyś będą starzy.
Oczywiście nie zabrakło też dedykacji i ży-
czeń z okazji dnia „Babci i Dziadka” wraz ze 

W sali kameralnej Centrum Kultury i Ak-
tywności Lokalnej odbyło się spotka-

nie Wielkanocne dla uczestników zajęć 
kreatywnych i ich rodziców. Tematem prze-
wodnim prac była symbolika Wielkanocy 
widziana oczami młodych artystów.  
Wystawa „Kicaki i inne cudaki” spodoba-
ła się zwiedzającym, duża różnorodność 
w odcieniach pasteli zachwyciła naszych 
gości. Mali twórcy nie mogli się już docze-
kać kiedy zabiorą prace do domów. Miłym 
akcentem na zakończenie wystawy było 
szukanie przez dzieci pochowanych czeko-
ladowych jajek, które zostawił im zajączek. 
Pracownia kreatywna przygotowuje sezo-
nowe wystawy związane ze świętami, czas 

Twórcze ferie w CKiAL
zdjęciami z pleneru. W sali kameralnej go-
ściliśmy policjantów z Komendy Powiatowej 
Policji w Końskich. Na spotkaniu profilak-
tycznym mundurowi przypomnieli podsta-
wowe zasady i przepisy ruchu drogowego, 
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
podczas zimowego wypoczynku. Przy-
pomnieli o właściwym dobieraniu miejsca 
na zimowe zabawy tak, aby nie stwarzać 
zagrożenia dla siebie i innych. Poruszone 
zostały kwestie hejtu i mowy nienawiści. Na 
pamiątkę dzieci otrzymały elementy odbla-
skowe. Dzięki uprzejmości lokalnej telewizji 
internetowej było nas widać w całym powie-
cie, a bardziej odważne dziewczynki udzieli-
ły nawet krótkiego wywiadu.
Ferie zakończyliśmy etiudą teatralną „Misja 
ratunkowa” z zaskakującą fabułą dedyko-

Młodzież z początkiem maja br. rozpo-
częła intensywne prace w miejscu, 

które spełnia i realizuje ich marzenia. Twór-
czy potencjał tryska wręcz energią od sa-
mego progu, kolejne projekty i pomysły są 
wynikiem rozmów z opiekunką tego miej-
sca. Efekty ich prac są widoczne w wielu 
miejscach i zawsze chętnie pomagają in-
nym w realizacji działań np: Dniu Dziecka, 
gdzie wcieliły się w role animatorek.
Celem działalności Świetlicy Środowisko-
wej jest kształtowanie postawy społeczno
-moralnej, tworzenie życzliwego otoczenia, 
wzmacnianie poczucia własnej wartości 
i rozwijanie wrażliwości twórczej, a także 
wiele innych założeń które są realizowane 
z dużym powodzeniem. Widać to po podej-
ściu młodzieży i po rozmowach ich opinie 
odzwierciedlają słuszność funkcjonowania 
takiej placówki.

Świetlica
Środowiskowa

WYSTAWA WIELKANOCNA
- „KICAKI I INNE CUDAKI”

waną dziadkom. W oparciu o opowiadania 
dzieci o swoich dziadkach wszyscy zgod-
nie stwierdzili, że każdy dziadek to bohater 
dnia codziennego, a babcie wiedzą jak po-
prawić humor strapionym wnukom. Spek-
takl wyszedł znakomicie, oczywiście jest 
on dostępny na naszym kanale YouTube.
Na zakończenie wręczone zostały dyplomy 
dla kreatywnych uczestników ferii i kolejny 
już raz przyznajemy, że przez dwa tygodni 
można wiele zdziałać i dobrze się przy tym 
bawić.

przed Wielkanocą to okazja do spotkania 
w miłym gronie i oczywiście prezentacji 
prac. Uczestnicy zajęć poprzez realizację 
zadań począwszy od projektu poprzez 
tworzenie i dopracowywanie własnych 
prac mają możliwość zaistnieć na wysta-
wach dzięki czemu doceniamy ich postępy 
i indywidualne podejście do tematu. Wielo-
krotnie wspieramy młodych twórców kieru-
jąc ich potencjał na nowe tory. Doceniają 
to rodzice dzięki czemu pracownia jest ob-
łożona zapisami na zajęcia. Podejmujemy 
wiele form ekspresji i staramy się rozwijać 
zainteresowania dzieci i młodzież w kierun-
ku kultury.
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ZAPOWIEDZI
Przed nami okres letni, który zawsze obfituje w wiele wyda-
rzeń.
Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w plenerowych 
inicjatywach organizowanych na terenie gminy Gowarczów.
• 02 lipca odbędzie się Festyn „Ludowe wakacje w Bębnowie” 
w programie znajduje się koncert zespołu ludowego „Bęb-
nowianki” w nowym repertuarze, a także zaproszeni goście, 
OSP Bębnów przygotuje pokaz umiejętności młodych straża-
ków, pojawią się darmowe atrakcje dla dzieci, nie zabraknie oczywiści pysznego jedzenia 
oraz animacji CKiAL.
• 09 lipca w miejscowości Ruda Białaczowska „Piknik Rodzinny” spotkanie integracyjne dla 
mieszkańców z darmowymi atrakcjami dla najmłod-
szych i poczęstunkiem, dla dorosłych smakowita bie-
siada i zabawa do późnego wieczora.
• 23 lipca w sołectwie Korytków odbędzie się Festyn 
Rodzinny dla mieszkańców z wieloma atrakcjami 
i niespodziankami.
• Na przełomie lipca i sierpnia CKiAL odwiedzi so-
łectwa w akcji pod tytułem „Mobilne Wakacyjne Cen-
trum Kultury” którego celem jest przybliżenie założeń 
domu kultury i prowadzonych zajęć, formuła ta od dwóch lat funkcjonuje bardzo dobrze.
• Festyn 15 sierpnia
Tak jak w ubiegłym roku festyn odbędzie się w dniu wolnym od pracy, zachęcamy sołectwa 
do prezentacji swoich stoisk i udziału w „V Turnieju 
Sołectw Gminy Gowarczów” – w którym to pojawią się 
konkurencje tj. kulinarna, sprawnościowa czy wiedzy 
o regionie. Na scenie prezentować się będą lokalni 
artyści, młodzi soliści z CKiAL, zespół ludowy „Bęb-
nowianka”, specjalnie dla Państwa wystąpią lubiane 
zespoły nurtu muzyki disco-dance „koliBEER”, „Master 
Team”, oczywiście nie może zabraknąć  Gwiazdy wie-
czoru – a w tej roli wystąpi na scenie „Miły Pan” mający 
kilkanaście milionów wyświetleń na kanale YouTube w utworach takich jak ”Królowa”, „Ma-
łolatki”, czy „Melanż”.
Liczymy na Państwa obecność i oczywiście wyśmienitą pogodę. Serdecznie zapraszamy 
stowarzyszenia oraz firmy działające na terenie gminy do prezentacji i udziału w imprezie.

Spędzaj czas aktywnie – do spacerów zachęca 
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej organi-

zując pomysłowe rajdy z ciekawą fabułą o charak-
terze edukacyjnym. Uczestnicy tym razem wyru-
szyli po przygody na trasę rajdu, aby sprawdzić 
się fizycznie i intelektualnie. Spacer z łamigłówka-
mi pełen był punktów, które należało rozwiązać, 
aby podążyć właściwą ścieżką. Na początek trze-
ba było odnaleźć 7 słów umieszczonych w wykre-
ślance, pod którymi to ukrywały się przedmioty 
rozmieszczone na trasie spaceru i niezbędne w 
wykonywaniu zadań.

Pomiędzy Samorządem Województwa Świę-
tokrzyskiego, a Centrum Kultury i Aktywności 

Lokalnej z końcem roku 2021 nastąpiło podpisa-
nie umowy o przyznaniu pomocy na realizację 
projektu „Nowa jakość kultury - przebudowa i wy-
posażenie Centrum Kultury i Aktywności Lokal-
nej w Gowarczowie”, w ramach operacji typu 

„Spacer
z łamigłówkami”

Wskazówki prowadziły do kolejnych punktów któ-
re skrywały informację w którą stronę należy się 
kierować. Mali odkrywcy czujnym okiem wypatry-
wali nietypowych przedmiotów, które były elemen-
tem zagadki. Rozwiązanie wszystkich łamigłówek 
sprawiło wiele radości, a smakowity poczęstunek 
na koniec rajdu był dla Nas nagrodą.

„Nowa jakość kultury - przebudowa i wyposażenie
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie”

„Inwestycje w obiekty pełniące funk-
cje kulturalne”, objętej Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020. Projekt, którego celem jest 
zwiększenie dostępności i poprawa 
jakości usług kulturalnych na tere-
nie gminy Gowarczów uwzględnia 
m.in.: roboty malarskie, remont pod-
łóg w sali kameralnej, przebudowę 
łazienki z dostosowaniem do osób ze 
szczególnymi potrzebami jak również 
montaż paneli fotowoltaicznych oraz 
wyposażenie pracowni w meble pod 
zabudowę i podesty sceniczne. Kosz-
ty kwalifikowane projektu wyniosą 
145 022,65 zł., z czego ze środków 
UE CKiAL pozyskał kwotę 92 277 zł.
W związku z realizacją projektu infor-
mujemy, iż w budynku CKiAL trwają 
obecnie prace związane z remontem 
i przebudową, prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności  osoby ko-

rzystające z Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej. Uczestników zajęć informu-
jemy, iż zajęcia muzyczne wokalne 
i instrumentalne przeniesione zostały 
na czas remontu do Szkoły Podsta-
wowej ul. Szkolna 52 w Gowarczo-
wie. Zajęcia kreatywne chwilowo są 
wstrzymane lub częściowo odbywają 
się podczas weekendowych spotkań 
w plenerze.
Z największą radością po całym re-
moncie serdecznie Was zaprosimy 
na nowe wydarzenia w CKiAL.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Gowarczowie odnieśli sukcesy 

na turnieju Badmintona organizowanym przez 
Świętokrzyski Związek Badmintona. W dniu 
13 maja br. na hali sportowej  przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Końskich uczniowie ze 
szkół podstawowych powiatu koneckiego 
z: Rogowa, Końskich (SP nr 1), Stąporkowa, 
Nieświnia  i Gowarczowa rozgrywali mecze 
w dwóch kategoriach wiekowych rocznik 
2008 – 2007 oraz rocznik 2009 i młodsi z po-
działem na chłopców i dziewczęta.
Satysfakcjonujące trzy miejsca na podium za-
jęli uczniowie SP Gowarczów, w kategorii wie-
kowej – rocznika 2008-2007 w grupie dziew-
cząt: I miejsce – Natalia Szymczyk, II miejsce 
– Kamila Sapieja, III miejsce – Aleksandra Pa-
liwoda, w grupie chłopców: I miejsce – Marcin 
Sapieja, II miejsce – Szymon Jach.
W kategorii wiekowej – rocznik 2009 
i młodsi, w grupie dziewcząt: I miejsce -  
Iga Grzelka, V miejsce – Dominika Fąfa-
ra,w grupie chłopców: I miejsce – Mikołaj 
Kołodziej, V miejsce – Jan Banasik.
W turnieju wzięli udział również: Zuzanna 
Sarba, Natalia Cabaj, Adam Kobalczyk, 
Kacper Nowak. Na zwycięzców miejsca I– 
V czekały pamiątkowe dyplomy
Finał Świętokrzyskiej Ligi Badmintona 
Szkół Podstawowych odbył się w Zagnań-
sku z dniem 31 maja br. w którym to udział 

W sportowym duchu z charytatywną ideą 
niesienia pomocy naszym wschodnim 

sąsiadom z Ukrainy odbył się Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej PAS Cup 2022 dla rocznika 
2012 podczas którego odbywała się zbiórka 
darów, dla Żmerynki na Ukrainie partnerskie-
go miasta Skarżyska-Kamiennej. Turniej na 
hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu 
i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej roze-
grany w dniu 5 marca br. dla rocznika 2012 
w systemie każdy z każdym rozegrały dru-
żyny: PAS Skarżysko, Akademia Piłkarska 
Champions Końskie, Beniaminek Soccer 
School Iłża, Tęcza Gowarczów, FC Łęczna. 
Siarka Tarnobrzeg, Akademia Piłkarska Stą-

Szanowni Państwo, na prośbę p.o. 
Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, przypominamy, że od 
1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy 
budynków mają obowiązek zgłoszenia 
źródła ogrzewania do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. 
Deklaracje, można składać online, bez-
pośrednio w CEEB lub w wersji papie-
rowej, za pośrednictwem urzędu gminy. 
Terminy:
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, 
uruchomionych od 1 lipca 2021 r. nale-
ży składać w ciągu 14 dni od dnia uru-
chomienia źródła ogrzewania
• deklaracje dotyczące źródeł cie-
pła uruchomionych przed 1 lipca 
2021 r. należy składać do 30 czerwca 
2022 r.

Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków

Młodzi piłkarze Tęczy Gowarczów
porków i Kamienna Brody.  
Zwycięzcą sobotniego turniej została ekipa 
Beniaminek Soccer School Iłża, drugie miej-
sce zajęła Akademia Piłkarska Champions 
Końskie, na trzecim miejscu podium stanęli 
młodzi piłkarze Tęczy Gowarczów. Wyróż-
nienia indywidualne dla najlepszego strzelca 
zdobył – Wiktor Kalita z Tęczy Gowarczów. 
Sport kształtuje charakter człowieka, a jak 
widać po naszych młodych sportowcach nie 
brak im zapału do gry i bardzo dobrze spisu-
ją się w lidze orlika starszego, wygrywając z 
takimi zespołami jak ŁKS Łagów, Pas Skar-
żysko, Łysica Bodzentyn.
Tęcza Gowarczów dołączyła do grona klu-

Sukcesy na Turnieju Badmintona

bów współpracujących z Akademią Widze-
wa. Na oficjalnej stronie internetowej Łódz-
kiego klubu sportowego znajdują się bieżące 
informacje o korzyściach jakie umożliwia 
lokalnym zespołom współpraca z Akademią 
Widzewa.
Partnerzy otrzymają możliwość lepszego 
rozwoju młodych zawodników, staże i we-
binary dla trenerów, które mają na celu 
wspierać rozwój myśli szkoleniowej i podno-
sić kwalifikacje szkoleniowców. Współpra-
ca obejmuje także aspekty organizacyjne, 
marketingowe i edukacyjne. Zyskać mogą 
również zawodnicy klubów partnerskich, 
którzy będą mieli szansę monitorowania ich 
rozwoju oraz uczestniczenia w treningach 
Akademii Widzewa. Perspektywa dalszego 
rozwoju piłkarzy Tęczy powinna stanowić 
początek lepszej passy w rozgrywkach na-
szych zawodników, z pewnością podniesie 
morale i zachęci do cięższego trenowania.
Miejmy nadzieję, że kolejny sezon zawod-
nicy rozpoczną z dodatkową energią, która 
pozwoli im odnosić sukcesy.
Zakończyły się rozgrywki w świętokrzyskiej 
lidze piłkarskiej A Klasy. Tegoroczny sezon 
niestety nie był dobry dla zawodników Tęczy 
na koniec rozgrywek zajmują ostatnie miej-
sce w tabeli z 12 punktami co sprawia, że 
muszą pożegnać się z A Klasą.

wzięło 100 zawodników z 13 szkół woje-
wództwa świętokrzyskiego. Ekipę ze szkoły 
w Gowarczowie reprezentowali następujący 
uczniowie: Dominika Fąfara, Iga Grzelka, 
Aleksandra Paliwoda, Natalia Szymczyk, 
Kamila Sapieja, Jan Banasik, Mikołaj Koło-
dziej, Szymon Jach i Marcin Sapieja. W ka-
tegorii U 15 bardzo dobrze zagrała Natalia 
Szymczyk zdobywając III miejsce, a także: 
Aleksandra Paliwoda, która zajęła V miejsce 
oraz Kamila Sapieja IX miejsce.
Zawody przebiegały w duchu sportowej 
rywalizacji oraz dostarczyły wszystkim 
uczestnikom i kibicom niezapomnianych 
wrażeń.


