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W NUMERZE

Ju¿ za kilkanaœcie dni zakoñczy siê budowa no-

woczesnej hali sportowej w Kowali. To najwiêksza

inwestycja w gminie w ostatniej dekadzie. Budo-

wa kosztowa³a oko³o 4,5 miliona z³otych. Inwesty-

cjê dogl¹daj¹ niemal codziennie wójt gminy

S³awomir Stanik (na zdjêciu) oraz £ucja Byzdra,

dyrektor Szko³y Podstawowej w Kowali. Hala bê-

dzie s³u¿yæ nie tylko uczniom, ale wszystkim

mieszkañcom gminy.

�CZYTAJ NA STRONIE 3

W gminie Kowala skoñczy³y siê lub niebawem

skoñcz¹ inwestycje drogowe. Póki co po terenie

jeŸdzi siê bardzo ciê¿ko ze wzglêdu na objazdy i

zwi¹zane z tym korki. Trwa budowa ronda w Parz-

nicach, remontowany jest te¿ most na drodze Ko-

wala - Ruda Ma³a. W³adze gminy Kowala apeluj¹ o

cierpliwoœæ do kierowców. Niebawem remonty siê

skoñcz¹ i wszystkim bêdzie siê mi³o podró¿owaæ

po terenie gminy.

�CZYTAJ NA STRONIE 3

Niebawem koniec objazdów

ZNANY TRENER ZORZY KOWALA

Tomasz Dziubiñski, niegdyœ król strzelców

polskiej ekstraklasy, jest teraz trenerem

pi³karzy Zorzy Kowala. Ruszy³ nowy sezon

i nowe nadzieje zwi¹zane z tym zacnym

szkoleniowcem.

�CZYTAJ NA STRONIE 4

„Echo Kowali”

to dodatek,

w którym

prezentujemy

najwa¿niejsze

i najciekawsze

wydarzenia

w gminie.

Ukazuje siê

raz na dwa

miesi¹ce.

Hala prawie skoñczona

UDANE WAKACJE DZIÊKI SZANSIE

Aneta Pielas (na zdjêciu) wraz ze swoimi

wspó³pracownikami ze œwietlicy œrodowiskowej

Szansa, zorganizowa³a dzieciom z terenu gminy

Kowala niezapomniane wakacje.

�CZYTAJ NA STRONIE 4

P
onad 2000 widzów wziê³o udzia³ w IV Festynie Rodzin-

nym organizowanym przez Urz¹d Gminy w Kowali. Tak

dobrej zabawy nie by³o tutaj ju¿ dawno.

Ten, kto nie by³ w niedzielê w Kowali, mo¿e ¿a³owaæ. Dopi-

sa³a pogoda, program imprezy by³ bardzo bogaty i w pe³ni

udany. Widzowie zebrani na miejscowym placu mogli z zapar -

tym tchem obejrzeæ inscenizacjê bitwy pod Kowal¹, do jakiej

dosz³o 21 sierpnia 1863 roku. Wielu mieszkañców dopiero

po tej inscenizacji pozna³o bli¿ej historiê wsi i jak du¿y wp³yw

ta bitwa mia³a na dalsze dzieje Kowali i okolicznych miejsco-

woœci.

Sporo dzia³o siê równie¿ na scenie i wokó³ niej. Dla najm³od-

szych zorganizowano plac zabaw i weso³e miasteczko. By³y kon-

kursy sportowe dla ca³ych rodzin, gry i zabawy. Do wspólnej za-

bawy uczestników zachêci³ zespó³ Abba Show. Potem mo¿na

by³o szaleæ w rytmach disco polo, przy dŸwiêkach zespo³ów To-

ples i Buenos Ares.

Gwiazd¹ wieczoru tegorocznego festynu by³ Krzysztof Kraw-

czyk, artysta znany i uznany na ca³ym œwiecie. Jego piosenki

znaj¹ s³uchacze kilku pokoleñ. Mimo swoich 62 lat, artysta po-

kaza³, ¿e nadal potrafi daæ ludziom radoœæ swoimi przebojami.

�CZYTAJ NA STRONIE 2

�Krzysztof Krawczyk pokaza³ wielk¹ klasê i udowodni³, ¿e potrafi wszystkich zachêciæ do zabawy,

Dobra zabawa

na festynie
� Krzysztof Krawczyk pokaza³ w Kowali, ¿e jest œwietnym artyst¹.

Inscenizacja bitwy zapiera³a dech w piersiach



2 RELACJE
ECHO

KOWALI

24 SIERPNIA 2010 R.

W
gminie Kowala s¹

ludzie, którzy bez-

interesownie po-

magaj¹. Podczas niedzielnego

festynu piêæ kobiet otrzyma³o z

r¹k S³awomira Stanika, wójta

gminy Kowala, medale

„Zas³u¿ony dla gminy”. Przed-

stawiamy sylwetki tych

wyj¹tkowych kobiet.

£UCJA BYZDRA - DOBRA

DYREKTORKA

Dyrektor Publicznej Szko³y

Podstawowej w Kowali, na-

uczyciel jêzyka polskiego. Ka-

rierê zawodow¹ rozpoczê³a w

Kowali od 1977 r. i kontynu-

uje. Przez przyk³adne kierowa-

nie placówk¹ oœwiatow¹ naj-

pierw jako wicedyrektor, a

przez dwie kadencje jako dy-

rektor promuje szko³ê i gminê.

Efektywnie wdra¿a reformy

oœwiaty i dba o rozwój placów-

ki.

Zawsze pracê zawodow¹

potraf i ³a ³¹czyæ z prac¹

spo³eczn¹. Na pocz¹tku swo-

jej dzia³alnoœci prowadzi³a

dru¿ynê harcersk¹. Przez wie-

le lat i nadal jest aktywnym

dzia³aczem Towarzystwa Przy-

jació³ Dzieci. Dzia³a równie¿

na rzecz œrodowisk trzeŸwo-

œciowych. Obecnie pe³ni funk-

cjê przewodnicz¹cej Gminnej

Komisji Rozwi¹zywania Pro-

blemów Alkoholowych. Jest

inic jatork¹ powo³ania do

dzia³ania w swojej placówce

Uczniowskiego Ludowego Klu-

bu Spor towego Jaskó³ka i

pe³ni tu funkcjê wiceprezesa.

Jest dzia³aczk¹ Stowarzysze-

nia na rzecz Rozwoju Gminy

Kowala. Otwarta na problemy

œrodowiska lokalnego i chêt-

nie bierze udzia³ w ich roz-

wi¹zaniu.

MARIA MARKIEWICZ

- SO£TYS WSI KOSÓW

Funkcjê tê przejê³a po swo-

im ojcu i pe³ni j¹ wzorowo od

22 lat. Cieszy siê du¿ym uzna-

niem ze strony mieszkañców

Kosowa, co potwierdzaj¹ ko-

lejne wybory na so³tysa. Na

swoim terenie podejmuje ró¿-

ne inicjatywy spo³eczne na

rzecz rozwoju lokalnego œro-

dowiska. Powsta³a tu nowa

stra¿nica Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej i œwietlica œrodowi-

skowa, na co mia³y wp³yw za-

anga¿owanie i dzia³ania Marii

Markiewicz.

BARBARA TOMALA

- SKARBNIK GMINY

Skarbnik gminy w Kowali.

Pracuje w urzêdzie od 1976

roku najpierw jako referent.

Funkcjê skarbnika gminy pe³ni

od 1997 roku. Z powierzonych

obowi¹zków wywi¹zuje siê su-

miennie i efektywnie. Potwier-

dzaj¹ to ró¿ne kontrole i spra-

wozdania z wykonania bud¿-

etu opiniowane zawsze pozy-

tywnie przez Regionaln¹ Izbê

Obrachunkow¹. Mimo ró¿nych

trudnoœci finansowych, które

nie omijaj¹ gospodarki nasze-

go kraju, pani skarbnik potrafi

znajdowaæ œrodki na rozwój

gminy.

Ma zawsze du¿o pracy, po-

niewa¿ gmina Kowala du¿o in-

westuje, a to wymaga dok³ad-

nych rozliczeñ i ró¿nych spra-

wozdañ. Na co dzieñ wymaga

przestrzegania dyscypliny fi-

nansowej od siebie, od pra-

cowników i podleg³ych instytu-

cji.

JANINA LEŒNIEWSKA

- SO£TYS WSI

MAZOWSZANY

Pe³ni tê funkcjê od 1976

roku. Ma najd³u¿szy sta¿ spo-

œród wszystkich so³tysów na

terenie gminy Kowala. Wiele

zmieni³o siê na korzyœæ miesz-

kañców w so³ectwie Mazow-

szany miêdzy innymi dziêki

niej. Pe³ni³a funkcjê spo³ecz-

nego skarbnika w spo³ecznych

komitetach rozbudowy szko³y,

telefonizacji i gazyfikacji wsi.

Mieszkañcy so³ectwa maj¹ do

niej du¿e zaufanie i zwracaj¹

siê do niej w sprawach do-

tycz¹cych nie tylko infrastruk-

tury so³ectwa, ale równie¿ z

ró¿nymi sprawami ¿ycia co-

dziennego.

BARBARA MARKOWSKA

- ZAS£U¯ONY PEDAGOG

Wieloletni nauczyciel jêzy-

ka polskiego z pasj¹ do muzy-

ki w Publicznej Szkole Podsta-

wowej w Mazowszanach.

Przez wiele lat pe³ni³a funkcjê

wicedyrektora i dyrektora w tej

szkole. Od roku przebywa na

zas³u¿onej emeryturze.

Ponad 40 lat pracowa³a z

wielkim zaanga¿owaniem na

rzecz rozwoju edukacji dzieci i

m³odzie¿y, któr ym wpaja³a

mi³oœæ do „ma³ej ojczyzny”.

Wyedukowa³a i wychowa³a

wiele pokoleñ uczniów i na-

uczycieli swoich podopiecz-

nych. Potrafi³a promowaæ nie

tylko swoj¹ szko³ê, ale rów-

nie¿ gminê, poniewa¿ jej

uczniowie czêsto zdobywali

zaszczytne pierwsze miejsca

w ró¿nych konkursach regio-

nalnych i ogólnopolskich.

Wzorowo ³¹czy³a pracê za-

wodow¹ i spo³eczn¹. Jako rad-

na w latach osiemdziesi¹tych

pe³ni ³a funkcjê pr zewod-

nicz¹cej Komisji Oœwiaty. By³a

inicjatork¹ rozbudowy piêknej

szko³y w Mazowszanach. Zaw-

sze aktywizowa³a swoje œrodo-

wisko lokalne, realizowa³a

program „Szko³a oœrodkiem

¿ycia kulturalnego w œrodowi-

sku”.

ZAS£U¯Y£Y SIÊ DLA GMINY KOWALA

Niezwyk³e panie
dosta³y medale

�Medal od w³adz gminy otrzyma³a miêdzy innymi Janina Le-

œniewska, so³tys wsi Mazowszany.

Przednia zabawa
� Udany festyn rodzinny w Kowali. Inscenizacja bitwy i recital

Krzysztofa Krawczyka œci¹gnê³y t³umy widzów

uczestniczy³o w

niedzielê w

festynie rodzinnym

w Kowali.

Przyjechali nie

tylko mieszkañcy

gminy, ale te¿

oœciennych gmin.

Patrz¹c jednak na

rejestracje

zaparkowanych

nieopodal aut,

wiadomo by³o, ¿e

w zabawie

uczestnicz¹ ca³e

rodziny z Kielc,

Warszawy czy

£odzi.

J
u¿ po raz czwarty w Ko-

wali zorganizowany zo-

sta³ festyn rodzinny. Tak

dobrej zabawy ju¿ dawno nie

by³o. Uczestnicy bawili siê w

niedzielê do póŸnych godzin

nocnych i nikomu nie œpieszy³o

siê do domu.

Organizatorzy stanêli na

wysokoœci zadania i trzeba

oceniæ ich bardzo wysoko. Po-

œród czterech dotychczaso-

wych festynów, ten niedzielny

utkwi mieszkañcom na d³ugo

w pamiêci.

ODS£ONIÊCIE POMNIKA

Impreza rozpoczê³a siê uro-

czyst¹ msz¹ œwiêt¹, po której

nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy

ksiêdza Stanis³awa Fija³kow-

skiego. Mia³ on ogromny

wp³yw na przebieg bitwy pod

Kowal¹, która odby³a siê 21

sierpnia 1863 roku.

W³aœnie inscenizacja tego

pojedynku Polaków z Rosjana-

mi przyci¹gnê³a na stadion

oko³o 2000 widzów. Bitwa od-

tworzona by³a w sposób per -

fekcyjny i bardzo pokazowy.

Siedz¹cy na trybunach widzo-

wie naocznie zasmakowali hi-

storii. Niew¹tpliwie dziêki te-

mu zaczerpnêli du¿¹ dawkê

wiedzy historycznej na najwy¿-

szym poziomie. Wszak bitwa

mia³a ogromny wp³yw na dal-

szy rozwój Kowali.

W RYTMACH DISCO POLO

Po efektownej „strzelani-

nie” i ostrej bójce rozpoczê³a

siê doskona³a zabawa.

W³aœciwie ka¿dy móg³ pod-

czas festynu znaleŸæ coœ dla

siebie. Najm³odszym zorgani-

zowano plac zabaw z weso³ym

miasteczkiem, ca³e rodziny

uczestniczy³y w konkursach

sportowych.

Odby³ siê te¿ turniej pi³kar-

ski dla m³odzie¿y, w którym

ch³opcy z Publicznego Gimna-

zjum z Parznic pokonali w fina-

le dru¿ynê z Rudy Wielkiej.

Zwyciêzcy otrzymali z r¹k wój-

ta Kowali S³awomira Stanika

okaza³y puchar.

Na scenie zaprezentowa³y

siê równie¿ dwa zespo³y disco

polo. Wczeœniej widzowie

pos³uchal i wystêpu Abba

Show, który gra piosenki zna-

nego szwedzkiego kwar tetu

Abba. Potem by³o mnóstwo za-

bawy przy ³atwo wpadaj¹cej w

ucho muzyce tanecznej ze-

spo³ów Toples i Buenos Ares.

PRAWDZIWA GWIAZDA

62-letni Krzysztof Krawczyk

udowodni³, ¿e jest ar tyst¹

œwiatowego formatu. Nieza-

le¿nie czy wystêpuje w Kowa-

li, czy te¿ w hotelu Sheraton,

zawsze stara siê daæ z siebie

wszystko. Nie inaczej by³o w

niedzielny wieczór kiedy wy-

szed³ na scenê w Kowali. Je-

go przeboje „Zatañczysz ze

mn¹”, „Jak min¹³ dzieñ“,

„Byle by³o jak“ i „Pamiêtam

Ciebie z tamtych lat“, czy te¿

„Bo jesteœ ty” znaj¹ chyba

wszyscy. Ar t ys ta szybko

z³apa³ wspólny kontakt z pu-

b l i cznoœc i¹ i wszystk ich

uda³o mu siê zachêciæ do za-

bawy. Zaproszenie Krzyszto-

fa Krawczyka by³o strza³em w

„dziesi¹tkê”.

Zabawa przy muzyce trwa³a

do póŸnych godzin nocnych.

W³adze gminy Kowala, które

organizowa³y ca³¹ imprezê,

równie¿ mia³y sporo powodów

do radoœci. Dopisa³a pogoda,

dopisali goœcie, a na nudê nikt

nie móg³ narzekaæ. Na zako-

ñczenie widzowie mogli jesz-

cze przez kilka minut zobaczyæ

efektowny pokaz laserów.

�Zespó³ Toples w rytmach disco polo rozbawi³ pu-

blikê.

�Zanim rozpoczê³a siê zabawa, na placu przed ko-

œcio³em ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê poœwiê-

con¹ ksiêdzu Stanis³awowi Fija³kowskiemu.

�Festyn zgromadzi³ rzeszê nie tylko mieszkañców Kowali, ale

równie¿ ca³ego regionu radomskiego.

�Inscenizacja Bitwy pod Kowal¹ to by³a najlepsza lekcja historii, dziêki której mieszkañcy

mogli zobaczyæ co dzie³o siê na tych terenach w 1863 roku.
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B
l isko piêædziesiê-

cioosobowa grupa

mieszkañców Ko-

wali bra³a udzia³ w tegorocz-

nych Ogólnopolskich Spotka-

niach TrzeŸwoœciowych w Li-

cheniu. Mieli oni okazjê zwie-

dziæ najwiêksze w kraju sank-

tuarium.

Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki

Punktowi Konsultacyjno-Infor-

macyjnemu dla osób uzale-

¿nionych od alkoholu i ich ro-

dzin, dzia³aj¹cemu przy Gmin-

nym Oœrodku Pomocy

Spo³ecznej w Kowali oraz

Gminnej Komisji Rozwi¹zywa-

nia Problemów Spo³ecznych

dzia³aj¹cej przy Urzêdzie Gmi-

ny w Kowali. Uczestnicy zgod-

nie podkreœlali, ¿e by³a to bar-

dzo udana wycieczka, która

da³a im mnóstwo si³y w walce

z na³ogiem.

Z wizyt¹ w Licheniu

�Potê¿ne sanktuarium w Licheniu zrobi³o wra¿enie na przy-

by³ych tam mieszkañcach Kowali.

Kierowcy, cierpliwoœci!
� Inwestycje drogowe wymuszaj¹ objazdy i powoduj¹

utrudnienia, ale ju¿ niebawem droga w Parznicach

bêdzie przejezdna

�Niedawno otwarta zosta³a droga gminna w Kolonii Koñczyce. W najbli¿szych miesi¹cach powstan¹ kolejne.

S³awomir

Stanik, wójt

gminy Kowala:

- Proszê

mieszkañców i

kierowców

przeje¿d¿aj¹cych

przez teren naszej

gminy o

cierpliwoœæ i

zrozumienie. Nie

mamy wp³ywu na

przebieg prac

prowadzonych

przez Wojewódzki i

Powiatowy Zarz¹d

Dróg. Bêdê

natomiast robi³

wszystko, aby z

dniem 1 wrzeœnia

puszczony by³

ruch, choæby

wahad³owy przez

Parznice.

N
ie jest ³atwo jeŸdziæ

teraz samochodem

po gminie Kowala.

Remonty dróg sprawiaj¹, ¿e

kierowcy napotykaj¹ na objaz-

dy i utrudnienia. W³adze gminy

apeluj¹ o cierpliwoœæ, bo ju¿

niebawem podró¿owanie po

nowych drogach bêdzie bardzo

przyjemne.

W gminie Kowala moderni-

zowanych jest obecnie kilka

dróg gminnych. Budowany

jest most na drodze powiato-

wej z Kowali do Rudy Ma³ej

oraz rondo na skrzy¿owaniu

dróg wojewódzkich w Parzni-

cach.

Urz¹d Gminy w Kowali nie

ma bezpoœredniego wp³ywu

na termin zakoñczenia prac

budowlanych, który nadzoro-

wany jest przez Powiatowy i

Wojewódzki Zarz¹d Dróg.

RONDO POWSTAJE

W zwi¹zku z trudnymi wa-

runkami atmosferycznymi wy-

konawca przesun¹³ termin za-

koñczenia budowy ronda w

Parznicach do 31 sierpnia. W

najbli¿szych dniach bêdzie

wiadomo, czy termin zostanie

dotrzymany. S³awomir Stanik,

wójt gminy Kowala, bêdzie

d¹¿yæ do tego, aby wraz z roz-

poczêciem roku szkolnego

puszczony by³ ruch, chocia¿

wahad³owo. To odci¹¿y³oby

ruch na trasie z Radomia do

Wierzbicy.

Informujemy, ¿e objazd do

Kowali dla pojazdów z kie-

runku Wierzbicy wytyczony

zosta ³ drog¹ kra jow¹ E7

przez Oroñsko. Drogi grunto-

we z Romanowa i Walentyno-

wa do Kowali s¹ wy³¹czone z

ruchu dla pojazdów ciê¿aro-

wych i mog¹ byæ wykorzysty-

wane jedynie w ruchu lokal-

nym.

POWSTAJE MOST

Na odcinku z Kowali do Ru-

dy Ma³ej, na drodze powiato-

wej zamkniêty jest most na

rzece Oronce. Objazdy do Ru-

dy Wielkiej prowadz¹ przez Ro-

¿ki, Oroñsko, Helenów i Toma-

szów.

Zgodnie z informacjami Po-

wiatowego Zarz¹du Dróg Pu-

blicznych w Radomiu, prace

na moœcie powinny siê zako-

ñczyæ do 30 wrzeœnia.

W zwi¹zku z wnioskami czê-

œci mieszkañców nast¹pi³a ko-

niecznoœæ zmian projekto-

wych, maj¹cych na celu obni¿-

enie wysokoœci chodnika na

remontowanej drodze gminnej

w Kotarwicach. To sprawi, ¿e

w tej miejscowoœci remont ju¿

mia³ siê zakoñczyæ, nieco siê

opóŸni. Jeœli wszystko pójdzie

zgodnie z planem, to 30 sierp-

nia droga zostanie oddana do

u¿ytku.

W TRABLICACH JESIENI¥

Obfite opady deszczu spra-

wi³y, ¿e mieszkañcy Trablic

zwrócili siê do Urzêdu Gminy w

Kowali z proœb¹ o zmianê kon-

cepcji budowy drogi w kierun-

ku Ludwinowa. W tej miejsco-

woœci po ulewach od wielu lat

dochodzi³o do podtopieñ. In-

westycja, która zgodnie z

wstêpnymi za³o¿eniami powin-

na ju¿ byæ zakoñczona, roz-

pocznie siê dopiero jesieni¹

tego roku.

Trwaj¹ te¿ drobniejsze re-

monty i modernizacje dróg w

innych miejscowoœciach gmi-

ny Kowala. Gminie uda³o siê w

ostatnim czasie otworzyæ od-

cinki w Mazowszanach,

M³odocinie Mniejszym i Kolo-

nii Koñczyce. Niebawem dojd¹

jeszcze drogi w Zenonowie,

Augustowie i Trablicach (Cibo-

rów).

Szczegó³owe informacje

na temat inwestycji drogo-

wych gminy Kowala mo¿na

uzyskaæ w Referacie Bu-

downictwa, Inwestycji, Rol-

nictwa i Ochrony Œrodowi-

ska Urzêdu Gminy w Kowa-

li. Udziela je Piotr Markie-

wicz, kierownik Referatu,

pod numerem telefonu

48/610-17-60.

Informacje

o remontach

W
czwar tek rzesza

m i e s z k a ñ c ó w

gminy Kowala, w

tym równie¿ w³adze gminy,

po¿egna³y Ryszarda Kwiet-

nia, wieloletniego so³tysa z

Kolonii Koñczyce. Zmar³ po

d³ugiej i ciê¿kiej chorobie w

wieku 61 lat. By³ powszech-

nie lubiany przez mieszka-

ñców. Pe³ni³ funkcjê so³tysa

przez czter y kadencje. To w

sporej mierze dziêki niemu

wieœ w ostatnich latach moc-

no s iê r ozw inê ³a . By ³

wyj¹tkowo uczynnym, po-

mocnym i bardzo serdecz-

nym cz³owiekiem.

Po¿egnali so³tysa

W
dniach 1 wrze-

œnia-31 paŸdzier-

nika rozpocznie

siê w Polsce Powszechny Spis

Rolny. Informacje zbierane

bêd¹ równie¿ na terenie gminy

Kowala.

Mieszkañcy musz¹ byæ go-

towi, bo ju¿ niebawem do ich

drzwi zapuka osoba upowa-

¿niona do przeprowadzenia

spisu. Bêdzie to pierwszy spis

real izowany od czasu

przyst¹pienia Polski do Unii

Europejskiej. W tym samym

terminie i w tym samym zakre-

sie tematycznym, co w innych

pañstwach cz³onkowskich UE.

Dane zebrane w spisie rolnym

pozwol¹ miêdzy innymi na

analizê zmian polskiego rol-

nictwa przed i po przyst¹pie-

niu do UE oraz na porównanie

ich z danymi gospodarstw w

innych pañstwach cz³onkow-

skich. Pozwol¹ tak¿e na kre-

owanie przez Komisjê Euro-

pejsk¹ wspólnej polityki rolnej

i wytyczenie jej nowych ram po

2013 roku. Dane uzyskane w

spisie dostarcz¹ te¿ szcze-

gó³owych informacji o jednost-

kach funkcjonuj¹cych w rolnic-

twie, sytuacji spo³eczno-de-

mograficznej i ekonomicznej

rolników oraz o prowadzonej

produkcji rolnej.

W po³¹czeniu z informacja-

mi zebranymi w badaniu me-

tod produkcji rolnej i Narodo-

wym Spisie Powszechnym w

2011 r. dadz¹ odpowiedŸ na

wiele pytañ dotycz¹cych miê-

dzy innymi starzenia siê ludno-

œci wiejskiej i problemu na-

stêpców, zatrudnienia w rol-

nictwie, obszarów wiejskich

oraz wp³ywu rolnictwa na œro-

dowisko. Bêd¹ to bardzo cen-

ne informacje.

TO BÊD¥ BARDZO CENNE DANE

Bêdzie spis

W
e wrzeœniu miesz-

kañcy gminy Kowa-

la bêd¹ siê mogli

pochwaliæ jednym z najpiêk-

niejszych obiektów spor to-

wych w powiecie radomskim.

Trwaj¹ w³aœnie ostatnie prace

porz¹dkowe przed wielkim uro-

czystym otwarciem.

Rozpoczêta w 2008 roku

budowa hali spor towej przy

Szkole Podstawowej w Kowali

to najpowa¿niejsza inwestycja

w gminie w ostatniej deka-

dzie. Ca³a inwestycja koszto-

wa³a oko³o 4,2 mln z³, z czego

1,3 mln z³otych pochodzi z do-

tacji marsza³ka województwa

mazowieckiego.

Jest to pier wsza hala

pe³nowymiarowa. Ma ona wy-

sokoœæ 9,3 metra oraz impo-

nuj¹ce wymiary 21,6 na 41,7

metrów. Korzystaæ z niej bê-

dzie nie tylko 300 uczniów

podstawówki, ale tak¿e miesz-

kañcy ca³ej gminy. To w³aœnie

w nowej hali odbywaæ siê bêd¹

zawody sportowe oraz impre-

zy kulturalne dla ca³ej spo³ecz-

noœci. Hala dostosowania bê-

dzie równie¿ do potrzeb osób

niepe³nosprawnych. Bêd¹ siê

w niej znajdowaæ trzy sale æwi-

czeñ oraz wszelkie zaplecze

sanitarne.

Tr waj¹ teraz prace

porz¹dkowe w budynku oraz

wokó³ niego. Za kilka dni za-

brzmi pierwszy dzwonek po

wakacjach i uczniowie ju¿ we

wr zeœniu wezm¹ udzia³ w

pierwszych zajêciach sporto-

wych na nowym obiekcie.

Ciesz¹ siê równie¿ m³odzi

pi³karze Zorzy Kowala tenisiœ-

ci LUKS Kowala, czy siatkarze

amatorzy, którzy dot¹d grali w

niewielkiej salce w Parzni-

cach. PokaŸnych rozmiarów

obiekt powinien spe³niæ wyma-

gania wszystkich sportowców

i marzenia wielu mieszka-

ñców.

ZA KILKA DNI OTWARCIE NAJWIÊKSZEJ

SPORTOWEJ INWESTYCJI

Hala jak marzenie

�Nowoczesna hala sportowa w Kowali ju¿ za kilkanaœcie dni

têtniæ bêdzie sportowym ¿yciem.
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D
ziêki wspó³pracy

Urzêdu Gminy w Ko-

wali z Fundacj¹ FER z

Radomia, na terenie gminy re-

alizowany jest unijny projekt

„Wychowanie przedszkolne

szans¹ na lepszy start dla wiej-

skich dzieci".

W ramach projektu utwo-

rzono dwa zespo³y wychowa-

nia przedszkolnego: w Mazow-

szanach i w Bardzicach, zloka-

lizowane w budynkach szkó³

podstawowych.

Pod koniec lipca nast¹pi³o

uroczyste rozpoczêcie dzia³al-

noœci w obydwu zespo³ach.

Opiek¹ przedszkoln¹ objêtych

zosta³o 30 dzieci w wieku 3-5

lat. Zajêcia odbywaj¹ siê przez

trzy dni w tygodniu po cztery

godziny, pod okiem wykwalifi-

kowanej kadr y oraz dy¿u-

ruj¹cego rodzica.

Ponadto radomska fun-

dacja zapewnia bezp³atne

konsultacje psychologa i lo-

gopedy. Program zajêæ pro-

wadzony w zespo³ach po-

zwala rozwijaæ umiejêtnoœci

i wiedzê, które zapewni¹

dziecku lepszy star t w edu-

kacji szkolnej. Dzia³alnoœæ

zespo³ów jest wspó³finan-

sowana ze œrodków Unii Eu-

ropejskiej, w ramach Euro-

pe j sk i ego Funduszu

Spo³ecznego. Z unijnej dota-

cji finansowane s¹ miêdzy in-

nymi wynagrodzenie nauczy-

cieli, wyposa¿enie i materia³y

edukacyjne.

RUSZY£ UNIJNY PROJEKT Z MYŒL¥ O NAJM£ODSZYCH

Dwa europejskie zespo³y przedszkolne

�W³adze gminy Kowala przyjecha³y na otwarcie europejskiego przedszkola. Nie zabrak³o przyjemnych niespodzianek dla

najm³odszych.

P
odobnie jak w latach

ubieg³ych, równie¿ w

tym roku œwietlica

œrodowiskowa Szansa zorgani-

zowa³a dla dzieci zajêcia waka-

cyjne pod has³em „Szansa na

wakacje”. Dla wielu maluchów

by³ to w³aœciwie jedyny sposób

na spêdzenie niezapomnia-

nych wakacji.

BYLE NIE W DOMU

Mo¿na œmia³o pokusiæ siê

o stwierdzenie, ¿e gdyby nie

œwietlica w Kowali, wiele dzie-

ci musia³oby wakacje spêdziæ

we w³asnym domu.

- W ten sposób chcemy,

chocia¿ na czas wakacji, od-

ci¹gn¹æ dzieci od komputerów

i podwórka, pokazuj¹c, ¿e w

œwietlicy mo¿na równie¿ cie-

kawie spêdziæ czas wolny - mó-

wi Aneta Pielak, kierownik

œwietlicy.

Od 26 lipca codziennie

przez kilka godzin dla dzieci

organizowane by³y wspólne

zabawy, gry, wycieczki i inne

atrakcje. Do tej por y dzieci

by³y ju¿ w kinie, na basenie w

Ostrowcu Œwiêtokrzyskim i

Kozienicach, odwiedzi³y rów-

nie¿ stadninê koni. Doskonale

bawi³y siê w Hula - Parku w Ra-

domiu. Bra³y udzia³ w dwóch

wycieczkach ca³odniowych do

Sandomierza i w Góry Œwiêto-

krzyskie, gdzie mia³y okazje

zwiedziæ zamek w Chêcinach

oraz Œwiêty Krzy¿.

BOGATY

PROGRAM ZAJÊÆ

Oprócz wyjazdów dzieci

uczestniczy³y w zajêciach pla-

stycznych i sportowych. Bar-

dzo chêtnie bra³y udzia³ w kon-

kursach œwietlicowych jak

choæby w konkursie piosenki

pt: „Jak oni œpiewaj¹?”. By³y

te¿ konkursy plastyczne malo-

wania kred¹ i malowania na

szkle oraz malowania twarzy.

Du¿ym zainteresowaniem

cieszy³y siê zajêcia z pedago-

giki zabawy oraz zajêcia ta-

neczne, na któr ych dzieci

uczy³y siê tañców cygañskich

oraz zabaw tanecznych.

- Wakacje powoli siê ju¿

koñcz¹, ale ca³y czas trwaj¹

zapraszamy zatem dzieci, któ-

re nudz¹ siê w domu do œwie-

tlicy na wspóln¹ zabawê - za-

chêca Aneta Pielas.

DZIECI DOSTA£Y SZANSÊ NA WAKACJE

Niezapomniane
letnie chwile

�Dzieci z Kowali mia³y okazjê pojechaæ w Góry Œwiêtokrzy-

skie.

Ca³kiem nowa Zorza
� Pi³karzy szkoli jeden z najbardziej utytu³owanych trenerów

w regionie radomskim. Zespó³ odniós³ zwyciêstwo w Solcu

N
adchodzi zupe³nie

nowa jakoœæ Zorzy

Kowala. W lipcu dru-

¿ynê przej¹³ trener Tomasz

Dziubiñski. Zespó³ zosta³ moc-

no odm³odzony. Czas poka¿e

czy zdo³a powalczyæ o powrót

do klasy okrêgowej.

Klubowi dzia³acze z Kowali

po spadku dru¿yny z „okrê-

gówki” nie za³amali siê, a

wrêcz przeciwnie ostro wziêli

siê latem do pracy. Ich pierw-

szym zadaniem by³o znale-

zienie dobrego trenera, co w

regionie radomskim nie jest

rzecz¹ ³atw¹. W koñcu pad³o

na 42 - le tn iego Tomasza

Dziubiñskiego, by³ego króla

strzelców polskiej ekstrakla-

sy, wychowanka Broni Ra-

dom.

- Mamy najwybitniejszego

trenera w ca³ym okrêgu -

chwali siê Bogdan Piêtak, wi-

ceprezes Zorzy.

CZEKAMY

NA EFEKTY

Zespó³ latem zosta³ moc-

no zmieniony. Kilku zawodni-

ków bardziej doœwiadczo-

nych jak Marek Zakrzewski

czy bracia Bar t³omiej i Mate-

usz Kszczotek odeszli z dru-

¿yny. Na ich miejsce przysz³o

kilku m³odych zawodników z

rocznika 1991 z dru¿yny Orli-

ka Radom. Doszed³ tak¿e

weteran ligowych boisk, An-

drzej S³omski, któr y ju¿ pla-

nowa³ zakoñczenie karier y.

Postanowi³ on jednak pomóc

Zor zy i trenerowi Dziubiñ-

skiemu.

Na efekty w postaci punk-

tów i dobrej gr y kibice Zorzy

musz¹ trochê poczekaæ. Tre-

ner Dziubiñski jest zdania,

¿e dobr y zespó³ nie rodzi siê

z dnia na dzieñ i potrzebuje

zgrania, a m³odsi zawodnicy

nabrania doœwiadczenia.

FALSTART

W JASTRZÊBIU

Tydzieñ temu na inaugu-

racjê sezonu w klasie A, Zo-

r za pr zegra ³a wy jazdowy

mecz z KS Jastrz¹b 0:3. Wy-

nik spotkania nie odzwier-

ciedla tego, co dzia³o siê na

boisku.

- Gdybyœmy wykorzystali

wszystkie dogodne sytuacje

podbramkowe to wynik by³by

zupe³nie inny. Mamy m³ody

zespó³, któr y ma potencja³,

ale potrzebuje jeszcze tro-

chê zgrania - mówi³ po tam-

tym spotkaniu Tomasz Dziu-

biñski.

SKUTECZNY

BATOR

S³owa szkoleniowca po-

twierdzi³y siê w ostatni¹ so-

botê, gdy Zorza goœci³a w

Solcu nad Wis³¹. Tam pi³ka-

r ze z Kowa l i z a g r a l i j u ¿

znacznie lepiej, a co najwa-

¿niejsze skutecznie i wygra-

li 3:0. Podobnie jak w ostat-

nich latach, skutecznoœci¹

w dr u¿yn ie t r yska Seba-

stian Bator. W potyczce z

Wis³¹ zdoby³ dwa gole. - Wy-

graliœmy pewnie, zdobyliœ-

my pierwsze punkty, co nas

c i es z y. Pokaza l i œmy, ¿e

bêdziemy liczyæ siê w walce

o awans - mówi szkolenio-

wiec.

W trzeciej kolejce, czyli

ju¿ w najbli¿szy weekend, Zo-

rza jedzie do Wieniawy na po-

jedynek z beniaminkiem kla-

s y A , Cho jn iak iem. Pod-

opieczni trenera Tomasza

Dziubiñskiego wyst¹pi¹ w ro-

li fawor yta tej potyczki. Wy-

grana sprawi, ¿e znajd¹ siê w

czo ³ówce l i gowe j tabe l i .

Musz¹ jednak zagraæ konse-

kwentnie, skutecznie i uwa-

¿nie w obronie, a wówczas

punkty powinny pojechaæ do

Kowali.

Tomasz Dziubiñski to jeden z najwybitniej-

szych pi³karzy w regionie radomskim. Wychowa-

nek Broni Radom. Potem przeszed³ do Wis³y Kra-

ków. W sezonie 1990/91 w bar wach „Bia³ej

Gwiazdy” strzeli³ 21 goli i zosta³ królem strzelców

polskiej ekstraklasy. Zaliczy³ te¿ dwa wystêpy w

reprezentac j i Po lsk i z F in land i¹ i I r land i¹

Pó³nocn¹. Po odejœciu z Wis³y przeszed³ do belgij-

skiego Club Brugie, z któr ym wywalczy³ mistrzo-

stwo tego kraju i Superpuchar. Jest pierwszym Po-

lakiem, któr y strzeli³ bramkê w Lidze Mistrzów.

Gra³ jeszcze w mniej znanych klubach w Belgii,

RWD Molenbeek, Le Mans Union Club 72 oraz Ver-

broedering Geel. Karierê zakoñczy³ w Mazowszu

Grójec w 1999 roku.

Po zakoñczeniu futbolowej przygody zaj¹³ siê sê-

dziowaniem, a jednoczeœnie szkoleniem m³odzie¿y.

Pracowa³ w M³odziku Radom, a obecnie prowadzi ju-

niorów Broni Radom z 1993 roku. Tomasz Dziubiñski

dopiero zaczyna karierê szkoleniow¹ i na tym polu

nie ma jeszcze wiêkszych sukcesów.

Jest ¿onaty, ma 18-letniego syna Adriana, który

gra w trzecioligowej Broni.

Nowy trener

Wis³a Solec - Zorza Ko-

wala 0:3 (0:1),

S. Bator 12, 70, Wach-

nicki 58.

Zo r za : G ³ogowsk i -

Paszkiewicz, Kleczaj (60

C. Bator), Chodakowski,

Gr ygiel, S³omski, Wach-

n i ck i , Ró¿añsk i , Ro-

gow-ski (75 Masiarz), S.

Bator, Stêpieñ (75 Stola-

rek)

Ostatni

mecz Zorzy

�24-letni Konrad Stêpieñ to czo³owa postaæ ze-

spo³u Zorzy Kowala.


