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W sali konferencyjnej PSP w Ko-
wali odbyła się II Gala Prymusów. 
W uroczystości wzięli udział naj-
lepsi absolwenci szkół z  terenu 
gminy, którzy zostali wytypowani 
na podstawie wyników w nauce, 
wzorowego zachowania oraz suk-
cesów w konkursach wiedzy, za-
wodach sportowych i działalności 
społecznej.

Na uroczystość zaproszeni zostali 
również rodzice prymusów, dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele, radni, przed-
stawiciele samorządów uczniowskich 
oraz zeszłoroczni laureaci nagrody. 
Uroczystość i mowę wstępną na te-
mat kim jest prymus poprowadziła 
Bożenna Nitka - dyrektor PG w Parz-
nicach. Statuetki Prymusa Gminy 
Kowala 2015 r. oraz nagrody wręczali 
wyróżnionym uczniom wójt Tadeusz 
Osiński oraz zastępca Dariusz Bulski. 
W uroczystości wzięli również udział 
goście specjalni, którzy opowiadali 
o swojej edukacji i aktualnych sukce-
sach zawodowych. Pierwsza wystąpi-
ła Pani Aneta Skorupa-Wulczyńska, 
właścicielka Biura Tłumaczeń i Szko-
leń Specjalistycznych „Lingualex”. 
Ukończyła studia magisterskie w In-
stytucie Filologii Angielskiej, uzyskała 
tytuł magistra w Instytucie Lingwistyki 
Stosowanej w zakresie tłumaczeń 
specjalistycznych z języka angiel-
skiego i niemieckiego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ponadto ukończyła 
British Law Centre prowadzonego 
przez Uniwersytet w Cambridge, 
a także studia podyplomowe typu 
LLM na Akademii Leona Koźmińskie-
go w zakresie „International Commer-
cial Law”. Obecnie jest doktorantką 
Instytutu Nauk Prawnych Polskiej 

Akademii Nauk i przygotowuje pod 
opieką prof. Jana Barcza rozprawę na 
temat: „Prawne aspekty wielojęzycz-
ności w Unii Europejskiej”. Jest także 
ekspertem zewnętrznym współpracu-
jącym z kancelarią Lexcarta.

Drugim gościem był również miesz-
kaniec gminy Kowala, Mariusz Strze-
cha. Właściciel firmy „Koordynacja”. 
Ukończył studia magisterskie peda-
gogiczne na Akademii Wychowania 
Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie, specjalność wychowanie 
fizyczne. W sumie ponad pięćdziesię-
ciokrotnie stawał na podium zawodów 
zapaśniczych, zakwalifikował się do 
5% najlepszych studentów Politech-
niki Radomskiej, sędzia zapasów: II 
klasa państwowa, radny gminy Kowala 
dwóch kadencji. W 2014 roku otrzymał 
nagrodę specjalną w konkursie o „Złoty 
Medal” na Międzynarodowych Targach 
Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi za 
innowacyjny system do wytwarzania in-
dywidualnych wkładek ortopedycznych 
przy udziale frezarki CNC.

Na zakończenie wszyscy często-
wali się specjalnie przygotowanym 
na tę okazję tortem w kształcie księgi. 
Pomysłodawcą nagradzania i pro-
mowania w środowisku gminnym 
najzdolniejszych uczniów był Zespół 
do spraw Opracowania Strategii In-
tegracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Kowala.

Wyróżnieni zostali: Maciej Pluskwa 
– uczeń Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Noblistów Polskich w Bardzi-
cach, Natalia Odzimek – uczennica 
Publ icznej Szkoły Podstawowej 
w Kończycach – Kolonii, Klaudia Cho-
bot – uczennica Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Kowali, Mar tyna Kutkowska – 
uczennica Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Ma-
zowszanach, Karol Faliński – uczeń 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Młodo-
cinie Mniejszym, Natalia Kurowska 
– uczennica Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Parznicach.

W  niedzielę  dnia  5  lipca  2015  r. 
na boisku gminnym w Kowali  ro-
zegrano  dwa  ostatnie  spotkania 
XII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Przechodni Wójta Gminy Kowala. 
Mistrzostwo tej imprezy wywalczyła 
ekipa Kotarwic.

Już od wielu lat mieszkańcy gminy 
Kowala pasjonują się meczami turnieju 
towarzyskiego organizowanego przez 
Urząd Gminy. Często na meczach 
o poszczególne miejsca zasiada na 
trybunach więcej kibiców niż na poje-
dynkach A-klasy.

Najpierw mały finał
W meczu o trzecie miejsce spotka-

ły się drużyny Mazowszan/Huty Ma-
zowszańskiej i Augustowa. Zwycięsko 
z tego spotkania wyszła drużyna Ma-
zowszan/Huty Mazowszańskiej poko-
nując Augustów 3:1 (2:0). Bramki dla 
wygranych zdobyli - Dariusz Pfau - 2 
i Mateusz Prokop – 1, a dla Augustowa 
Łukasz Arak.

Mistrzowie z Kotarwic
W wielkim finale spotkały się ze-

społy Kotarwic i Kosowa. Po meczu 
stojącym na wysokim poziomie i mimo 
bardzo wysokiej temperatury zwycię-
stwo odniosła drużyna z Kotarwic, wy-
grywając 2:1 (1:0). Bramki dla Kotarwic 
zdobywali Sebastian Malinowski i Ad-
rian Mamcarz, a dla Kosowa z rzutu 
karnego Kacper Zepchło.

Zwycięzca turnieju - ekipa z Ko-
tarwic otrzymała puchar Przechodni 
i komplet strojów piłkarskich. Cztery 
pierwsze zespoły otrzymały puchary, 
trzem pierwszym drużynom wręczo-
no medale. Organizatorzy wytypowali 
trzech najlepszych piłkarzy tegorocznej 
edycji turnieju. Najlepszym zawodni-
kiem został wybrany piłkarz drużyny 
z Kosowa, Damian Zawadzki, naj-

lepszym bramkarzem turnieju został 
zawodnik drużyny Kotarwic, Wojciech 
Zenka, a najlepszym strzelcem, który 
zdobył 5 goli, został zawodnik drużyny 

z Augustowa Łukasz Arak. Wymienieni 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe statu-
etki. Wszystkie drużyny, które uczestni-
czyły w turnieju, otrzymały pamiątkowe 
dyplomy.

Spotkamy się za rok
Nagrody wręczali zastępca wójta 

Dariusz Bulski, przewodniczący Rady 
Gminy Kowala Tadeusz Marczykowski 
i Przewodniczący Gminnej Rady Sportu 

Alfred Świątek. Fundatorem nagród był 
wójt gminy Kowala Tadeusz Osiński. Już 
wiadomo, że za rok odbędzie się kolej-
ny już XIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Przechodni Wójta Gminy Kowala.

I miejsce i Puchar przechodni Wójta 
Gminy Kowala Pana Tadeusza Osiń-
skiego wywalczyła drużyna z Kotar-
wic, która wystąpiła w składzie: Marek 
Krawczyk - kapitan zespołu, Wojciech 
Zenka - bramkarz, Mateusz Węgrzycki, 
Mariusz Słomka, Krystian Szmit, Seba-
stian Grzyb, Adrian Mamcarz, Dominik 
Malinowski, Sebastian Malinowski, 
Piotr Piątek, Karol Wójcicki, Jakub 
Spadło, Dominik Michalak, Łukasz 
Błasiński, Szymon Jaroszek, Dominik 
Molendowski, Karol Lis. Opiekunem 
drużyny był sołtys sołectwa Kotarwice 
- Jan Malmon.

II miejsce zdobyła drużyna z Koso-
wa, która wystąpiła w składzie: Kacper 
Zepchło - kapitan, Kamil Adach - bram-
karz, Damian Zawadzki, Paweł Za-
wadzki, Łukasz Zawadzki, Mateusz Dy-
gas, Tomasz Prokop, Łukasz Prokop, 
Paweł Polak, Sebastian Frankiewicz, 
Dawid Frankiewicz, Daniel Kopycki, 
Grzegorz Skałbania, Albert Rogowski. 
Opiekunami drużyny byli: radny z Ko-
sowa Arkadiusz Pięta i Dariusz Sroka. 

W  rumuńskiej  miejscowości 
Cluj-Napoca odbyły się Między-
narodowe Mistrzostwa Rumunii 
Niepełnosprawnych w Tenisie 
Stołowym. Reprezentujący nasz 
kraj mieszkaniec Kotarwic Rafał 
Lis wywalczył dwa medale.

W turnieju indywidualnym, w kla-
sie startowej, w gronie 11 zawod-
ników Rafał zdobył brązowy medal, 
przegrywając w półfinale z Jiri Ża-
kiem (Czechy) po dramatycznym 
meczu 2-3.

W turnieju drużynowym wspólnie 
z Maciejem Nalepką IKS Jezioro 
Tarnobrzeg nie mieli sobie równych 
i w gronie 10 zespołów wywalczyli 
złoty medal, pokonując po drodze 
do finału wszystkie drużyny w sto-
sunku 3-0.

W finałowym meczu spotka-
l i  się z łączoną parą Rumunii 

i  Czech i  ten mecz także wy-
gral i  w stosunku 3-1. 2 punk-
ty w tym meczu zdobył Rafał  
oraz debel Lis - Nalepka.

Punkty zdobyte w turnieju po-
zwalają optymistycznie patrzeć na 
zbliżające się Mistrzostwa Europy, 
które w październiku zostaną roze-
grane w Danii.

Po  w o j a ż a c h  z w i ą z a nyc h 
z turniejem w Rumuni i ,  Rafał 
przebywa obecnie wraz z kadrą 
kraju na 11-dniowym zgrupowa-
niu w Wiśle.

Uczestnik skierował podzię-
kowania dla wójta gminy Kowala 
Tadeusza Osińskiego oraz jego 
zastępcy Dariusza Bulskiego za 
pomoc w organizacj i  wyjazdu 
i wsparcie finansowe, bez którego 
wyjazd i przygotowania do niego 
byłyby niemożliwe.

Wakacje w świetlicach
Rozpoczęła się wakacyjna akcja, 
w  której  biorą  udział  Świetlica 
„Słoneczko” i Świetlica w Koso-
wie. Od 6 lipca do działań dołączy 
Świetlica „Parasol” z Rudy Małej. 
W Świetlicy „Szansa” od sierpnia 
2015 roku rozpoczną się wakacje 
z niespodzianką.

Szczegółowy program wakacji 
w „Szansie” podany będzie pod ko-
niec lipca. Celem tej akcji wakacyjnej 
jest organizacja czasu wolnego dzieci 
podczas wakacyjnych dni. Przez 2 ty-
godnie uczestnicy wypoczynku będą 
spędzać czas na wspólnej zabawie, 
integracji oraz wyjazdach w różne 
ciekawe miejsca. W planach są wy-
jazdy do kina, na basen, na kręgle, 
wycieczka do Pacanowa i do Magicz-
nych Ogrodów.

- Wakacje to czas na zawieranie 
przyjaźni, kształtowanie prawidłowej 
komunikacji oraz kontaktu z nowo 
poznanymi rówieśnikami. Mamy na-
dzieję, że nasze dzieci przeżyją nie-
zapomniane chwile, które na długo 
zostaną im w pamięci - mówią zgod-
nie pracownicy świetlicy w Kowali.

Po raz kolejny odbyło się spotka-
nie organizacji pozarządowych. 
Jego organizatorem był pełnomoc-
nik ds. współpracy z NGO, a pa-
tronat honorowy pełnił wójt gminy 
Kowala - Tadeusz Osiński.

Celem tegorocznego spotkania 
lokalnych organizacji pozarządowych 
była wymiana doświadczeń, omówie-
nie aktualnych problemów, potrzeb 
i oczekiwań sektora pozarządowego 
w gminie Kowala oraz wskazanie 
i zaplanowanie obszarów wspólnych 
działań w ramach Programu współ-
pracy na rok 2016.

Uczestnicy spotkania mieli możli-
wość lepszego poznania się i rozmowy 
o prowadzonych przedsięwzięciach, 
doświadczeniach i problemach. A było 
o czym… Sektor organizacji poza-
rządowych w naszej gminie systema-
tycznie poszerza się. W ostatnim roku 
powstały dwa nowe stowarzyszenia 
i z tego co widać, na tym nie koniec.

- Coraz częściej poprzez NGO 
mieszkańcy chcą wpływać na to, co 

dzieje się wokół nich. - To dobry kie-
runek - stwierdził obecny na forum or-
ganizacji pozarządowych gminy Ko-
wala zastępca wójta Dariusz Bulski.

Zorganizowane 2 lipca po raz 
czwarty spotkanie stało się okazją 
do zaprezentowania sukcesów orga-
nizacji i grup nieformalnych, przybli-
żenia aktualnie realizowanych zadań 
oraz wskazania na problemy, z ja-
kimi borykają się organizacje z na-
szego terenu. 18 organizacji i grup 
nieformalnych złożyło nieformalną 
deklarację o organizacji na jesieni 
otwartego spotkania z mieszkańca-
mi naszej gminy, które pozwoli na 
rozpropagowanie i promocję działań 
NGO. W najbliższym czasie powsta-
nie też na stronie gminy aktualna 
baza organizacji pozarządowych, 
a może i punkt konsultacyjny NGO. 
Wszyscy zadeklarowali wolę współ-
pracy na rzecz społeczności lokalnej, 
a przedstawiciele władz samorządo-
wych wsparcie dla działań lokalnych 
organizacji.

Wymienili doświadczenia

Rafał Lis bardzo dobrze zagrał w Rumunii

Wielki sukces w Rumunii
Rafał Lis z Kotarwic przywiózł dwa medale

Puchar trafił w dobre ręce
W Kowali zakończył się coroczny turniej piłkarski

Nagrody zwycięzcom wręczał między innymi 
zastępca wójta Dariusz Bulski

Mistrzowski zespół z Kotarwic

Mamy zdolną młodzież
II Gala Prymusów już za nami

W imprezie uczestniczyli i nagrodzili młodzież, zastępca wójta Dariusz Bulski (z lewej) i wójt 
Tadeusz Osiński


