
Moc atrakcji

na festynach
Na pocz¹tku czerwca dzieci z Publicznego

Przedszkola w Kowali bawi³y siê na festynie ro-

dzinnym. - Zabawê wspomagali rodzice, którzy te-

go dnia przebrali siê za bajkowe postacie – mówi

Luiza Jelonek, dyrektorka przedszkola. Oprócz

przedszkolaków na festynach bawili siê uczniowie

z Bardzic, M³odocina Mniejszego, Koñczyc-Kolo-

nii i Mazowszan.

�CZYTAJ NA STRONIE 2

W
meczach rozegranych 23 czerwca zespó³

Kowali/Parznic w karnych pokona³ zespó³

Rudy Ma³ej/D¹brówki Zab³otniej. W meczu

pad³ remis 2:2. W drugim spotkaniu awans do fina³u

wywalczy³ zespó³ z Ro¿ek pokonuj¹c Kosów równie¿

po rzutach karnych. W niedzielê zespó³ z Ro¿ek w me-

czu z Kowal¹/Parzenicami broniæ bêdzie tytu³u zdoby-

tego przed rokiem.

�Czytaj na stronie 4

Pi³karski Turniej

o Puchar Wójta
Kowala/Parznice i Ro¿ki zagraj¹ w niedzielê 30 czerwca w finale pi³karskich rozgrywek

�Rozgrywki pi³karskiego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kowala budz¹ ogromne emocje kibiców.

Dodatek promocyjny Urzêdu Gminy w Kowali nr 2 (28) Pi¹tek, 28 czerwca 2013 r.

„Echo Kowali”

to dodatek,

w którym

prezentujemy

najwa¿niejsze

i najciekawsze

wydarzenia

w gminie.

Ukazuje siê

raz na trzy

miesi¹ce

Drogowe

remonty
- Znacznym obci¹¿eniem dla bud¿etu gminy s¹

remonty dróg, które ulegaj¹ niszczeniu na skutek

wyj¹tkowo obfitych, w ostatnim czasie, opadów

deszczu. Po ulewach konieczne jest doraŸne uzu-

pe³nianie nawierzchni, a czêsto równie¿ naprawa

przepustów i urz¹dzeñ melioracyjnych – mówi

S³awomir Stanik, wójt gminy Kowala.

�CZYTAJ NA STRONIE 3

Nowoczesna lekcja historii

W ramach gminnych obchodów 150. rocznicy Po-

wstania Styczniowego i „Bitwy pod Kowal¹” zaplanowa-

no szereg konkursów i wydarzeñ upamiêtniaj¹cych wal-

ki 1863 roku. Obchody rozpoczê³y siê ju¿ w œrodê 19

czerwca gr¹ terenow¹ „Skarby powstañczej poczty”. Kul-

minacyjnym punktem obchodów bêdzie inscenizacja

bitwy, która odbêdzie siê w dniu 18 sierpnia, podczas Dni

Kowali.

�Czytaj na stronie 3

Zorza koñczy z niedosytem

Szóste miejsce w ta-

beli i dobra gra w run-

dzie jesiennej pi³karzy z

Kowali - to rozbudza

apetyty kibiców przed

nastêpnym sezonem.

- Wiosn¹ zebraliœmy

27 punktów. To wiêcej

ni¿ jesieni¹, ale ja wci¹¿

odczuwam niedosyt.

Mog³o byæ jeszcze lepiej

– mówi Jaros³aw Czu-

pryn, trener Zorzy Ko-

wala.

�Czytaj na stronie 4
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Wyj¹tkowa m³odzie¿ z terenu gminy Kowala wyjecha³a

na spotkanie przygody w Góry Œwiêtokrzyskie. Wycieczka

to nagroda za zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczne i wolon-

tariat oraz œwietne wyniki w nauce, czy sporcie. To ju¿

czwarty tego typu wyjazd integracyjny dla aktywnej

m³odzie¿y z naszej gminy.

Pogoda dopisywa³a, kiedy grupa pojawi³a siê w Hucie

Szklanej. S³oneczny ¿ar z nieba nie odstraszy³ jednak

m³odych, ambitnych od tego, aby harcowaæ po osadzie

œredniowiecznej lub w szalonym tempie odkrywaæ ukryty

skarb podczas questingu. Mieli okazjê po¿artowaæ z ko-

walem i cieœl¹, przestraszyæ siê zielarki, przys³uchiwaæ siê

czarownicy czy zgadywaæ, co robi rymarz.

M³odzie¿ spa³a w schronisku szkolnym w Hucie Starej,

gdzie odbywa³o siê wspólne gotowanie, warsztaty z rzeŸby ba-

lonowych zwierz¹tek, gry towarzyskie czy nocne pogaduchy.

Drugi dzieñ zdominowa³ spacer po Alei Miniatur w Kraj-

nie. Jednego przedpo³udnia zwiedzili gmach Opery w Syd-

ney, Mur Chiñski, Krzyw¹ Wie¿ê w Pizie £uk Triumfalny w

Pary¿u, Koloseum w Rzymie, Plac Œwiêtego Piotra w Waty-

kanie, Bramê Brandenbursk¹ w Berlinie, wodospad Niaga-

ra, piramidê Cheopsa w Gizie, wulkan Etna i Œcianê P³aczu

w Jerozolimie czy te¿ Hotel Emirates Palace w Abu Dhabi -

najdro¿szy hotel œwiata. Wyjazd zorganizowa³ Oœrodek Po-

mocy Spo³ecznej w Kowali w ramach Programu Wspiera-

niaiPromocjiWolontariatuwgminieKowalana2013rok.

D
orota Kowalczyk z

Publicznej Szko³y

Podstawowej w

Mazowszanach znalaz³a siê

w gronie laureatów plebi-

scytu Belfer Roku 2013. Na-

uczycielka pracuje w szkole

w Mazowszanach ju¿ 28 lat.

Jest nauczycielem naucza-

nia pocz¹tkowego i oligofre-

nopedagogiem, pracuje z

niepe³nosprawnymi. Ak-

tywnie anga¿uje siê w spra-

wy szko³y i jest lubiana przez

dzieci. Docenili j¹ czytelnicy

„Echa Dnia” i rodzice dzieci.

Gratulujemy.

�Dorota Kowalczyk zosta³a

doceniona przez czytelników

Echa Dnia i otrzyma³a II miej-

sce w powiecie radomskim.

Lubiana nauczycielka

Stêpociankmi z Kowali wziê³y udzia³ w IX Przegl¹dzie

Dorobku Kulturalnego Mieszkañców Powiatu Radom-

skiego. Impreza odby³a siê 15 czerwca w I³¿y. Zespo³em

Stêpocianki kieruje El¿bieta Kiraga. W programie wystêpu

naszych wokalistek znalaz³y siê tradycyjne piosenki ludo-

we. Zespó³ wspiera³ obecny na festiwalowej widowni wójt

gminy Kowala S³awomir Stanik

W I³¿eckim przegl¹dzie folklorystycznym tradycyjnie

wyst¹pi³y zespo³y ludowe z gmin powiatu radomskiego.

Wszyscy uczestnicy przegl¹du otrzymali pami¹tkowe dy-

plomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.

�Podczas wycieczki dzieciakom z Kowali dopisa³a pogoda.

NAGRODA DLA AKTYWNYCH
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�Panie z zespo³u Stêpocianki zaprezentowa³y tradycyjne

piosenki ludowe.

STÊPOCIANKI W I£¯Y

Z
bli¿aj¹cy siê koniec

roku szkolnego i

piêkna letnia pogo-

da sprzyjaj¹ organizacji fe-

stynów rodzinnych. W maju

i czerwcu na terenie gminy

Kowala odby³o siê ich kilka.

Na imprezach w swoich

szko³ach bawi³y siê miêdzy

innymi dzieci z Mazowszan,

M³odocina, Bardzic i Kowali.

Jako pierwsze imprezy

rozpoczê³y szko³y z Mazow-

szan i M³odocina Mniejsze-

go. Festyny pokry³y siê z

Dniem Matki. W czerwcu

bawi³y siê przedszkolaki z

Kowali i uczniowie z Bardzic.

DLA KOCHANYCH MAM

W niedzielê 26 maja przy

szkole bawi³y siê ca³e rodziny

z M³odocina Mniejszego.

Spotkanie rodzinne zorgani-

zowano w ramach realizowa-

nego przez gminê Kowala

unijnego projektu „Pomoc

spo³eczna bardzo czêsto sku-

teczna”. Rodzinne spotkanie

zorganizowane zosta³o przy

wspó³pracy Gminnego

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Kowali. By³o mnóstwo

atrakcji dla ma³ych i du¿ych:

wystêpy dzieci, koncert ze-

spo³u folklorystycznego

„Stêpocianki”, konkursy

sportowe i rodzinne, pokazy

capoeiry – brazylijskich sztuk

walki, wiejski stó³, swojskie

wypieki, podp³omyki, ogni-

sko i grill czy Teatr Ognia przy

muzycznej oprawie grupy

„Five”.

Tego samego dnia przy

szkole w Mazowszanach od-

bywa³ siê Festyn Rodzinny,

który sta³ siê ju¿ tradycj¹

szko³y. Imprezê uœwietni³a

swym wystêpem Orkiestra

Wojskowa, która dla mam

uczniów zagra³a œwiatowe

standardy muzyki rozryw-

kowej oraz da³a pokaz musz-

try paradnej.

By³y pokazy zapaœnicze,

œciana wspinaczkowa, poka-

zy stra¿y po¿arnej oraz prze-

ja¿d¿ki konne. Nie zabrak³o

popisów artystycznych

uczniów. Rodzice podziwiali

swoje pociechy w tañcach lu-

dowych i latynoskich oraz w

trakcie popisów wokalnych i

instrumentalnych. Integracji

i wspólnej zabawie przyœwie-

ca³a po raz pierwszy szczytna

idea – akcja zbiórki krwi pro-

wadzona przez Stacjê Krwio-

dawstwa w Radomiu.

KOLOROWO W KOWALI I

BARDZICACH

Dwa tygodnie póŸniej, w

sobotê 8 czerwca dzieñ za-

bawy mia³y przedszkolaki z

Publicznego Przedszkola w

Kowali. Na festynie rodzin-

nym bawi³y siê tam ca³e ro-

dziny.

W podró¿ przez bajki za-

brali widzów mali wykonaw-

cy. Maluchy by³y wspierane

przez rodziców, którzy wcie-

lili siê w postacie Jasia i

Ma³gosi, Królewny Œnie¿ki,

krasnoludków, kopciuszka,

smerfetki, czy Bolka i Lolka.

W towarzystwie przebra-

nych rodziców dzieci czu³y

siê doskonale. Podczas fe-

stynu na dzieci czeka³o wiele

atrakcji. By³y pokazy stra-

¿ackie, malowanie twarzy,

zabawy na pompowanym

zamku, trampolinie czy ba-

senie z kulkami. Dla ma³ych

³asuchów przygotowano

kie³baski z grilla, ciasto,

s³odycze i napoje

W ten sam weekend ba-

wili siê równie¿ uczniowie

podstawówki w Bardzicach

na integracyjnym Spotkaniu

Rodzinnym „Anio³y Listo-

nosze”. Spotkanie rozpocz¹³

korowód, który przeszed³

przez wieœ ze œpiewem na

ustach. Na czele widnia³ na-

pis „My Malutkie Anio³y Po-

magamy Wszystkim Cho-

rym”, a za nim pod¹¿a³y

anio³y w piêknej oprawie ko-

lorowych kwiatów. Szczegól-

nymi goœæmi by³y dzieci z

Oœrodka Rehabilitacyj-

no-Edukacyjno-Wycho-

wawczego z Radomia

Uczniowie zaprezento-

wali piêkny pokaz artystycz-

ny. Wyst¹pili te¿ harcerze,

Pan Stanis³aw Borecki, po-

eta, muzyk, autor piosenek,

grupa wokalna gimnazjali-

stek z gimnazjum w Parzni-

cach, a tak¿e „Niezapomi-

najki” z Maliszowa, które

piêknie siê zaprezentowa³y

na ludow¹ nutê. By³ te¿ po-

kaz Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej z Bardzic i Kowali.

Spotkanie „Anio³y Listono-

sze” zakoñczy³o siê wrêcze-

niem dyplomów i nagród dla

dzieci oraz wylosowaniem

nagrody dla rodziny, która

zarejestrowa³a siê przy Ser-

decznym Punkcie Rejestra-

cji Rodzin w ramach kampa-

nii „Postaw na Rodzinê”.

Spotkanie Rodzinne

„Anio³y Listonosze ” zorga-

nizowano w ramach projek-

tu „Pomoc spo³eczna bardzo

czêsto skuteczna” realizo-

wanego przez Gminny

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

w Kowali wspó³finansowa-

nego przez Uniê Europejsk¹

ze œrodków Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego.

RODZINNIE W

KOÑCZYCACH-KOLONII

W czwartek 13 czerwca w

Publicznej Szkole Podsta-

wowej w Koñczycach – Kolo-

nii ju¿ po raz drugi odby³ siê

II Festyn Rodzinny „Postaw

na rodzinê!”. Na uczestni-

ków festynu czeka³o moc

atrakcji przygotowanych

przez organizatorów. Goœci

przywita³a Magdalena Wal-

czak-Wójcicka – dyrektor

szko³y, której wójt Kowali

S³awomir Stanik przekaza³

prezent dla szko³y.

Podczas festynu uczest-

nicy mieli okazjê obejrzeæ

kabaret „Adam i Ewy”, w któ-

rym wyst¹pili uczniowie

szko³y. Wyj¹tkow¹ atrakcj¹

okaza³ siê wystêp zespo³u

akrobatycznego „Pajêczar-

ki” dzia³aj¹cego przy MDK w

Radomiu.

Na zakoñczenie odby³o

siê rozstrzygniecie konkur-

sów: „Portret rodzinny z

przymru¿eniem oka” oraz

konkursu „Moja Rodzinka”

organizowanego w ramach

kampanii „Postaw na rodzi-

nê!”. W trakcie Festynu roz-

dawano ulotki zakupione w

ramach kampanii. Organi-

zatorami spotkania by³y: Pu-

bliczna Szko³a Podstawowa

w Koñczycach-Kolonii w

partnerstwie z Gminnym

Oœrodkiem Pomocy

Spo³ecznej w Kowali.

Tak bawili siê na szkolnych festynach
Moc atrakcji w ca³ej gminie
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�W zabawê w przedszkolu w Kowali zaanga¿owani byli i ro-

dzice i nauczyciele.

�W Bardzicach uczestnicy imprezy puœcili do nieba balono-

we ¿yczenia.

�Podczas festynu w Mazowszanach okazjê do zaprezento-

wania swoich umiejêtnoœci mieli uczniowie szko³y.

�Uczniowie œwietnie siê bawili podczas festynu w Koñczy-

cach-Kolonii.

�Dzieci z M³odocina Mniejszego pokaza³y jak siê tañczy.
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S
tosown¹ umowê

podpisa³ ju¿ z sa-

morz¹dem Mazow-

sza wójt Kowali S³awomir

Stanik. Dokumenty w spra-

wie dofinasowania ze œrod-

ków Unii Europejskiej re-

montu budynku by³ej ple-

banii w Trablicach z prze-

znaczeniem na Dom Pa-

miêci Ksiêdza Romana Ko-

tlarza zosta³y podpisane w

œrodê 12 czerwca w siedzi-

bie Urzêdu Marsza³kow-

skiego w Warszawie. Kwota

przyznanej dotacji wynosi

195 613 z³otych, co stanowi

80 procent kosztów kwalifi-

kowanych ca³ego zadania.

W³adze gminy Kowala

podjê³y dzia³ania na rzecz

odnowienia dawnej plebani,

ksiêdza Kotlarza i urz¹dze-

nia w niej izby pamiêci w 20-

12 roku. W intencji wójta

S³awomira Stanika, inicjato-

ra tego przedsiêwziêcia, izba

ma byæ poœwiêcona osobie

bohaterskiego ksiêdza oraz

wydarzeniom radomskich

strajków z czerwca 1976 ro-

ku.

W ci¹gu kilku miesiêcy

gmina pozyska³a w³asnoœci

nieruchomoœci, opracowa³a

dokumentacjê techniczn¹ i

kosztorys adaptacji budyn-

ku, a nastêpnie z³o¿ony zo-

sta³ wniosek o uzyskanie

unijnego wsparcia w ramach

inicjatyw podejmowanych

przez stowarzyszenie - Lo-

kaln¹ Grupê Dzia³ania

„Wspólny Trakt”.

Œrodki finansowe na

utworzenie Domu Pamiêci

Ksiêdza Romana Kotlarza

pochodziæ bêd¹ z Programu

Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007 – 2013, w

ramach dzia³ania 413,

„Wdra¿anie lokalnych stra-

tegii rozwoju” odpowia-

daj¹c¹ warunkom przyzna-

nia pomocy w dzia³aniu

„Odnowa i Rozwój wsi” na

obszarze Lokalnej Strategii

Rozwoju, realizowanej przez

Lokaln¹ Grupê Dzia³ania

„Wspólny Trakt”.

Bêdzie Izba Pamiêci w Trablicach

O
d 1 lipca odpady z

nieruchomoœci za-

mieszka³ych z tere-

nu gminy Kowala odbieraæ

bêdzie konsorcjum firm, któ-

rego liderem jest przedsiê-

biorstwo Interbud. Do koñca

czerwca w³aœciciele nieru-

chomoœci, którzy z³o¿yli de-

klaracje o wysokoœci op³aty

„œmieciowej” zostan¹ wypo-

sa¿eni w komplet worków:

¿ó³ty na odpady suche, zielo-

ny na szk³o i czarny na odpa-

dy mokre. Ponadto mieszka-

ñcy otrzymaj¹ samoprzylep-

ne kody kreskowe do ozna-

czania worków oraz harmo-

nogram odbioru odpadów.

NajpóŸniejwewrzeœniuwor-

ki czarne na odpady „mokre”

zostan¹ zast¹pione pojemnika-

mizpokryw¹nakosztfirmyod-

bieraj¹cej odpady. W³aœciciele

nieruchomoœci nie zamiesz-

ka³ych, na których powstaj¹ od-

pady (zak³ady produkcyjne,

us³ugowe, biura, szko³y itp.) - tak

jak dotychczas - zobowi¹zani s¹

posiadaæ umowê z uprawnion¹

firm¹ na odbiór i zagospodaro-

wanie odpadów.

Wobec w³aœcicieli nieru-

chomoœci zamieszka³ych,

którzy nie z³o¿yli deklaracji,

zostan¹ wydane decyzje

ustalaj¹ce wysokoœæ op³aty

wed³ug podwy¿szonej staw-

ki, a firma wywozowa od

nich równie¿ odbierze odpa-

dy. Wiêcej informacji na

stronie www.kowala.pl

Nowy system zbiórki odpadów

Projekt ustalenia klasyfikacji gruntów. Urz¹d Gminy w

Kowali informuje,¿ewdniach8lipca–25lipcarokuzostanie

wy³o¿ony do publicznego wgl¹du projekt ustalenia klasyfi-

kacji gruntów w obrêbach ewidencyjnych: Augustów;

B³onie; Kosów Mniejszy; Kosów Wiêkszy; Kolonia - Koñczy-

ce; Kotarwice; Ludwinów; Mazowszany; M³odocin Mniejszy

(w tym K¹ty); Ro¿ki (w tym Adamów); Trablice; Zabierzów.

Natomiast w dniach 29 lipca – 16 sierpnia 2013 roku do

wgl¹du bêdzie projekt ustalenia klasyfikacji gruntów w

obrêbach ewidencyjnych: Bardzice (Józefów); Grabina

(Bukowiec i Osiek); Huta Mazowszañska (Zenonów); Ma-

liszów; Parznice; Romanów; D¹brówka Zab³otnia; Ruda

Ma³a; Kowala; Kowala - Kolonia; Kowalówka.

Projekty bêd¹ dostêpne w pokoju numer 43, II piêtro

budynku Urzêdu Gminy w Kowali.

Zajêcia wakacyjne.Od poniedzia³ku 8 lipca do 19 lipca w

Œwietlicy „Szansa” bêd¹ siê odbywaæ zajêcia wakacyjne. Za-

praszamy wychowanków œwietlicy do wspólnej zabawy w

wakacje. Przez dwa tygodnie przeniesiemy siê do krainy wa-

rzyw, owoców, aktywnego wypoczynku na œwie¿ym powie-

trzu, kolorów i wszystkiego, co zwi¹zane jest ze zdrowiem.

Udowodnimy sobie, ¿e warzywa to nie tylko nielubiana

marchewka z groszkiem czy szpinak, ale inspiracja do

wielu zabaw i prac twórczych. Wspólnie z Gminn¹ Biblio-

tek¹ Publiczn¹ odkryjemy talenty literackie i aktorskie,

zg³êbimy tajniki dobrego wychowania, zajêcia plastyczne

dodadz¹ barw codziennoœci, a nasze doœwiadczenia

stworz¹ katalog zdrowia. Proponowane wyjazdy oraz czas

spêdzany na œwie¿ym powietrzu stan¹ siê pocz¹tkiem ak-

tywnych wakacji. Codzienne ró¿norodne i samodzielnie

przygotowywane posi³ki poka¿¹ nam, ¿e zdrowie jest

pyszne i kolorowe! Wakacje dofinansowane s¹ z Kierma-

szu Œwi¹tecznego oraz przez Gminny Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej w Kowali.

SKRÓTEM

P
race remontowe

prowadzone s¹

g³ównie na drogach

gminnych i wojewódzkich.

Nawierzchniê z t³ucznia

u³o¿ono ju¿ na odcinku

oko³o 1500 metrów drogi

gminnej Grabina – Maliszów.

Wykonany zosta³ równie¿ re-

mont ³¹cznika Huta Mazow-

szañska – Kolonia Gêbarzów.

Jeœli warunki pogodowe po-

zwol¹ w najbli¿szym czasie

modernizowane bêd¹ kolej-

ne odcinki w Zabierzowie,

Kosowie, Koñczycach – Kolo-

nii, Majówce i Walentyno-

wie. Poza wykonaniem na-

wierzchni z t³ucznia, oczysz-

czane s¹ rowy, naprawiane

pobocza i przepusty. Bardzo

wa¿nym zadaniem drogo-

wym zakoñczonym w czerw-

cu by³a gruntowna moderni-

zacja ponad 3 kilometry dróg

wojewódzkich numer 744 i

733 pomiêdzy Mazowszana-

mi i Romanowem. Na ca³ym

odcinku po³o¿ona zosta³a

nowa asfaltowa nawierzch-

nia, wykonano odwodnienie

i oznakowanie.

Inwestycje i remonty na drogach
Podczas tegorocznej wiosny du¿o siê dzieje na drogach w gminie Kowala

S³awomir Stanik, wójt gminy Kowala:

- Znacznym obci¹¿eniem dla bud¿etu gminy

s¹ remonty dróg, które ulegaj¹ niszczeniu

na skutek wyj¹tkowo obfitych, w ostatnim

czasie, opadów deszczu. Po ulewach ko-

nieczne jest doraŸne uzupe³nianie na-

wierzchni, a czêsto równie¿ naprawa prze-

pustów i urz¹dzeñ melioracyjnych. W wielu

przypadkach g³ównym powodem lokalnych

podtopieñ i zalewania prywatnych gruntów s¹ niedro¿ne ro-

wy, które przez wiele lat nie by³y konserwowane przez

w³aœcicieli, mimo ¿e jest to ich obowi¹zek.

�Na zlecenie urzêdu gminy pracownicy udra¿niaj¹ rowy za-

sypane wczeœniej przez mieszkañców.

W
ramach gmin-

nych obchodów

150. rocznicy

Powstania Styczniowego i

„Bitwy pod Kowal¹” zapla-

nowano szereg konkursów i

wydarzeñ upamiêt-

niaj¹cych walki 1863 roku.

Obchody rozpoczê³y siê ju¿

w œrodê 19 czerwca gr¹ tere-

now¹ „Skarby powstañczej

poczty”. Kulminacyjnym

punktem obchodów bêdzie

inscenizacja bitwy, która

odbêdzie siê w dniu 18

sierpnia, podczas Dni Ko-

wali.

Pierwsi pamiêæ uczcili

uczniowie szkó³ w terenu

gminy, którzy zamienili siê w

powstañców. 5 dru¿yn ze

wszystkich szkó³ podstawo-

wych naszej gminy oraz 2

dru¿yny z gimnazjum wziê³y

udzia³ w historycznej grze

terenowej „Skarby powstañ-

czej poczty” zorganizowanej

dla uczczenia 150 rocznicy

Powstania Styczniowego.

UCZNIOWIE W TERENIE

Grupy wyruszy³y z piêciu

punktów na terenie gminy.

Ich celem by³o dotarcie do

pomnika upamiêtniaj¹cego

bitwê z Moskalami. Impreza

zosta³a przygotowana przez

historyków ucz¹cych w

szko³ach z terenu gminy Ko-

wala przy wsparciu w³adz

samorz¹dowych gminy Ko-

wala i Stowarzyszenia

Wspierania Rozwoju Gminy

Kowala oraz dyrekcji pod-

stawówki z Kowali.

M³odzi powstañcy z wiel-

kim zaanga¿owaniem wyko-

nywali zadania przygotowa-

ne przez organizatorów.

Musieli siê przy okazji wyka-

zaæ wiedz¹ o powstaniu

styczniowym i wydarze-

niach, jakie rozegra³y siê 150

lat temu na terenie Kowali i

w okolicach Radomia. Ka¿da

z dru¿yn wyst¹pi³a z w³asno-

rêcznie wykonanym sztan-

darem. Gimnazjaliœci wy-

ró¿niali siê dodatkowo

bia³o-czerwonymi kokarda-

mi nawi¹zuj¹cymi do tych z

czasów powstania stycznio-

wego. Wszystkie zespo³y za-

prezentowa³y przygotowane

pieœni powstañcze.

G³ównym punktem im-

prezy by³o spotkanie pod

pomnikiem powstañców

1863 roku, który znajduje siê

na skraju lasu przy drodze

na D¹brówkê Zab³otni¹. Do

celu dotar³y wszystkie patro-

le powstañców, które odda³y

ho³d bohaterom powstania i

z³o¿yli wi¹zanki kwiatów.

Podsumowanie gry, pod-

liczenie punków i prezenta-

cje powstañczych pieœni od-

by³y siê na terenie Szko³y

Podstawowej w Kowali. Na

zakoñczenie wszyscy

uczestnicy, opiekunowie i

prowadz¹cy grê zostali za-

proszeni przez organizato-

rów na poczêstunek i ze

smakiem zjedli kie³baski z

grilla.

KOLEJNE OBCHODY

To nie koniec inicjatyw

zwi¹zanych z obchodami

okr¹g³ej rocznicy. Imprezy

upamiêtniaj¹ce wydarzenia

powstania styczniowego or-

ganizowane bêd¹ w ramach

gminnego projektu „W 150.

rocznicê bitwy pod Kowal¹,

czyli na szlakach powstania

1863”, którego podsumowa-

nie nast¹pi w styczniu 2014

roku.

W ramach projektu za-

planowano konkursy, kon-

certy, wystawy, spotkania hi-

storyczne, rajd rowerowy i

imprezy œrodowiskowe.

Bêdzie tak¿e koncert pie-

œni patriotycznych w wyko-

naniu szkolnych chórów i

gawêda styczniowa, czyli

spotkanie z autorem scena-

riusza filmu „Rok 1863”

Przemys³awem Bednarczy-

kiem.
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Nowoczesna

lekcja historii
Obchody 150. rocznicy „Bitwy pod Kowal¹” ju¿ rozpoczête

�M³odzi powstañcy wygl¹dali bardzo realistycznie.
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PIKNIK NAUKOWY

W pi¹tek 24 maja dzieci z ca³ej gminy wziê³y udzia³ w Rodzin-

nym Piknik Naukowym. Imprezie przyœwieca³o has³o nauka po-

przez zabawê. Do zabawy zaproszono równie¿ rodziców. Dzieci i

m³odzie¿ ze wszystkich szkó³ mog³y odwiedziæ takie stanowiska

jak miêdzy innymi: Komnata Szalonego Alchemika, Dom Ma-

gicznej Fizyki, Si³ownia Miêœni, Si³ownia Mózgu, Komnata Burzo-

wa, Robotyka czy Fizykê w Kapciach. Ponadto mo¿na by³o prze-

jechaæ siê poduszkowcem, spróbowaæ si³ z szalon¹ hulajnog¹,

poszaleæ w strefie zabawy i przyjrzeæ siê pokazom ratownictwa.

To pierwsze w gminie tak du¿e spotkanie uczniów z nauk¹. W

imprezie wziê³o udzia³ prawie 600 uczniów. Organizatorami Pik-

niku byli Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kowali, Pu-

bliczna Szko³a Podstawowa w Kowali oraz Urz¹d Gminy i Stowa-

rzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala.

ŒWIETLICOWA IMPREZA

Pod koniec maja w Kosowie odby³o siê II Spotkanie Integra-

cyjne Œwietlic „Œwietlicowy Zawrót G³owy”. Udzia³ w nim wziê³y

dzieci ze œwietlicy „S³oneczko” w Trablicach, „Szansy” w Kowali,

D¹brówki Zab³otniej, Kosowa oraz ze œwietlicy „Zielona ¯yrafa”

prowadzonej przez fundacjê „Chcê i mogê” z Radomia. Spotka-

nie tradycyjnie rozpoczê³o siê od prezentacji wszystkich œwie-

tlic plakatami i okrzykami. Dzieci puœci³y w niebo kolorowe ba-

lony i przenios³y siê do bajkowej krainy zabaw, gdzie czeka³ na

nich wystêp tañca ludowego w wykonaniu zespo³u „Przepió-

reczka” z podstawówki w Kowali, zawody sportowe, pokazy Ju-

do sekcji UKLS Kowala i zapasów podopiecznych trenera Syl-

westra Kuliñskiego z podstawówki w Mazowszanach. Ch³opcy

mogli poczuæ siê jak prawdziwi stra¿acy podczas pokazu sprzê-

tu stra¿ackiego. Podczas imprezy wyst¹pi³a Agnieszka Cygan z

zespo³em Agnes. Na zakoñczenie odby³y siê wspólne tañce

przed œwietlic¹ w Kosowie. Spotkanie koordynowa³a wycho-

wawczyni Œwietlicy Œrodowiskowej z Elementami Socjoterapii

„Szansa” przy GOPS w Kowali przy wsparciu innych œwietlic.

ZNAJ¥ JÊZYK POLSKI

We wtorek 4 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej

imienia Kornela Makuszyñskiego w M³odocinie Mniejszym po

raz dziewi¹ty odby³a siê Gminna Olimpiada Polonistyczna,

przygotowana przez nauczyciela jêzyka polskiego Jolantê Ko-

walczyk. Swoj¹ wiedzê o jêzyku ojczystym sprawdzali ucznio-

wie z podstawówek z Kowali, Koñczyc – Kolonii, Mazowszan i

M³odocina Mniejszego. Po sprawdzeniu testów okaza³o siê, ¿e

uczniowie, to mistrzowie jêzyka polskiego, ale na podium s¹

tylko trzy miejsca. Pierwsze miejsce zaj¹³ Krzysztof Szczêsny z

Koñczyc-Kolonii, drugie Aleksandra Prokop z M³odocina Mniej-

szego a trzecie Anna Kowalczyk z M³odocina Mniejszego.

SKRÓTEM

S
zóste miejsce w ta-

beli i dobra gra w

rundzie jesiennej.

To rozbudza apetyty kibi-

ców z Kowali przed nastêp-

nym sezonem. Trener Ja-

ros³aw Czupryn spokojnie

podchodzi do tego.

Jesieni¹ pi³karze Zorzy

zdobyli20punktów.Pozmia-

nie trenera w styczniu, Zorza

zaczê³a graæ znacznie lepiej.

Piê³a siê w górê ligowej tabeli.

Po przyjœciu Jaros³awa Czu-

pryna dru¿yna zdoby³a 27

„oczek”, choæ trzeba przypo-

mnieæ, ¿e wielu zmian ka-

drowych nie by³o.

Zorza jako jedna z nie-

licznych pokona³a lidera

rozgrywek, Radomiaka II

Radom a¿ 4:1. Od 28 kwiet-

nia do 1 czerwca dru¿yna

by³a niepokonana w oœmiu

kolejnych spotkaniach. Nic

wiêc dziwnego, ¿e kibice za-

czêli po cichu wspominaæ

czasy, gdy zespó³ gra³ w kla-

sie okrêgowej. W tym sezo-

nie jest to niemo¿liwe, ale w

przysz³ym ju¿ realne.

- W przysz³ym sezonie po

spadku Skaryszewianki,

Gracji, czy te¿ Oronki Oro-

ñsko na pewno liga bêdzie

trudniejsza. Przecie¿ Cen-

trum Radom i Zam³ynie

równie¿ bêd¹ mia³y apetyt

na awans. Na pewno bêdzie-

my walczyæ i mierzymy w

czo³ówkê tabeli, ale nie chcê

a¿ nadto rozbudzaæ apetyt.

Mam m³ody zespó³ który

musi okrzepn¹æ i jeszcze na-

uczyæ siê graæ w pi³kê – po-

wiedzia³ Jaros³aw Czypryn.

W niedzielê Zorza zako-

ñczy sezon meczem wyjaz-

dowym z LZS Magnuszew.

Zorza jest faworytem tej po-

tyczki i w przypadku wygra-

nej, mo¿e nawet zakoñczyæ

sezon na czwartym, miej-

scu.

Zorza koñczy

z niedosytem
Pi³karze z Kowali jad¹ do Magnuszewa

W
niedzielê o godz.

13.30 przed me-

czami o puchar

wójta, dojdzie do bardzo cie-

kawej konfrontacji pi³karskiej.

Warto przyjœæ na stadion w Ko-

wali trochê wczeœniej.

Na boisku zagraj¹ przed-

stawiciele Urzêdu Gminy

oraz samorz¹dowców z Ko-

wali, a naprzeciw nich bêdzie

ekipa LGD Wspólny Trakt,

po³¹czone si³y Wierzbicy i

Skaryszewa. Kapitanem ze-

spo³u gospodarzy ma byæ Woj-

ciech Æwierz.

-Zapraszamzawodnikówiki-

biców na ten mecz. Zagraj¹

cz³onkowie LGD Wspólny Trakt,

radni, pracownicy Urzêdu Gmi-

ny, nauczyciele. Jeœli ktoœ

chcia³by pokazaæ swoje umiejêt-

noœci pi³karskie, ca³y czas mo¿e

siêzg³aszaæzarównodomnie,al-

bo do kapitana ekipy z Kowali,

pana Wojciecha Æwierza – mówi

Pawe³ Piasek, kierownik biura

LGD „Wspólny Trakt’’.

Radni i w³adze kontra mieszkañcy

J
udocy i judoczki z dwu-

nastu pañstw i 54 klu-

bów sportowych wal-

czyli w Bochni. Wœród ekip do-

bry wystêp zaliczyli zawodnicy

i zawodniczki z ULKS Kowala.

Przedstawiciele z Austrii,

Chorwacji, Czech, Litwy, Ka-

zachstanu, Niemiec, Rosji, Ser-

bii, S³owacji, S³owenii, Ukrainy

i Polski by wzi¹æ udzia³ XVI

Miêdzynarodowy Turniej Judo

w Kopalni Soli w Bochni.

W tym jedynym w Europie

turnieju, który odbywa³ siê 250

metrów pod ziemi¹ wystarto-

wali te¿ zawodnicy ULKS Judo

Kowala Jak na pierwszy start

w tak mocnym turnieju spisali

siê bardzo dobrze zdobywaj¹c

piêæ medali i kilka punktowa-

nych miejsc. Oprócz rywaliza-

cji na matach dzieci z Kowali

mia³y mo¿liwoœæ zwiedzenia

kopalni wraz z przewodni-

kiem. Du¿e podziêkowania dla

rodziców za transport i opiekê

nad zawodnikami podczas

ca³ego wyjazdu.

Wyniki zawodników z Ko-

wali: Z³ote medale: Patrycja

Drab 57 kg, Klaudia Chobot

+57kg. Srebrne medale: Wik-

toria Ga³czyñska 30 kg, Brajan

Lesniewski 52 kg. Br¹zowy me-

dal: Klaudia Chobot ( walki

z ch³opcami). 4 miejsce: Wero-

nika Nogaj (33kg), Alessio Le-

œniewski 60 kg, 5 miejsca: Emi-

lia Kowalska 48 kg, Alicja Ko-

walska 27 kg, Igor B³eszyñski

50 kg, 7 miejsca: Melania Wój-

cicka 40kg, Micha³ Romano-

wicz 40kg.

Miêdzynarodowy

sukces judoków

Klasa A, grupa 1

1. miejsce – awans do klasy

okrêgowej

14-16. miejsce – spadek do

klasy B M
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1. Radomiak II Radom 29 73 133-31 24 1 4

2. Centrum Radom 29 72 104-34 23 3 3

3. Zam³ynie Radom 28 61 96-47 19 4 5

4. KP Stanis³awice 29 49 72-50 16 1 12

5. Megawat Œwier¿e Górne 29 48 57-71 15 3 11

6. ZORZA KOWALA 29 47 62-47 14 5 10

7. Gryf Policzna 29 47 59-51 14 5 10

8. Energia II Kozienice 29 42 59-59 13 3 13

9. KS Jastrz¹b 29 40 54-59 12 4 13

10. Iskra Gózd 29 35 51-62 10 5 14

11. MKS Kozienice 29 35 58-78 10 5 14

12. KS Chomentów 29 33 50-62 10 3 16

13. LZS Magnuszew 28 26 52-90 8 2 18

14. Akcja Jastrzêbia 29 23 50-94 7 2 20

15. Hubal Chlewiska 29 18 35-105 5 3 21

16. KS Maków 29 16 27-79 3 7 19

W tabeli uwzglêdniono walkower w meczu Radomiak II – Magnuszew 0:3

(wynik na boisku 10:0), za grê nieuprawnionego zawodnika w Radomiaku II.

W ostatniej kolejce, 30 czerwca: Radomiak II – Jastrz¹b, Maków – Centrum,

Hubal – Zam³ynie, Magnuszew – Zorza, Energia II – Kozienice, Stanis³awice –

Megawat, Iskra – Gryf, Akcja – Chomentów.

Jaros³aw Czupryn, trener Zorzy Kowala:

- Wiosn¹ zebraliœmy 27 punktów. To wiêcej

ni¿ jesieni¹, ale ja wci¹¿ odczuwam niedo-

syt. Mog³o byæ jeszcze lepiej. W przysz³ym

sezonie mierzymy w czo³ówkê tabeli, ale

nie chcê rozbudzaæ apetytu i obiecywaæ

coœ.

K
ow a l a / Pa r z n i c e

i Ro¿ki zagraj¹ 30

czerwca w finale

pi³karskiego Pucharu Wójta

Gminy Kowala. Zapowia-

daj¹ siê du¿e emocje, wszak

ju¿ w pó³fina³owych poje-

dynkach ciê¿ko by³o wska-

zaæ faworyta.

To ju¿ kolejna edycja tej

imprezy i trzeba przyznaæ,

¿e mieszkañcom gminy ta

rywalizacja przypad³a do

gustu.

- Graj¹ sami swoi, zawod-

nicy tylko z naszych miej-

scowoœci i poziom sportowy

nie jest tutaj najwa¿niejszy –

mówi¹ zgodnie kibice, któ-

rzy na trybunach daj¹ z sie-

bie wszystko.

TRYBUNY ZAPE£NIONE

Ju¿ na meczach grupo-

wych trybuny stadionu w

Kowali zapewni³y siê niemal

do ostatniego miejsca. Na

pó³fina³ach by³o ju¿ t³oczno

i trudno sobie wyobraziæ co

bezie siê dzia³o w niedzielê.

W ka¿dym razie takiej fre-

kwencji i tyakich kibiców

nie maj¹ nawet w rozgryw-

kach klasy okrêgowej, czy

klasy A.

6 czerwca, æwieræfina³y:

Kosów – Ruda

Ma³a/D¹brówka Zab³otnia

0:0 (awans Kosowa po kar-

nych), Kowala/Parznice –

Trablice 0:0 (awans Kowa-

li/Parznic po karnych). Ro-

¿ki – Bardzice 5:0. W me-

czach rozegranych 23

czer wca zespó³ Kowa-

li/Parznic w karnych poko-

na³ zespó³ Rudy

Ma³ej/D¹brówki Zab³ot-

niej. W meczu pad³ remis

2:2. W drugim spotkaniu

awans do fina³u wywalczy³

zespó³ z Ro¿ek pokonuj¹c

Kosów równie¿ po rzutach

karnych.

BÊDZIE SIÊ DZIA£O

W niedzielê oko³o godz.

14.30 ba nowym stadionie w

Kowali rozpocznie siê mecz

o trzecie miejsce pomiêdzy

po³¹czonymi si³ami Rude

Ma³ej i D¹brówki Zab³otniej,

a zespo³em Kosowa. Po tym

meczu zostanie ju¿ tylko fut-

bolowy deser dla kibiców. Po

tych emocjach odbêdzie siê

fina³, w którym Kowala/Par-

znice zmierzy siê z Ro¿kami.

Kto zdobêdzie puchar? Ciê¿-

ko wskazaæ faworyta.

Wkrótce fina³ pi³karskiego turnieju
W niedzielê zakoñczenie rozgrywek o puchar wójta gminy Kowala

�Radoœæ zespo³u z Kowali po awansie do fina³u. �Na brak goli i emocji w turnieju nikt nie mo¿e narzekaæ.


