
Izba pamiêci
Joanna Kutkowska, prezes Stowarzyszenia Wspiera-

nia Rozwoju Gminy Kowala: - Du¿¹ pomoc w urz¹dze-

niu ekspozycji gmina Kowala otrzyma³a z radomskiej de-

legatury Instytutu Pamiêci Narodowej. Dziêki temu po-

wsta³a g³ówna czêœæ wystawy. Wiele pami¹tek przekaza³

tak¿e obecny proboszcz parafii w Pelagowie – Trablicach

ksi¹dz Jan Podsiad³o. Dziêkujemy tak¿e mieszkañcom

gminy, którzy przekazali zdjêcia ze swoich rodzinnych

archiwów.
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Dni Kowali 2014
S³awomir Stanik,wójt gminy Kowala: - Jak co roku pod-

czas sierpniowych Dni Kowali widzowie mogli podziwiaæ

plenerowe widowisko historyczne. Tym razem rekonstruk-

cja wydarzeñ powstañczej „Bitwy pod Kowal¹” zosta³a

wzbogacona o inscenizacjê wojennych zmagañ z okresu

1914-1915. Okr¹g³a rocznica wybuchu I wojny œwiatowej

sta³a siê okazj¹ do przypomnienia, ¿e sto lat temu to

w³aœnie Kowala i jej okolice by³y aren¹ zaciêtych walk za-

borczych armii.
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„Echo Kowali”

to dodatek,

w którym

prezentujemy

najwa¿niejsze

i najciekawsze

wydarzenia

w gminie.

Ukazuje siê

raz na trzy

miesi¹ce

Uroczystoœæ w Trablicach
W niedzielê, 17 sierpnia otwarto Izbê Pamiêci ksiêdza

Romana Kotlarza. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹

œwiêt¹, któr¹ w koœciele parafialnym celebrowa³ ordyna-

riusz diecezji radomskiej biskup Henryk Tomasik. Na za-

proszenie wójta gminy Kowala – S³awomira Stanika w uro-

czystoœci wziêli udzia³ parlamentarzyœci, przedstawiciele

organizacji zwi¹zkowych, cz³onkowie rodziny ksiêdza Ko-

tlarza oraz liczna grupa mieszkañców gminy.
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W NUMERZE

R
owerowy wyœcig MTB, przegl¹d folkloru "Nuty w

Kwiatach", koncert zespo³u "Fanatic" by³y g³ówny-

mi atrakcjami sobotniej czêœci dwudniowych "Dni

Kowali". W niedzielê mimo kapryœnej aury publicznoœæ nie

zawiod³a. S³oñce zaœwieci³o gdy wkroczy³y pierwsze od-

dzia³y wojska i rozpoczê³o siê widowisko historyczne "Bi-

twa pod Kowal¹ - 1863 i Wielka Wojna w latach 1914-1915".

Inscenizacja wydarzeñ historycznych zwi¹zanych z Ko-

wal¹ przebieg³a w tym roku wyj¹tkowo. Widowisko organi-

zowane rokrocznie w rocznicê bitwy z Powstania Stycznio-

wego w tym roku nawi¹zywa³o przede wszystkim do epizo-

dów z okresu I wojny œwiatowej.

Na zakoñczenie Dni Kowali fani disco polo bawili siê z ze-

spo³emBOYS,agwiazd¹wieczoruby³zespó³TercetczyliKwartet.
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Historyczne atrakcje

w s³oñcu i deszczu
Dni Kowali 2014, czyli sport, folklor, inscenizacja bitwy i koncerty gwiazd

�Rekonstruktorzy pokazali widowiskowe walki kawalerii.

M
arianna Rywacka

z Maliszowa ob-

chodzi³a niedaw-

no swoje setne urodziny. W

czwartek, 14 sierpnia jubi-

latkê odwiedzili znamienici

goœcie. By³y kwiaty i ¿ycze-

nia 200 lat.

Jubilatka urodzi³a siê w

Kowalówce, po wyjœciu za

m¹¿ zamieszka³a w Maliszo-

wie. Doczeka³a siê 11 wnu-

ków, 18 prawnuków i 1 pra-

prawnuka. Jej recept¹ na

d³ugowiecznoœæ jest praca i

pogoda ducha. Z okazji tak

wyj¹tkowego jubileuszu ko-

bietê odwiedzi³ wójt gminy

Kowala S³awomir Stanik,

El¿bieta Mosionek kierow-

nik USC w Kowali, Rafa³ Woj-

ciechowski kierownik

SPZOZ w Kowali, przedsta-

wiciele delegatury Urzêdu

Wojewódzkiego oraz radom-

skiego oddzia³u KRUS. Go-

œcie z³o¿yli jubilatce najlep-

sze ¿yczenia dalszych lat w

zdrowiu i szczêœciu rodzin-

nym.

�W setnych urodzinach Marianny Rywackiej z Maliszowa

uczestniczyli przedstawiciele Urzêdu Gminy oraz rodzina ju-

bilatki.

Setne urodziny

pani Marianny
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O
d kilku tygodni

trwaj¹ zajêcia

edukacyjno-hi-

storyczne pod has³em „Pa-

miêci Naszych Przodków”.

Grupa uczniów i doros³ych

wolontariuszy opisuje i fo-

tografuje zabytkowe groby

na cmentarzu w Kowali.

Efektem projektu bêdzie

miêdzy innymi wydanie

publikacji o wybitnych po-

staciach zwi¹zanych z Ko-

wal¹, które spoczywaj¹ na

miejscowej nekropolii .

Dzia³ania inicjatorów pro-

jektu wspiera radomski hi-

storyk i regionalista Janusz

Wieczorek, wspó³autor po-

dobnych projektów na ra-

domskim cmentarzu przy

ulicy Limanowskiego.

Zespó³ projektowy podzie-

lony zosta³ na dwie grupy, po-

miêdzy które rozdzielone zo-

sta³y konkretnie zadania.

M³odzie¿ pod okiem fachow-

ców dokumentuje kolejne

groby. Czêsto wymaga to

oczyszczenia nagrobnych

p³yt, które s¹ nastêpnie opisy-

wane w tzw. arkuszach ewi-

dencyjnych miêdzy innymi

pod k¹tem materia³u z jakie-

go zosta³y wykonane, walo-

rów architektonicznych,

okresu budowy i stanu zacho-

wania. Przedmiotem zainte-

resowania s¹ obiekty po-

wsta³e przed rokiem 1945

oraz groby i nagrobki po-

wsta³e póŸniej, ale wyró¿-

niaj¹ce siê szczególnymi wa-

lorami artystycznymi i histo-

rycznymi. W wiêkszoœci na-

grobne inskrypcje pozwalaj¹

na wykonanie czytelnych

zdjêæ, choæ zdarzaj¹ siê przy-

padki,¿einformacjezamiesz-

czone na grobach s¹ nieczy-

telneiwieletruduzajmujeich

w³aœciwe rozszyfrowanie.

Jak podkreœla Artur Ku-

rowski, jeden z opiekunów

uczestników projektu,

wszystkie dzia³ania prowa-

dzone s¹ zgodnie z planem.

W tej chwili kilkunastu gim-

nazjalistów i uczniów szkó³

œrednich nie zwa¿aj¹c na ka-

pryœn¹ pogodê „odkrywa”

groby swoich przodków i re-

gularnie spotyka siê na zajê-

ciach. Widaæ, ¿e zaintereso-

wanie histori¹ ma³ej ojczy-

zny to ich prawdziwa pasja.

Projekt poza walorem

edukacyjnym dla uczniów,

ma szersze znaczenie po-

znawcze. Urz¹d Gminy i pa-

rafia zyskaj¹ dokumentacjê

najstarszych grobów, która

zostanie udostêpniona

mieszkañcom poprzez wy-

danie publikacji oraz infor-

macje zamieszczone na

stronie internetowej gminy.

Na cmentarzu przy ko-

œciele parafialnym w Ko-

w a l i m o ¿ n a p o d z i w i a æ

wyj¹tkowo bogaty zbiór

zabytkowych pomników.

Grób rodziny Deskurów,

czy najstarszy 1809 roku

Te o d o ra Na ³ ê c z a

B³oñskiego, w³aœciciela

Maliszowa, to tylko nie-

które z grobów, które war-

to „odkryæ” dla wspó³cze-

snoœci.

M³odzie¿ z Kowali odkrywa przodków

�Kilkunastu gimnazjalistów i uczniów szkó³ œrednich nie

zwa¿aj¹c na kapryœn¹ pogodê „odkrywa” groby swoich

przodków.

U
roczystoœci rozpo-

czê³y siê msz¹

œwiêt¹, któr¹ w ko-

œciele parafialnym celebro-

wa³ ordynariusz diecezji ra-

domskiej biskup Henryk

Tomasik. Na zaproszenie

wójta gminy Kowala –

S³awomira Stanika w uro-

czystoœci wziêli udzia³ par-

lamentarzyœci, przedstawi-

ciele organizacji zwi¹zko-

wych, cz³onkowie rodziny

ksiêdza Kotlarza oraz liczna

grupa mieszkañców gminy.

DWA LATA STARAÑ

Ksi¹dz Roman Kotlarz

przez lata by³ proboszczem

parafii w Pelagowie - Trabli-

cach. Izbê pamiêci urz¹dzo-

no w dawnej plebanii, w któ-

rej mieszka³ przez 15 lat.

Zgromadzono tam pami¹tki

po kapelanie robotników,

zdjêcia i historyczne doku-

menty.

Dzia³ania na rzecz odno-

wienia dawnej plebanii ks.

Kotlarza i urz¹dzenia w niej

izby pamiêci wójt S³awomir

Stanik podj¹³ w 2012 roku. W

ci¹gu kilku miesiêcy gmina

pozyska³a prawo do nieru-

chomoœci i opracowa³a

kosztorys adaptacji budyn-

ku. Na wykonanie inwestycji

uda³o siê pozyskaæ dotacjê z

unijnego programu „Odno-

wa i Rozwoju Wsi” w ramach

Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich

- Ten budynek, w którym

¿y³, pracowa³, cierpia³ ksi¹dz

Kotlarz niech bêdzie pomni-

kiem przypominaj¹cym

czasy, kiedy brat przeœlado-

wa³ brata. Niech to miejsce

bêdzie lekcj¹ historii – mó-

wi³ ksi¹dz kanonik Jan Pod-

siad³o, proboszcz parafii w

Trablicach.

LICZNE PAMI¥TKI

W budynku uda³o siê

zgromadziæ wiele przed-

miotów z plebanii ksiêdza

Kotlarza. W jednym z poko-

jów stanê³o na przyk³ad

biurko, przy którym praco-

wa³ kapelan, a na œcianach

zawis³y te¿ portery papie¿y z

domu ksiêdza Romana. W

gablotach mo¿na te¿ zoba-

czyæ autentyczny granat z

gazem ³zawi¹cym, jakimi w

czasie protestów Radom-

skiego Czerwca 1976 rzuca-

no w kierunku robotników.

Jest te¿ Krzy¿ Zas³ugi z mie-

czami, nadany ksiêdzu Ko-

tlarzowi przez Ryszarda Ka-

czorowskiego, prezydenta

Polski na uchodŸstwie.

Przed budynkiem stanê³a ta-

blica pami¹tkowa, któr¹

ods³ania³ miêdzy innymi

Eugeniusz Kotlarz, bratanek

ksiêdza Romana.

- Ksi¹dz Kotlarz by³

cz³owiekiem modlitwy i tro-

ski o drugiego cz³owieka. To

miejsce, zdjêcia, pami¹tki, a

przede wszystkim ludzie,

którzy go znali bêd¹ prze-

mawiali w jego imieniu –

mówi³ biskup Tomasik.

POMOC IPN

Du¿¹ pomoc w urz¹dze-

niu ekspozycji gmina Kowa-

la otrzyma³a z radomskiej

delegatury Instytutu Pamiê-

ci Narodowej. Dziêki tej in-

stytucji powsta³a g³ówna

czêœæ wystawy, na któr¹

sk³ada siê kilkanaœcie paneli

przedstawiaj¹cych kolejne

etapy ¿ycia ks. Kotlarza. Od

dzieciñstwa w Ko-

niem³otach, po okres

pos³ugi w parafii Pelagów.

Wystawa zosta³a wzbogaco-

na o kolejne eksponaty. Wie-

le pami¹tek przekaza³ obec-

ny proboszcz parafii w Pela-

gowie – Trablicach ks. Jan

Podsiad³o. Pomoc w tym za-

kresie okazali równie¿

mieszkañcy gminy, przeka-

zuj¹c zdjêcia ze swoich ro-

dzinnych archiwów.

Ksi¹dz Roman Kotlarz,

niez³omny kap³an, mêczen-

nik czasów komunizmu,

przez piêtnaœcie lat by³ pro-

boszczem parafii w Pelago-

wie - Trablicach. Nazywany

jest legendarnym kapela-

nem robotników radom-

skiego Czerwca 1976. W

trakcie protestów

b³ogos³awi³ protestuj¹cy

t³um i modli³ siê wraz z wier-

nymi w intencji pobitych,

aresztowanych i usuwanych

z pracy robotników. Przeœla-

dowany przez s³u¿bê bez-

pieczeñstwa, zmar³ na sku-

tek pobicia przez „niezna-

nych sprawców”.

Izba pamiêci ksiêdza Romana Kotlarza
W niedzielê, 17 sierpnia w Trablicach otwarto Izbê Pamiêci ksiêdza Romana Kotlarza

�Na zaproszenie wójta gminy Kowala – S³awomira Stanika w

uroczystoœci wziêli udzia³ parlamentarzyœci, przedstawicie-

le organizacji zwi¹zkowych, cz³onkowie rodziny ksiêdza Ko-

tlarza oraz liczna grupa mieszkañców gminy.

�Uczestnicy prowadzeni przez orkiestrê wojskow¹ z Radomia, przeszli do dawnej plebanii w

Pelagowie.

T
ak trudnych ¿niw

nie pamiêtam, a go-

s p o d a r o w a ³ e m

przez ponad czterdzieœci lat

– mówi Tadeusz Marczy-

kowski, radny z Bukowca. W

jego rodzinnym gospodar-

stwie, które od kilku lat pro-

wadzi syn £ukasz, wci¹¿ nie

skoszone pozosta³o prawie

piêædziesi¹t hektarów

zbo¿a, g³ównie pszenicy.

Deszcze i towarzysz¹ce

im nawa³nice nie tylko spo-

walniaj¹ zbiory, ale i pogar-

szaj¹ jakoœæ ziarna w

k³osach. W wielu miejscowo-

œciach sytuacja jest fatalna.

Nasycenie gleby wod¹ jest

tak du¿e, ¿e nawet jeœli nie

bêdzie padaæ przez kolejne

dni, kombajny i tak nie

wjad¹, bo natychmiast

ugrzêzn¹ w rozmiêkczonej

ziemi. Podobne problemy

maj¹ rolnicy na terenie ca³ej

gminy, miêdzy innymi w Ko-

walówce, Ludwinowie, Ko-

sowie, Kowali-Kolonii oraz w

okolicach Bardzic. Nawet

tam gdzie urz¹dzenia melio-

racyjne s¹ doœæ dobrze

utrzymane nie s¹ w stanie

odprowadziæ tak du¿ej iloœci

wód opadowych.

S³awomirStanik,wójtgmi-

ny Kowala poinformowa³, ¿e

jeœli sytuacja nie ulegnie po-

prawie wyst¹pi do wojewody

opowo³aniekomisjidoszaco-

wania strat spowodowanych

podtopieniami i nawalnym

deszczem. - Warunkiem sza-

cowania zniszczeñ w upra-

wach jest stwierdzenie strat

powy¿ej30procentwœredniej

rocznej produkcji rolnej, ro-

œlinnej i zwierzêcej ³¹cznie w

gospodarstwie – wyjaœnia

wójt. - Jedn¹ z form ewentual-

nego wsparcia s¹ kredyty pre-

ferencyjne na wznowienie

produkcji, a czy mo¿na bê-

dzie liczyæ na inn¹ formê po-

mocy tego w obecnej chwili

nie wiadomo.

�- Tak trudnych ¿niw nie pamiêtam, a gospodarowa³em

przez ponad czterdzieœci lat – mówi Tadeusz Marczykowski,

radny z Bukowca.

D
ziêki unijnemu

wsparciu z Progra-

mu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich mieszka-

ñcy gminy zyskaj¹ lepsz¹ wo-

dê. We wtorek, 26 sierpnia

S³awomir Stanik, wójt gminy

Kowala podpisa³ umowê z

Zarz¹dem Województwa

Mazowieckiego o przyznanie

pomocy w ramach dzia³ania

„Podstawowe us³ugi dla go-

spodarki i ludnoœci wiejskiej”

na budowê ujêcia wody w

D¹brówce Zab³otniej.

Inwestycja pod nazw¹:.

„Budowa infrastruktury

wodno-œciekowej na obsza-

rze gminy Kowala” polega na

budowie studni dla ujêcia

wody oraz wykonaniu re-

montu sieci wodoci¹gowej w

miejscowoœci D¹brówka

Zab³otnia. Budowa zakoñczy

siê jeszcze w tym roku. Wyko-

nanie przedsiêwziêcia

znacznie polepszy zaopa-

trzenie w wodê wiêkszoœci

mieszkañców gminy Kowala,

która niemal w ca³oœci

obs³ugiwana jest przez stacjê

w D¹brówce Zab³otniej. In-

westycja przyczyni siê rów-

nie¿ do poprawy funkcjono-

wania urz¹dzeñ do uzdatnia-

nia i pompowania wody za-

równo pod wzglêdem tech-

nicznym jak i ekonomicz-

nym. Ograniczy tak¿e iloœci

zanieczyszczeñ przedo-

staj¹cych siê do wód i gleb.

Koszt ca³ego zadania to

kwota 528 484 z³, z czego

kwota pozyskana ze œrod-

ków Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 20-

07-2013 wyniesie prawie

323.368 z³.

Unijna dotacja

na ujêcie wody

�Budowa ujêcia wody w D¹brówce Zab³otniej.

Deszcz nie pozwala

zebraæ plonów
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O
siemdziesiêcioro

dzieci z gminy Ko-

wala wziê³o udzia³

w wakacyjnej akcji „Œwietli-

ce na kó³kach“. Przez dwa

tygodnie dzieci ze œwietlic z

miejscowoœci Trablice, Ko-

sów, Kowala, Ruda Ma³a i

D¹brówka Zab³otnia spê-

dza³y czas na wspólnej za-

bawie i integracji wzajem-

nie siê odwiedzaj¹c, pozna-

wa³y swoje œwietlice, zwie-

dza³y okolice i bawi³y siê.

Zajêcia odbywa³y siê od 28

lipca do 8 sierpnia.

W pierwszym tygodniu w

Œwietlicy w Kosowie odby³a

siê Olimpiada Sportowa oraz

rozegrany zosta³ miêdzy-

œwietlicowy mecz w pi³kê

no¿n¹. Kolejna wizyta mia³a

miejsce w Rudzie Ma³ej. Tam

na uczestników czeka³a moc

atrakcji: dyskoteka, konkur-

sy, rozgrywki w pi³kê pla-

¿ow¹ oraz wspólne grillowa-

nie. W kolejnym tygodniu

by³y zajêcia w œwietlicy w

D¹brówce Zab³otniej, która

wspólnie z wychowankami

œwietlicy w Trablicach przy-

gotowa³a grê terenow¹ oraz

s³odki poczêstunek. Zabawa

zakoñczy³a siê meczem w

siatkówkê, rozegranym miê-

dzy wychowawcami, a dzie-

æmi.

W ostatni dzieñ akcji wa-

kacyjnej dzieci spotka³y siê

w Œwietlicy ”Szansa” w Ko-

wali, gdzie wziê³y udzia³ w

przygotowanym przez wy-

chowanków ”Szansy” kon-

kursie: ”Mam Talent”. Dzieci

z poszczególnych œwietlic

zaprezentowa³y swoje ta-

lenty. By³y pokaz tañca, mi-

ma, taniec brzucha czy

wspania³e wystêpy wokal-

ne.

Podczas akcji nie za-

brak³o wycieczek. Dzieci

zwiedzi³y Magiczne Ogrody

w Janowcu, by³y w kinie i na

basenie. Akcjê wspar³ Wójt

Gminy Kowala S³awomir

Stanik, finansuj¹c autokary.

Wyst¹pi³ tak¿e w roli jurora

”Mam talent”.

Œwietlice na kó³kach

�Dzieci ochoczo bra³y udzia³ w konkursie „Mam Talent“.

S
eniorzy z Klubu Se-

niora dzia³aj¹cego

przy Gminnym

Oœrodku Pomocy Spo³ecz-

nej w Kowali wybrali siê do

Kazimierza Dolnego. Tam 8

sierpnia uczestniczyli w Fe-

stiwalu Filmu i Sztuki „Dwa

Brzegi”.

Podczas festiwalu od 2

do 10 sierpnia prezentowa-

ne by³y filmy polskie jak i

zagraniczne: premiery, wa-

¿ne filmy minionego roku i

obrazy, które mia³y kluczo-

we znaczenie dla rozwoju

kinematografii. Festiwal

urozmaicony by³ tak¿e

spektaklami teatralnymi,

wystawami i koncertami.

Seniorzy mieli nadziejê na

bezpoœrednie spotkanie ze

s³awnym re¿yserem lub ak-

torem – bowiem to w tym

festiwalu jest najwa¿niej-

sze: kontakt z kinem, nie-

œpieszna rozmowa, reflek-

sja nad obrazem.

To nie wszystkie atrakcje

jakie czeka³y na seniorów.

By³o tak¿e zwiedzanie naj-

piêkniejszych zabytków Ka-

zimierza Dolnego. Ca³a gru-

pa uda³a siê równie¿ w rejs

po Wiœle.

Wycieczka zosta³a sfinan-

sowana w ramach projektu

kabareTON DLA SENIORA

finansowanego w ramach

Programu „Dzia³aj Lokalnie”

Polsko – Amerykañskiej

Fundacji Wolnoœci, realizo-

wanego przez Akademiê

Rozwoju Filantropii w Polsce

oraz ze sk³adek Klubowi-

czów.

Seniorzy na wycieczce

�Seniorzy byli bardzo zadowoleni z wycieczki.

R
owerowy wyœcig

MTB, przegl¹d

folkloru „Nuty w

Kwiatach“ i koncert zespo³u

„Fanatic” by³y g³ównymi

atrakcjami sobotniej czêœci

dwudniowych „Dni Kowa-

li”. W niedzielê mo¿na by³o

zobaczyæ widowisko histo-

ryczne, pokazy tañca i ba-

wiæ siê na koncertach ze-

spo³u Tercet czyli Kwartet i

zespo³u Boys.

W sobotê setki zawodni-

ków wziê³o udzia³ w rowero-

wym wyœcigu MTB-Kowala

XC, zespo³y ludowe

wyst¹pi³y siê w przegl¹dzie

pieœni ludowej „Nuty w

Kwiatach”, a wieczorem na

scenie pojawi³ siê zespó³

„Fanatic”. W niedzielê mimo

kapryœnej aury publicznoœæ

nie zawiod³a. S³oñce zaœwie-

ci³o gdy wkroczy³y pierwsze

oddzia³y wojska i rozpoczê³o

siê widowisko historyczne

„Bitwa pod Kowal¹ – 1863 i

Wielka Wojna w latach 19-

14-1915”. Fani disco polo ba-

wili siê z zespo³em BOYS, a

gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³

Tercet czyli Kwartet.

W przegl¹dzie folklory-

stycznym „Nuty w Kwia-

tach„ wyst¹pi³o osiem ze-

spo³ów ludowych z regionu

radomskiego: Stêpocianki z

gminy Kowala, Pomorzanki'

z gminy Wierzbica, Czerwo-

na Jarzêbina z gminy Je-

dliñsk, zespó³ œpiewaczy z

Bieniêdzic z gminy Wola-

nów, Kalina z gminy Za-

krzew, Chomentowianki z

gminy Skaryszew, Miro-

wianki z gminy Mirów, Bar-

todziejaki z gminy Jastrzêbia

oraz kapela Wac³awa

Imio³ka z Jedlanki. Podsu-

mowaniem tego dnia by³

koncert zespo³u Fanatic i

dyskoteka.

MNÓSTWO HISTORII

Wyj¹tkowo przebieg³a w

tym roku inscenizacja wyda-

rzeñ historycznych zwi¹za-

nych z Kowal¹ i to z co naj-

mniej dwóch powodów. Po

pierwsze widowisko organi-

zowane rokrocznie w rocz-

nicê bitwy z Powstania

Styczniowego w tym roku

nawi¹zywa³o przede wszyst-

kim do epizodów z okresu I

wojny œwiatowej. W³aœnie

100 lat temu Kowala sta³a siê

aren¹ zmagañ frontowych,

których œlady w postaci resz-

tek okopów i wmurowanych

na pami¹tkê w œciany Ko-

œcio³a Parafialnego poci-

sków artyleryjskich,

mo¿emy ogl¹daæ do dziœ. Po

drugie, prawdziwy front…

ale atmosferyczny przeszed³

nad stadionem gdzie odby-

wa³a siê inscenizacja, do-

daj¹c niezwyk³ej aury sce-

nom walk kawalerii oraz pie-

choty austriackiej, pruskiej i

rosyjskiej. W strugach desz-

czu koñczyli widowisko

¿o³nierze i wytrwa³a pu-

blicznoœæ. - Jedni i drudzy,

ju¿ przy bezdeszczowej po-

godzie, mogli podziêkowaæ

sobie wzajemnie w fina³owej

paradzie uczestników a go-

œciliœmy w tym roku: Zespo³y

ludowe z Kowali i Bartodziej,

Zespó³ VIS z Radomia z Har-

cerzami ZHP Hufiec Radom

Miasto pod komend¹ druha

Bartosza Bednarczyka, SRH

51 Pu³ku Strzelców Kreso-

wych z I³¿y pod dowódz-

twem Tomasza Skiby, 22

Pu³k U³anów Podkarpackich

z Garbatki pod dowódz-

twem Paw³a Kibila, SRH Ko-

zienice pod dowództwem

Krzysztofa Zaj¹ca, GRH 1

Pu³ku Piechoty Legionów z

Radomia pod dowództwem

Piotra Sztuki - wylicza Prze-

mys³aw Bednarczyk, radom-

ski historyk, który przygoto-

wa³ widowisko.

Kowala, która od kilku lat

w widowiskowy sposób

przypomina o swojej histo-

rii, nawi¹zuj¹c do wa¿nych

rocznic w kalendarzu pa-

triotycznym, nie zawiod³a i

tym razem. - Jest

przyk³adem gminy, która

wzorowo buduje sw¹ markê

czyni¹c ze swej przesz³oœci

wa¿ny element promocyjny

a jednoczeœnie propaguj¹c

wœród mieszkañców wiedzê

o swej historii i wzmacniaj¹c

poczucie to¿samoœci ze

swoj¹ „Ma³¹ Ojczyzn¹” -

uwa¿a Bednarczyk.

W minionych latach,

owocem wspó³pracy pomiê-

dzy gmin¹ Kowala a reali-

zuj¹c¹ widowisko Wytwór-

ni¹ Filmów i Widowisk Hi-

storycznych VIS, by³o zorga-

nizowanie w Kowali pleneru

zdjêciowego do filmu „Rok

1863” w re¿yserii Prze-

mys³awa Bednarczyka. Film

wyprodukowany dla TVP

Historia na 150 rocznicê Po-

wstania Styczniowego wy-

ró¿niony by³ trzykrotnie

pierwszymi nagrodami na

presti¿owych festiwalach fil-

mów historycznych.

ZABAWA I HONORY

Jak co roku podczas festy-

nu publicznoœæ podziwia

bardzo emocjonuj¹cy tur-

niej przeci¹gania liny

so³ectw. Kolejny raz rów-

nych sobie nie mieli miesz-

kañcy Koñczyc – Kolonii,

którzy pokonali zespó³ z Ko-

wali. Sk³ad zwyciêskiej dru-

¿yny: Waldemar Kaczor,

Edward Wójcik, £ukasz Gro-

nek, Sylwester Konarski i Le-

szek Stachowicz.

Sierpniowy festyn jest

okazj¹ do uhonorowania

osób maj¹cych wybitne

zas³ugi dla gminy Kowala, li-

derów miejscowej spo³ecz-

noœci, ludzi pracuj¹cych na

rzecz lokalnego œrodowiska.

W tym roku Statuetkê

„Zas³u¿ony dla Gminy Ko-

wala” wójt gminy Kowala -

S³awomir Stanik wrêczy³ pa-

ni Joannie Kutkowskiej.

Joanna Kutkowska od 26

lat zawodowo zwi¹zana z

gmin¹ Kowala jako nauczy-

cielka w Publicznej Szkole

Podstawowej im Janusza

Korczaka w Kowali. Od 12

lat piastuje funkcjê wicedy-

rektora. Jest prezesem Sto-

warzyszenia Wspierania

Rozwoju Gminy Kowala.

Wspólnie z innymi cz³on-

kami stowarzyszenia reali-

zuje liczne projekty, któ-

rych ide¹ przewodni¹ jest

wspó³praca i wspó³odpo-

wiedzialnoœæ.

W pokazach tanecznych

zaprezentowali siê wycho-

wankowie radomskiej szko³y

tañca ROCKSTEP. Na scenie

pojawi³y siê pary turniejowe

wy¿szych klas tanecznych w

tañcach latynoameryka-

ñskich, sambie, rumbie i

cha-cha. M³odsi wykonawcy

prezentowali g³ównie

hop-hop. Jeden z pokazów

solowych wykona³ Jakub

B³êdowski, mieszkaniec

gminy Kowala. Mistrz Polski

w kategorii junior, zdobywca

pierwszego miejsca na Miê-

dzynarodowym Turnieju Ta-

ñca WORLD DANCE WEEK.

Finalista Mistrzostw Polski.

Tañce rodem z gor¹cej

Hiszpanii zaprezentowa³

dzieciêcy zespó³ ludowy

„Przepióreczka”, do którego

nale¿y szesnaœcioro dzieci z

klasy Ib z Publicznej Szko³y

Podstawowej w Kowali, tre-

nuj¹cych pod okiem na-

uczycielki, pani Anny Szym-

czyk. Zespó³ po roku dzia³al-

noœci odnotowa³ ju¿ pierw-

sze sukcesy zajmuj¹c I miej-

sce w Miêdzyszkolnym

Przegl¹dzie Tañców Ludo-

wych w Radomiu. Impreza

zakoñczy³a siê wystêpami:

Oli Wróbel, wystêp zespo³u

Tercet czyli Kwartet oraz ze-

spo³u Boys.

�W niedzielê publicznoœæ zabawia³ miêdzy innymi zespó³

Boys.

�Mimo deszczowej pogody, w niedzielê publicznoœæ dopi-

sa³a.

Atrakcje w s³oñcu i deszczu
Dni Kowali 2014, czyli sport, folklor, inscenizacja bitwy i koncerty gwiazd

�Rekonstruktorzy pokazali widowiskowe walki kawalerii.
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NOWE UMIEJÊTNOŒCI

Od czerwca do wrzeœnia w Œwietlicy „Szansa” w Kowali

realizowany jest projekt: ”Zatrzymaæ Kadr-Dogoniæ

Œwiat” wspó³finansowany ze œrodków Fundacji Banku Za-

chodniego WBK. Dwunastoosobowa grupa m³odzie¿y w

wieku 13-26 lat z gminy Kowala uczestniczy w warszta-

tach animacji poklatkowej. Podczas zajêæ z instruktorami

m³odzie¿ poznaje podstawy animacji i tworzy krótkie fil-

my animowane zainspirowane otoczeniem. Celem pro-

jektu jest rozwijanie talentów i umiejêtnoœci praktycz-

nych oraz multimedialnych m³odzie¿y. Jest to pomys³ na

to jak otwieraæ m³ode umys³y, rozbudzaæ ciekawoœæ œwia-

ta poprzez sztukê i rozwijaæ kreatywnoœæ. W lipcu uczest-

nicy projektu pojechali na wycieczkê autokarow¹ do Mu-

zeum Animacji „Se-ma-for” w £odzi. M³odzie¿ z Gminy

Kowala pozna³a ró¿ne techniki animacji i wziê³a udzia³ w

warsztatach z animacji wycinankowej. W tej technice ani-

macji podlegaj¹ wyciête fragmenty papieru, gazet, które

przedstawiaj¹ poszczególne fazy ruchu. Technika wyci-

nankowa daje artystom du¿¹ swobodê twórcz¹, a dzie³om

nadaje charakterystyczn¹ surowoœæ. Podczas warsztatu

uczestnicy pracowali na wieloplanie z wczeœniej przygo-

towanymi scenografi¹ i postaciami. Samodzielnie opra-

cowali fabu³ê animacji i zrealizowali w³asny film animo-

wany. Projekt jest szans¹ na zdobycie nowych umiejêtno-

œci i poznanie nowych zawodów oraz integracjê w œrodo-

wisku m³odzie¿owym.

DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie PROREW oraz Gminny Oœrodek Po-

mocy Spo³ecznej w Kowali zapraszaj¹ osoby niepe³no-

sprawne ruchowo, w wieku od 15 do 64 lat, z powiatu ra-

domskiego, pozostaj¹ce bez pracy na bezp³atne szkolenia

oraz sta¿e zawodowe. Organizatorzy zapewniaj¹ stypen-

dia, us³ugi doradcze, bezp³atny dowóz oraz pomoc asy-

stentów osoby niepe³nosprawnej. Wiêcej informacji mo-

¿na uzyskaæ w biurze projektu w Radom, ul. Szeroka 4/81,

tel. 507-874-834 oraz w Gminnym Oœrodku Pomocy

Spo³ecznej w Kowali, telefon 48/610-17-60, wew. 43.

Projekt „Wbrew Barierom” polegaj¹cy na komplekso-

wej aktywizacji spo³eczno-zawodowej osób niepe³no-

sprawnych ruchowo wspó³finansowany jest przez Uniê

Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ra-

mach Programu Operacyjnego Kapita³u Ludzki.

SKRÓTEM

W
paŸdzierniku

swoje rozgrywki

zainauguruje trze-

cia liga mê¿czyzn w tenisie

sto³owym. Bêdzie to histo-

ryczna chwila dla Kowali, bo-

wiem jeszcze ¿aden zespó³ z

terenu naszej gminy nie gra³

tak wysoko. Znamy ju¿

wszystkichrywalinaszejekipy.

Mazowiecki Zwi¹zek Te-

nisa Sto³owego zweryfikowa³

rozgrywki za poprzedni se-

zon, przyzna³ licencjê na grê

na sezon 2014/15, dziêki

czemu opublikowana zo-

sta³a pe³na lista trzecioli-

gowców z województwa ma-

zowieckiego.

W trzeciej lidze zagraj¹ (14

zespo³ów): GUKS Liberpol

Orze³ Siedlin, Mazovia Miñsk

Mazowiecki, ULKS Kazanów,

KU AZS SGH Warszawa, Hals

Wadwicz Warszawa, Nadwiœ-

lanin P³ock, SKS 40 II Warsza-

wa, Spójnia III Warszawa,

UKS Sanniki, Lupus Kabaty,

Sokó³ Brwinów, KS ATS II

Warszawa, UKS 14 Ursus –

Marymont, LUKS Kowala.

Jeszcze nie jest znany ter-

minarz poszczególnych spo-

tkañ. Nie wiadomo te¿ jaki

ostatecznie bêdzie mia³a

kszta³t dru¿yna z Kowali, ja-

kie kadrowe zmiany w niej

zasz³y.

LUKS Kowala

pozna³ rywali
Wkrótce historyczne rozgrywki w trzeciej lidze

�Dariusz Œwi¹tek, czo³owy tenisista LUKS Kowala zdoby³ w

poprzednim sezonie najwiêcej punktów.

P
i³karze A-klasowej

Zorzy Kowala zre-

misowali w Œwier¿-

ach Górnych. Tymczasem

historyczny punkt w roz-

grywkach wywalczy³a ekipa

UKS Lider. Szkoda, bo bra-

kowa³o kilku sekund i mogli

wygraæ mecz.

KLASA A: Megawat Œwie-

r¿e Górne – Zorza Kowala

1:1 (1:1), Woœ 10 - A. Szyma-

nek 5.

Zo r z a : S zc z ê s n y - A .

Szymanek, M. Szymanek,

Marzec, Grosiak, M. Ró¿-

a ñ s k i ( 7 0 Ja k ó b c z y k ) ,

Krzy¿anowski, Matulka,

Wi taszek, Rzechowski ,

Dobosz.

- Muszê przyznaæ, ¿e go-

spodarze mieli wiêcej sytu-

acji podbramkowych i mie-

liœmy sporo szczêœcia. Z re-

misu jesteœmy zadowoleni,

bo Megawat trafia³ nawet w

poprzeczkê - mówi Piotr

Ró¿añski, szkoleniowiec Zo-

rzy.

W weekend Zorza zagra

ze Skaryszewiank¹ Skary-

szew, liderem tabeli.

KLASA B: Lider Kowala -

LZS Zalesice 2:2 (1:1), Rdza-

nek 18, Wasik 60 - Bednar-

czyk 5, Minda 90.

Lider: Dudek - Wlaz³o,

£abot, Jaœkiewicz, Wasik, A.

Ko³tun, M. Ko³tun, Górka,

Miko³ajczyk (75 Figarski),

Kicior, Rdzanek (80

K.Ko³tun).

Mecz rozegrano w Cho-

mentowie. Sêdzia doliczy³

trzy minuty i ekipa Zalesic w

93 minucie egzekwowa³a

rzut ro¿ny. Niestety pi³ka

wpad³a do bramki i Lider

musia³ zadowoliæ siê remi-

sem.

- Trochê szkoda, ¿e wy-

grana wymknê³a nam siê z

r¹k, ale z drugiej strony wy-

walczyliœmy pierwszy histo-

ryczny punkt i zagraliœmy

znacznie lepiej ni¿ przed ty-

godniem. Cieszê siê, ¿e dru-

¿yna chce graæ. Za tydzieñ

jedziemy do lidera, rezerw

Prochu Pionki, ale nie napi-

namy siê na razie na jakieœ

wyj¹tkowe wyniki - mówi

trener UKS Lider, Artur Ku-

piec.

Pi³karze z Kowali zaczêli nowy sezon
Remisy po których trenerzy byli zadowoleni

P
odczas Dni Kowali

w sobotê rozegrano

wyœcig kolarski Ko-

wala MTB XC. Poprzedzi³o

go kilka innych imprez ro-

werowych. Trzeba przy-

znaæ, ¿e byliœmy pozytyw-

nie zaskoczeni opiniami

przyjezdnych.

Na starcie w kilku katego-

riach stanê³o oko³o 150 za-

wodników. Atmosfera na

miejscu by³a bardzo fajna.

Pogoda dopisa³a. Œcigali siê

uczestnicy od najm³odszych

trzylatków, a¿ po siedem-

dziesiêcioletnich wetera-

nów. By³ miêdzy innymi wy-

œcig szkrabów na rowerkach

biegowych.

WYGRANA ZACHARSKIEGO

G³ówny wyœcig rozgrywa-

ny by³ na dystansie 24 kilo-

metrów. Zwyciê¿y³ Szymon

Zacharski z Radomia, a dru-

gie miejsce zaj¹³ Pawe³ Bu-

kalski równie¿ z Radomia.

Obaj to cz³onkowie stowa-

rzyszenia „3R Radom”. Na

trzecim miejscu uplasowa³

siê Marek Kulik z Lublina. Co

ciekawe na liœcie startowej

znajdowali siê amatorzy, ale

i zawodowcy niemal z ca³ego

kraju. By³y zorganizowane

ekipy z Opoczna, Warszawy,

Lublina czy Kielc.

- Widzia³em trasê i muszê

przyznaæ, ¿e jestem pod wra-

¿eniem. Sporo trudnych

podjazdów, trasa inter-

wa³owa, trudna, ale przede

wszystkim bardzo atrakcyjna

i ciekawa. Okazuje siê, ¿e w

okolicy Radomia s¹ piêkne

miejsca do treningu dla ro-

werzystów. Myœlê, ¿e w³adze

gminy Kowala powinny wpi-

saæ na sta³e do kalendarza t¹

imprezê, bo jak widaæ zainte-

resowanie jest spore – mówi

Jaros³aw Buza³a, by³y kolarz

szosowy radomskiej Broni,

który teraz pomaga przy or-

ganizacji tego typu imprez.

DZIECI I KOBIETY

- Cieszê siê, ¿e do wyœcigu

podesz³o te¿ sporo osób z te-

renu naszej gminy. Jestem

przekonany, ¿e posmakowa-

li kolarstwa i potrenuj¹ w

najbli¿szym czasie, aby by³o

jeszcze lepiej – mówi³ wójt

gminy Kowala.

Kobiety, juniorzy i dzieci

œcigali siê na krótszych dy-

stansach. Wœród pañ zwy-

ciê¿y³a Marta Miko³ajczyk,

przed Mart¹ Kowalik. W ka-

tegorii m³odzik zwyciê¿y³

Eryk Garczyñski przed Ada-

mem Czerwcem. Wœród ju-

niorów m³odszych zwyciê-

¿y³ Kacper Fedorowicz przed

Maksymilianem Borkow-

skim. Natomiast wœród ju-

niorów najszybciej do mety

dojecha³ Filip Matyjaszczyk.

- Po raz pierwszy organi-

zowaliœmy imprezê w Kowali

i zbieramy bardzo pochleb-

ne recenzje. Pogoda dopi-

sa³a, emocji na trasie by³o

bardzo du¿o, kibice te¿ przy-

szli, wiêc nie ma powodów

do narzekañ - mów Szymon

Zacharski ze stowarzyszenia

3Radom.

Rowerowe emocje
Udana kolarska impreza w Kowali. Na czele duet z Radomia

�Na starcie w Kowali pojawi³a siê spora grupa kolarzy z ca³ej Polski.

Zobacz >

Zdjêcia i film z wyœcigu

kolarskiego, na portalu

�

WWW.ECHODNIA.EU/

RADOMSKIE

INTERNET
Jaros³aw Buza³a, by³y kolarz Broni Radom:

- Bardzo mi siê podoba³a impreza w Kowa-

li, a przede wszystkim zaskoczony jestem

tras¹. Wiêkszoœæ zawodników nie mia³a

œwiadomoœci, ¿e na terenie tej gminy s¹

takie fajne miejsca. Trzymam kciuki za

w³adze gminy Kowala i wierzê, ¿e za rok

ponownie odbêdzie siê taka impreza.

�Najszybciej wœród juniorów jecha³ Jakub Adamczyk.


