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W  murach  parznickiego  gimnazjum 
odbył  się  po  raz  dwunasty  finał  im-
prezy  turystycznej o  zasięgu powia-
towym.  Tegoroczny  rajd  zorganizo-
wany  był  w  ramach  obchodów  Dnia 
Europejskiego.

Podobnie jak w latach poprzednich, sta-
wiał sobie za cel ukazanie i promowanie 
zabytków i pomników przyrody gminy 
Kowala, popularyzację czynnych form 
wypoczynku oraz działalności Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 
wśród uczestników rajdu. Ponadto poło-
żono nacisk na kształtowanie nawyków 
prawidłowego poruszania się po dro-
gach publicznych, umacnianie serdecz-
nych więzi koleżeńskich między turysta-
mi oraz mieszkańcami powiatu, a także 
utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej 
– Hiszpanii. W wędrówce uczestniczy-

ło ponad 150 uczniów i opiekunów z 9 
szkół i ośrodków szkolno-wychowaw-
czych z terenu powiatu radomskiego, 
w tym drużyny ze szkół podstawowych 
w Dąbrówce Warszawskiej, Jedlińsku, 
Mazowszanach, Sławnie i nr 26 w Ra-
domiu oraz przedstawiciele ośrodka 
szkolno-wychowawczego z Kolonii 
Ossy, a także przedstawiciele Zespołu 
Szkół Specjalnych i Placówek Oświato-
wych w Radomiu i uczniowie z Zespołu 
Szkół Skórzano-Odzieżowych, Styliza-
cji i Usług w Radomiu, czyli placówek, 
w których działają szkolne koła PTSM.
Organizatorzy rajdu – Szkolne Koło PTSM 
przy Publicznym Gimnazjum w Parznicach, 
zadbali o liczne atrakcje podczas trwania rajdu. 
Młodzi turyści po pieszej wędrówce, na trasie 
Skaryszew – Chomentów – Bardzice – Parz-
nice, brali udział w zmaganiach konkursowych, 
które polegały na wykazaniu się wiedzą doty-

czącą Unii Europejskiej, historii i działalności 
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych oraz gminy Kowala i sprawnością fizycz-
ną, a także zdolnościami plastycznymi. W kon-
kursie jury nagrodziło trzy spośród dziewięciu 
drużyn startujących w potyczkach. Pierwsze 
miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół 
Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług 
w Radomiu, drugą lokatę zajęła reprezentacja 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mazow-
szanach, zaś trzecie miejsce zajęli uczniowie 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sław-
nie. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody 
sponsorowane przez Starostwo Powiatowe 
w Radomiu oraz puchary ufundowane przez 
wójta gminy Kowala – Tadeusza Osińskiego. 
Pozostałe drużyny odebrały podziękowania 
i upominki ufundowane przez organizatorów 
oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM 
„Ziemia Radomska”.
Kontynuacją, podczas tegorocznych 

zmagań konkursowych, było przyznanie 
nagród dla najbardziej wysportowanej 
drużyny w dwóch kategoriach wiekowych. 
Najzwinniejszymi okazali się uczniowie ze 
Sławna, którzy pokonali cztery inne dru-
żyny ze szkół podstawowych. Natomiast 
najbardziej wysportowanym zespołem 
spośród drużyn szkół ponadpodstawo-
wych okazali się gimnazjaliści z Parznic.
Imprezę swoją obecnością uświetnili 
goście: gminę reprezentowali: zastępca 
wójta – Dariusz Bulski oraz kierownik 
Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, Ja-
nusz Mróz. Tak jak w poprzednich la-
tach, tak i w bieżącym roku, członkowie 
koła i opiekunowie mogli liczyć na po-
moc i wsparcie prezes PTSM Oddziału 
Mazowieckiego „Ziemia Radomska” 
Pani Justyny Wulkiewicz oraz dyrektora 
gimnazjum Jacka Jóźwiaka i wicedyrek-
tor szkoły Bożenny Nitki.

Stowarzyszenie  Rozwoju  Społeczne-
go „Magis” w okresie od stycznia do 
maja  realizuje  projekt  pt.  „Apetyt  na 
aktywność”.  Wychowankowie  Świet-
licy „Szansa” w Kowali wraz z senio-
rami spotykają się i wspólnie przyrzą-
dzają różne potrawy.
Najczęściej są to wspólne, smakowite 
dania: pierogi z serem, pierogi z mięsem, 
kapusta z grochem czy też dania z fasoli. 
Celem projektu jest odbudowanie więzi mię-
dzy pokoleniem seniorów i dzieci poprzez 
wspólne spędzanie czasu na gotowaniu, 
dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem.

Projekt „Apetyt na aktywność” łączy doświad-
czenia kulinarne i tradycje starszego poko-
lenia, przekazując je młodszym. Angażuje 
osoby starsze do działania na rzecz dzieci 
i promuje współpracę międzypokoleniową. 
Na uczestników projektu czekają jeszcze 
takie atrakcje, jak haftowanie fartuszków 
i warsztaty z savoir-vivre. Powstanie książka 
kucharska, którą przygotują wychowankowie 
świetlicy, a na zakończenie czeka na wszyst-
kich wspólne biesiadowanie i degustacja 
potraw. Zapraszamy wszystkich dużych i ma-
łych do wspólnego gotowania. Nabierzmy 
apetytu na aktywność.

Konkurs dla rolników

Już po raz szósty Oddział Regionalny 
KRUS w Warszawie organizuje konkurs 
dla rolników i sołtysów z całego Mazow-
sza. Przebiega on we współorganizacji 
jednostek samorządu terytorialnego 
województwa mazowieckiego i ma na 
celu promocję bezpieczeństwa pracy na 
wsi oraz zmniejszanie skutków degra-
dacji środowiska naturalnego spowodo-
wanego działalnością rolniczą.
Do udziału w Konkursie zapraszamy 
osoby pełnoletnie prowadzące dzia-
łalność rolniczą. Konkurs przebiega 
w 2 etapach (Placówki Terenowej 
KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma 
za zadanie rozwiązać test wiedzy z 
zakresu zasad BHP podczas pracy w 
rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT 
KRUS reprezentować będzie swoją 
Placówkę Terenową w Konkursie na 
etapie wojewódzkim. Aby wziąć udział 
w Konkursie, wystarczy wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy dostępny w Pla-
cówkach Terenowych KRUS. Termin 
zgłoszeń upływa 10 maja br. Zachę-
camy do wzięcia udziału w Konkursie. 
Na laureatów czekają cenne nagrody 
ufundowane przez organizatorów.

Prace konkursowe na adres:  
PT KRUS Radom, ul. Narutowicza 

11/13, 26-600 Radom,  
tel. 48 383 37 40 wew. 107,  

fax 48 340 48 29

Zawodnicy  Judo  Kowala  mają  za 
sobą bardzo pracowity  i obfitujący 
w sukcesy miesiąc. Wzięli udział w 
kilku  ważnych  turniejach,  na  któ-
rych  zdobyli  cenne  punkty  rankin-
gowe  oraz  medale.  Już  wiadomo, 
że  jesienią  do  Kowali  przyjedzie 
Paweł Nastula, wybitny judoka.

Swój sezon startowy młodzicy rozpoczęli 
już 14 lutego na rankingowym turnieju w 
Lesznowoli, gdzie wywalczyli 4 srebrne i 
2 brązowe medale. Zdobyli tym samym 
ważne punkty do rankingu WMZJudo. 
Dzień później wystartowali młodsi za-
wodnicy na I Turnieju Funny WOM i tam 
wywalczyli 1 złoty medal i 2 srebrne. 
1 marca swoje starty rozpoczęli starsi 
zawodnicy Judo Kowala w Lublinie na 
Akademickich Mistrzostwach Wojewódz-
twa Lubelskiego. Przemysław Czerwonka 
wywalczył tam brązowy medal, a Adrian 
Lenart i Przemysław Bassa zajęli 5. miej-
sca. 21-22 marca to kolejny pracowity 
weekend judoków z Kowali, gdzie wystar-
towali w dwóch ważnych turniejach.
Adrian Lenart wziął udział w Akademi-
ckich Mistrzostwach Polski w Bytomiu 
i wywalczył tam srebrny medal. Jest to 
olbrzymi sukces tego zawodnika i na-
groda za lata spędzone na treningach. 
W tym samym czasie młodzicy nasze-
go klubu startowali na Warszawskiej 
Olimpiadzie Młodzików. Zdobyli tam 
4 srebrne i 1 złoty medal, tym samym 
potwierdzając swoją wysoką formę.
W kolejny weekend czyli 28-29 marca za-
wodnicy ULKS Judo Kowala znowu musieli 
się rozdzielić. Młodzicy pojechali do Suche-
go Lasu k. Poznania na Puchar Polski 
Dzieci i Młodzików, gdzie Piotr Chełmiński 

i Brajan Leśniewski wywalczyli 5. miejsca. 
Natomiast dzieci wystartowały w Warszawie 
na II Turnieju Funny WOM, zdobywając tam 
2 srebrne i 1 brązowy medal.
Dużym sukcesem naszego klubu jest 
powołanie do kadry młodziczek Ma-
zowsza 4 zawodniczek: Klaudii Cho-
bot, Patrycji Drab, Emilii Kowalskiej, 
Weroniki Nogaj.
Najbliższe tygodnie zapowiadają się 
bardzo pracowicie, bo judocy z Ko-
wali jadą na kolejne mocne turnieje 
- 26 kwietnia start w Sosnowcu, 8-10 
maja to kolejny zagraniczny wyjazd do 
Berlina, 17 maja zawody w Lublinie, 
24 maja Puchar Polski w Łodzi, 30-31 
maja Międzynarodowy Turniej w Biel-
sku-Białej, 6 czerwca turniej w Płocku, 
13-14 czerwca Międzynarodowy Tur-
niej w Kopalni Soli w Bochni.
Rozpoczęły się już przygotowania do or-
ganizacji II ogólnopolskiego turnieju judo, 
który jesienią odbędzie się w Kowali. Tre-
ner Małgorzata Okólska zdradziła nam, 
że przyjedzie wyjątkowy gość.
- Mam już potwierdzenie, że przyje-
dzie Paweł Nastula, mistrz olimpijski 
z Atlanty w 1996, dwukrotny mistrz 
świata, trzykrotny mistrz Europy. Bę-
dzie patronem naszej imprezy - mówi 
trener Okólska. 

To  nie  był  najlepszy  weekend  dla 
futbolistów  nożnych  Zorzy  Kowala. 
Zarówno  seniorzy,  jak  i  juniorzy 
przegrali swoje mecze. W obu przy-
padkach  pojedynki  nie  ułożyły  się 
po myśli naszych drużyn.

W sobotę 18 kwietnia br. drużyna ju-
niorów młodszych U-16 w ramach roz-
grywek I Ligi ROZPN uległa drużynie 
Lidera Lipsko 1:3. Nasi młodzi piłkarze 
po dwóch wcześniejszych zwycię-
stwach musieli uznać wyższość rywali. 
Mecz był wyrównany, jednak szczęś-

cie sprzyjało gościom. Nasi piłkarze 
przy stanie 1:2 nie wykorzystali rzutu 
karnego, następnie zaliczyli poprzecz-
kę i słupek. Zamiast wyniku 2:2 zrobiło 
się 1:3 po kontrze przyjezdnych.
W niedzielę drużyna seniorów gościła 
piłkarzy Gracji Tczów w ramach roz-
grywek A - klasy. Wynik 1:5 potwier-
dza, że drużyną lepszą byli goście, 
choć rozmiary porażki są zbyt duże. 
Przy stanie 1:2 dla gości nasz zawod-
nik (Artur Szymanek) zdobył prawid-
łową bramkę, której sędzia nie uznał. 
Chwilę po tej krzywdzącej decyzji, na 

czystą pozycję wyszedł Maciej Różań-
ski, mogąc strzelić swojego drugiego 
gola, jednak sędzia zatrzymał akcję, 
dopatrując się faulu na naszym za-
wodniku w środku pola. Zawodnicy 
Zorzy podłamani kontrowersyjnymi 
decyzjami sędziego, stracili animusz 
i w ostatnich 10 minutach dali sobie 
strzelić trzy bramki.
Szkoda, bo ta wygrana nadal stawia 
Zorzę w trudnej sytuacji. Seniorzy 
wciąż nie mogą być pewni utrzymania 
na tym szczeblu rozgrywkowym.

Poznają historię i ciekawe zakątki gminy Kowala

Europejski rajd w Parznicach
Zdobyli kolejne cztery medale

Jesienią przyjedzie znany  
na całym świecie Paweł Nastula

Porażki piłkarzy Zorza Kowala

Juniorzy i seniorzy bez punktów
Smacznie, zdrowo i wesoło

Gotowania małych i dużych


