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PRZEDSIĘBIORCY NAGRODZENI
Innowacyjne pomysły przedsiębiorców z gminy Kowala docenione 
podczas gali konkursu „Perły Powiatu”

Już po raz piąty w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Oskara Kolberga w Radomiu przeprowadzony został 
finał Konkursu „Perły Powiatu”. Gala odbyła się 1 kwietnia 
2016 roku, pod patronatem Starosty Radomskiego Mirosława 
Ślifirczyka.
Konkurs ma polegać na promowaniu innowacyjnych przedsię-
wzięć i unikalnych rozwiązań, jak również wspierać działal-
ność gospodarczą i rolniczą.
Nasza Gmina może pochwalić się licznymi nominacjami 
w wielu kategoriach. W konkurencji Mała Firma Roku wyróż-
niony został Zajazd Rybacki „Złoty Karpik” Halina i Jan Przy-
bylscy z Kosowa.
W nominacjach do Perły Powiatu w kategorii Firma Roku wy-
różniono Kooperację Przemysłową i Wykonawstwo „LEMICH” 
z Parznic, którego właścicielem jest Pan Michał Romanowicz.
Wśród Najlepszych Gospodarstw Rolnych 2015 roku znalazło się 

gospodarstwo Państwa Wiesławy i Jana Woźniaków z Parznic.
Zaskoczeniem było przyznanie przez kapitułę konkursu 2 
nagród specjalnych, gdzie doceniono rozwój gospodarstwa 
rybackiego oraz wzorową działalność hotelową, gastrono-
miczną i rekreacyjną Zajazdu Rybackiego „Złoty Karpik” Hali-
ny i Jan Przybylskich z Kosowa.
„Złoty Karpik” jest miejscem od lat cieszącym się uznaniem 
klientów. Wśród zieleni można odpocząć oraz celebrować 
chwile z rodziną, przy czym istnieje możliwość posilenia się 
daniami z ryb słodkowodnych z własnej hodowli. Zajazd po-
siada hotel dla 50 osób oraz dwa wolno stojące domki noc-
legowe z parkingiem. To wyjątkowe miejsce znajduje się przy 
trasie S7 Warszawa – Kraków.
Dla wszystkich laureatów i nominowanych wystąpił „Duet Pol-
ski”, a gwiazdą wieczoru był Michał Szpak. Laureatom i nomi-
nowanym serdecznie gratulujemy.

SPORTOWE TALENTY Z GMINY KOWALA  
NA SESJI RADY GMINY

Na XX sesję Rady Gminy Kowala wójt Tadeusz Osiński za-
prosił sportowe talenty z naszej gminy, aby podziękować za 
ich trud, wysiłek oraz promowanie gminy. Władze Gminy i rad-
ni życzyli młodym sportowcom wielu sukcesów, jak również 
obiecali wsparcie organizacyjne i finansowe.
Sportowcy i ich trenerzy otrzymali dyplomy oraz nagrody wrę-
czone przez pana Alfreda Świątka, wiceprzewodniczącego 
Powiatowej Rady Sportu oraz przewodniczącego Gminnej 
Rady Sportu.
Wśród nagrodzonych znaleźli się zawodnicy z ULKS „Judo 
Kowala”: Przemysław Czerwonka, Adrian Lenart, Emilia 
Kowalska, Alessio Leśniewski oraz pani trener Małgorzata 
Okólska.
Nagrody otrzymali również Kacper Orzechowski i Aleksandra 

Rybicka – trenujący piłkę siatkową, Adrian Minda, Hubert Ko-
pycki, Łucja Nogaj – specjalizujący się w piłce nożnej oraz 
Mateusz Mikołajczyk za zapasy. Największe osiągnięcie uzy-
skał Rafał Lis, gdyż zakwalifikował się do Igrzysk Paraolimpij-
skich w Rio de Janeiro.
Gratulacje powędrowały również do pana Jacka Józwiaka, 
wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego, współzało-
życiela GKS „Zorza” oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum 
w Parznicach, za zdobycie odznaczenia „Medal Zasłużony 
dla Powiatu”, ponieważ swoją ciężką pracą przyczynił się do 
propagowania sportu na terenie Gminy.
Wszystkim Sportowym Talentom i ich Trenerom serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze 
sportowej.

SIATKARSKIE DERBY
W miniony czwartek w hali PG im. Jana Pawła II w Parzni-
cach, doszło do bardzo ciekawego spotkania siatkarskiego. 
W kolejnej serii spotkań Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 
Mężczyzn, naprzeciw siebie stanęły dwie drużyny Kowali. 
Młoda drużyna- Kadet Kowala, zbudowana z absolwentów 
PG w Parznicach, grająca w lidze amatorskiej od niedawna, 
musiała stawić czoła dwukrotnym mistrzom i czterokrotnym 
medalistom ligi, ekipie seniorów Kowali.
Zdawać by się mogło, że wynik takiej konfrontacji będzie 
z góry przesądzony. Nic bardziej mylnego. Młoda drużyna Ko-
wali od pierwszej piłki grała bardzo odważnie i bez komplek-
sów dla bardziej doświadczonych kolegów. Mocna zagrywka 
i bardzo poprawna gra młodzieży w ataku sprawiły, że do 
stanu 16:16 walka toczyła się punkt za punkt. W tym właśnie 
momencie seta drużyna seniorów Kowali po kilku znakomi-
tych zagrywkach i akcjach w kontrze, odskoczyła na kilka 
punktów, utrzymała przewagę i zakończyła pierwszego seta 
wygrywając 25:20. W drugiej partii sytuacja przedstawiała się 
bardzo podobnie. Od pierwszych piłek widać było zaangażo-
wanie i walkę sportową na boisku o każdy punkt. Drużyna 
seniorów po raz kolejny pokazała ogromne doświadczenie 

i w decydującej fazie seta zbudowała bezpieczną przewagę, 
wygrywając 25:18 i cały mecz 2:0. Obecni na meczu v-ce wójt 
pan Dariusz Bulski oraz przewodniczący gminnej rady sportu 
pan Alfred Świątek pogratulowali obu drużynom naszej gminy 
umiejętności sportowych, woli walki i życzyli dalszych sukce-
sów na boiskach siatkarskich. Po czterech kolejkach rozgry-
wek Amatorskiej Ligi Piłki siatkowej Mężczyzn w Radomiu 
drużyna seniorów Kowali plasuje się na 3 miejscu, natomiast 
Kadeci Kowali na miejscu 9. Dobra postawa naszych drużyn 
na arenach siatkarskich to z pewnością także efekt działalno-
ści Uczniowskiego Klubu Sportowego GIM Parznice przy PG 
im. Jana Pawła II.
„Dziewczęta i chłopcy naszej gminy mogą trenować piłkę siat-
kową dwa razy w tygodniu pod okiem instruktora. Zachęcamy, 
aby swój wolny czas poświęcili na sport, na siatkówkę, aby 
uczyli się zasad i techniki tej gry zespołowej oraz życia na 
sportowo. Mamy nadzieję, że dziewczęta i chłopcy, którzy 
trenują w klubie i którzy jeszcze zasilą nasze szeregi, będą 
odnosić sukcesy i zdobywać dla naszej gminy kolejne trofea” 
– powiedział pan Jacek Jóźwiak dyrektor PG w Parznicach. 
Gratulujemy.

ULKS JUDO KOWALA NA SŁOWACJI

Dnia 8 kwietnia 2016 roku zawodnicy z ULKS Judo Kowala 
ruszyli na podbój Słowacji. Wystartowali w Międzynarodowym 
Turnieju o Puchar Burmistrza Bardejowa. W tym wielkim tur-
nieju wzięło udział ponad 800 zawodników z Chorwacji, Koso-
wa, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Francji i Polski.
Po miłym i serdecznym powitaniu przez organizatorów, za-
wodnicy udali się na nocleg do hotelu, gdzie mogli odpocząć 
po długiej podróży i nabrać sił do walk na macie. 9 kwietnia 
rano sportowcy stanęli do ostrej rywalizacji na turnieju, gdzie 

po wielu trudnych i ciężkich walkach udało im się wywalczyć 
8 medali.

Złoty medal wywalczyła Emilia Kowalska, srebrne medale 
zdobyły Melania Wójcicka i Alicja Kowalska, brązowe medale 
zdobyli Brajan Leśniewski, Weronika Nogaj, Alessio Leśniew-
ski, Igor Błeszyński, Patrycja Drab. Tuż za podium na 5 miej-
scach znaleźli się: Klaudia Chobot, Hubert Stawczyk. 

Gratulujemy!


