
GOR¥CE POSI£KI

DLA UCZNIÓW

Bo¿ena Nitka, dyrektor Pu-

blicznego Gimnazjum w Parzni-

cach, cieszy siê, ¿e dziêki re-

montowi szkolnej sto³ówki

uczniowie bêd¹ dostawaæ

gor¹ce posi³ki.
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W NUMERZE

Skwerek w Kowali
bêdzie remontowany
� Na zieleñcu przy skrzy¿owaniu g³ównych dróg bêd¹ w przysz³ym

roku urz¹dzone nowe alejki i zasadzone krzewy

K
olejne fragmenty dróg wojewódzkich na

terenie gminy Kowala s¹ sukcesywnie

przebudowywane. Samorz¹d wspó³pra-

cuje w tym zakresie z Mazowieckim Zarz¹dem

Dróg Wojewódzkich, finansuj¹c budowy chodni-

ków przy modernizowanych trasach. W tym roku

oddano do u¿ytku wyremontowany wspólnie odci-

nek miêdzy Trablicami i Mazowszanami (na zdjê-

ciu).
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W
Mazowszanach powstanie kompleks

boisk w ramach programu "Orlik

2012". Przysz³y teren budowy wizyto-

wali niedawno (od lewej): przewodnicz¹cy Rady

Gminy Roman Wasik, cz³onek Zarz¹du Wojewódz-

twa Mazowieckiego Piotr Szprenda³owicz, wice-

przewodnicz¹cy Rady Gminy Mieczys³aw Gêbski,

wójt S³awomir Stanik i wojewoda mazowiecki Ja-

cek Koz³owski.
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Jedyne takie boiska

w powiecie radomskim

NOWOCZESNA SALA

GIMNASTYCZNA W KOWALI

Pe³nowymiarowa hala sportowa powstaje przy

szkole w Kowali. Bêdzie ona s³u¿yæ jako miejsce

organizacji corocznych imprez rekreacyjnych i

sportowych dla mieszkañców ca³ej gminy, w tym

tak¿e dla osób niepe³nosprawnych. Inwestycja zo-

stanie zakoñczona na pocz¹tku 2010 roku.
�CZYTAJ NA STRONIE 4

„Echo Kowali”

to dodatek,

w którym

prezentujemy

najwa¿niejsze

i najciekawsze

wydarzenia

w gminie.

Ukazuje siê

raz na dwa

miesi¹ce

Drogi wojewódzkie

s¹ przebudowywane

�- Skwer stanie siê wizytówk¹ Kowali - zapewnia S³awomir Stanik, wójt gminy.

J
est ju¿ gotowa koncepcja zagospodarowania skweru w Kowali.

Za rok bêd¹ tam u³o¿one nowe alejki, przy których stan¹ ³awki i

lampy oœwietleniowe. Pojawi¹ siê rabaty z krzewami, natomiast

w centralnej czêœci placu bêdzie urz¹dzony skalniak. Czêœæ alejek bê-

dzie mia³a nawierzchniê utwardzon¹, a pozosta³e ¿wirow¹. Urz¹dzony

zostanie te¿ ma³y plac zabaw dla dzieci.
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Wakacyjne remonty
w szkole i przedszkolu
� Gimnazjaliœci z gminy Kowala bêd¹ mogli korzystaæ

z nowej sto³ówki i lepiej oœwietlonej hali sportowej

to ³¹czny koszt

remontu i

wyposa¿enia

pomieszczeñ

Publicznego

Gimnazjum w

Parznicach w

2008 roku.

Tegoroczne

remonty objê³y

miêdzy innymi

dach budynku,

oœwietlenie sali

gimnastycznej, a

tak¿e

modernizacjê

sto³ówki.

N
owe oœwietlenie sali

gimnastycznej zo-

sta³o zainstalowane

w Publicznym Gimnazjum w

Parznicach. To jedna z kilku in-

westycji w oœwiacie wykona-

nych w gminie Kowala.

Uczniowie maj¹ wolne jesz-

cze przez prawie dwa tygo-

dnie, ale budynek Gimnazjum

w Parznicach nie jest w tym

czasie pusty. Trwa tam obec-

nie remont. Wiêkszoœæ prac

zosta³a ju¿ wykonana, a obec-

nie s¹ prowadzone g³ównie

prace porz¹dkowe.

WIDNIEJ W SALI

Remont w Publicznym Gim-

nazjum w Parznicach obejmu-

je miêdzy innymi ocieplenie i

wykonanie nowego pokrycia

dachu o powierzchni oko³o

300 metrów kwadratowych.

Stoj¹c pr zed budynkiem

szko³y nie da siê zauwa¿yæ

efektów tych prac, ale wystar-

czy wejœæ do wnêtrza, ¿eby zo-

baczyæ wiele innych zmian.

W sali gimnastycznej zo-

sta³o wymienionych w czasie

wakacji 25 lamp. Przestarza³e

oœwietlenie zosta³o zast¹pio-

ne nowymi lampami. S¹ one

energooszczêdne i oczywiœcie

dostosowane do wymogów

obiektów spor towych. Cho-

cia¿ dach hali jest doœæ wyso-

ko, to jednak zawsze istnieje

ryzyko, ¿e pi³ka mo¿e uderzyæ

w któreœ ze œwiate³. Z tego po-

wodu bêd¹ one odpowiednio

zabezpieczone przed tego ro-

dzaju uszkodzeniami.

BÊDZIE SI£OWNIA

To nie koniec nowoœci, z

któr ymi po wakacjach bêd¹

mogli zetkn¹æ siê uczniowie

Gimnazjum w Parznicach. Trwa

tam tak¿e remont sto³ówki.

Obejmuje on dwa pomieszcze-

nia jadalne, szatniê oraz salê

do wydawania posi³ków. Po re-

moncie w sto³ówce bêd¹ przy-

gotowywane gor¹ce posi³ki.

Dotychczas nie by³o takiej mo-

¿liwoœci. Bêdzie z nich korzy-

staæ oko³o 25 procent uczniów

(w gimnazjum uczy siê teraz

³¹cznie ponad 400 osób).

W najbli¿szych tygodniach

zostanie zakupiony sprzêt do

si³owni, która powstanie w jed-

nym z pomieszczeñ gimnazjum.

Uczniowie bêd¹ mogli skorzy-

staæ z niej ju¿ za kilka miesiêcy.

DLA MALUCHÓW

Inwestycje oœwiatowe w

gminie Kowala nie ograniczaj¹

siê oczywiœcie tylko do budyn-

ku gimnazjum. Remont obj¹³

te¿ siedzibê Przedszkola w Ko-

wali. Robotnicy wkrótce wy-

mieni¹ tam posadzki, odma-

lu j¹ œciany i u³o¿¹ nowe

wyk³adziny pod³ogowe.

Wiêkszy remont w Przed-

szkolu Publicznym by³ prowa-

dzony w ubieg³ym roku, dlate-

go teraz pozosta³o ju¿ du¿o

mniej do zrobienia. Wtedy

gmina zakupi³a piece central-

nego ogrzewania i wyposa¿e-

nie kuchni. Dodatkowe wypo-

sa¿enie zapewni³o lepsz¹ wy-

dajnoœæ i organizacjê pracy, a

przede wszystkim sporz¹dza-

nie lepszych jakoœciowo po-

si³ków. Dania przygotowywa-

ne na miejscu w placówce s¹

tañsze, co z kolei umo¿liwia

korzystanie wiêkszej liczbie

maluchów z tego rodzaju po-

mocy.

Koszt wyposa¿enia kuchni

wyniós³ 27 tysiêcy z³otych, na-

tomiast koszt kupna nowych

pieców to oko³o 43 tysi¹ce

z³otych.

Liczba dzieci kor zy-

staj¹cych z tej placówki

wzros³a o 50 i wynosiæ bêdzie

od wrzeœnia 127 osób.

S
kwer pr zy skr zy-

¿owaniu w Kowali

ma staæ siê wizy-

tówk¹ gminy. W przysz³ym ro-

ku ma zostaæ generalnie

przebudowany.

Zielony teren znajduje siê

przy drodze wojewódzkiej nu-

mer 733, w samym centrum

Kowali. Kiedyœ na jego czêœci

sta³ star y budynek Urzêdu

Gminy. Po jego przeniesieniu

do nowej siedziby naprzeciw-

ko szko³y skwerek znacznie

siê powiêkszy³.

PLAC ZABAW

Koncepcja zagospodaro-

wania skweru w Kowali zo-

sta³a ju¿ przygotowana (pre-

zentujemy j¹ na zdjêciu). Zo-

stan¹ tam u³o¿one nowe alej-

ki, bêdzie równie¿ zasiana no-

wa trawa. W s¹siedztwie przy-

stanku autobusowego poja-

wi¹ siê rabaty z krzewami, na-

tomiast w centralnej czêœci

placu bêdzie urz¹dzony skal-

niak.

Czêœæ alejek bêdzie mia³a

nawierzchniê utwardzon¹, a

pozosta³e ¿wirow¹. Bêd¹ przy

nich sta³y ³awki i lampy oœwie-

tleniowe. Urz¹dzony zostanie

równie¿ ma³y plac zabaw dla

dzieci.

PRZED DEWASTACJ¥

POMOG¥ KAMERY

Pomnik ku czci lotników

Franciszka ¯wirki i Stanis³awa

Wigury pozostanie w dotych-

czasowym miejscu. Lokaliza-

cji nie zmieni równie¿ krzy¿

stoj¹cy w pobli¿u skrzy¿owa-

nia.

Przebudowa skweru zo-

sta³a zaplanowana na przysz³y

rok. Szacuje siê, ¿e bêdzie

kosztowa³a oko³o 300 tysiêcy

z³otych. Koszt projektu remon-

tu to z kolei oko³o 10 tysiêcy

z³otych.

Po przebudowie skwer bê-

dzie monitorowany przez ka-

mery. W³adze gminy chc¹ bo-

wiem unikn¹æ sytuacji, gdy

ktoœ bêdzie wyr ywa³ nowe

krzewy. Przypadki dewastacji

zieleni zdarza³y siê ju¿ wtedy,

gdy roœliny nasadzono wzd³u¿

Urzêdu Gminy.

W
tym roku stra¿acy

z gminy Kowala ob-

chodzili podwójne

œwiêto - rocznicê 60-lecia ist-

nienia Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej w Kowali, a tak¿e

40-lecie jednostki w Rudzie

Ma³ej.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê

uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ w ko-

œciele parafialnym w Kowali.

W mszy uczestniczy³o kilku-

dziesiêciu stra¿aków, na czele

z wójtem S³awomirem Stani-

kiem - prezesem Zar z¹du

Gminnego Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej w Kowali. Obecni byli

tak¿e przedstawiciele Rady

Gminy w Kowali, zaproszeni

goœcie oraz bardzo liczna gru-

pa mieszkañców.

ZAS£U¯ONA STRA¯

Po mszy œwiêtej podpodzia³

stra¿aków z pocztami sztan-

darowymi przemaszerowa³ na

plac przy Publicznej Szkole

Podstawowej w Kowali. Tam

odby³ siê uroczysty apel,

po³¹czony z wrêczeniem od-

znaczeñ zas³u¿onym cz³on-

kom Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-

nej z Kowali, Rudy Ma³ej, Bar-

dzic i Kosowa.

Uroczystoœæ by³a okazj¹ do

uhonorowania zas³u¿onych

druhów z jednostek naszej

gminy. Medale i odznaki wrê-

cza³ Boles³aw Wêglarz, wice-

prezes Zarz¹du Powiatowego

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w

Radomiu. Pr zedstawiciel

w³adz samorz¹du wojewódz-

twa Piotr Szprenda³owicz wrê-

czy³ dyplomy przyznane przez

Waldemara Pawlaka, prezesa

Zarz¹du G³ównego Ochotni-

czej Stra¿y Po¿arnej. Otrzyma-

li je: Mieczys³aw Gêbski, Ma-

rian Górecki, Mieczys³aw Far-

biœ i Józef Odzimek.

Wicestarosta Krzysztof Gó-

rak wrêczy³ medal „Zas³u¿ony

dla powiatu radomskiego”,

który otrzyma³a jednostka w

Kowali.

MEDALE I ODZNAKI

Z³ote medale Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej dostali: Bo-

les³aw Pielas, Wac³aw Zió³ko,

Miros³aw Ska³bania, Józef Pa-

jek, Dariusz Sroka, S³awomir

Ba³êkowski i Lech WoŸniak.

Srebrne medale otrzymali:

S³awomir Stanik, Kazimierz

Mucha, Przemys³aw Mróz, Ka-

mil Mróz, Zbigniew Prokop,

Henryk Zawadzki, Janusz Sro-

ka, Stanis³aw Zió³ko, Marian

Bielecki, Artur Bielecki, Robert

Karbownik, Marian Utkowski i

Ryszard Piszczek. Br¹zowe me-

dale dostali: Pawe³ Fr¹k, Kamil

WoŸniak, Dawid Maciejewski,

Dariusz Ciupiñski, Marian Kazi-

mierczak, Józef Pawelec, Ma-

rian Jarecki, Przemys³aw Pielas

i Adam Pietruszka.

Podczas uroczystoœci przy-

znano równie¿ odznaki „Stra-

¿ak Wzorowy”. Dostali je: Jó-

zef Zió³kowski, Pawe³ Jañczyk,

Kamil Stanis³awek, Jaros³aw

Zió³ko, Robert Jañczyk, Karol

Rogala, Mi³osz Rogala, Dawid

Maciejewski, Sylwester No-

gaj, Miros³aw Kozicki, Dariusz

Bielecki, Rafa³ Karbownik, Ar-

kadiusz Piêta, £ukasz Goliñ-

ski, Pawe³ Zepch³o, Andrzej

Bil i Dariusz Jarecki.

OCHOTNICY ŒWIÊTOWALI W KOWALI

Stra¿ackie jubileusze

�Podczas uroczystoœci przemawia³ miêdzy innymi S³awomir

Stanik (pierwszy z prawej), wójt gminy i jednoczeœnie prezes

Zarz¹du Gminnego Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kowali.

NOWE ROŒLINY ZOSTAN¥ ZASADZONE NA SKWERKU W KOWALI

Zieleniec bêdzie odnowiony

�Wed³ug tego planu ma byæ przebudowany skwer w Kowali.

�Budynek Gimnazjum w Parznicach doczeka³ siê remontu.
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Odnowione drogi
s¹ ju¿ z chodnikami
� Przy remontach g³ównych tras gmina Kowala wspó³pracuje

z Mazowieckim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich

gminne znalaz³y

siê na liœcie

tegorocznych

inwestycji

remontowych.

Zakoñczono ju¿

inwestycje w

Bardzicach i

M³odocinie

Mniejszym, trwa

remont w

Bardzicach, a ju¿

wkrótce zacznie

siê pomiêdzy

Trablicami i

Radomiem. W

ubieg³ym roku

wyremontowano

drogi w

Parznicach,

Grabinie, Hucie

Mazowszañskiej,

Kowalówce i

Mazowszanach

oraz parking w

Kowali.

N
a skrzy¿owaniu dróg

w Parznicach ma po-

wstaæ rondo. W tym

roku zaplanowano wykonanie

projektu jego budowy. Niedaw-

no otwar to wyremontowan¹

trasê numer 744.

Po drogach w gminie Kowa-

la jeŸdzi siê coraz lepiej. Mog¹

to potwierdziæ ci kierowcy, któ-

rzy czêsto poruszaj¹ siê po

drodze wojewódzkiej numer

733, stanowi¹cej obwodnicê

Radomia. W ubieg³ym roku

Mazowiecki Zarz¹d Dróg Woje-

wódzkich zmodernizowa³ odci-

nek od skrzy¿owania w Kowali

a¿ do Parznic.

Remont kosztowa³ oko³o 4

miliony z³otych. Zarz¹dca dro-

gi sfinansowa³ remont jezdni,

natomiast gmina Kowala

do³o¿y³a siê do budowy chod-

nika o ³¹cznej d³ugoœci 2,8 ki-

lometra. Wydano na to ponad

205 tysiêcy z³otych, ale dziêki

temu przechodnie wreszcie

mog¹ czuæ siê bezpiecznie

przy tej drodze.

JU¯ PO REMONCIE

W bie¿¹cym roku skoñczy³a

siê przebudowa odcinka drogi

wojewódzkiej numer 744 miê-

dzy Mazowszanami i Kotarwi-

cami. W trakcie trwaj¹cego kil-

ka tygodni remontu po³o¿ona

zosta³a nowa nawierzchnia

jezdni, utwardzono pobocza i

zmodernizowano rowy odwad-

niaj¹ce. Mazowiecki Zarz¹d

Dróg Wojewódzkich wyda³ 3,2

miliona z³otych na remont od-

cinka o d³ugoœci oko³o 1,2 ki-

lometra. W tym przypadku

gmina Kowala równie¿

do³o¿y³a siê do budowy chod-

nika, wydaj¹c 120 tysiêcy

z³otych.

W odbywaj¹cym siê 6

czer wca otwarciu drogi

uczestniczy³ Piotr Szpren-

da³owicz, cz³onek Zarz¹du Wo-

jewództwa Mazowieckiego,

który wraz z wójtem gminy Ko-

wala S³awomirem Stanikiem

dokona³ uroczystego przeciê-

cia wstêgi. Ponadto w uroczy-

stoœci wziêli udzia³ Ryszard

Chojnacki, kierownik radom-

skiego biura terenowego Ma-

zowieckiego Zarz¹du Dróg Wo-

jewódzkich w Warszawie oraz

radni i so³tysi z okolicznych

wsi.

KOLEJNE PLANY

Kierowcy je¿d¿¹ po nowych

odcinkach jezdni, a zarz¹dcy

dróg planuj¹ ju¿ kolejne re-

monty w gminie Kowala.

Na liœcie planowanych in-

westycji jest przebudowa ko-

lejnego fragmentu drogi woje-

wódzkiej numer 733, tym ra-

zem miêdzy skrzy¿owaniem w

Kowali a Augustowem. Ten

fragment trasy ma prawie dwa

kilometry d³ugoœci. Obecnie

jest doœæ w¹ski, a przez to nie-

bezpieczny, zw³aszcza pod-

czas mijania siê aut.

Tradycyjnie gmina bêdzie

wspó³pracowa³a z Mazowiec-

kim Zarz¹dem Dróg Woje-

wódzkich przy modernizacji te-

go fragmentu. Pr zeznaczy

oko³o 240 tysiêcy z³otych na

budowê chodnika.

PROJEKT RONDA

Na skrzy¿owaniu dróg nu-

mer 733 i 744 ko³o gimna-

zjum w Parznicach ma po-

wstaæ rondo. Widocznoœæ jest

tam ograniczona, wiêc czêsto

dochodzi do niebezpiecznych

sytuacji. Drogowcy uznali za-

tem, ¿e skrzy¿owanie z ru-

chem okrê¿nym pozwoli na

ograniczenie liczby kolizji i wy-

padków w tym miejscu.

Na razie nie wiadomo, kie-

dy dok³adnie rozpocznie siê

remont tego skrzy¿owania. W

tym roku ma zostaæ jedynie

wykonany projekt budowy ron-

da w Parznicach. Realizacja

planowanej inwestycji nast¹pi

najwczeœniej w przysz³ym ro-

ku.

�Otwarcie fragmentu wyremontowanej drogi wojewódzkiej numer 744 z Mazowszan do Ko-

tarwic odby³o siê w czerwcu.

�Na tym skrzy¿owaniu w Parznicach ma powstaæ rondo.

P
arada ci¹gników mar-

ki SAM bêdzie jedn¹ z

najwiêkszych atrakcji

festynu w Kowali. Odbêdzie siê

on ju¿ w tê niedzielê.

Kowala by³a swego czasu

„zag³êbiem” mechaników

wiejskich. Kiedy kogoœ nie

by³o staæ na kupno fabrycz-

nie nowego ci¹gnika ursus,

to sam montowa³ taki pojazd

z ró¿nych czêœci. Tajemnic¹

poliszynela jest fakt, ¿e nie-

rzadko by³y one wynoszone

po cichu z ró¿nych ówcze-

snych pañstwowych zak³a-

dów.

Takie samodzielnie wyko-

nane traktory by³y potem na-

zywane SAM-ami. Spor¹ ko-

lekcjê tego typu maszyn po-

siada teraz Muzeum Wsi Ra-

domskiej. To w³aœnie ze skan-

senu zostan¹ wypo¿yczone

do tej parady najciekawsze

egzemplarze. Niezale¿nie od

tego pracownicy Urzêdu Gmi-

ny prosz¹ mieszkañców, któ-

r zy jeszcze maj¹ jak ieœ

SAM-y, aby w³¹czyli siê do po-

kazu.

Festyn rozpocznie siê o go-

dzinie 14 i potrwa do 22. W

programie miêdzy innymi wy-

stêpy kapeli góralskiej Sta-

nis³awa Sikonia, Kr ystyny

Gi¿owskiej i zespo³u Skaner.

Bêd¹ te¿ konkursy i zawody

so³ectw w przeci¹ganiu liny.

Szczegó³owy program nie-

dzielnego festynu jest podany

na poni¿szym plakacie.

KOWALA ZAPRASZA NA ZABAWÊ

Festyn rodzinny

ju¿ w niedzielê!

O
bok budynku Szko³y

Podstawowej w Bar-

dzicach zostanie ju¿

wkrótce wybudowana przydo-

mowa oczyszczalnia œcieków.

Dziêki tej inwestycji roz-

wi¹¿e siê istniej¹cy teraz pro-

blem nieszczelnego zbiornika

na œcieki pr zy szkole.

Zmniejsz¹ siê równie¿ koszty

jego opró¿niania. Budowa

oczyszczalni przyniesie zatem

nie tylko efekt ekologiczny, ale

równie¿ ekonomiczny.

W szkole w Bardzicach uczy

siê 125 uczniów. Na jej tere-

nie jest te¿ mieszkanie rodzi-

ny nauczycielki. Dla tej liczby

u¿ytkowników sieci wodo-

ci¹gowej powstanie przydo-

mowa oczyszczalnia biologicz-

na o pojemnoœci trzech me-

trów szeœciennych.

Budowa oczyszczalni wy-

nika z koncepcji kanalizacji

gminy Kowala, która bêdzie

realizowana w najbli¿szych

latach. Koncepcja zak³ada

podzia³ gminy na dwa obsza-

r y. W pier wszym, obe j-

muj¹cym pó³nocn¹ czêœæ

gminy, gdzie wystêpuje zwar -

ta zabudowa, przewidywana

jest budowa kanalizacji sie-

ciowej, z docelowym odpro-

wadzan iem œc ieków do

oczyszczalni. Jej budowa jest

planowana w Parznicach. W

pozosta³ej czêœci gminy, czyli

na znacznie mniej zaludnio-

nym obszarze (na po³udnie

od drogi numer 733), jest

planowana budowa oczysz-

czalni przydomowych. Bardzi-

ce le¿¹ w³aœnie w po³udnio-

wej czêœci gminy.

BÊDZIE TANIEJ I CZYŒCIEJ

Oczyszczalnia

w Bardzicach
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Nowoczesna sala
powstaje w Kowali
� Inwestycja jest ju¿ zaawansowana, a gmina ci¹gle stara siê

o kolejne pieni¹dze spoza bud¿etu na jej budowê

to planowana data

oddania do u¿ytku

nowej sali

gimnastycznej

obok szko³y w

Kowali. Arena

bêdzie mia³a

wysokoœæ 9,3

metra, szerokoœæ

21,6 metra i

d³ugoœæ 41,7

metra.

P
ier wsza w gminie

pe³nowymiarowa sa-

la gimnastyczna jest

budowana na placu ko³o bu-

dynku szko³y w Kowali.

Do tej pory na terenie gmi-

ny Kowala nie ma pe³nowymia-

rowej sali gimnastycznej. Po

oddaniu budowanego obiektu

do u¿ytku bêdzie z niego korzy-

staæ oko³o 300 uczniów

Szko³y Podstawowej w Kowali

oraz oko³o 100 uczniów przed-

szkola znajduj¹cego siê w tym

samym budynku. Ponadto sa-

la bêdzie u¿ytkowana przez

m³odzie¿ gimnazjaln¹ i

starsz¹ z terenu gminy.

SALA DLA KLUBÓW

W sali bêd¹ mog³y siê odby-

waæ w czasie zimy treningi klu-

bów sportowych, miêdzy inny-

mi pi³karskiego klubu Zorza

Kowala, uczestnicz¹cego w

klasie A rozgr ywek pi³kar-

skich. Bêd¹ tak¿e rozgrywane

turnieje sportowe o charakte-

rze ponadgminnym, organizo-

wane przez powiatowe i woje-

wódzkie struktury Ludowego

Zwi¹zku Spor towego, Szkol-

nego Zwi¹zku Sportowego i in-

nych organizacji. Sala bêdzie

równie¿ s³u¿yæ jako miejsce

organizacji corocznych imprez

rekreacyjnych i spor towych

dla mieszkañców ca³ej gminy,

w tym dla osób niepe³no-

sprawnych.

Sala gimnastyczna z zaple-

czem zostanie po³¹czona z

istniej¹cym budynkiem szko³y

³¹cznik iem na poziomie

pierwszego piêtra. G³ówne

wejœcie bêdzie prowadziæ po-

przez obszerne foyer do sali

spor towej oraz stanowiæ

po³¹czenie par teru z ist-

niej¹cym budynkiem dydak-

tycznym. Sala spor towa bê-

dzie posiadaæ zaplecze sani-

tarne i trzy dodatkowe, mniej-

sze sale æwiczeñ. Nie bêdzie

¿adnych k³opotów z wjazdem

na wózkach inwalidzkich.

JEST JU¯ DOTACJA

Poprzez zastosowanie spe-

cjalnych kur tyn przestrzeñ

parkietu mo¿e byæ dzielona na

dwie czêœci. Na koñcu koryta-

r za oraz na galer i i bêd¹

umieszczone druga klatka

schodowa i dodatkowe wejœ-

cie, stanowi¹ce jednoczeœnie

drogê ewakuacyjn¹.

£¹czny koszt budowy to

oko³o 4,2 miliona z³otych, z

czego gmina Kowala otrzyma

1,3 miliona z³otych dotacji od

marsza³ka województwa ma-

zowieckiego (decyzja w tej

sprawie ju¿ zapad³a). Poza

tym samorz¹d bêdzie ubiega³

siê o dotacjê z Unii Europej-

skiej. Nabór wniosków roz-

pocznie siê ju¿ jesieni¹.

D
ru¿yna so³ectwa Ro-

¿ki wygra³a w tego-

rocznej, pi¹tej ju¿

edycji Turnieju Pi³ki No¿nej Mê-

¿czyzn o Puchar Wójta Kowali.

Zwyciêska dru¿yna wystê-

powa³a w sk³adzie: Rafa³ Suli-

gowski (kapitan zespo³u), Pa-

we³ Kasprzycki, Pawe³ Fit, Se-

bastian Witkowski, Mariusz

Witkowski, Miron Suligowski,

Kamil Ciciora, Piotr Ba³êkow-

ski, Sebastian Chrzanowski

(bramkarz), Konrad Cielniak,

Micha³ Farbiœ, Dariusz Farbiœ,

Daniel Kalita, Jakub Paszko-

wiak, Tomasz Chrzanowski,

£ukasz Paj¹k. Opiekunem za-

wodników z so³ectwa Ro¿ki by³

Mariusz WoŸniak.

STRZELI£ TRZY GOLE

Drugie miejsce zajê³a dru-

¿yna z so³ectw Ruda Ma³a i

D¹brówka Zab³otnia, nato-

miast tr zecie zawodnicy z

so³ectwa Kosów. Ogó³em w 11

spotkaniach strzelono 22 go-

le. Najlepszymi strzelcami tur-

nieju zostali: Rafa³ Suligowski

z Ro¿ek i £ukasz Wilkowski z

Trablic. Ka¿dy z nich strzeli³ po

trzy gole. Ciekawostk¹ jest to,

¿e zawodnik z Trablic trzy gole

zdoby³ w jednym meczu - w

spotkaniu z Mazowszami, wy-

granym a¿ 5:2.

Najlepszym bramkarzem

ca³ego turnieju okaza³ siê re-

prezentant dru¿yny ze wsi Ko-

sów - utalentowany £ukasz Go-

liñski.

CENNE NAGRODY

Zwyciêska dru¿yna z Ro¿ek

otrzyma³a komplet strojów

pi³karskich z nadrukowanym

na koszulkach napisem „Gmi-

na Kowala”. Trzy pierwsze

dru¿yny otrzyma³y puchary, a

wszystkie zespo³y uczest-

nicz¹ce w turnieju pami¹tko-

we dyplomy. Ponadto najlepsi

strzelcy i bramkarz turnieju

otrzymali statuetki.

Fundatorem nagród by³

S³awomir Stanik, wójt gminy

Kowala. Na zakoñczenie roz-

grywek powiedzia³, ¿e tego ty-

pu turnieje bêd¹ nadal organi-

zowane. Wyrazi³ jednoczeœnie

nadziejê, ¿e w nastêpnych ta-

kich imprezach bêdzie bra³o

udzia³ wiêcej dru¿yn.

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ O PUCHAR WÓJTA

Pi³karze z Ro¿ek

wygrali zawody

K
ompleks boisk spor-

towych powstanie w

Mazowszanach. Ko-

wala jest jedyn¹ gmin¹ wiejsk¹

w powiecie radomskim, któr¹

zakwalifikowano do programu

„Orlik 2012”.

W czwartek, 14 sierpnia,

wójt gminy Kowala S³awomir

Stanik podpisa³ umowê z wy-

konawc¹ kompleksu boisk

sportowych, realizowanych w

ramach programu „Moje bo-

isko - Orlik 2012”.

Dla Kowali jest to du¿y suk-

ces. O mo¿liwoœæ budowy ta-

kich boisk stara³y siê bowiem

prawie wszystkie samorz¹dy z

ca³ego regionu. W powiecie ra-

domskim uda³o siê to jednak

tylko tej jednej gminie. Na te-

renie po³udniowego Mazow-

sza podobne kompleksy po-

wstan¹ tak¿e w Radomiu i

Bia³obrzegach.

DWA BOISKA

Inwestycja w Mazowsza-

nach obejmuje budowê dwóch

boisk o sztucznej nawierzchni.

Powstan¹ na terenie w

s¹siedztwie miejscowej Pu-

blicznej Szko³y Podstawowej.

Plac by³ niedawno wizytowany

przez przedstawicieli woje-

wództwa.

Boisko pi³karskie bêdzie

mia³o wymiary 62 na 30 me-

trów. Obok zostanie wybudowa-

ne tak zwane boisko wielofunk-

cyjne, s³u¿¹ce uczniom do gry w

siatkówkê, koszykówkê lub w

pi³kê rêczn¹. Ono bêdzie mia³o

wymiary 32 na 19 metrów.

BÊDZIE ZAPLECZE

Nie zabraknie równie¿ nie-

zbêdnej infrastruktury towa-

rzysz¹cej. Aby pi³ka nie wypa-

da³a poza teren boiska, z jego

obu stron zostan¹ zamonto-

wane tak zwane pi³kochwyty,

czyli wysokie p³oty. Bêd¹ mia³y

szeœæ metrów wysokoœci i 15

szerokoœci.

Powstanie tak¿e budynek,

w którym bêd¹ znajdowa³y siê

miêdzy innymi pomieszczenia

dla trenerów, magazyn, szat-

nie i toalety. Ca³y teren bêdzie

ogrodzony i oœwietlony. Za-

montowanych zostanie wokó³

niego osiem lamp. Zostan¹

te¿ u³o¿one chodniki (160 me-

trów kwadratowych kostki bru-

kowej).

UCZNIOWIE BÊD¥ MIELI GDZIE GRAÆ

Boiska powstan¹

w Mazowszanach

�W czwartek wójt gminy Kowala S³awomir Stanik (z prawej)

podpisa³ umowê z Jaros³awem Weissem z firmy Polcourt,

która wybuduje boiska w Mazowszanach w ramach progra-

mu „Orlik”.

�Budowa nowej sali w Kowali jest mocno zaawansowana.

�- To bêdzie pierwsza w gminie pe³nowymiarowa hala sportowa - mówi wizytuj¹cy budowê S³awomir Stanik, wójt

Kowali.


