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W NUMERZE

Po awansie do czwartej ligi, œwietnie radz¹ so-

bie tenisiœci sto³owi LUKS Kowala. Wygrali pierw-

sze dwa spotkania z STS Szyd³owiec i Politech-

nik¹ Warszawa. W³adze klubu zapraszaj¹ wszyst-

kich chêtnych na treningi. Gra w popularnego

ping-ponga to œwietny sposób na spêdzanie wol-

nego czasu.
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W Parznicach uroczyœcie otwarte zosta³o ron-

do, natomiast w Kotarwicach kolejna nowa dro-

ga. W uroczystoœci oddania do u¿ytku obydwu in-

westycji wziêli udzia³ przedstawiciele administra-

cji rz¹dowej i samorz¹dowej szczebla wojewódz-

kiego, Piotr Szprenda³owicz - cz³onek zarz¹du wo-

jewództwa mazowieckiego, Dariusz Pi¹tek - wice-

wojewoda mazowiecki oraz Zbigniew Ostrowski -

dyrektor Mazowieckiego Zarz¹du Dróg. Wœród

przyby³ych byli równie¿ radni, so³tysi i mieszkañcy

gminy Kowala
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Inwestycje ju¿ skoñczone

UCZYLI SIÊ W CIESZYNIE

Siedemnaœcie osób uczestniczy³o w

specjalnym szkoleniu w ramach unijnego

projektu „Pomoc spo³eczna bardzo czêsto

skuteczna”. Wyjecha³y one do Cieszyna

zobaczyæ, jak dzia³aj¹ spó³dzielnie socjalne

i przedsiêbiorstwa spo³eczne
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„Echo Kowali”

to dodatek,

w którym

prezentujemy

najwa¿niejsze

i najciekawsze

wydarzenia

w gminie.

Ukazuje siê

raz na dwa

miesi¹ce.

Tenisiœci wygrali

BÊD¥ KOMPUTERY DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH

Gmina Kowala otrzyma³a dotacjê oko³o 630 tysiêcy

z³otych z Unii Europejskiej na zakup komputerów i

pod³¹czenie do Internetu dla osób niepe³nosprawnych i

bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej. To du¿y sukces

miêdzy innymi Marzeny Zawadzkiej-Hernik, dyrektorki

Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
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W
ubieg³y pi¹tek odby³a siê gala „Liderzy Regionu

2010”, corocznie organizowana przez redakcjê

„Echa Dnia”. Podczas tej presti¿owej imprezy gmina

Kowala otrzyma³a nagrodê w kategorii Inwestycje - samorz¹d

gminny wiejski.

To ogromny sukces S³awomira Stanika, wójta gminy Kowala

oraz jego wspó³pracowników. W pe³ni zas³u¿yli na tê nagrodê, jed-

nak patrz¹c na poczynania w³adz gminy Kowala w ostatnich latach

nie mo¿na siê niczemu dziwiæ. Tylko w ostatnim roku w³adzom

uda³o siê na inwestycje przeznaczyæ a¿ 9 milionów z³otych. To potê-

¿na suma bior¹c pod uwagê fakt jak nie wielka jest gmina.

- Sukces nie by³by mo¿liwy gdyby nie pomoc i wsparcie Urzê-

du Marsza³kowskiego. Uda³o siê dziêki temu dopi¹æ wiele bar-

dzo wa¿nych dla nas inwestycji - powiedzia³ wójt Stanik podczas

odbierania nagrody.

Na nagrodê z³o¿y³o siê wiele czynników. Przede wszystkim

w³adzom gminy w ostatnich latach skutecznie udaje siê pozyski-

waæ pieni¹dze z zewnêtrznych Ÿróde³. Spory wk³ad na nowe dro-

gi, nowe obiekty ma Unia Europejska i wspomniany przez wójta

Stanika, Urz¹d Marsza³kowski.

W ostatnich czterech latach gminie uda³o siê wyremontowaæ

21 odcinków dróg. Kowala zas³u¿y³a na nagrodê „Liderów”, bo

dostrze¿ono sukcesy w dziedzinie inwestycji zwi¹zanych ze

sportem. Wystarczy tylko wymieniæ, ¿e powsta³y nowe boiska ze

sztuczn¹ nawierzchni¹ w Kosowie, Mazowszanach i samej Ko-

wali. Powsta³o pe³nowymiarowe boisko z trybunami w Kowali.

Natomiast najwiêkszym sukcesem jest oddanie w tej ostatniej

miejscowoœci do u¿ytku nowoczesnej hali sportowej przy pod-

stawówce. Kosztowa³a ona oko³o 5,5 miliona z³otych.

Gmina Kowala bardzo wysoko zawiesi³a sobie poprzeczkê.

Jeœli nie zejdzie poni¿ej wysokiego poziomu, to nastêpny rok po-

winien byæ równie obfity w inwestycje. Czy w³adze znowu zdo-

bêd¹ „Lidera”. Na pewno podejm¹ walkê o to, by byæ w gronie

najlepszych.

�OBSZERNY WYWIAD ZE S£AWOMIREM

STANIKIEM CZYTAJ NA STRONIE 2

�S³awomir Stanik (z prawej) odbiera nagrodê miêdzy innymi z r¹k Stanis³awa Wróbla, redaktora naczelnego „Echa Dnia”.

Kowala jest Liderem
� Gmina nagrodzona podczas dorocznej gali „Liderzy Regionu”.

Wielki sukces wójta S³awomira Stanika, pracowników

urzêdu oraz gminnych radnych
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P
rojekt socjalny pod

nazw¹ „Na margine-

sie”, realizowany

przez Gminny Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej w Kowali, wpisuje

siê w obchody Europejskiego

Roku Walki z Ubóstwem i Wy-

kluczeniem Spo³ecznym, pod

patronatem ministra pracy i

polityki spo³ecznej.

Walka z ubóstwem i wyklu-

czeniem spo³ecznym jest nie-

zmiernie wa¿nym elementem

unijnej polityki maj¹cej na ce-

lu poprawê spójnoœci spo³ecz-

nej, wzrost gospodarczy i two-

rzenie nowych miejsc pracy o

dobrej jakoœci.

W ramach projektu zosta-

nie zrealizowany konkurs lite-

racko-plastyczny wœród

uczniów Publicznego Gimna-

zjum w Parznicach. Mottem

prac ar tystycznych bêd¹

s³owa Katarzyny Krzywickiej:

„Ubóstwo godzi w bezpiecze-

ñstwo i wolnoœæ cz³owieka, ro-

dzi smutek i œmieræ, ale nie

mo¿e odbieraæ cz³owiekowi

godnoœci i dumy, i nie mo¿e

pozbawiaæ nadziei”. Celem

konkursu jest propagowanie

zainteresowania zjawiskami

spo³ecznymi typu marginaliza-

cja, wykluczenie spo³eczne,

uzale¿nienia, ubóstwo, prze-

moc, przestêpczoœæ. Konkurs

zostanie poprzedzony zajêcia-

mi warsztatowymi z m³odzie¿¹

gimnazjaln¹. Tematem bêdzie

przybli¿enie m³odym ludziom

znaczenia zjawisk spo³ecz-

nych, z którymi spotykaj¹ siê

na co dzieñ. Zajêcia popro-

wadz¹ pracownicy Oœrodka

Pomocy Spo³ecznej. Planowa-

ne s¹ te¿ wydanie prac uczest-

ników konkursu w formie pu-

blikacji oraz zorganizowanie

wystawy prac plastycznych.

WALCZ¥ Z BIED¥ I WYKLUCZENIEM

Ciekawy projekt
oœrodka w Kowali

S
iedemnaœcie osób

uczes tn i c z y ³o w

specjalnym szkole-

niu w ramach unijnego pro-

jektu „Pomoc spo³eczna bar-

dzo czêsto skuteczna”. Wy-

jechali oni do Cieszyna, ¿eby

na w³asne oczy zobaczyæ,

jak dzia³aj¹ spó³dzielnie so-

cjalne i pr zedsiêbiorstwa

spo³eczne.

Podczas wyjazdu uczest-

nicy bardzo chêtnie bral i

udzia³ w seminariach oraz

wa rsz ta tach z ekonomi i

spo³ecznej w Cieszynie. Od-

bywa³y siê równie¿ prezen-

tacje dzia³alnoœci Stowarzy-

szenia Pomocy Wzajemnej

Byæ Razem oraz Fundacj i

Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Spo³ecznej Byæ Razem jako

przyk³ady dobr ych praktyk w

zakresie ekonomii spo³ecz-

nej. Uczestnicy mieli rów-

nie¿ okazjê zaobserwowaæ

œwietnie dzia³aj¹ce przed-

s i êb i o r s twa spo ³ec zne :

warsztaty, stolarniê, œlusar-

niê, pralniê, Super Smak,

œwiadcz¹cy us³ugi gastrono-

miczno-cateringowe.

Uczestnicy w wolnym cza-

sie od zajêæ mieli równie¿

wycieczkê „Szlakiem cieszy-

ñskich zabytków” z pr ze-

wodn i k i em, k tó r y na co

dz ieñ jes t k ie r own ik iem

MOPS w Cieszynie. Dowie-

dzieli siê wiele ciekawych

historii o tym granicz¹cym

ze S³owacj¹ mieœcie. Trzy-

dniowy wyjazd zakoñczy³ siê

du¿ym sukcesem, poniewa¿

grupa wróci³a z wielkimi pla-

nam i na u r uchom ien i e

w³asnej dzia³alnoœci gospo-

darczej.

Projekt systemowy pod

nazw¹ „Pomoc spo³eczna

bardzo czêsto skuteczna”

realizowany jest w ramach

Programu Operacyjnego Ka-

pita³ Ludzki.

ZOBACZYLI JAK WYGL¥DAJ¥ SPÓ£DZIELNIE I PRZEDSIÊBIORSTWA

Nauka na wyjeŸdzie

�Uczestnicy wyprawy do Cieszyna wrócili do domu z wielkimi

planami.

Obietnice musz¹ mieæ pokrycie
� Rozmowa ze S³awomirem Stanikiem, wójtem gminy Kowala

Z
a kilka tygodni mijaj¹

cztery lata kadencji

obecnego sa-

morz¹du. Wydaje siê, ¿e przez

ten czas gmina pod wzglêdem

inwestycji zrobi³a olbrzymi krok

do przodu. O podsumowanie

swoich dokonañ, o planach na

przysz³oœæ oraz o relacjach z

mieszkañcami rozmawiamy ze

S³awomirem Stanikiem, wój-

tem gminy Kowala.

* Mijaj¹ cztery lata kaden-

cji samorz¹du. Jak pan oce-

nia swoj¹ pracê i pracê rad-

nych?

S³awomir Stanik, wójt

gminy Kowala: - Muszê powie-

dzieæ, ¿e jestem zadowolony,

choæ oceniæ siebie nie jest

prost¹ spraw¹. Myœlê, ¿e naj-

lepiej mog¹ oceniæ mnie

mieszkañcy podczas najbli¿-

szych wyborów. Powiem tylko

nieskromnie, ¿e wykor zy-

sta³em wiêkszoœæ szans, któ-

re by³y mo¿liwe, do tego, aby

coœ zrobiæ. Na pocz¹tku, po

objêciu stanowiska wójta nie

przypuszcza³em, ¿e bêdzie

mo¿na tak wiele zrobiæ. Start

by³ bardzo ciê¿ki, bo urz¹d zu-

pe³nie nie by³ przygotowany.

Nie by³o ¿adnej wizji czy pro-

jektów. Czêœæ pracowników

nie mia³a nakreœlonych celów

i dopiero efekty przysz³y z cza-

sem.

* Pañski najwiêkszy suk-

ces w roli wójta?

- Inwestycje, które by³y re-

alizowane na terenie gminy,

posiada³y coraz wiêksze war-

toœci. W 2010 roku uda³o siê

przeznaczyæ na inwestycje bli-

sko 10 milionów z³otych. Pro-

szê zauwa¿yæ, ¿e przy bud¿e-

cie gminy 28 milionów to bar-

dzo du¿a kwota.

* Jak wam siê uda³o uzy-

skaæ tak du¿¹ sumê na inwe-

stycje?

- Uda³o nam siê posp³acaæ

wszystkie kredyty zaci¹gniête

przez poprzedni¹ radê. Dziêki

temu na koniec 2009 roku

gmina nie posiada³a ¿adnych

zobowi¹zañ. Tutaj nie s¹

uwzglêdnione budowy przydo-

mowych oczyszczalni œcieków,

które zaczn¹ siê w przysz³ym

roku, a ich koszt to ponad 5

milionów z³otych.

* Kiedyœ w jednym z wy-

wiadów podkreœla³ pan, ¿e

najwiêksz¹ inwestycj¹ jest

cz³owiek. Nadal pan to pod-

trzymuje?

- Tak, bo to prawda. Mieliœ-

my masê szkoleñ dla mieszka-

ñców, na które uda³o siê pozy-

skaæ mnóstwo pieniêdzy unij-

nych, a dziêki temu ludzie mo-

gli zdobyæ jak¹œ now¹ profesjê

czy doœwiadczenie. Pamiêtaj-

my, ¿e lepiej wykszta³cony

mieszkaniec ³atwiej mo¿e zna-

leŸæ pracê, a poza tym wa¿ny

jest kontakt cz³owieka z dru-

gim cz³owiekiem. To dodaje

mu wiary w siebie.

* Z jakimi problemami naj-

czêœciej boryka siê gmina?

- Myœlê, ¿e wa¿nym dla nas

tematem jest plan miejscowy

dla oœmiu so³ectw. Wiele gmin

nie rusza tego tematu ze

wzglêdu choæby na koszty. A

sprawa jest niezmiernie istot-

na, gdy¿ chodzi o warunki za-

budowy i pozwolenia. U nas te-

go typu dokumentów wydaje

siê setki rocznie. Dziêki plano-

wi miejscowemu petent nie

musi czekaæ wiele tygodni na

zaœwiadczenie dotycz¹ce da-

nej dzia³ki, tylko otrzymuje de-

cyzjê w ci¹gu kilku dni. Przede

wszystkim zmniejsz¹ siê kosz-

ty dla mieszkañców, ale, co

równie wa¿ne, ³atwiej jest o

pozyskanie inwestorów. Dla

pr zyk³adu pr zychodzi

cz³owiek, który chce na jakiejœ

dzia³ce wybudowaæ fabrykê i

pierwsze, o co zapyta, to czy

jest plan. Dziêki niemu wie co

mo¿e zrobiæ na danym tere-

nie. Poza tym pewnym proble-

mem dla nas jest budowa

po³udniowej obwodnicy Rado-

mia S-12.

* O jakie k³opoty chodzi?

- By³o ju¿ szeœæ koncepcji

budowy tej trasy, która bêdzie

przebiegaæ przez nasz¹ gmi-

nê. Nie dziwiê siê mieszka-

ñcom, ¿e podejmuj¹ jakieœ

protesty. Generalna Dyrekcja

Dróg Publicznych dorzuci³a

nam dodatkowe koncepcje i

pojawiaj¹ siê trudnoœci.

* A co z drog¹ w Hucie Ma-

zowszañskiej, na któr¹

mieszkañcy czekaj¹ bardzo

d³ugo?

- Niestety, nie zawsze

wszystko jest takie proste, jak

by siê wydawa³o na pierwszy

rzut oka. My zrobiliœmy doku-

mentacjê, ale bardzo d³ugo

niekiedy trwaj¹ sprawy zwi¹za-

ne z w³asnoœci¹ gruntów. Cho-

dzi o odcinek 3500 metrów do

szko³y w Mazowszanach, z re-

gulacj¹ wodn¹ i na sporej czê-

œci z chodnikiem. £¹czny

koszt to prawie 2,4 miliona

z³otych, z czego po³owa zosta-

nie sfinansowana ze œrodków

zewnêtrznych.

* W gminie ma pan opozy-

cjê. W jaki sposób chcia³by

pan przekonaæ do siebie swo-

ich przeciwników?

- Opozycja jest zdecydowa-

nie mocniejsza ni¿ w innych

gminach. ¯a³ujê tylko, ¿e opo-

zycja nie podsy³a jakichœ po-

mys³ów mer ytor ycznych, a

czêsto skupia siê wy³¹cznie

na wytykaniu jakichœ drobia-

zgów. Niestety, przysz³y czasy,

kiedy przeciwnicy neguj¹ to,

co dobre, krytykuj¹, ¿e coœ siê

robi i tylko po to, ¿eby zniechê-

ciæ nas do pracy. Ktoœ na

przyk³ad ma pretensje, ¿e pra-

cownicy urzêdu zarabiaj¹ za

du¿o. Owszem, zarabiaj¹ wiê-

cej ni¿ kiedyœ. Ale to wynika

nie tylko z ustawy o p³acach,

ale te¿ przede wszystkim z na-

wa³u ich obowi¹zków. Kiedyœ

nie mieli oni tyle pracy, co te-

raz. Ka¿dy z referatów ma ma-

sê pracy.

* Mocno podwy¿szy³ pan

standard organizacji w urzê-

dzie, du¿o siê u was dzieje.

Jakie ma pan najbli¿sze plany

w zwi¹zku z prac¹?

- Bez wzglêdu na to, kto bê-

dzie wójtem Kowali, poprzecz-

ka zosta³a zawieszona bardzo

wysoko. Je¿eli komuœ siê wy-

daje, ¿e przyjdzie sobie tylko

administrowaæ, aby posie-

dzieæ cztery lata, to bardzo siê

myli. Ka¿da kolejna kadencja

porównywana bêdzie przez

mieszkañców do tej, która

w³aœnie siê koñczy, a by³a bar-

dzo dobra. W samorz¹dach

skoñczy³a siê zabawa i nie

wolno ju¿ liczyæ na ³ut szczê-

œcia. Wszystko musi byæ pod-

por z¹dkowane temu, aby

osi¹gn¹æ sukces i gmina

mog³a siê rozwijaæ. Znam pro-

blemy mieszkañców, bo sam

tutaj mieszkam. To niejedno-

krotnie u³atwia mi pracê. Nie

jestem zamkniêty na dobre ra-

dy.

* Gdyby pan mia³ coœ obie-

caæ mieszkañcom, to co by

to by³o?

- Cztery lata temu, kiedy

kandydowa³em na wójta, chy-

ba najmniej spoœród wszyst-

kich obiecywa³em i teraz te¿

tego bêdê siê trzyma³. Sta-

ram siê du¿o robiæ, a obiecy-

wanie musi mieæ pokrycie w

¿yciu. Trzeba mówiæ o rze-

czach realnych, a jedyne, co

mogê obiecaæ, to rzetelnoœæ

w swojej pracy. Natomiast po-

ni¿ej pewnego poziomu nie

mo¿emy sobie pozwoliæ, aby

zejœæ w swoich zamier ze-

niach.
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�S³awomir Stanik odebra³ nagrodê w pi¹tek, podczas gali

„Lider Roku 2010”.
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W
Radomiu odby³ siê

fina³ konkursu

„Wespó³ w zespó³ -

czyli zróbmy to razem”. G³ówn¹

nagrodê wywalczyli uczniowie

Publicznego Gimnazjum w

Parznicach.

Imprezê organizowa³y Ma-

zowieckie Samorz¹dowe Cen-

trum Doskonalenia Nauczy-

cieli w Warszawie i Mazowiec-

kie Centrum Doskonalenia

Nauczycieli w Radomiu, pod

patronatem mazowieckiego

kuratora oœwiaty.

Uczniowie z klas II A i II B z

Parznic, pod opiek¹ Patrycji

Stanik-Mosio³ek i Katarzyny

Matras, przez trzy miesi¹ce

realizowali w³asny projekt. Je-

go celem by³o rozwi¹zanie

istotnego dla szko³y i najbli¿-

szego œrodowiska problemu

dotycz¹cego promocji zdro-

wia. „Woda to Ÿród³o ¿ycia, ka-

¿dy potrzebuje jej do bycia” - to

temat prezentacji multime-

dialnej, która dokumentowa³a

dzia³ania uczniów oraz wyniki

prowadzonych przez nich ba-

dañ.

Gimnazjaliœci przeprowa-

dzili w œrodowisku wiele ba-

dañ ankietowych, wywiadów,

organizowali happeningi, wy-

konywali w szkolnym laborato-

rium chemicznym ró¿ne do-

œwiadczenia. Realizuj¹c prze-

widziane projektem zadania,

poznali sk³ad chemiczny wody

i jej wp³yw na cz³owieka oraz

otaczaj¹ce go œrodowisko, do-

wiedzieli siê, jakie choroby

mo¿e wywo³aæ zanieczyszczo-

na woda oraz co zrobiæ, aby

bezpiecznie korzystaæ z k¹pie-

li wodnych.

Projekt realizowany przez

uczn iów zak ³ada ³ œc is ³¹

wspó³pracê z przedstawicie-

lami lokalnych instytucji. Byli

n imi : wój t gminy Kowala

S³awomir Stanik, pracownicy

Niezale¿nego Oœrodka Zdro-

wia w Kowali: Teresa Jana-

szek, Agnieszka WoŸniak i

Gra¿yna Strzecha - œrodowi-

skowa pielêgniarka, dyrekcja

szko³y w Kowali, £ucja Byzdra

i Joanna Kutkowska oraz An-

dr ze j Waku³a - k ierownik

G³ównego Ujêcia Wodnego

Gminy Kowala. Do wielkiego

fina³u zakwalifikowano ze-

spo³y z ró¿nych gimnazjów:

PG nr 13 z Radomia, PG przy

LO im. J. Kochanowskiego w

Radomiu, PG z Przysuchy,

I³¿y, Jastrzêbia i Parznic. Ka-

¿da grupa zaprezentowa³a

swoje osi¹gniêcia na tablicy

multimedialnej, która by³a

g³ówn¹ nagrod¹.

Uczniowie Publ icznego

Gimnazjum w Par znicach

zdobyli wymarzon¹ tablicê

multimedialn¹ i 800 z³otych.

Sponsorzy nagród to firma

AGRAF i dyrektor Centrum

Handlowego M1 Jaros³aw

Madej.

SUKCES GIMNAZJALISTÓW Z PARZNIC

Nagrodzeni za pracê

�Uczniowie z Parznic zdobyli g³ówn¹ nagrodê.

K
ilka dni temu dosz³o

do dwóch mi³ych uro-

czystoœci na terenie

gminy Kowala. W Parznicach

uroczyœcie otwar te zosta³o

rondo, natomiast w Kotarwi-

cach - kolejna nowa droga.

Droga gminna w Kotarwi-

cach zosta³a wybudowana

w ramach Narodowego Progra-

mu Przebudowy Dróg Lokal-

nych, czyli jest to szosa popu-

larnie zwana „schetynówk¹”.

W uroczystoœci oddania do

u¿ytku obydwu inwestycji wziê-

li udzia³ przedstawiciele admi-

nistracj i r z¹dowej i sa-

morz¹dowej szczebla woje-

wódzkiego: Piotr Szpren-

da³owicz - cz³onek Zarz¹du

Województwa Mazowieckiego,

Dariusz Pi¹tek - wicewojewo-

da mazowiecki oraz Zbigniew

Ostrowski - dyrektor Mazo-

wieckiego Zar z¹du Dróg.

Wœród przyby³ych byli równie¿

radni, so³tysi i mieszkañcy

gminy Kowala.

Droga gminna w Kotarwi-

cach zosta³a zmodernizowana

z udzia³em dotacji wojewody

mazowieckiego. W ramach in-

westycji now¹ nawierzchniê

po³o¿ono na odcinku oko³o

pó³tora kilometra. Na ca³ej

d³ugoœci powsta³ równie¿

chodnik. Jest ona jedn¹ z kilku

dróg gminnych pe³ni¹cych

funkcje dróg ponadlokalnych,

bêd¹c alternatywnym ³¹czni-

kiem dwóch dróg wojewódz-

kich, nr 733 i 744, przy znacz-

nym udziale transpor tu ciê-

¿arowego. Z tego wzglêdu jej

przebudowa by³a konieczna

w celu poprawy p³ynnoœci ru-

chu oraz bezpieczeñstwa pie-

szych.

Z kolei przypomnijmy, ¿e

rondo w Parznicach to jedna

z wiêkszych tegorocznych in-

westycji Zarz¹du Dróg Woje-

wódzkich. Koszt budowy wy-

niós³ ponad 2,5 mln z³. Rondo

usytuowane jest u zbiegu ru-

chliwych dróg wojewódzkich,

nr 733 i 744, w pobli¿u Pu-

blicznego Gimnazjum w Parz-

nicach. Zmiana organizacji ru-

chu z dotychczasowego koli-

zyjnego skrzy¿owania przyczy-

ni³a siê do znacznej poprawy

bezpieczeñstwa. Zw³aszcza ¿e

w ostatnim okresie dosz³o do

znacznego natê¿enia liczby

pojazdów poruszaj¹cych siê

tras¹ Radom - Wierzbica.

OTWARCIE RONDA W PARZNICACH I „SCHETYNÓWKI" W KOTARWICACH

Mo¿na ju¿ jeŸdziæ

�W uroczystoœci otwarcia drogi w Kotarwicach oprócz wójta

gminy S³awomira Stanika (drugi z lewej) wziê³o udzia³ kilku

zacnych goœci.

Komputery do pomocy
� Unijne pieni¹dze na sprzêt i Internet w gminie Kowala

Marzena

Zawadzka-Her

nik, dyrektor

Gminnego

Oœrodka

Pomocy

Spo³ecznej:

- Wiedza wielu

naszych

mieszkañców, jeœli

chodzi o Internet,

pos³ugiwanie siê

komputerem, nie

jest du¿a. To

dlatego, ¿e

wiêkszoœci z nich

po prostu nie staæ

na zakup sprzêtu.

G
mina Kowala otrzy-

ma³a dotacjê oko³o

630 tysiêcy z³otych z

Unii Europejskiej na zakup

komputerów i pod³¹czenie do

Internetu osób niepe³nospraw-

nych i bêd¹cych w trudnej sytu-

acji materialnej.

Projektem objêtych zosta-

nie 80 osób z gminy Kowala,

które bezp³atnie otrzymaj¹

komputery wraz z pod³¹cze-

niem do sieci internetowej. Co

wiêcej, ze œrodków unijnych

op³acony zostanie trzyletni

abonament. Pieni¹dze pocho-

dziæ bêd¹ z Programu Opera-

cyjnego Innowacyjna Gospo-

darka, dzia³ania 8.3 Przeciw-

dzia³anie Wykluczeniu Cyfro-

wemu - eInclusion. Wniosek o

udzielenie dotacj i gmina

z³o¿y³a w kwietniu tego roku, a

rozstr zygniêcie konkursu

nast¹pi³o pod koniec wrze-

œnia. Na liœcie rankingowej

projekt uzyska³ wysok¹, 19 lo-

katê na ki lkadziesi¹t

z³o¿onych przez samorz¹dy z

ca³ego kraju.

SPRZÊT

DLANIEPE£NOSPRAWNYCH

Rozpoczêcie realizacji pro-

jektu planowane jest na sty-

czeñ przysz³ego roku. W tej

chwili rozpoczynaj¹ siê prace

zwi¹zane z przygotowaniem

regulaminu rekrutacji benefi-

cjentów. Nie jest to ³atwe za-

danie, gdy¿, jak wynika z

wstêpnych ankiet, zaintereso-

wanie projektem wœród miesz-

kañców jest ogromne. Kryte-

ria wyboru musz¹ byæ zatem

bardzo czytelne. Du¿¹ rolê w

przygotowaniu projektu mia³

Gminny Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej w Kowali, a jej kie-

rowniczka Marzena Zawadz-

ka-Hernik by³a jednym z inicja-

torów projektu.

Dziêki unijnej dotacji do

szerokopasmowego Internetu

pod³¹czonych zostanie 80 go-

spodarstw domowych, w któ-

r ych mieszka 15 osób nie-

pe³nosprawnych oraz 20 osób

uprawnionych do uzyskania

stypendiów socjalnych (dzieci

i m³odzie¿).

Po dokonaniu wyboru

osób, które zostan¹ objête po-

moc¹, przeprowadzona zosta-

nie procedura przetargowa.

Kupione zostan¹ zestawy

komputerowe wraz z oprogra-

mowaniem, które zostan¹

pod³¹czone do sieci interneto-

wej. Nastêpnie odbêdzie siê

14 trzydniowych szkoleñ z za-

kresu obs³ugi komputera dla

wszystkich beneficjentów. W

projekcie przewidziano tak¿e

œrodki na bezp³atny serwis

wszystkich kupionych

urz¹dzeñ przez ca³y okres jego

realizacji.

ZNAJD¥ POMOC

- Internet nie tylko uczy i ba-

wi, ale przede wszystkim po-

przez sieæ osoby niepe³no-

sprawne mog¹ nawi¹zywaæ

kontakty i szukaæ porad me-

dycznych. Mog¹ znaleŸæ

wsparcie u ludzi - mówi Marze-

na Zawadzka-Hernik.

Odbêdzie siê te¿ szkolenie

dla wybranych osób z zakresu

bezpieczeñstwa w Internecie,

aby dzieci i m³odzie¿ nie korzy-

sta³y z zabronionych stron. Do-

roœli bêd¹ wiedzieæ, gdzie i jak

szukaæ pracy.

Wszystkie informacje o ter-

minie i zasadach rekrutacji

oraz inne szczegó³y projektu

bêd¹ na bie¿¹co publikowane

na stronie internetowej Urzê-

du Gminy: www.kowala.pl.

�Spora rzesza m³odzie¿y korzysta na razie z komputerów i Internetu w œwietlicy Szansa.
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Pokonali
Szyd³owiec

S
ukcesem zakoñczy³y

siê pierwsze IV-ligowe

pojedynki dru¿yny te-

nisa sto³owego LUKS Kowala.

10 paŸdziernika z wynikiem

10:7 nasi pingpongiœci poko-

nali reprezentacjê Politechniki

Warszawskiej, zaœ 24 paŸdzier-

nika 10:6 ekipê z Szyd³owca.

Awans do IV ligi by³ wyni-

kiem pracowitego ubieg³ego

sezonu, w którym dru¿yna z

gminy Kowala pokona³a

wszystkie zespo³y grupy B V Li-

gi Mazowieckiej. Warto pod-

kreœliæ, ¿e Ludowo-Uczniowski

Klub Sportowy LUKS Kowala

dzia³a dopiero od 2007 roku.

Jednak pr zy wsparciu sa-

morz¹du gminy oraz lokalnej

spo³ecznoœci rozwija siê bar-

dzo prê¿nie. Obecnie zrzesza

60 cz³onków, z których oko³o

30 proc. to aktywni gracze.

Jak zauwa¿a prezes klubu

Stanis³aw Wiêcaszek, od pew-

nego czasu na zajêciach poja-

wia siê coraz wiêcej m³odzie-

¿y. To, jego zdaniem, najwiêk-

szy sukces klubu, który po-

wo³ano przede wszystkim po

to, aby odci¹gn¹æ m³odych lu-

dzi od komputerów i telewizo-

rów, daj¹c im w zamian cie-

kaw¹ i zdrow¹ alternatywê,

jak¹ jest tenis sto³owy.

Amatorzy tego popularne-

go spor tu spotykaj¹ siê we

wtorki i czwartki w Gimnazjum

im. Jana Paw³a II w Parzni-

cach, gdzie LUKS Kowala za-

pewnia profesjonalne treningi

pod okiem trenera Kaspra Wo-

Ÿniaka. Klub zaprasza na tre-

ningi wszystkich mieszka-

ñców gminy, niezale¿nie od

wieku.

Tomasz Dziu-

biñski, trener

Zorzy Kowala:

- Tydzieñ temu w

meczu ze Skary-

szewiank¹ sprawi-

liœmy bardzo du¿¹

niespodziankê. Ze-

spó³ zagra³ dobrze

taktycznie i wyklu-

czy³ z gry

czo³owych graczy

rywala. W ostatni

weekend odnie-

œliœmy kolejn¹ wy-

gran¹, któr¹ z oka-

zji imienin chcieliœ-

my zadedykowaæ

wójtowi gminy,

S³awomirowi Stani-

kowi.

T
rzecie miejsce w tabeli

i osiem punktów straty

do lidera to obecny do-

robek pi³karzy Zorzy Kowala.

M³ody zespó³ chcia³by powró-

ciæ do klasy okrêgowej.

Rok temu pi³karze z Kowali

mocno rozbudzili apetyty kibi-

ców. Grali historyczny sezon w

klasie okrêgowej. Co prawda

po jednym sezonie spadli, ale

spora czêœæ zawodników ze-

bra³a doœwiadczenie i procen-

tuje ono teraz.

NOWY TRENER

Przed sezonem dru¿ynê Zo-

rzy obj¹³ trener Tomasz Dziu-

biñski. To wyj¹tkowa postaæ.

By³ wybitnym pi³karzem. Gra³

w reprezentacji Polski, zdoby³

w barwach Wis³y Kraków tytu³

króla strzelców ekstraklasy, a

potem jako pierwszy Polak w

Lidze Mistrzów zdoby³ gola.

By³ wówczas zawodnikiem bel-

gijskiego FC Brugge.

Jako trener jeszcze nie ma

a¿ tak wielkich sukcesów. Pro-

wadzi m³odzie¿ w Broni Ra-

dom, chce te¿ pomóc senio-

rom w Kowali.

Przed sezonem trener Dziu-

biñski przebudowa³ nieco ka-

drê. Podziêkowa³ za grê kilku

doœwiadczonym zawodnikom,

na ich miejsce wkomponowa³

m³odzie¿.

Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e

w³adze klubu, przy wsparciu

w³adz gminy stworzy³y pi³ka-

rzom wyœmienite warunki do

gry i treningu. Od tego sezonu

Zorza gra na nowym stadionie

z piêknymi trybunami, który

znajduje siê na górce naprze-

ciw miejscowego koœcio³a.

S£ABY POCZ¥TEK

Zanim nowi zawodnicy

wkomponowali siê do ze-

spo³u, na wyniki trzeba by³o

poczekaæ. Pocz¹tek sezonu

Zorza mia³a bardzo s³aby. Za-

czê³o siê od fatalnej przegra-

nej 0:3 z KS Jastrz¹b. Potem

przysz³y te¿ pora¿ki z Akcj¹ Ja-

strzêbia i mocn¹ I³¿ank¹ Kaza-

nów. Jednak z meczu na mecz

podopieczni trenera Dziubiñ-

skiego spisuj¹ siê fantastycz-

nie, o czym najlepiej œwiadcz¹

ostatnie spotkania.

Zorza wygra³a na wyjeŸdzie

2:1 z mocn¹ Gracj¹ Tczów. Na-

tomiast tydzieñ temu sprawi³a

najwiêksz¹ sensacjê sezonu

pokonuj¹c Skar yszewiankê

4:1. Zespó³ Skaryszewa to li-

der klasy A i do meczu z Zorz¹

podchodzi³ jako jedyny niepo-

konany.

W miniony weekend pi³ka-

rze z Kowali wygrali 2:0 z Me-

gawatem Œwier¿e Górne i by³

to najmniejszy wymiar kary dla

rywala Zorzy.

CZAS NA RADOMIAKA

Zorza zajmuje w tabeli trze-

ci¹ lokatê i ma osiem punktów

straty do prowadz¹cej Skary-

szewianki. Do drugiej w tabeli

I³¿anki Kazanów, zespó³ z Ko-

wali traci tylko szeœæ punktów.

W najbli¿szy weekend dru-

¿yna trenera Dziubiñskiego

podejmie rezerwy trzecioligo-

wego Radomiaka Radom. Je-

œli r ywale nie wzmocni¹ siê

pi ³kar zami z pier wszego

sk³adu, to Zorza ma szansê

na kolejne punkty. A te przy-

bli¿¹ ich do tego, aby wiosn¹

skutecznie powalczyæ o powrót

do klasy okrêgowej.

�Konrad Stêpieñ, jeden z najskuteczniejszych zawodników

Zorzy.

Megawat Œwier¿e Górne - Zorza Kowala 0:2 (0:1),

Bramki: Jakubczyk 30, 60.

Zorza: G³ogowski - Paszkiewicz, Kleczaj, Grygiel, Szyma-

nek (55. Chodakowski), S³omski (85. C. Bator), Wachnicki,

Gêbski (70. Krzy¿anowski), Jakubczyk (80. Cieœlik), Stola-

rek, S. Bator.

Ostatni mecz Zorzy

Zorza goni rywali
� Po fatalnym pocz¹tku sezonu, pi³karze z Kowali odrabiaj¹ straty. Szanse na powrót do klasy

okrêgowej s¹ nadal du¿e

M
³odzi pi³karze Zorzy

Kowala choæ nie

osi¹gaj¹ jeszcze

sukcesów, to garn¹ siê do tre-

ningów i za kilka lat bêd¹ sta-

nowiæ o sile pierwszej dru¿yny.

Jacek JóŸwiak, nauczyciel

wychowania fizycznego w gim-

nazjum w Parznicach rok temu

stworzy³ na bazie szko³y ze-

spó³ trampkarzy z rocznika

1995. W rozgr ywkach ligo-

wych prowadzonych przez Ra-

domski Okrêgowy Zwi¹zek

Pi³ki No¿nej, dru¿yna zajmuje

dziesi¹t¹ lokatê. Wygra³a dwa

mecze, jeden zremisowa³a, a

pozosta³e przegra³a. Jednak

nie wyniki s¹ dla nich na razie

najwa¿niejsze. Ciê¿ko rywali-

zowaæ im z dru¿ynami, które

trenuj¹ futbol od kilku lat.

- Najwa¿niejsze, ¿e chc¹

trenowaæ, chêtnie pojawiaj¹

siê na zajêciach i bardzo siê

anga¿uj¹. Sukcesy przyjd¹ z

czasem - mówi trener Jacek

JóŸwiak.

Za kilka lat najlepsi zasil¹

szeregi pierwszego zespo³u

Zorzy, a kto wie byæ mo¿e nie-

którzy z nich trafi¹ do Broni,

czy Radomiaka.

/SzS/

M£ODZIE¯ Z KOWALI TRENUJE A¯ MI£O

Z trampkarzy

bêdzie po¿ytek

�Zespó³ trampkarzy Zorzy Kowala. Stoj¹ od lewej: T. We-

so³owski, P. Andrzejczyk, P. Piêta, B. Mamla, M. Makowski,

P. Stachura, M. Kaczor, S. Frankiewicz, M. Siwek, A. B³asiñ-

ski, M. Staniewski, trener J. JóŸwiak. W dolnym rzêdzie od le-

wej: P. Goliñski, Sz. Jañczyk, K. Jasik, S. Grzyb, £. Koptas, Sz.

Jaroszek.

M
icha³ Orzechowski

wywalczy³ tytu³ mi-

strza Polski junio-

rów w stylu klasycznym. Nie

wszyscy wiedz¹, ¿e na co dzieñ

mieszka on w naszej gminie.

- To jeden z najbardziej uta-

lentowanych zawodników w

naszej sekcji - ocenia swojego

zawodnika Zbigniew Kolanek,

trener zapaœników Olimpijczy-

ka Radom.

Micha³ Orzechowski przy-

godê z zapasami zacz¹³ cztery

lata temu. Na co dzieñ miesz-

ka w Augustowie ko³o Kowali i

codziennie doje¿d¿a na trenin-

gi do Radomia. PokaŸnej po-

stury zapaœnik walczy w wa-

dze do 120 kilogramów. Obec-

nie jest uczniem klasy matu-

ralnej Technikum Budowlane-

go Zespo³u Szkó³ Budowla-

nych w Radomiu.

Tylko w ostatnim roku Orze-

chowski udowodni³, ¿e jest

jednym z najlepszych zawodni-

ków m³odego pokolenia w

swojej kategorii wagowej. W

czerwcu startowa³ w Bu³garii

w Mistrzostwach Europy Ju-

niorów. Zaj¹³ ósme miejsce,

co jest bardzo dobrym wyni-

kiem jak na debiut w powa¿nej

miêdzynarodowej imprezie.

Zaj¹³ trzecie miejsce w Pucha-

rze Polski. We wrzeœniu wygra³

presti¿owy Turniej im. Piotra

Szczeblewskiego w Warsza-

wie. Najwiêkszy sukces od-

niós³ jednak kilka tygodni te-

mu w Rudzie Œl¹skiej. Tam wy-

walczy³ z ³oty medal mi-

strzostw Polski juniorów. Jest

to ju¿ drugie jego "z³oto" wœ-

ród juniorów. Nieprzypadkowo

znalaz³ siê w œcis³ej kadrze

Polski m³odych zapaœników.

�Micha³ Orzechowski na najwy¿szym stopniu podium podczas mistrzostw Polski juniorów.

SUKCESY MICHA£A ORZECHOWSKIEGO

Augustów ma mistrza


