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SIATKARZE SIÊ UTRZYMALI

Siatkarze z Kowali maj¹ za sob¹ pierwszy

debiutancki sezon na najwy¿szym szczeblu

w Amatorskiej Lidze TKKF. Zajêli szóste

miejsce i za rok ponownie wyst¹pi¹ w

pierwszej lidze. Oprócz emocjonuj¹cej gry,

siatkarzom towarzyszy³a œwietna zabawa

�CZYTAJ NA STRONIE 4

„Echo Kowali”

to dodatek,

w którym

prezentujemy

najwa¿niejsze

i najciekawsze

wydarzenia

w gminie.

Ukazuje siê

raz na dwa

miesi¹ce.

BÊD¥ UCZYÆ SIÊ JÊZYKÓW

Gmina Kowala otrzyma³a dofinansowanie z

unijnego programu „Kapita³ ludzki” na trzy

kolejne projekty szkoleniowe. Dotycz¹ one

edukacji. Pomys³odawc¹ projektów jest Edyta

Suwa³a (na zdjêciu), nauczyciel z Publicznego

Gimnazjum w Parznicach

�CZYTAJ NA STRONIE 3

M
ieszkañcy gminy Ko-

wala wybrali wójta i

radnych w ostatnich

wyborach samorz¹dowych. Mo-

¿na wywnioskowaæ, ¿e ostatnia

kadencja zosta³a bardzo dobrze

oceniona.

NIEWIELKIE ZMIANY

Po ostatnich wyborach zmiany

we w³adzach nie bêd¹ zbyt wiel-

kie. S³awomir Stanik, wójt gminy

Kowala, otrzyma³ ju¿ w pierwszej

turze niewiele ponad po³owê

g³osów i zosta³ wybrany na ko-

lejn¹ kadencjê. Ponadto dziewiê-

ciu spoœród 15 radnych zosta³o

wybranych ponownie. To najlepiej

œwiadczy o tym, ¿e ostatnie czte-

ry lata by³y dla gminy bardzo do-

bre.

Zmiana nast¹pi na stanowi-

sku przewodnicz¹cego Rady Gmi-

ny. Tê funkcjê pe³niæ bêdzie teraz

Arkadiusz Piêta. Jego zastêpca-

mi zostali Lidia £ugowska i Hen-

ryk Szczêsny.

PODZIA£ NA KOMISJE

Na pierwszej sesji rada zo-

sta³a podzielona na komisje.

Przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyj-

nej zosta³a Alicja Janek. Na prze-

wodnicz¹cego Komisji Rolnictwa

wybrano Tadeusza Marczykow-

skiego, zaœ Andrzej Gaca, Komi-

sji Porz¹dku Publicznego, Bezpie-

czeñstwa i Ochrony Ludnoœci. Z

kolei Komisji Oœwiatowej prze-

wodniczyæ bêdzie Teodora Karo-

lik, natomiast Bud¿etowej Da-

riusz Chruœlak.

�CZYTAJ NA STRONIE 2 �Wójt S³awomir Stanik z³o¿y³ œlubowanie na najbli¿sz¹ kadencjê.

Mieszkañcy

im zaufali
� Wójt S³awomir Stanik wybrany na kolejn¹ kadencjê.

Dziewiêciu spoœród piêtnastu radnych nie zmieni siê
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* Powierzono panu funkcjê prze-

wodnicz¹cego Rady Gminy. Skoro pan

siê zgodzi³, to oznacza to z pewnoœci¹,

¿e jest pan gotowy, aby podj¹æ wyzwa-

nie?

- Owszem jestem gotowy i myœlê, ¿e

sobie poradzê. Przez ostatnie czter y la-

ta by³em radnym gminnym i od pod-

szewki pozna³em pracê samorz¹du.

* Jako radny reprezentowa³ pan

g³ównie mieszkañców Kosowa. Co

jest pañskim najwiêkszym sukce-

sem?

- Myœlê, ¿e wiele dobrego zaczyna

siê dziaæ w Kosowie. Mamy now¹

œwietl icê oraz nowoczesne boisko

wielofunkcyjne. Nie jest to tylko mój

sukces, ale wszystkich radnych. Nie

by³oby te¿ tego, gdyby n ie dobra

wspó³praca z wójtem gminy S³awo-

mirem Stanikiem.

* Po niedawnych wyborach sa-

morz¹dowych wybrano a¿ dziewiêæ

spoœród 15 osób ponownie do Rady

Gminy. O czym to mo¿e œwiadczyæ?

- To chyba najlepiej œwiadczy o tym,

¿e mieszkañcy bardzo pozytywnie oce-

nili pracê najaktywniejszych radnych i

ich dokonania. Gmina bardzo siê rozwi-

nê³a. Jednak przed nami kolejne czter y

lata ciê¿kiej pracy i mamy nadziejê, ¿e

bêd¹ jeszcze lepsze.

* Czego, by pan sobie ¿yczy³ na no-

wym stanowisku?

- Zgody i wspó³pracy wszystkich rad-

nych i wójta gminy. Ca³a rada pracuje

na rzecz gminy i jej mieszkañców. Nato-

miast m¹dre powiedzenie mówi, ¿e

„zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”.

ROZMOWA „ECHA”

Jestem gotowy
do pracy

Oto nasi nowi

przedstawiciele
� W ostatnich wyborach poznaliœmy nazwiska 15 radnych

gminy Kowala. Przybli¿amy ich sylwetki

D
ziewiêciu spoœród

15 radnych nie zmie-

ni³o siê po ostatnich

wyborach samorz¹dowych w

gminie Kowala. Nie zmieni³ siê

tak¿e wójt S³awomir Stanik,

który ju¿ w pierwszej turze uzy-

ska³ nieco ponad po³owê

g³osów.

Henryk Szczêsny

Ma 57 lat. Jest wiceprze-

wodnicz¹cym Rady Gminy. Od

27 lat jest przedsiêbiorc¹ w

bran¿y budowlanej. Zosta³ wy-

brany przez mieszkañców okrê-

gu Ludwinów. Otrzyma³ 157

g³osów.

Lidia £ugowska

Ma 39 lat. Równie¿ zosta³a

podczas pierwszej sesji wybra-

na na wiceprzewodnicz¹c¹ Ra-

dy Gminy. Prowadzi wraz z mê-

¿em du¿e gospodarstwo rolne.

Zosta³a wybrana przez miesz-

kañców okrêgu Koñczyce - Ko-

lonia Augustów. Uzyska³a 222

g³osy.

Tadeusz Marczykowski

Ma 59 lat. Obecnie jest na

emeryturze. Przekaza³ du¿e i

nowoczesne gospodarstwo rol-

ne synowi i nadal mu pomaga.

Wybrany zosta³ przez mieszka-

ñców okrêgu Bardzice - Grabina

- Bukowiec. Uzyska³ w wybo-

rach 151 g³osów.

Marcin Chmielewski

Ma 48 lat. Jest przedsiê-

biorc¹, prowadzi sk³ad budow-

lany. Wybrany zosta³ przez

mieszkañców M³odocina

Mniejszego. Uzyska³ 147

g³osów.

Dariusz Chruœlak

Ma 37 lat. Pracuje w radom-

skiej firmie Altadis. Startowa³ z

okrêgu wyborczego Maliszów -

Romanów. Uzyska³ 124 g³osy.

Jan Fryszkowski

Ma 45 lat. Jest rolnikiem.

Bêdzie reprezentowa³ wybor-

ców z miejscowoœci Huta Ma-

zowszany, Mazowszany i Zeno-

nów. Uzyska³ 176 g³osów.

Andrzej Gaca

Ma 56 lat. Emerytowany na-

uczyciel oraz by³y dyrektor Pu-

blicznego Gimnazjum w Parzni-

cach. Reprezentuje wyborców

z Kowali, Rudy Ma³ej i D¹brów-

ki Zab³otniej . Zdoby³ 315

g³osów.

Mieczys³aw Gêbski

Ma 58 lat. Jest na emerytu-

rze. Prezes Gminnej Ochotni-

czej Stra¿y Po¿arnej w Kowali.

Reprezentuje wyborców z Ko-

wali, Rudy Ma³ej i D¹brówki

Zab³otniej . Uzyska³ 237

g³osów.

Janusz Ryszewski

Ma 50 lat. Sekretarz Ochot-

niczej Stra¿y Po¿arnej w Rudzie

Ma³ej. Startowa³ z okrêgu wy-

borczego Kowala, D¹brówka

Zab³otnia, Ruda Ma³a. G³oso-

wa³o na niego 236 osób.

Wies³aw Pachniewski

Ma 40 lat. Prowadzi

w³asn¹ dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹. Mieszka w Kotarwi-

cach i reprezentuje tamtej-

szych wyborców. Uzyska³

138 g³osów.

Alicja Janek

Ma 48 lat. So³tys wsi Tra-

blice. Mieszkanka tej miej-

scowoœci. Uzyska³a 149

g³osów.

Jolanta Suligowska

Ma 47 lat. Nauczyciel wy-

chowania przedszkolnego w

Szkole Podstawowej w

M³odocinie Mniejszym.

Mieszka w Ro¿kach i repre-

zentuje tamtejszych wybor-

ców. Uzyska³a 140 g³osów.

Teodora Karolik

Ma 48 lat. Pracownik

Miejskiego Oœrodka Pomocy

Spo³ecznej w Radomiu. Star-

towa³a z okrêgu wyborczego

w Trablicach. G³osowa³y na

ni¹ 132 osoby.

Sylwester Wêgrzyn

Ma 32 lata. Pracuje w Ra-

domiu w firmie handlowej

Agroma. Mieszka w Parzni-

cach i reprezentowaæ bêdzie

tamtejszych wyborców.

Otrzyma³ 123 g³osy.

M
uszla koncertowa,

bie¿nia oraz par-

kingi i ci¹gi pie-

szo-jezdne - to wszystko po-

wstanie w 2011 wokó³ boiska

sportowego w Kowali. Na ten

cel gmina dosta³a dofinanso-

wanie z Unii Europejskiej.

Projekt z³o¿ony przez gmi-

nê Kowala dotyczy dofinanso-

wania budowy kompleksu

sportowo-rekreacyjnego w Ko-

wali, którego budowa rozpo-

czê³a siê w 2008 roku. W

pierwszym etapie realizacji te-

go zadania powsta³o trawia-

ste, pe³nowymiarowe boisko

do pi³ki no¿nej, a rok póŸniej

wielofunkcyjne boisko o

sztucznej nawierzchni, zbudo-

wane z udzia³em dotacji Mini-

sterstwa Sportu i bud¿etu wo-

jewództwa mazowieckiego.

Kolejny etap inwestycji realizo-

wany jest w latach 2001-2011.

Zbudowane zosta³y miêdzy in-

nymi: trybuny, ³awki rezerwo-

wych dla zawodników i trene-

rów, ogrodzenie, oœwietlenie i

pi³kochwyty.

W 2011 roku powstan¹

muszla koncer towa, bie¿nia

oraz parkingi i ci¹gi pieszo-jezd-

ne. Budowa zostanie dofinan-

sowana w kwocie 500 tys. z³ ze

œrodków Unii Europejskiej. Do-

tacja pochodzi z Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich w ra-

mach dzia³ania „Odnowa wsi”.

Wsparcie by³o mo¿liwe dziêki

powstaniu stowarzyszenia Lo-

kalna Grupa Dzia³ania Wspólny

Trakt, które skupia gminy Ko-

wala, Skaryszew i Wierzbica.

Dziêki tej inicjatywie sta-

dion w Kowali stanie siê obiek-

tem w pe³ni sportowo-rekre-

acyjnym, na którym nie tylko

odbywaæ siê bêd¹ mecze

pi³karskie, ale równie¿ impre-

zy artystyczne dla wszystkich

mieszkañców.

PIENI¥DZE NA OBIEKTY SPORTOWE

Otrzymali pó³ miliona

�Stadion oraz boiska wielofunkcyjne w okresie letnim z lotu

ptaka robi³y wra¿enie.
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�Radni maj¹ ju¿ za sob¹ uroczyst¹ sesjê, podczas której sk³adali œlubowanie.

S³awomir

Stanik, wójt

gminy Kowala:

- Dziêkujê za

zaufanie i ponowny

wybór moim

wyborcom.

Mieszkañcy

wystawili mi wysok¹

ocenê, co jest

ogromnym

wyró¿nieniem, ale

te¿ jednoczeœnie

dopinguje mnie do

dalszej pracy. W

poprzedniej kadencji

przygotowywane by³y

koncepcje, plany i

wnioski, które

niebawem trzeba

wdro¿yæ, abyœmy

mogli cieszyæ siê

kolejnymi

inwestycjami. Dziêki

unijnym pieni¹dzom

bêd¹ nowe drogi,

przydomowe

oczyszczalnie

œcieków, szkolenia

dla podopiecznych

oœrodka pomocy

spo³ecznej, rolników

czy te¿

bezrobotnych.

Poœród nowych radnych 11 to mê¿czyŸni, a w obradach

uczestniczyæ bêd¹ te¿ cztery panie. W poprzedniej kadencji w

radzie zasiada³y jedynie dwie kobiety. Najstarszym radnym

jest Tadeusz Marczykowski, który ma 59 lat, natomiast

najm³odszym jest 32-letni Sylwester Wêgrzyn. Œrednia wieku

wszystkich rz¹dz¹cych to niewiele ponad 47 lat.

Liczby
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Nieœli radoœæ

najm³odszym
� Œwiêty Miko³aj i Œnie¿ynka odwiedzili dzieci w gminie

Kowala. ¯yczeñ, prezentów i uœmiechów nie brakowa³o

oraz 751 sztuk

s³odyczy, 76 sztuk

zabawek, 233

artyku³y szkolne,

93 artyku³y

spo¿ywcze i 23

sztuki odzie¿y

zebrano podczas

akcji „Jestem

Œwiêtym

Miko³ajem” na

terenie gminy

Kowala.

Œ
wiêty Miko³aj nie za-

pomnia³ w tym roku o

dzieciach z gminy Ko-

wala. Wraz ze Œnie¿ynk¹ od-

wiedzi³ oko³o 40 najm³od-

szych. Prezentów i uœmiechu

nie brakowa³o.

Akcja „Jestem Œwiêtym Mi-

ko³ajem” rozpoczê³a siê na

terenie gminy ju¿ 26 listopa-

da, kiedy to uczniowie Publicz-

nego Gimnazjum w Parzni-

cach oraz Publicznej Szko³y

Podstawowej w Kowali zbierali

ar tyku³y spo¿ywcze w skle-

pach w: Kowali, Kosowie, Tra-

blicach, Ludwinowie, Malisze-

wie. Natomiast 28 listopada

w koœcio³ach w: Trablicach,

Mazowszanach, Bardzicach i

Kowal i . Wolontar iusze i

uczniowie pr zeprowadzi l i

zbiórkê pieniê¿n¹.

HOJNI MIESZKAÑCY

Miko³ajowi i jego dru¿ynie

pomagali w tym roku wszyscy

mieszkañcy gminy, tak¿e rad-

ni i pracownicy Urzêdu Gminy.

Darczyñcy przekazali na akcjê

mnóstwo pieniêdzy i darów.

Dok³adnie zebrano 1726,17

z³otych oraz 751 sztuk s³ody-

czy, 76 sztuk zabawek, 233

artyku³y szkolne, 93 artyku³y

spo¿ywcze i 23 sztuki odzie¿y.

Trzeba przyznaæ, ¿e na tak

wspania³y cel nikt nie szczê-

dzi³ grosza.

UŒMIECH

NAJWA¯NIEJSZY

Akcja zosta³a zorganizowa-

na dziêki wspó³pracy Publicz-

nego Gimnazjum w Parzni-

cach i autorki projektu pani

Edyty Suwa³y oraz Klubu Wo-

lontariusza przy Gminnym

Oœrodku Pomocy Spo³ecznej

w Kowali.

Prezenty œwi¹teczne powê-

drowa³y do 40 dzieci i ich ro-

dzin. Miko³aj i jego sympatycz-

na Œnie¿ynka, co prawda nie

na saniach i reniferach, a sa-

mochodem, ale za to dotarli

do wszystkich, gdzie byli naj-

bardziej oczekiwani i tych, któ-

rzy ju¿ nie mogli siê doczekaæ.

Zgodnie podkreœlili, ¿e najwa-

¿niejszy w tej akcj i by³

uœmiech najm³odszych. Oboje

wszystkim rodzinom z³o¿yli

serdeczne ¿yczenia œwi¹tecz-

ne.

W
Kowali od niedaw-

na czynny jest no-

wy gabinet wetery-

naryjny. Lekarza pomagaj¹ce-

go zwierzêtom nie by³o na tere-

nie gminy od kilku lat.

Mieszkañcy doczekali siê

w koñcu gabinetu weteryna-

r yjnego. Od kilkunastu dni

mog¹ szukaæ pomocy w bu-

dynku stra¿y po¿arnej. W

ostatnich latach mieszkañcy

jeŸdzili do Radomia lub Wierz-

bicy. Teraz maj¹ specjalistê

na miejscu.

Gabinet w Kowali za³o¿y³a dr

Anna Chmielewska, która pocho-

dzi z tej gminy. Sama przyznaje,

¿enie tylko zpotrzeby, aleprzede

wszystkim z zami³owania.

- W domu zawsze by³o bar-

dzo du¿o zwier z¹t i moja

mi³oœæ do nich by³a od

najm³odszych lat. Teraz cieszê

siê, ¿e mogê pomagaæ innym -

mówi lekarz weterynarz.

Gmina Kowala z roku na rok

jest coraz mniej rolnicz¹ gmin¹.

Najlepszym dowodem na to jest

codzienna praca weterynarza.

Anna Chmielewska coraz mniej

wezwañ ma do krów i œwiñ, a ko-

nie zdarzaj¹ siê ju¿ bardzo rzad-

ko. Najwiêksz¹ liczbê pacjentów

stanowi¹ psy i koty.

- Najczêœciej przychodz¹ w

sprawie odrobaczania, szcze-

pieñ, czy po prostu po poradê -

dodaje pani doktor.

Cieszy na pewno fakt, ¿e

mieszkañcy gminy Kowala co-

raz lepiej dbaj¹ o swoje zwie-

rzêta. Poza tym otaczaj¹ je

wiêksz¹ opiek¹ w mroŸne zi-

mowe noce.

POWSTA£ NOWY GABINET WETERYNARYJNY

Z potrzeby i zami³owania

Nowy gabinet weter y-

nar yjny mieœci siê w bu-

dynku Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej w Kowali. Czyn-

ny jest codziennie w go-

dzinach 8-13. Wiêcej in-

formacji udziela dr Anna

Chmielewska pod nume-

r em te le fonu

512-439-561.

Gdzie przyjœæ

po pomoc?

�Œwiêty Miko³aj i Œnie¿ynka odwiedzili najm³odszych z Kowali.

Recytowali wiersze

W
Oœrodku Integracji Œrodowiskowej Szansa w Kowali

odby³a siê V edycja Gminnego Konkursu Recytator-

skiego pod has³em „Œwiat wierszy”. Impreza organi-

zowana jest od 2005 roku. Tym razem najwiêksze uznanie jury

zdobyli uczniowie z Mazowszan i Koñczyc. Wœród najm³odszych

(klasy 0 i I) pierwsze miejsce zdoby³a Weronika Wójcicka z Ma-

zowszan. Wœród nieco starszych (II i III klasy), pierwsze miejsce

przyznano Nikoli Kuc z Koñczyc. Laureaci otrzymali dyplomy oraz

nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Kowala, pana

S³awomira Stanika.

G
minny Oœrodek Po-

mocy Spo³ecznej

oferuje osobom po-

szukuj¹cym pracy ró¿ne formy

wsparcia, w tym rozwój kompe-

tencji spo³ecznych i ¿yciowych.

Tak¹ form¹ s¹ spotkania edu-

kacyjne, które odbywaj¹ siê w

Urzêdzie Gminy w Kowali.

Na pocz¹tku grudnia od-

by³y siê zajêcia edukacyjne na

temat: „Zagro¿enia XXI wieku i

profilaktyka zdrowotna”, pro-

wadzone przez lekarza gineko-

loga oraz lekarza internistê.

Problemem poruszanym na

spotkaniu by³ mechanizm roz-

woju raka szyjki macicy oraz

profilaktyka z tym zwi¹zana.

Natomiast lekarz internista

porusza³ problem wspó³cze-

snych zagro¿eñ zdrowia. Zain-

teresowani dostrzegli potrze-

bê i koniecznoœæ czêstych ba-

dañ lekarskich, a co za tym

idzie ochronê w³asnego zdro-

wia i ¿ycia, poniewa¿ problem

zdrowotny jednego cz³onka ro-

dziny skupia siê na wszystkich

domownikach.

Z kolei 10 grudnia odby³y

siê zajêcia na temat: „Pra-

wid³owe gospodarowanie bu-

d¿etem i zar z¹dzanie

d³ugiem”. Zebrani zaczerpnêli

informacji, jak planowaæ do-

mowy bud¿et i efektywnie

oszczêdzaæ. To niezwykle wa-

¿ne kompetencje, szczególnie

dla tych, którzy gospodaruj¹

niewielkimi dochodami.

Kolejne wyk³ady odby³y siê

13 grudnia, a ich tematyka

obejmowa³a uzale¿nienie i

wspó³uzale¿nienie wœród dzie-

ci i m³odzie¿y. Uczestnicy mo-

gli us³yszeæ, jaka jest definicja

uzale¿nienia i zapoznaæ siê z

ró¿nymi rodzajami uzale¿nieñ.

Dowiedzieli siê, jakie s¹ uwa-

runkowania inicjacji alkoholo-

wej i narkotykowej u dzieci i

m³odzie¿y oraz jak dzia³a me-

chanizm, objawy i skutki uza-

le¿nienia alkoholowego i nar-

kotykowego. Du¿ym zaintere-

sowaniem wœród obecnych

cieszy³y siê sposoby i formy

przeciwdzia³ania uzale¿nie-

niom u dzieci i m³odzie¿y.

Wszystkie zajêcia realizo-

wane by³y w ramach projektu

„Pomoc spo³eczna bardzo

czêsto skuteczna” wspó³fi-

nansowanego przez Uniê Eu-

ropejsk¹.

DLA POSZUKUJ¥CYCH PRACY

Po¿yteczne
szkolenia

G
mina Kowala otrzy-

ma³a dofinansowa-

nie z unijnego progra-

mu „Kapita³ ludzki” na trzy ko-

lejne projekty szkoleniowe. Do-

tycz¹ one edukacji.

Pieni¹dze uda³o siê pozy-

skaæ g³ównie dziêki operatyw-

noœci Edyty Suwa³y, nauczycie-

la jêzyka niemieckiego w Pu-

blicznym Gimnazjum w Parzni-

cach. To w³aœnie ona wpad³a

na pomys³, aby spróbowaæ na-

pisaæ wniosek o pozyskanie

pieniêdzy i z pomoc¹ urzêdni-

ków jej siê to uda³o.

Gmina pozyska oko³o 150

tysiêcy z³otych na realizacjê

trzech projektów. Gimnazjaliœ-

ci wezm¹ udzia³ w dodatko-

wych zajêciach z jêzyka angiel-

skiego, a bezrobotni poznaj¹

zasady prowadzenia dzia³alno-

œci gospodarczej i podstawy

obs³ugi komputera. Projekty

realizowane bêd¹ w ramach

dzia³ania „Oddolne inicjatywy

edukacyjne na obszarach wiej-

skich”.

Pierwszy z projektów au-

torstwa Edyty Suwa³y nosi na-

zwê „Kowala w Europie - uczy-

my siê jêzyków obcych”. Pole-

gaæ on bêdzie na organizacji

bezp³atnych zajêæ pozalekcyj-

nych z jêzyka angielskiego dla

45 uczniów PG w Parznicach.

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w

trzech zró¿nicowanych gru-

pach pod wzglêdem poziomu

nauczania. Dla wszystkich

uczestników projektu zaku-

pione zostan¹ materia³y w po-

staci podrêczników i p³yt mul-

timedialnych. Dziêki dotacji

zakupiony zostanie równie¿

laptop i rzutnik. Dodatkowe

elementy projektu to spotka-

nia integracyjne z udzia³em

rodziców oraz wycieczki do ki-

na i teatru.

Z kolei drugi z projektów

nosi nazwê „Egzamin gimna-

zjalny z jêzyka angielskiego

nie jest trudny”. Projekt skie-

rowany jest do 36 uczniów

klas trzecich gimnazjum w

Parznicach i polega na organi-

zacji bezp³atnych zajêæ z jêzy-

ka angielskiego. Uczestnika-

mi projektu bêd¹ dzieci z ro-

dzin korzystaj¹cych z opieki

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Kowali.

Natomiast ostatnich z

trzech projektów, na które

uda³o siê pozyskaæ unijne pie-

ni¹dze, nosi nazwê „E-dukacja

w gminie Kowala”. W jego za-

kres wejd¹ zajêcia z podstaw

obs³ugi komputera (g³ówne

aplikacje biurowe i nawigacja

w sieci internetowej) oraz pro-

wadzenia pozarolniczej

dzia³alnoœci gospodarczej.

Projekt przeznaczony jest dla

osób nieaktywnych zawodowo

i ma na celu podniesienie po-

ziomu ich kwalifikacji oraz

ograniczenia zjawiska wyklu-

czenia cyfrowego na obszarze

gminy.

150 TYSIÊCY Z£OTYCH NA EDUKACJÊ

Bêd¹ siê kszta³ciæ
za unijn¹ kasê
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Pingpongiœci
walcz¹
dzielnie

T
enisiœci sto³owi LUKS Kowala na

pi¹tym miejscu zakoñczyli roz-

grywki w amatorskiej lidze. Nato-

miast w czwartej lidze zawodowej radz¹

sobie ca³kiem nieŸle.

W Radomiu swoje rozgr ywki zako-

ñczy³a w miniony pi¹tek Amatorska Liga

Tenisa Sto³owego. Bior¹ w niej udzia³ naj-

wiêksi pasjonaci z ca³ego regionu radom-

skiego. LUKS Kowala po meczach play

off walczy³ o pi¹t¹ lokatê na finiszu tych

rozgrywek. Po pasjonuj¹cym meczu poko-

na³ Starówkê Radom 5:3. Trzy punkty zdo-

by³ niezawodny Kasper WoŸniak, nato-

miast dwa punkty wywalczy³ Tomasz Ko-

walczyk. Pi¹ta lokata to ca³kiem niez³a

pozycja na 14 zespo³ów startuj¹cych w

tych rozgrywkach.

W zawodowych rozgrywkach LUKS Ko-

wala uczestniczy jako beniaminek w

czwartej lidze. Po siedmiu kolejkach dru-

¿yna zajmuje siódme miejsce (na 12 ze-

spo³ów). W najciekawszym, derbowym

spotkaniu LUKS pokona³ na wyjeŸdzie

STS Szyd³owiec 10:6.

Teraz pingpongiœci maj¹ œwi¹teczn¹

przerwê. Do rozgrywek wróc¹ 9 stycznia.

Wtedy to dru¿yna zmierzy siê z Returnem

II Piaseczno.

Tomasz Dziu-

biñski, trener

Zorzy:

- Trudno okreœlaæ

nasz cel na rundê

wiosenn¹. Chcemy

graæ jak najlepiej,

ale ciê¿ko bêdzie

nam odrobiæ straty

do prowadz¹cej

dwójki, Skarysze-

wianki Skaryszew i

I³¿anki Kazanów.

Mamy m³ody ze-

spó³, który ca³y

czas musi siê du-

¿o uczyæ. Powal-

czymy, a co z tego

wyjdzie, zobaczymy

w czerwcu.

N
ie bêdzie du¿ych

zmian kadrowych w

zespole Zorzy Kowa-

la, podczas zimowej przerwy.

Czy wiosn¹ dru¿ynie trenera

Tomasza Dziubiñskiego uda

siê odrobiæ stratê do liderów i

wywalczyæ powrót do klasy

okrêgowej? Bêdzie zadanie

trudne, ale nie niewykonalne.

Pi³karze Zorzy maj¹ teraz

wolne jak wszystkie futbolowe

zespo³y z regionu radomskie-

go. Odpoczynek poœwi¹teczny

nie bêdzie jednak d³ugi, bo

dru¿yna na pierwszym trenin-

gu spotka siê ju¿ 5 stycznia.

KONTUZJA

S£OMSKIEGO

Na pewno na pierwszych

treningach zabraknie do-

œwiadczonego zawodnika ja-

kim jest Andrzej S³omski. Pod-

czas jednego z halowych tur-

niejów dozna³ kontuzji i nie

wiadomo, czy w ogóle podej-

mie jeszcze treningi. Prawdo-

podobnie wiosn¹ zabraknie

równie¿ Adriana Gêbskiego,

który narzeka na staw skoko-

wy, a uraz wygl¹da doœæ powa-

¿nie.

Z ubytków dodaæ te¿ trzeba

Karola Lisa, bramkarza, który

zrezygnowa³ z dalszej gry.

- W³aœnie pozyskaniem dru-

giego bramkarza jestem w tej

chwili najbardziej zaintereso-

wany, bo w tej chwili mam w

kadr ze jedynie Marcina

G³ogowskiego. Musi byæ drugi

golkiper. Czy bêd¹ inne

wzmocnienia? Raczej nie, bo

po prostu nas na to nie staæ -

mówi trener Zorzy Tomasz

Dziubiñski.

DU¯A STRATA

Pi³karze Zorzy na pó³metku

rozgr ywek klasy A maj¹ 30

punktów. Na czele tabeli jest

Skar yszewianka (40 pkt) i

I³¿anka Kazanów (38 pkt).

Strata do prowadz¹cej dwójki

jest du¿a, ale mo¿liwa do od-

robienia. Tym bardziej, ¿e

m³ody zespó³ z Kowali potrafi

byæ nieobliczalny. Wszak jesie-

ni¹ jako jedyny wygra³ ze Ska-

ryszewiank¹. Szkoda tylko, ¿e

w miêdzyczasie straci³ niepo-

trzebnie sporo punktów.

Jeœli atutem Zorzy bêdzie

gra na w³asnym boisku, przy

dopingu publicznoœci, to byæ

mo¿e wiosn¹ dru¿yna zdobê-

dzie jeszcze wiêcej punktów.

War to nadmieniæ, ¿e w run-

dzie rewan¿owej Zorza roze-

gra u siebie a¿ dziewiêæ spo-

tkañ, a jedynie szeœæ na wyjaz-

dach.

ŒWIETNE

WARUNKI

Bez wzglêdu na wynik, tre-

ner Dziubiñski cieszy siê, ¿e

m³odzie¿ z Kowali ma teraz wy-

œmienite warunki do rozwoju i

zapewne efekty tego przyjd¹

niebawem.

- Mamy dwa pe³nowymiaro-

we boiska, jest boisko Orlik w

Mazowszanach, jest nowocze-

sna hala sportowa w Kowali.

Takich warunków do pracy nie

maj¹ w wielu klubach naszej li-

gi. Mo¿emy wiêc spokojnie

skupiæ siê na przygotowaniach

do wiosny - dodaje trener Dziu-

biñski.

Pi³karze s¹ na urlopach
� Zorza odpoczywa, a trener szuka bramkarza.

Przygotowania rozpoczn¹ siê 5 stycznia

Z
akoñczy³a siê dwu-

dziesta edycja ama-

torskiej ligi siatkar-

skiej TKKF. Dru¿yna z Kowali

debiutowa³a w pierwszej lidze i

zajê³a wysokie szóste miejsce.

Amatorska liga rozgrywana

w Radomiu to najwiêksze i naj-

bardziej presti¿owe rozgrywki w

regionie radomskim, w których

uczestnicz¹ niezrzeszeni siat-

karze. Warto przypomnieæ, ¿e

dru¿yna z Kowali rok temu do-

sta³a siê do pierwszej ligi, tro-

chê jakby „kuchennymi drzwia-

mi”. Przypomnijmy, ¿e prze-

gra³a w meczach play off o

awans, ale poniewa¿ jeden z ze-

spo³ów siê wycofa³, na to miej-

sce wskoczy³a ekipa z Kowali.

Nasi siatkarze debiutowali

na najwy¿szym szczeblu ama-

torskich rozgrywek, a swoj¹

gr¹ chcieli udowodniæ, ¿e nie-

przypadkowo siê tam znaleŸli.

Wygrali wszystkie najwa¿niej-

sze spotkania z ni¿ej notowa-

nymi dru¿ynami i bez proble-

mów utrzymali siê w lidze. Na

koniec sezonu Kowala w roli

beniaminka ligi sklasyfikowa-

na zosta³a na szóstym miej-

scu.

- Graliœmy praktycznie w ta-

kim samym sk³adzie, jak w

drugiej lidze. Nasz zespó³ to

mieszanka rutyny z m³odo-

œci¹. Myœlê, ¿e jeœli bêdzie na-

stêpna edycja to bêdziemy

chcieli siê wzmocniæ - mówi Ja-

cek Bednarczyk, zawodnik z

Kowali.

Zawodnicy stanêli na wyso-

koœci zadania i osi¹gnêli do-

bry wynik, ale nie ukrywaj¹, ¿e

równie wa¿na jest te¿ dobra

zabawa, okazja do ruchu, jak

równie¿ integracja siatkar-

skiego œrodowiska. Pewien

udzia³ w sukcesie mia³y te¿

w³adze gminy Kowala. Siatka-

rze nie musieli p³aciæ za wyna-

jem hali sportowej, czy te¿ za

wpisowe podczas ligi czy tur-

niejów towarzyskich.

Sk³ad siatkarskiej dru¿yny

z Kowali: Jacek Bednarczyk,

Piotr Andrzejewski, Karol Ka-

tus, Sebastian Jeziorny, Emil

Kwatek, Patryk Czarnecki, Ra-

fa³ Boczek, Pawe³ Kwieciñski,

Rafa³ Wójcik, Pawe³ Przybysz.

Prezes: Jacek JóŸwiak.

BARDZO DOBRY SEZON SIATKARZY

Du¿e brawa dla beniaminka

�Jacek Bednarczyk (z lewej), zawodnik Kowali, odebra³ nagrodê za szóste miejsce

z r¹k Ryszarda Fa³ka, wiceprezydenta Radomia.

�Marcin G³ogowski jest w tej chwili jedynym bramkarzem Zo-

rzy.
�Trener Tomasz Dziubiñski nie zamierza obiecywaæ kibicom

Zorzy awansu, bo zdaje sobie sprawê, ¿e jest to cel trudny do

zrealizowania.

Przed rund¹ wiosenn¹ trener Tomasz Dziubiñski zaplano-

wa³ kilka spotkañ sparingowych. Zorza zagra miêdzy innymi:

23 stycznia z Klubem Sportowym Potworów, 30 stycznia z

Oronk¹ Oroñsko, 19 lutego z Wulkanem II Zakrzew, 27 lutego

z Broni¹ Radom (junior zy rocznik 1993), 9 marca z

Szyd³owiank¹ Szyd³owiec, 12 marca z Pilic¹ Nowe Miasto.

Miejsca i dok³adne terminy spotkañ nie s¹ jeszcze ustalone.

Trener szuka te¿ przeciwnika na 12 lutego.

Rozk³ad meczów sparingowych


