
� Na uroczyste otwarcie œwietlicy w Kosowie przyby³y w³adze gminy na czele z wójtem S³awomirem Stani-

kiem (z lewej), przewodnicz¹cym Rady Gminy, Arkadiuszem Piêt¹ (w œrodku) oraz radnym Mieczys³awem

Gêbskim

sygnaturka

INAUGURACJA PROJEKTU „POMOC SPO£ECZNA BARDZO CZÊSTO SKUTECZNA - 2011”.

W KOSOWIE ZAPLANOWANO MNÓSTWO ATRAKCJI.

Pomog¹ rolnikom

ŒWI¥TECZNA ZBIÓRKA ¯YWNOŒCI

� Mieszkañcy mogli skosztowaæ przepysznych s³odkoœci

� Mieszkañcy gminy Kowala chêtnie obdarowali innych podczas

Œwi¹tecznej Zbiórki ¯ywnoœci.

Jeszcze do 13 maja rolnicy mog¹ w Urzêdzie

Gminy w Kowali skorzystaæ z bezp³atnej po-

mocy w zakresie wype³niania wniosków ob-

szarowych na 2011 rok. Punkt czynny bêdzie

w godzinach pracy urzêdu w pokoju nr 16,

na parterze.

Warto przypomnieæ, ¿e w u-

bieg³ym roku z tej formy pomocy

skorzysta³o kilkaset osób z terenu

ca³ej gminy. Teraz równie¿ pracow-

nicy chêtnie pomog¹ rolnikom przy

wype³nianiu unijnych wniosków.

Brawa dla wolontariuszy
119,55 kg artyku³ów

spo¿ywczych trafi

do najbardziej po-

trzebuj¹cych miesz-

kañców gminy Ko-

wala. To ogromny

sukces wolontariu-

szy, ale równie¿ sa-

mych mieszkañców,

którzy jak siê oka-

zuje, chêtnie dziel¹

siê tym co maj¹.

„Œwi¹teczna Zbiórka ¯ywnoœ-

c i” zosta³a pr zeprowadzona

w dniach od 1 do 3 kwietnia 2011

roku w 15 sklepach na terenie gmi-

ny Kowala. W akcji wziê³o udzia³ 26

wolontariuszy.

Przeprowadzenie zbiórki by³o

mo¿liwe dziêki porozumieniu po-

miêdzy Bankiem ¯ywnoœci z siedzi-

b¹ w Radomiu przy ul. Koœcielnej 5,

a Gminnym Oœrodkiem Pomocy

Spo³ecznej w Kowali. Ponadto w a-

kcjê by³o zaanga¿owanych wiele

instytucji z terenu gminy, w tym

miêdzy innymi Urz¹d Gminy, Publi-

czne Gimnazjum w Parznicach,

Publiczna Szko³a Podstawowa

w Kowali oraz Gminny Oœrodek Po-

mocy Spo³ecznej.

Wolontariuszom, a przede

wszystkim mieszkañcom, którzy

nie ¿a³owali ¿ywnoœci, nale¿¹ siê

wielkie brawa. Wszak blisko 120 ki-

logramów, jak na tak niewielk¹

gminê, to bardzo dobry wynik,

dziêki czemu œwiêta u niektórych

bêd¹ radoœniejsze.

Œwietlica ju¿ s³u¿y mieszkañcom
W Kosowie uroczy-

œcie otwarto œwietli-

cê œrodowiskow¹

dla mieszkañców.

Impreza zbieg³a siê

z inauguracj¹ proje-

ktu „Pomoc Spo³e-

czna Bardzo Czêsto

Skuteczna - 2011”.

Real izatorem projektu,

wspó³finansowanego ze œrodków

Europejskiego Funduszu Spo³ecz-

nego jest Gminny Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej w Kowali. W gronie go-

œci, którzy zaszczycili swoj¹ obec-

noœci¹ uroczystoœæ, znaleŸli siê

wójt gminy Kowala, S³awomir Sta-

nik, przewodnicz¹cy Rady Gminy,

Arkadiusz Piêta, radny Mieczys³aw

Gêbski, so³tys wsi Kosów, Maria

Markiewicz, przewodnicz¹ca Ko³a

Emerytów i Rencistów w Kowali

Anna Siewierska.

ZAPOZNALI SIÊ

Z PROJEKTEM

W spotkaniu uczestniczyli licz-

nie mieszkañcy Kosowa i Augusto-

wa oraz uczestnicy projektu „Po-

moc Spo³eczna Bardzo Czêsto

Skuteczna”, a tak¿e pracownicy

GOPS. Kierownik projektu, opo-

wiedzia³a o jego za³o¿eniach, który

jest realizowany od 1 marca, a za-

koñczy siê z koñcem 2011 roku.

Wa¿nym elementem spotkania by-

³a równie¿ prezentacja poprowa-

dzona przez animatorkê spo³eczn¹

Magdalenê Nowak, zatrudnion¹

w ramach projektu. Zaprezentowa-

³a imponuj¹c¹ ofertê dzia³añ œwiet-

licy œrodowiskowej.

DLA KA¯DEGO

COŒ MI£EGO

Œwietlica w Kosowie bêdzie

s³u¿yæ wszystkim mieszkañcom,

a ka¿dy znajdzie w niej coœ dla sie-

bie. Zorganizowany bêdzie tak zwa-

ny Klub Malucha, gdzie odbywaæ

siê bêd¹ zajêcia dla najm³odszych

oraz ich opiekunów. Stworzona zo-

stanie te¿ Grupa Pomocy S¹siedz-

kiej, celem której bêdzie wzajemne

wsparcie s¹siadów. Ponadto w pla-

nach jest stworzenie Mini Kawia-

renki, w której bêdzie mo¿na wypiæ

kawê, czy herbatê w gronie przyja-

ció³.

Odbywaæ siê bêd¹ ró¿nego ro-

dzaju imprezy integracyjne dla

wszystkich mieszkañców Kosowa

i Augustowa.

PLANOWANE IMPREZY

Ju¿ wiadomo, ¿e w najbli¿szych

miesi¹cach w œwietlicy w Kosowie

odbywaæ siê bêdzie wiele ró¿nych,

ciekawych imprez. Zorganizowana

bêdzie Noc Œwiêtojañska, podczas

której zaplanowano puszczanie

wianków, ró¿nego rodzaju wró¿by

i tañce, gry, zabawy dla ca³ych ro-

dzin, marsz z pochodniami. Szereg

turniejów, zawodów pokazów oraz

wystaw promuj¹cych dzia³ania

œwietlicy, ponadto zawody wêdkar-

skie, ognisko z kie³baskami, a tak¿e

zabawa przy akompaniamencie ze-

spo³u.

Ciekawie powinno byæ równie¿

w wakacje. Kto nigdzie nie wyje-

dzie, ten z pewnoœci¹ nie bêdzie siê

nudziæ. Podczas powitania lata ka¿-

dy z uczestników bêdzie móg³ siê

sprawdziæ w strzelaniu do bramki,

rzucie lotk¹ do tarczy, w zawodach

w przeci¹ganiu liny. Dodatkowymi

atrakcjami bêdzie zabawa pod

chmurk¹ przy muzyce ró¿nych zes-

po³ów.

RODZINNY RAJD

W sierpniu œwietlica zorganizu-

je Miêdzypokoleniowy Rajd Rowe-

rowy „Historyczne Œcie¿ki”. Rajd

poprowadzi przewodnik, a na trasie

mo¿liwe bêdzie zwiedzanie history-

cznych miejsc gminy Kowala. Na

mecie rajdu odbêdzie siê piknik ro-

werowy. Wrêczone zostan¹ nagro-

dy dla najstarszego i najm³odszego

uczestnika oraz dla najliczniejszej

rodziny, która weŸmie udzia³ w raj-

dzie.

Na wrzesieñ zaplanowana tak

zwany Dzieñ Ziemniaka. Podczas

spotkania stworzona zostanie kole-

kcja odmian ziemniaków, odbêdzie

siê konkurs na najwiêkszego ziem-

niaka, konkurs wiedzy o ziemniaku,

konkurs na ziemniaka o dziwnym

kszta³c ie , konkurs na r zeŸbê

w ziemniaku surowym oraz piecze-

nie ziemniaków na ogniu.

Ca³y projekt zwieñczy grudnio-

wy Bal Miko³ajkowy. Wówczas bê-

dzie mo¿na wzi¹æ udzia³ w quizie

na temat Œwi¹t Bo¿ego Narodze-

nia, czy te¿ pobawiæ siê przy a-

kompaniamencie muzyki. Ale naj-

wiêksz¹ atrakcj¹ bêdzie Œw. Miko-

³aj i paczki dla dzieci, tych, które u-

czêszczaæ bêd¹ do œwietlicy. Od-

wiedzi nas równie¿ klaun ze swoi-

mi atrakcjami.
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sygnaturka

KOLEJNE DARMOWE SZKOLENIA I KURSY

W GMINIE KOWALA

PI£KARZE ZORZY ZAGRAJ¥ Z REZERWAMI

CZWARTOLIGOWCA

NA TERENIE GMINY KOWALA POWSTA£Y WIOSNA U NAJM£ODSZYCH Z KOWALI

PrzyjdŸ na szkolenie

� Tadeusz Marczykowski, rad-

ny, a zarazem mieszkaniec

Bukowca: - Cieszê siê, ¿e

wójt dopi¹³ swego. Przydo-

mowe oczyszczalnie, to nie

jest tania inwestycja, ale

w³adze gminy od kilku lat

zabiega³y o pozyskanie pie-

niêdzy na ten cel. Ja mam

u siebie takie urz¹dzenie.

Ju¿ oko³o 90 procent naszej

wsi równie¿ siê zdecydowa-

³o. Nie s³ysza³em narzekañ,

¿eby ktoœ ¿a³owa³. S¹ tacy,

którzy najpierw nie chcieli,

a potem szybko zmienili

zdanie, widz¹c jak to dzia³a

u innych.

� Najm³odsi pokazali, ¿e potrafi¹ graæ powa¿ne sztuki

Lokalna Grupa Dzia³ania „Wspólny Trakt’’ zaprasza wszystkich zaintereso-

wanych na szkolenie w zakresie: „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci

nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw” w ramach

PROW 2007-2013.

Szkolenie odbêdzie siê 24 maja

(wtorek) w restauracji „Jubilatka”

w Skaryszewie przy ul. S³owackiego

3 (naprzeciw Urzêdu Miasta i Gminy)

w godz. 10.00-16.00. Zg³oszenia

przyjmowane s¹ do 12 maja w siedzi-

bie biura LGD „Wspólny Trakt”,

ul. S³owackiego 6 w Skaryszewie,

w pokoju nr 4A, na parterze (budynek

Urzêdu Miasta i Gminy) lub telefoni-

cznie 48-610-36-51 w godz. 8.00-

-14.00. Szkolenie jest bezp³atne.

Warto jeszcze przypomnieæ,

¿ e s towar zys zen i e Wspó lny

Trakt swoim dzia³aniem obejmu-

je trzy s¹siaduj¹ce ze sob¹ gmi-

ny, Kowala, Skaryszew i Wie-

rzbica.

Bartosz Piêtak trenerem

Osiem punktów trac¹ pi³karze Zorzy Kowala do drugiego miejsca premio-

wanego gr¹ w bara¿ach o awans do klasy okrêgowej. Wydaje siê, ¿e suk-

ces w postaci promocji do wy¿szej ligi, bêd¹ musieli od³o¿yæ na przysz³y

sezon.

Zorza bardzo przeciêtnie zagra³a

w dwóch ostatnich spotkaniach.

Najpierw przegrali wyjazdowe spot-

kanie z Iskr¹ Gózd 1: 2. Tydzieñ póŸ-

niej dru¿yna z Kowali zaledwie zre-

misowa³a 3: 3 z zagro¿onym degra-

dacj¹ Klubem Sportowym Chomen-

tów. Zorza przegrywa³a ju¿ po 15

minutach 0: 2. Na szczêœcie w zes-

pole ca³y czas czuwa³ Sebastian Ba-

tor. Zdoby³ trzy gole. Remis z ni¿ej

notowanym rywalem jednak chluby

dru¿ynie Zorzy nie przynosi.

- Mamy m³ody zespó³, który

pope³nia jeszcze sporo b³êdów.

Ch³opcy nabior¹ doœwiadczenia, to

bêdzie znacznie lepiej - uwa¿a Piotr

Pielas, prezes Zorzy.

Do zakoñczenia sezonu pozos-

ta³o jeszcze 10 kolejek. Teoretycz-

nie jeszcze wszystko mo¿e siê zda-

rzyæ i dru¿ynie Zorzy nie mo¿na od-

mówiæ walki i ambicji. Z drugiej

strony ciê¿ko bêdzie odrobiæ osiem

punktów do wicelidera, I³¿anki Ka-

zanów.

W Wielk¹ Sobotê, dru¿yna na

boisku w Stanis³awicach zmierzy

siê z rezerwami czwartoligowego

KS Kozienice Janików. Zespó³ w roli

trenera poprowadzi pi³karz Bartosz

Piêtak. Zast¹pi³ on na tym stanowis-

ku Tomasza Dziubiñskiego.

Warto stawiaæ na naukê

Gmina Kowala jest najlepszym przyk³adem, ¿e warto siê dokszta³caæ, koñ-

czyæ kolejne kursy, zdobywaæ wiedzê. Z przeró¿nych kursów skorzysta³o

tutaj w ostatnich latach kilkaset osób. Ju¿ teraz trwa rekrutacja na kolejne

zajêcia.

Urz¹d Gminy w Kowali og³asza

nabór uczestników do udzia³u

w projekcie pod nazw¹: „E-duk-

@cja w gminie Kowala” wspó³fi-

nansowanego przez Uniê Europej-

sk¹, ze œrodków Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapita³

Ludzki.

W ramach projektu od 1 maja

do 31 lipca 2011 roku zostanie

przeprowadzony kurs komputero-

wy oraz szkolenie z zakresu pozys-

kiwania funduszy unijnych.

Projekt skierowany jest do osób

zamieszka³ych na terenie gminy Ko-

wala, ucz¹cych siê, pracuj¹cych, jak

równie¿ rolników. W kursie weŸmie

udzia³ 15 osób. Na zg³oszenia czekaj¹

pracownicy urzêdu w Biurze Projektu

(pokój nr 16) tylko do 29 kwietnia.

Pokazali teatr
Wiosn¹ nie tylko za oknem. Zawita³a te¿ na dobre do gminy Kowala,

o czym niedawno mo¿na siê by³o przekonaæ w szkole podstawowej w Ma-

zowszanach, gdzie odby³ siê Przegl¹d Ma³ych Form Scenicznych w ra-

mach III Przegl¹du Dorobku Placówek.

Prezentacje teatralne najm³od-

szych odby³y siê pod has³em: „Wi-

taj Wiosno!”. Patronat honorowy

sprawowa³ wójt gminy Kowala S³a-

womir Stanik. Do grona zaszczyt-

nych goœci do³¹czyli te¿ miêdzy in-

nymi: przewodnicz¹cy Rady Gmi-

ny, Arkadiusz Piêta oraz kierownik

Referatu Oœwiaty UG, Janusz Mróz.

W przegl¹dzie Ma³ych Form Sce-

nicznych wziê³y udzia³ zespo³y

przedszkolaków z Kowali, Bardzic,

PSP w Kowali i PSP w Mazowsza-

nach. Nauczyciele oraz rodzice moc-

no napracowali siê przy strojach naj-

m³odszych. Dzieci by³y przebojowe

i pokaza³y, ¿e aktorstwo poch³ania

ich bezgranicznie. A najwa¿niejsze,

¿e przysz³a ju¿ do nich wiosna.

PIERWSZE PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE

ŒCIEKÓW. MIESZKAÑCY S¥ BARDZO

ZADOWOLENI

Tanio i ekologicznie
Na terenie gminy Kowala powsta³y pierwsze przydomowe oczyszczalnie

œcieków. Mieszkañcy s¹ bardzo zadowoleni

Oko³o 120 przydomowych o-

czyszczalni œcieków powstanie do

koñca tego roku na terenie gminy

Kowala. Kolejni doczekaj¹ siê na

nie w przysz³ym roku.

Przydomowe oczyszczalnie to

doœæ niedrogie, ekologiczne u-

rz¹dzenia, dziêki którym miesz-

kañcy nie musz¹ korzystaæ ju¿

z szamba. W sumie na terenie gmi-

ny Kowala powstanie ich oko³o

200. Ca³y projekt kosztuje ponad

piêæ milionów z³otych. Ponad po-

³owa tych pieniêdzy, czyli oko³o

3,2 mln z³otych pochodzi z unijne-

go Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich. Inwestycja roz³o¿ona

jest na lata 2010-12. Niewykluczo-

ne jednak, ¿e w kolejnych latach

w³adze gminy bêd¹ siê staraæ

o pozyskanie pieniêdzy na nastêp-

ne oczyszczalnie.

PO£UDNIOWA

CZÊŒÆ GMINY

Tak zwane „przydomówki” po-

wstan¹ w po³udniowej czêœci gmi-

ny, gdzie s¹ najwiêksze problemy

z kanalizacj¹, w miejscowoœciach

Bukowiec, Osiek, Maliszów, Bar-

dzice, Grabina, Józefów, Roma-

nów, Ruda Ma³a i D¹brówka Za-

b³otnia.

Zamontowano ju¿ pierwszych

25 sztuk. Mieszkañcy, jak na razie

s¹ zachwyceni.

- Jestem bardzo zadowolony

i wiem, ¿e wielu mieszkañców

z mojej wsi równie¿. Ludzie mieli

sporo obaw, czy tego typu urz¹dze-

nia sprawdz¹ siê w naszych rea-

liach. Przede wszystkim bêdzie ta-

niej i ekologicznie. Zachêcam kolej-

nych do tego, aby zabiegali o przy-

domowe oczyszczalnie œcieków -

powiedzia³ Tadeusz Marczykowski,

mieszkaniec miejscowoœci Buko-

wiec.

SZYBKO SIÊ

PRZEKONALI

Wiêkszoœæ osób doœæ scepty-

cznie podchodzi³a do tego typu in-

westycji. Okazuje siê, ¿e nie tylko

w gminie Kowala, ale równie¿ w kil-

ku innych w powiecie radomskim

rolnicy szybko przekonali siê, ¿e

warto.

Do koñca roku tych ekologicz-

nych oczyszczalni powstanie jesz-

cze oko³o 120. Monta¿ kolejnych

zaplanowano na rok nastêpny.

UCZNIOWIE UCZESTNICZYLI W RAJDZIE

EUROPEJSKIM

� W Rajdzie Europejskim, uczestniczy³o ponad 200 uczniów

Poznali okolice
W Parznicach odby³ siê VIII Rajd Europejski. Zorganizowany zosta³ w ra-

mach obchodów Dnia Europejskiego. Celem imprezy by³a prezentacja za-

bytków i pomników przyrody gminy Kowala, popularyzacja czynnych form

wypoczynku oraz dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Schronisk M³odzie-

¿owych.

Rajd przyczyni³ siê równie¿ do

kszta³towania nawyków prawid³o-

wego poruszania siê po drogach

publicznych, utrwalenia wiedzy

z bezpieczeñstwa ruchu drogowego

i umacnianie serdecznych wiêzi kole-

¿eñskich miêdzy turystami oraz mie-

szkañcami powiatu, a tak¿e utrwala-

nie wiedzy o Unii Europejskiej.

W wêdrówce uczestniczy³o

oko³o 200 uczniów oraz opiekunów

z 11 szkó³ i oœrodków szkolno-wy-

chowawczych z terenu powiatu ra-

domskiego, w tym dru¿yny z M³o-

dzie¿owego Oœrodka Wychowaw-

czego w Rusinowie Koneckim i Ko-

lonii Szczerbackiej, uczniowie ze

szkó³ podstawowych w Radomiu:

nr 3, nr 26 i nr 31 oraz w Jedliñsku,

Mazowszanach i Wierzbicy. By³y

tak¿e dzieci i m³odzie¿ z Zespo³u

Szkó³ nr 2 w Radomiu i Zespo³u

Szkó³ Zawodowych im. J. Kiliñskie-

go w Radomiu.

Organizatorzy rajdu - Szkolne

Ko³o PTSM przy Publicznym Gim-

nazjum w Parznicach, zadbali o licz-

ne atrakcje podczas trwania impre-

zy. M³odzi turyœci, po przejœciu tra-

sy z dzielnicy Radomia - Godowa do

gimnazjum w Parznicach, brali

udzia³ w zmaganiach konkurso-

wych, które polega³y na wykazaniu

siê wiedz¹ dotycz¹c¹ Unii Europejs-

kiej, historii i dzia³alnoœci Polskiego

Towarzystwa Schronisk M³odzie¿o-

wych oraz gminy Kowala i sprawno-

œci¹ fizyczn¹, a tak¿e zdolnoœciami

plastycznymi. W konkursie jury na-

grodzi³o trzy spoœród 10 dru¿yn

startuj¹cych w potyczkach. Pierw-

sze miejsce zdoby³ zespó³ Rusino-

wa Koneckiego, drugie zajê³a dru¿y-

na reprezentuj¹ca szko³ê podstawo-

w¹ nr 3 w Radomiu, zaœ trzecie

miejsce uczniowie z Zespo³u Szkó³

Zawodowych im. J. Kiliñskiego

w Radomiu.

Imprezê swoj¹ obecnoœci¹

uœwietnili goœcie: gminê reprezento-

wali kierownik Referatu Oœwiaty, Kul-

tury i Sportu p. Janusz Mróz oraz

przewodnicz¹cy Rady Gminy - p. Ar-

kadiusz Piêta. Tak jak w poprzednich

latach, tak i w bie¿¹cym roku cz³onko-

wie ko³a i opiekunowie mogli liczyæ na

pomoc i wsparcie prezesa PTSM Od-

dzia³u Mazowieckiego „Ziemia Ra-

domska”, Henryka Marciniaka oraz

dyrektor gimnazjum Bo¿enny Nitki.
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