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S³awomir Stanik, wójt gminy

Kowala: - Mamy nadziejê, ¿e

dziêki realizacji projektu CAF,

Urz¹d Gminy w Kowali stanie

siê jeszcze bardziej przyjazny

interesantom, a nasza praca

bêdzie bardziej efektywna.

Anio³y z gminy Kowala

JEST PROJEKT BUDOWY PRZEDSZKOLA

W MAZOWSZANACH

PRACOWNICY URZÊDU GMINY

BÊD¥ OCENIANI

Wybior¹ ³awników

Z „Szans¹”

na wycieczkê

S³awomir Stanik, wójt gminy Kowala informuje,

¿e Rada Gminy w Kowali dokona wyboru ³awników

do S¹du Rejonowego w Radomiu.

Termin zg³aszania kandydatów

na ³awników przez uprawnione

podmioty up³ywa w dniu 30 czer-

wca. Pe³na informacja o naborze

wraz z niezbêdnymi wzorami doku-

mentów do pobrania znajduje siê

w Biuletynie Informacji Publicznej

UG Kowala. £awnikiem mo¿e byæ

osoba z obywatelstwem polskim

w wieku 30-70 lat o nieposzlako-

wanej opinii i rzecz jasna niekara-

na. Osoba musi byæ zatrudniona

lub co najmniej zamieszkiwaæ mini-

m u m r o k n a d a n y m t e r e n i e

z którego kandyduje na ³awnika.

Warunkiem jest równie¿ co naj-

mniej œrednie wykszta³cenie.

Œci¹gnij druki

¯eby dziecko mog³o uczestniczyæ w czerwcowych wyciecz-

kach, rodzice musz¹ wype³niæ pisemne deklaracje i zgody

dla swoich pociech. Druki mo¿na œci¹gn¹æ za pomoc¹

internetu ze strony klubszansa.kowala.pl lub osobiœcie

w œwietlicy „Szansa”.

Klub Œrodowiskowy „Szansa” zaprasza m³odzie¿ uczestnicz¹c¹

w projekcie: „Szansa Dla Nas - M³odzie¿owy Klub Integracji Spo³ecznej

w Gminie Kowala” do udzia³u w wycieczkach autokarowych.

Wycieczki s¹ ca³kowicie bez-

p³atne. Koszty pokrywa Europejski

Fundusz Spo³eczny w Ramach

Programu Operacyjnego Kapita³

Ludzki. Warunkiem uczestnictwa

w wycieczkach jest dostarczenie do

Klubu „Szansa” pisemnej zgody

rodziców na udzia³ w wyjeŸdzie lub

w przypadku osób pe³noletnich

deklaracji uczestnictwa w wycie-

czce do dnia 3 czerwca.

Warto dodaæ, ¿e planowane s¹

wycieczki do Kazimierza nad Wis³¹

oraz Janowca. Tam zaplanowano

rejs statkiem po Wiœle. M³odzie¿

bêdzie mia³a okazjê zwiedziæ

Ojcowski Park Narodowy, gdzie

zobacz¹ Grotê £okietka oraz pojad¹

do zamku w Ogrodzieñcu.

Nowe oddzia³y

przedszkolne

Oddzia³y przedszkolne organi-

zowane s¹ w ramach projektu

„Wychowanie przedszkolne szans¹

na lepszy start dla wiejskich dzieci”.

Udzia³ w projekcie jest bezp³atny,

natomiast liczba miejsc ograniczo-

na. Karty zg³oszeñ oraz regulamin

rekrutacji dostêpne s¹ w zespo³ach

przedszkolnych: „Plastuœ” w szkole

podstawowej w Bardzicach oraz

„Krasnoludek” w szkole podstawo-

wej w Mazowszanach.

Zg³oszenia rodziców przyj-

mowane bêd¹ od 6 cze r wca

do 27 czerwca w zespo³ach przed-

szkolnych w poniedzia³ki w godz.

14.00-15.30. Wiêcej informacji

pod numerem telefonu 517-912-225.

Okazuje siê, ¿e jak na razie na

terenie gminy Kowala nie ma pro-

blemów z miejscem w przedszko-

lach. W samej stolicy gminy prê¿-

nie dzia³a publiczne przedszkole.

Prognoza na najbli¿sze lata poka-

zuje, ¿e dzieci przybywa i kolejne

przedszkole na pewno siê przyda.

Na teren ie Mazowszan , Huty

Mazowszañskiej, czy Zenonowa

powstaje wiele nowych zabudo-

wañ, jest coraz wiêcej dzieci. Jest

ju¿ gotowy projekt budowy publi-

cznego przedszkola w Mazowsza-

nach. Powsta³oby ono tu¿ przy

tamtejszej szkole podstawowej.

Pro jekt ten zak³ada, ¿e wraz

z przedszkolem powsta³aby sala

gimnastyczna. Niewykluczone, ¿e

realizacja projektu wejdzie w ¿ycie

w przysz³ym roku. Wszystko zale¿y

od tego ile w³adzom gminy uda siê

pozyskaæ pieniêdzy na powstanie

tej inwestycji.

BEZP£ATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

Pora na nowy zawód
Gmina Kowala rozpoczyna realizacjê kolejnego unijnego

projektu szkoleniowego skierowanego do rolników.

Dot¹d wiele osób z terenu gminy przesz³o ró¿nego rodzaju kursy,

co za tym idzie, ³atwiej jest im o pracê.

W³adze gminy Kowala zapraszaj¹ 3- i 4-letnie dzieci z terenu

gminy na okres od wrzeœnia do stycznia 2012 r. do zespo³ów

wychowania przedszkolnego w miejscowoœciach Bardzice

oraz Mazowszany. Tymczasem w tej drugiej miejscowoœci

jest projekt budowy publicznego przedszkola.

W nowej edycji przewidziane

s¹ miêdzy innymi szkolenia w za-

kresie prawa jazdy kategorii C+E,

obs³ugi maszyn do robót ziem-

nych (koparki, ³adowarki, rów-

niarki, itp.), kurs komputerowy

z internetem i kas¹ fiskaln¹ oraz

kurs kosmetyczny.

Rekrutacja do projektu odby-

waæ siê bêdzie od 9 do 31 maja

2011 r. Wiêcej informacji o projekcie

udzie la j¹ pracownicy Urzêdu

Gminy w pok. nr 27 lub telefonicz-

nie (48-610-17-60). Warto dodaæ,

¿e warunkiem udzia³u w szkole-

niach jest wa¿ne ubezpieczenie

w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia

Spo³ecznego.

Z myœl¹ o interesantach
Jakie s¹ dobre i s³abe strony urzêdu? Jak usprawniæ pracê,

co trzeba poprawiæ? Odpowiedzi na te pytania bêdziemy

mogli poznaæ ju¿ niebawem.

Urz¹d Gminy w Kowali przy-

st¹pi³ do krajowego projektu syste-

mowego MSWiA pod nazw¹:

„Przygotowanie jednostek samo-

rz¹du terytorialnego do stosowa-

nia Wspólnej Metody Oceny (CAF)

w procesie mierzenia potencja³u

i dokonañ poprzez szkolenia praco-

wn ików i pomoc doradcz¹” .

Projekt jest wspó³finansowany

z Europejskiego Funduszu Spo³e-

cznego w ramach Dzia³ania 5.2

Programu operacyjnego Kapita³

Ludzki.

Samoocena oparta o model

CAF dostarcza informacji bêd¹cych

podstaw¹ do doskonalenia funk-

cjonowania urzêdu. Specjalnie

stworzona do oceniania grupa pra-

cowników, bêdzie mog³a poznaæ

dobre i s³abe strony urzêdu.

Bêdzie mia³a te¿ mo¿liwoœæ

porównania wyników swojej pracy

z innymi jednostkami administracji

publicznej z terenu Polski oraz innych

pañ s t w c z ³ o n k o w s k i c h U n ii

Europejskiej.

Celem projektu jest upowsze-

chnienie metody CAF jako komple-

ksowego narzêdzia zarz¹dzania

jakoœci¹ w urzêdach jednostek

samorz¹du terytorialnego. Jest to

metoda ca³oœciowego przegl¹du

funkcjonowania instytucji z uwzglê-

dnieniem analizy wyników jej dzia-

³alnoœci oraz potencja³u organiza-

cyjnego.

W obecnym roku do projektu

zakwalifikowanych zostanie 250

urzêdów jednostek samorz¹du

terytorialnego.

Na podstawie wyników tego

projektu w³adzom gminy znacznie

³atwiej bêdzie pozyskiwaæ pieni¹dze

na szkolenia dla pracowników.

Integracja poprzez wolontariat.

Wyj¹tkowy program stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala realizuje projekt,

na który otrzyma³o dofinansowanie z Programu Operacyjnego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Program realizowany bêdzie

(od 1 czerwca do 31 maja 2012 ro-

ku) w partnerstwie z Gminnym O-

œrodkiem Pomocy Spo³ecznej

w Kowali oraz Klubem Wolontariu-

sza, Urzêdem Gminy, Stowarzysze-

niem Katolickim Centrum M³odzie-

¿y „Arka” i wszystkimi szko³ami

z terenu gminy.

- Aby otrzymaæ œrodki na reali-

zacjê projektu nale¿a³o udowodniæ,

¿e planowane zadania s¹ wa¿ne dla

spo³ecznoœci naszej gminy i potra-

fi¹ zintegrowaæ mieszkañców z ró¿-

nych grup wiekowych oraz instytu-

cje w promowaniu idei wolontaria-

tu - opowiada Ewelina Strycharska

z GOPS w Kowali, która jest autork¹

projektu.

14 MIEJSCE TO SUKCES

Do konkursu z³o¿ono 4098

wniosków. Wœród nich wniosek

stowarzyszenia zaj¹³ 14 miejsce.

To niebywa³y sukces, bior¹c pod u-

wagê, ¿e nie jest ³atwo pozyskaæ

pieni¹dze z Funduszu Inicjatyw O-

bywatelskich.

Z obserwacji i statystyk prowa-

dzonych przez GOSP w Kowali wy-

nika, ¿e wzrasta liczba osób, zró¿-

nicowanych wiekowo, a potrzebu-

j¹cych wsparcia, rozmowy z dru-

gim cz³owiekiem. Dlatego te¿ do-

strzega siê potrzebê promowania

dzia³alnoœci wolontariatu na tere-

nie gminy, aby zwiêkszyæ liczbê

wolontariuszy przy istniej¹cym

GOPS w Kowali - Klubie Wolonta-

riusza i usprawniæ jego pracê oraz

zaszczepiæ ideê wolontar iatu

wœród dzieci i m³odzie¿y z lokal-

nych szkó³ oraz wœród seniorów.

- Wolontariat mo¿e byæ lekars-

twem dla osób starszych, którzy

cierpi¹ z powodu choroby, osamot-

nienia i czêsto s¹ klientami naszego

oœrodka. Nie dostrzegaj¹ sensu ¿y-

cia, zagubieni we wspó³czesnoœci.

Niemniej jednak w wolontariacie

mo¿na tak¿e dostrzec alternatywê

na lepsze jutro poprzez mo¿liwoœæ

aktywnego zagospodarowania

wolnego czasu pomagaj¹c innym -

dodaje Ewelina Strycharska.

WARSZTATY DLA

WOLONTARIUSZY

Adresatami projektu bêd¹

cz³onkowie Klubu Wolontariusza

i Klubu Seniora oraz uczniowie i na-

uczyciele piêciu szkó³ podstawo-

wych i gimnazjum, które znajduj¹

siê na terenie gminy Kowala. Po-

mys³odawcy chc¹ zaproponowaæ

szko³om program wspó³pracy, aby

rozbudziæ ideê wolontariatu wœród

dzieci i nauczycieli, co zwiêkszy za-

anga¿owanie œrodowiska szkolne-

go w kierunku dzia³alnoœci wolon-

tarystycznej na rzecz najbardziej

potrzebuj¹cych pomocy mieszkañ-

ców.

Natomiast dla wolontariuszy

planowane s¹ warsztaty podno-

sz¹ce ich kompetencje, czyli war-

sztaty psychologiczne, warsztaty

z lekarzem na temat pracy z osoba-

mi chorymi lub niepe³nosprawny-

mi, kurs pierwszej pomocy przed-

medycznej oraz warsztaty pisania

projektów grantowych.

Odbêd¹ siê tak¿e spotkania in-

tegracyjne, jak choæby grill, wizyta

w radomskiej „Arce”, spektakl tea-

tralny oraz spotkania okolicznoœ-

ciowe. W maju 2012 roku zostanie

zorganizowany Dzieñ Anio³a. Pod-

czas œwiêta zostan¹ rozdane „Anio-

³y”, nagrody dla tych, którzy wy-

graj¹ szkolne konkursy trwaj¹ce

przez osiem miesiêcy roku szkol-

nego 2011/2012 na najbardziej Ak-

tywnego, Nieprzeciêtnego, Inspi-

ruj¹cego, Otwartego, £¹cz¹cego

(w skrócie ANIO£) ucznia oraz nau-

czyciela.

Wszystkie te dzia³ania bêd¹ ko-

sztowaæ 41,2 tys. z³, z czego wyso-

koœæ dotacji to kwota 36,9 tys. z³.

Natomiast kwota ponad 4 tys. z³ to

wk³ad w³asny stowarzyszenia i je-

go partnerów projektowych.
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Dariusz Chruœlak, radny

gminy Kowala: - Dziêki stara-

niom w³adz gminy uda³o

nam siê pozyskaæ pieni¹dze

na remont 300-metrowego

odcinka w Maliszewie. By³

bardzo zniszczony, a droga

jest ruchliwa, wiêc kierowcy

mieli powody, aby siê dener-

wowaæ. Na tym jednak

nie zamierzamy poprzestaæ.

Bêdziemy siê staraæ,

aby kontynuowaæ remont

tego odcinka, a¿ do granic

z gmin¹ Skaryszew.

� Droga w Hucie Mazowszañskiej jest ju¿ prawie gotowa.

� Z przydomowych oczyszczalni œcieków, mieszkañcy gminy s¹ bardzo zadowoleni.

� Na starcie stanê³a du¿a liczba dzieci

� W poprzednim roku, emocji na murawie nie brakowa³o.

Biegali po zdrowie

RUSZA ÓSMA EDYCJA PI£KARSKIEGO

PUCHARU WÓJTA

TURNIEJ TENISA O PUCHAR PREZESA

LUKS KOWALA

S¹ drogi

i oczyszczalnie

Brawa dla Patryka
Patryk Gucio z Kosowa zwyciê¿y³ w turnieju tenisa sto³owego

o Puchar Prezesa LUKS Kowala. Impreza odby³a siê kilka dni temu

w Publicznym Gimnazjum w Parznicach.

Po bardzo zaciêtych meczach

w fazie grupowej wy³oniono najlep-

sz¹ ósemkê zawodów. Bardzo dob-

rze zaprezentowali siê gospodarze

turnieju. Ju¿ w pojedynkach grupo-

wych Patryk Gucio oraz Tomasz

Kowalczyk pewnie pokonywali

przeciwników. W pó³fina³ach zmie-

rzyli siê z zaproszonymi na zawody

rutyniarzami z Radomia Arturem

Morozem i Krzysztofem Witerskim.

Tym razem radomianie nie dali rady

m³odszym zawodnikom z Kowali.

Najpierw Krzysztof Witerski prze-

gra³ po bardzo emocjonuj¹cych

koñcówkach setów z Patrykiem

Gucio 1:3, a nastêpnie Artur Moroz

uleg³ po zaciêtej walce Tomaszowi

Kowalczykowi 2:3.

W wielkim finale 18-latek Pa-

tryk Gucio pokona³ starszego kole-

gê Tomasza Kowa lczyka 3 :1

i otrzyma³ puchar Prezesa Klubu

LUKS Kowala.

Koñcowe wyniki: Æwieræfina³y:

Patryk Gucio - Pawe³ Michalczewski

3:0, Krzysztof Witerski - Miros³aw

Pachniewski 3:1, Artur Moroz -

Stanis³aw Wiêcaszek 3:1, Tomasz

Kowalczyk - Tomasz Œwitka 3:1.

Pó³fina³y: Partyk Gucio - Krzysztof

Witerski 3:1 , Tomasz Kowalczyk -

Artur Moroz 3:2. Fina³: Partyk

Gucio - Tomasz Kowalczyk 3:1.

Zaczynaj¹ siê emocje
Ju¿ w niedzielê pi³karze amatorzy z terenu gminy Kowala rozpoczn¹

walkê o mistrzostwo gminy i puchar wójta S³awomira Stanika.

Zmagania toczyæ siê bêd¹ po

raz ósmy. Impreza co roku cieszy

siê ogromn¹ popularnoœci¹ zarów-

no ze strony kibiców jak i samych

pi³karzy. Emocje s¹ równie du¿e,

co w zawodowych rozgrywkach,

gdzie na co dzieñ uczestniczy

A-klasowa Zorza Kowala.

Do udzia³u w tegorocznym tur-

nieju zg³osi³o siê osiem dru¿yn: Ro¿-

ki, Ludwinów, Kotarwice, M³odocin

Mniejszy, Mazowszany/Huta Mazow-

szañska, Bardzice, Kosów, Maliszów.

Zespo³y zosta³y rozlosowane

i podzielone na dwie grupy. W pier-

wszej grupie zagraj¹: Maliszów,

Kosów, Bardzice, Ludwinów, nato-

miast do drugiej grupy trafi³y: Ro¿ki,

Mazowszany/Huta Mazowszañska,

Kotarwice, M³odocin Mniejszy.

Pierwsze mecze zostan¹ roze-

grane ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê na

boisku przy Publicznej Szkole Pod-

stawowej w Kowali i spotkaj¹ siê:

Bardzice - Ludwinów (godz. 13),

Maliszów - Kosów (godz. 16),

Gru p a I I : M a z o w s z a n y / H u t a

Mazowszañska - M³odocin Mniejszy

(godz. 14.30), Kotarwice - Ro¿ki

(godz. 17.30).

5 czerwca zaplanowano mecze,

w których zmierz¹ siê zwyciêzcy

grupy I i zwyciêzcy grupy II.

Warto przypomnieæ, ¿e rok temu

w fina³owym spotkaniu dru¿yn

z Ro¿ek i Bardzic lepsza okaza³a

siê po raz trzeci z rzêdu dru¿yna

z Ro¿ek. Mecz w regulaminowym

czasie zakoñczy³ siê wynikiem

bezbramkowym. W serii rzutów

karnych zwyciê¿y³a jedn¹ bramk¹

dru¿yna z Ro¿ek. Teraz zespó³ ten

równie¿ nale¿y do faworytów

imprezy.

Kilika dni temu w Kowali odby³y siê III Gminne Biegi Prze³ajowe

im. Janusza Korczaka, których organizatorami by³y miejscowa

Publiczna Szko³a Podstawowa w Kowali i dzia³aj¹cy przy tej szkole

ULKS „Jaskó³ka”.

Tradycyjnie zawody odby³y siê

na terenie podworskiego parku.

Uczestnicy walczyli o tytu³ najlep-

szego biegacza w danej kategorii.

Frekwencja uczestników by³a zado-

walaj¹ca. Widaæ, ¿e dzieci wci¹¿

uwielbiaj¹ ruch. Wyniki nie by³y

w tej imprezie najwa¿niejsze, bo

trzeba przyznaæ, ¿e ju¿ sam start

by³ dla uczestników wielk¹ wygran¹.

Zwyciêzcy otrzymali nagrody

w postaci pami¹tkowych statuetek

i medali.

Gmina Kowala dopina najwa¿niejsze tegoroczne

przedsiêwziêcia

Wkrótce zostan¹ ukoñczone najwa¿niejsze inwestycje zaplanowane

w bud¿ecie gminy Kowala w obecnym roku. W Trablicach, Mazowszanach

i Hucie Mazowszañskiej trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ i modernizacj¹

gminnych dróg, a w po³udniowej czêœci gminy powsta³o

ju¿ oko³o 70 przydomowych oczyszczalni œcieków.

Przebudowa drogi w Trablicach

jest ju¿ praktycznie na ukoñczeniu.

Na odcinku ponad 1500 m po³o¿o-

na zosta³a nowa nawierzchnia wraz

z chodnikiem. Koszt inwestycji wy-

niesie oko³o miliona z³otych. Dot¹d

droga by³a w¹ska, gdzieniegdzie

wyboista, st¹d nie mo¿na siê dziwiæ

zadowoleniu mieszkañców, którzy

czêsto w³aœnie t¹ jezdni¹ je¿d¿¹ do

pracy.

ODCINEK W HUCIE

Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ inwesty-

cj¹ w gminie Kowala jest budowa

drogi w Mazowszanach i Hucie Ma-

zowszañskiej. Prowadzona inwes-

tycja wspó³finansowana jest z Na-

rodowego Programu Przebudowy

Dróg Lokalnych, czyli jest to droga

popularnie zwana „Schetynówk¹”.

W ramach zadania na odcinku

2700 metrów w miejscowoœci

Huta Mazowszañska na dotych-

czas o w e j d r o d z e g r u n t o w e j

wykonana zostanie nawierzchnia

bitumiczna, natomiast w Mazow-

szanach zmodernizowany zo-

stanie odcinek o d³ugoœci 730

metrów, zaœ na jego czêœci po-

wstanie chodnik. Dotacja na reali-

zacjê tej inwestycji ze œrodków

wojewody wyniesie 1,15 miliona

z³otych.

W³adze gminy Kowala ju¿ daw-

no zabiega³y o pozyskanie pieniê-

dzy na budowê tej drogi. W tam-

tych rejonach powsta³o wiele no-

wych zabudowañ mieszkalnych

i mieszkañcy mieli dot¹d utrudnio-

ny dojazd do pracy, czy szko³y.

Warto jeszcze dodaæ, ¿e w miej-

scowoœci Maliszów w³adze gminy

Kowala oraz tamtejszy radny, Da-

riusz Chruœlak dopiê³y swego i po-

zyska³y pieni¹dze na budowê 300-

-metrowego, bardzo zniszczonego

odcinka w Maliszewie.

EKOLOGICZNE

OCZYSZCZALNIE

W po³udniowej czêœci gminy

realizowany jest obecnie projekt

budowy przydomowych oczysz-

czalni œcieków. Pierwsze przydo-

mówki powsta³y w Bukowcu i Bar-

dzicach. W pierwszym etapie pro-

jektu, w 2011 roku zbudowanych

zostanie 122 oczyszczalnie, a kolej-

ne kilkadziesi¹t w roku przysz³ym.

Koszt tegorocznej inwestycji wy-

niesie oko³o 1,7 miliona z³otych

i jest w 75 procentach finansowany

z dotacji unijnego Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich.

Mieszkañcy, którzy ju¿ docze-

kali siê przydomowej oczyszczalni

œcieków, nie ¿a³uj¹ i s¹ zadowoleni.
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