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W NUMERZE

Pora¿k¹ 1:2 z Krêpiank¹ w Rzeczniowie rozpo-

czêli nowy sezon pi³karze Zorzy Kowala. W klubie

nikt z tego powodu nie za³amuje r¹k, bo w ostat-

nim czasie zasz³o tu sporo zmian i na efekty trze-

ba bêdzie trochê poczekaæ. W klubie s¹ nowe

w³adze oraz nowy trener. Efekty w postaci dobrej

gry przyjd¹, gdy tylko zespó³ nabierze doœwiad-

czenia.

�CZYTAJ NA STRONIE 4

Od niedawna trwaj¹ prace budowlane w daw-

nej remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Trabli-

cach. Ju¿ za kilka miesiêcy bêdzie tam œwietlica,

która s³u¿yæ bêdzie mieszkañcom tej miejscowo-

œci. To nie pierwsza œwietlica, w któr¹ zainwesto-

wa³y w³adze gminy Kowala. Przypomnijmy, ¿e od

niedawna tego typu obiektem ciesz¹ siê mieszka-

ñcy Kosowa.

�CZYTAJ NA STRONIE 3

Powstanie œwietlica

DOSTALI KOMPUTERY

Mieszkañcy Trablic, zakwalifikowani do

unijnego projektu internetowego, jako

pierwsi otrzymali bezp³atne komputery

wraz z dostêpem do Internetu.

�CZYTAJ NA STRONIE 3

„Echo Kowali”

to dodatek,

w którym

prezentujemy

najwa¿niejsze

i najciekawsze

wydarzenia

w gminie.

Ukazuje siê

raz na dwa

miesi¹ce.

Pora¿ka Zorzy

UCZ¥ SIÊ JÊZYKÓW

W Publicznym Gimnazjum w Parznicach ju¿ w przysz³ym

tygodniu m³odzie¿ uczyæ siê bêdzie jêzyka angielskiego.

Pieni¹dze na ten cel uda³o siê pozyskaæ z Unii

Europejskiej, a twórc¹ projektu by³a Edyta Suwa³a

(na zdjêciu), nauczyciel z Parznic.

�CZYTAJ NA STRONIE 4

J
u¿ w najbli¿sz¹ niedzielê w Kowali odbêdzie siê festyn ro-

dzinny z udzia³em wyj¹tkowych gwiazd. Poprzedzi go in-

scenizacja bitwy pod Kowal¹. Warto przyprowadziæ ca³¹

rodzinê, bo na nudê nikt nie powinien narzekaæ.

Ju¿ po raz pi¹ty w³adze gminy Kowala organizuj¹ na zakoñcze-

nie wakacji festyn dla mieszkañców. Poprzednie imprezy by³y

bardzo udane. Z ka¿dym rokiem by³o coraz lepiej, wiêc jest na-

dzieja, ¿e tegoroczna zabawa bêdzie wyj¹tkowa.

Rok temu uczestników festynu do zabawy porwa³ Krzysztof

Krawczyk. W tym roku gwiazd¹ wieczoru bêdzie Gosia Andrzeje-

wicz, ale nie tylko. Bêd¹ znane w ca³ej Polsce zespo³y Hakuna

Matata, Tercet Egzotyczny, a wieczorem do tañca zagra Bayer

Show. Nie zabraknie te¿ atrakcji dla najm³odszych.

Zanim jednak impreza siê rozkrêci, widzowie bêd¹ mogli

obejrzeæ inscenizacjê bitwy pod Kowal¹, do której dosz³o w

sierpniu 1863 roku. By³a to jedna z nielicznych potyczek, w któ-

rej powstañcy zwyciê¿yli Moskali.

- Zamówiliœmy ju¿ pogodê i wszystkich serdecznie zaprasza-

my - zachêca z uœmiechem S³awomir Stanik, wójt gminy Kowala.

�WIÊCEJ CZYTAJ NA STRONIE 2

�Widzowie bêd¹ mogli obejrzeæ inscenizacjê bitwy pod Kowal¹, do której dosz³o w sierpniu 1863 roku.

Bêdzie bitwa,

bêdzie festyn
� Powstañcy pobij¹ Moskali, a na deser zaœpiewa Gosia

Andrzejewicz - to wszystko ju¿ w tê niedzielê
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W
Œwietlicy Œrodowi-

skowej w Kosowie

odby³o siê drugie

spotkanie rodzinne pod nazw¹

"Kolory lata". Kapryœna pogo-

da nie zepsu³a zabawy uczest-

nikom.

Organizatorzy zabrali dzieci

w kolorowy œwiat letnich prze-

¿yæ. Zaproszono przyby³ych go-

œci do "tramwaju lato" na prze-

ja¿d¿kê. G³ównym celem po-

dró¿y by³o zebranie jak najwiê-

kszej iloœci cukierków za wyko-

nane zadania. Osoba, której

uda³o siê uzbieraæ ich najwiê-

ksz¹ liczbê, mia³a szansê na

wielk¹ letni¹ nagrodê, która

mia³a jej przypominaæ o tym

dniu. Wêdrówka rozpoczê³a siê

od "Spotkania z much¹", w

którym dzieci ze œwietlicy za-

prezentowa³y przygotowane

przez siebie przedstawienie.

Podczas kolejnego z przy-

stanków dzieci mia³y okazjê

nauczyæ siê sztuki lepienia pie-

ro¿ków. Zadaniem milusiñ-

skich by³o rzucenie ulepionym

przez siebie ciastem w œrodek

tarczy symbolizuj¹cej... agre-

sjê. Nastêpnym postojem by³a

prezentacja letnich kapeluszy.

Po g³osowaniu osob¹ o naj-

piêkniejszym letnim kapeluszu

okaza³a siê Agata Zawadzka.

Mecz pi³ki no¿nej by³ kolej-

nym letnim postojem. Do

starcia dosz³o pomiêdzy Dru-

¿yn¹ S³oneczek a Dru¿yn¹

Kwiatuszków. Po d³ugiej i za-

ciêtej walce wygranymi oka-

za³a siê ekipa S³oneczek wy-

grywaj¹c w rzutach karnych.

Odby³a siê te¿ "Bitwa na

g³osy". Mo¿e nie przypomi-

na³a ona telewizyjnego show,

ale by³a ciekawym wyzwa-

niem. Uczestnicy mieli za za-

danie grupowo zmierzyæ siê

na moc swoich g³osów.

Has³em, które miel i jak

najg³oœniej wykrzyczeæ by³o

"Latoo!!!". Po takim krzyku

przyszed³ czas na wy³adowa-

nie swojej si³y w boksie. Zada-

nie okaza³o siê nie lada wy-

zwaniem. Worek bokserski

niekiedy dwa razy swoj¹ wiel-

koœci¹ przewy¿sza³ dzieci.

Kolejny postój mia³ charakter

edukacyjny. Wbrew pozorom

okaza³ siê dla dzieci szalenie

interesuj¹cym. Potem w za-

kresie pier wszej pomocy

uda³o przeszkoliæ siê chêtne

dzieci w udzielaniu pierwszej

pomocy osobom poszkodo-

wanym.

Letni tor przeszkód, gor¹ca

lambada oraz malowanie graf-

fiti to kolejne bardzo udane

punkty festynu w Kosowie. Na

zakoñczenie uczestnicy

wspólnie zasiedli do pieczo-

nych kie³basek.

WIELKIE LETNIE ŒWIÊTOWANIE W KOSOWIE

Spotka³y siê

wszystkie rodziny

Dobra zabawa
� W niedzielê w Kowali V Festyn Rodzinny. Bêdzie inscenizacja

bitwy i wiele atrakcji dla ka¿dego

J
u¿ po raz pi¹ty w³adze gmi-

ny Kowala na koniec orga-

nizuj¹ festyn dla ca³ych ro-

dzin. Tym razem przygotowano

wiele niespodzianek. Impreza od-

bêdzie siê na terenie Centrum

Sportowo-Rozrywkowego, czyli w

miejscu, gdzie znajduje siê nowy

stadion.

Poprzednie festyny rodzinne

w Kowali pokaza³y, ¿e jest olbrzy-

mie zapotrzebowanie na tego ty-

pu imprezy. W ubieg³ym roku za-

wita³ Krzysztof Krawczyk. Jego

piosenki zachêca³y do zabawy

uczestników wszystkich pokoleñ.

Teraz równie¿ program festynu

zak³ada, aby ka¿dy znalaz³ coœ

dla siebie i w dobrej zabawie mo-

gli uczestniczyæ zarówno ci m³od-

si, jak i starsi.

BÊDZIE WOJNA

Zanim rozpocznie siê czêœæ ar-

tystyczna, o godz. 13.15 na "plac

bitwy" wyjd¹ ekipy powstañców,

którzy dzielnie stawi¹ czo³a Mo-

skalom. W ten sposób widzowie

zobacz¹ widowisko historyczne,

nawi¹zuj¹ce do wydarzeñ powsta-

nia styczniowego. Bitwa pod Ko-

wal¹ rozegra³asiêwsierpniu1863

r. i by³a jedn¹ z nielicznych poty-

czek na ziemi radomskiej, w której

powstañcy odnieœli zwyciêstwo.

Tym razem w inscenizacji weŸmie

udzia³ osiem grup rekonstrukcji hi-

storycznej, kawaleria, piechota,

wozy taborowe, a dodatkow¹

atrakcj¹ bêd¹ sceny z udzia³em

mieszkañców w strojach ludo-

wych. Autorem scenariusza oraz

narratorem widowiska bêdzie ra-

domski historyk Przemys³aw Bed-

narczyk. Nie ukrywa on, ¿e tego ty-

pu inscenizacje maj¹ coraz wiê-

ksz¹ rzeszê zwolenników.

- To znakomity sposób, aby

poznaæ historiê swojej okolicy.

Dziœ rzadko mamy okazjê poopo-

wiadaæ swoim dzieciom o tym, co

dzia³o siê wiele lat temu w naszej

okolicy - mówi Przemys³aw Bed-

narczyk.

MUZYCZNE ATRAKCJE

Po zakoñczonej bitwie widzo-

wie swój wzrok skieruj¹ na nowo

wybudowan¹muszlê koncertow¹,

mieszcz¹c¹ siê przy boisku. Do

œwietnej zabawy na rozgrzewkê

porwie uczestników zespó³ Haku-

na Matata. Jest to bardzo cieka-

wa formacja, która œpiewa w jêzy-

kach: swahili, zulu, walof, lingala,

po francusku, portugalsku, an-

gielsku i nie tylko. Graj¹ tak znane

przeróbki, jak "Lambada", "Coco

Jumbo", "Malajka".

Koncertuj¹cy w Polsce od po-

nad 40 lat Tercet Egzotyczny jest

w stanie rozbawiaæ zarówno tych

m³odych, jak i starych. S¹ znani z

takich przebojów, jak "Pamelo

¿egnaj", "Conga, Bonga i Caba-

sa". S³yn¹ te¿ przede wszystkim

z niecodziennych hiszpañskich i

meksykañskich strojów.

Gwiazd¹ wieczoru tego-

rocznego festynu jest bêd¹ca

w ostatnich latach na topie,

m³oda wokalistka Gosia An-

drzejewicz. Artystka nagra³a

takie przeboje, jak "Pozwól

¿yæ", "S³owa" czy "Otwórz

oczy". Jej wystêp rozpocznie

siê oko³o godziny 19.30.

Jak co roku bogaty bêdzie

te¿ program artystyczny dla

dzieci oraz pokaz efektowny

sztucznych ogni. Dla ka¿dego

coœ mi³ego.

Œ
wietlica Œrodowisko-

wa Szansa,

mieszcz¹ca siê w Ko-

wali podsumowa³a okres wa-

kacyjny. Atrakcji nie zabrak³o,

a co najwa¿niejsze dzieci by³y

bardzo zadowolone.

"Wakacje z Szans¹" - to

szereg wyjazdów i zabaw dla

dzieci. Dzieñ pierwszy to zajê-

cia integracyjne po³¹czone z

zabawami i z chust¹ Klanzy

oraz pracami plastycznymi.

Dzieñ kolejny to wyjazd na ba-

sen Neptun do Radomia wraz

posi³kiem, a po powrocie kon-

kurs karaoke.

W œrodê ca³a grupa poje-

cha³a do Ba³towa dziêki

wsparciu takich firm, jak: Mar-

mix, Transluz, Piekarnia Ko-

tarwice, Patrex oraz Cynlut.

Wychowankowie œwietlicy po-

jechali te¿ do Multikina w Ra-

domiu na film pod tytu³em

"Pan Popper i jego pingwiny".

Tydzieñ zakoñczy³ siê zabawa-

mi w Hula-Parku i wizycie w

McDonald's.

Kolejny wakacyjny tydzieñ

rozpocz¹³ siê od gier i zabaw

na basenie w Galerii S³onecz-

nej w Radomiu. We wtorek

dzieci pojecha³y do Kuroz-

wêk, gdzie czeka³o na nas

wiele atrakcji, takich jak:

zwiedzanie pa³acu, safari - bi-

zon czy minizoo. Podopieczni

mieli szansê pobawiæ siê na

placu zabaw, skorzystaæ ze

zje¿d¿alni linowej lub przeje-

chaæ siê na kucyku. Grupa

zwiedza³a te¿ ruiny zamku w

I³¿y oraz pozna³a œrednio-

wieczny, drewniany koœció³ek

w Bardzicach.

Kolejny dzieñ to wyjazd na

warsztaty do Centrum Rze-

Ÿby Polskiej w Oroñsku. Ca³a

akcja zakoñczy³a siê grami i

zabawami w œwietlicy w Ko-

sowie, gdzie odby³o siê uro-

czyste wrêczenie dyplomów i

s³odkich pami¹tek. Podsu-

mowaniem dnia by³o piecze-

nie kie³basek i wspominanie

minionych dni.

Œwietlica Szansa
podsumowa³a wakacje

�Rok temu inscenizacja bitwy by³a bardzo udana i zgromadzi³a rzeszê widzów.

Przemys³aw

Bednarczyk,

organizator re-

konstrukcji bi-

twy pod Ko-

wal¹:

- Z ka¿dym rokiem

staramy siê podno-

siæ poprzeczkê i ro-

biæ coraz lepsze im-

prezy, i równie¿ w

tym roku w Kowali

bêdzie wyj¹tkowo.

Po inscenizacji na

boisku przeniesie-

my siê w okolice

dworu, gdzie trwa³y

walki, aby wystêpo-

waæ w autentycznej

scenerii. Myœlê, ¿e

tego typu insceniza-

cje to najlepszy

sposób na pozna-

nie historii swojej

ma³ej ojczyzny.

Latem 1863 r. w okolicach W¹wolnicy niedaleko Pu³aw zor-

ganizowa³ siê oddzia³ pod wodz¹ Kajetana Cieszkowskego

pseudonim "Æwiek". Faktycznym dowódc¹ oddzia³u by³ major

Murdelio. By³ to kilkusetosobowy, dobrze wyposa¿ony w broñ,

oddzia³ powstañczy. Do³¹czy³ do niego oddzia³ pod wodz¹ Emi-

nowicza. Po rozbiciu partii Czachowskiego w czerwcu 1863,

podpu³kownik Eminowicz sam sformowa³ oddzia³ i do³¹czy³ do

grupy Cieszkowskiego. Razem liczyli ponad 1200 ludzi. W

po³owie sierpnia dostali wa¿ne zadanie przeprawienia siê przez

Wis³ê i udanie siê w kierunku granicy z Galicj¹, aby os³oniæ przy-

bywaj¹ce stamt¹d posi³ki. Przemarsz wojsk do granicy mia³ siê

odbyæ bez prowokowania Rosjan. Noc¹ z 14 na 15 sierpnia po-

wstañcy przeprawili siê przez Wis³ê w rejonie Kazimierza i

zd¹¿ali w kierunku I³¿y. Uda³o siê zachowaæ przemarsz w tajem-

nicy, ale 20 sierpnia pod I³¿¹ dosz³o do przypadkowej strzelani-

ny z wojskami carskimi. Rosjanie ruszyli przeciw powstañcom.

Ci zmienili trasê i maszerowali w kierunku Przytyka. Cieszkow-

ski i Eminowicz zatrzymali siê na skraju wsi Kowala. Powstañcy

nie spodziewali siê w okolicy wojsk rosyjskich. Jednak Rosjanie,

maj¹c informacje o du¿ym oddziale powstañczym, wys³ali prze-

ciw niemu oddzia³y z Radomia. Wojska carskie podpali³y wieœ i

zabra³y siê do rabunku. Wtedy uderzyli powstañcy. Rosjanie

oœwietleni przez ogieñ pal¹cej siê wsi nie mogli zorganizowaæ

skutecznej obrony i ponieœli klêskê.

O Bitwie pod Kowal¹

�Uczestnicy mieli okazjê dowiedzieæ siê jak udzielaæ pierw-

szej pomocy ofiarom wypadków.

S³awomir Sta-

nik, wójt gmi-

ny Kowala:

- Zapowiada siê

bardzo fajna impre-

za, dlatego ser-

decznie zapraszam

mieszkañców nie

tylko naszej gminy,

ale równie¿ wszyst-

kich, którzy lubi¹

dobr¹ zabawê.

Przygotowaliœmy

mnóstwo atrakcji.

Mamy nadziejê, ¿e

pogoda dopisze.

�Gosia Andrzejewicz bêdzie gwiazd¹ tegorocznego festynu

w Kowali.
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Bêdz¹ œwietlica

i droga
� Ruszy³ remont w dawnym budynku remizy w Trablicach.

Trwa te¿ budowa drogi w Hucie Mazowszañskiej

z³otych ma

kosztowaæ ma

modernizacja

dawnego budynku

OSP w Trablicach,

gdzie powstanie

œwietlica. W³adze

gminy nie maj¹

w¹tpliwoœci, ¿e

warto inwestowaæ

w to

przedsiêwziêcie.

N
ajbl i¿szy rok dla

wszystkich polskich

gmin nie jest najlep-

szy, jeœli chodzi o inwestycje.

Mimo to, gmina Kowala zdo-

by³a pieni¹dze na moderniza-

cjê œwietlicy w Trablicach i bu-

dowê drogi w Mazowszanach.

Od niedawna trwaj¹ prace

budowlane w dawnej remizie

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w

Trablicach. Ju¿ za kilka mie-

siêcy bêdzie tam œwietlica,

która s³u¿yæ bêdzie mieszka-

ñcom tej miejscowoœci.

NIE PIERWSZA

ŒWIETLICA

Nie bêdzie to pier wsza

œwietlica, w któr¹ zainwesto-

wa³y w³adze gminy Kowala.

Przypomnijmy, ¿e od niedaw-

na tego typu obiektem ciesz¹

siê mieszkañcy Kosowa.

Z kolei w Trablicach po-

wstanie œwietlica dziêki dota-

cji z unijnego Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich. Ten

zaniedbany przez ostatnie la-

ta obiekt zostanie gruntownie

wyremontowany i przywrócony

mieszkañcom Trablic. Projekt

obejmuje miêdzy innymi zmia-

nê dachu z dwuspadowego na

koper towy oraz przebudowê

parteru wraz ze wszystkimi in-

stalacjami wewnêtr znymi.

£¹czny koszt inwestycji wynie-

sie ok. 200 tys. z³.

DROGA DO SZKO£Y

W Mazowszanach i Hucie

Mazowszañskiej prowadzona

jest inwestycja wspó³finanso-

wana z Narodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych.

Czyli jest to ju¿ kolejna na te-

renie gminy Kowala tak zwana

schetynówka. W ramach zada-

nia na odcinku blisko trzech

kilometrów, w miejscowoœci

Huta Mazowszañska na do-

tychczasowej drodze grunto-

wej wykonana zostanie na-

wierzchnia bitumiczna, nato-

miast w Mazowszanach zmo-

dernizowany zostanie odcinek

o d³ugoœci 730 metrów. Na je-

go czêœci powstanie chodnik

prowadz¹cy a¿ do samej

szko³y w tej miejscowoœci. Do-

tacja na realizacjê tej inwesty-

cji ze œrodków wojewody wy-

nios³a 1.150.000 z³.

- Ta droga by³a dla nas prio-

rytetem na najbli¿szy rok. W

okolice Huty Mazowszañskiej

sprowadzi³o siê wielu nowych

mieszkañców wraz z dzieæmi.

Zale¿a³o nam wiêc, aby droga

do szko³y by³a bezpieczna -

mówi wójt gminy Kowala

S³awomir Stanik.

DESZCZ SP£ATA£ FIGLA

Inwestyc ja n ieco

pr zed³u¿y³a siê w czasie.

Wszystko za spraw¹ desz-

czu, który w lipcu mocno po-

krzy¿owa³ plany. Pracownicy

drogowi kilkakrotnie mieli

zwi¹zane rêce, gdy¿ poziom

wody niebezpiecznie siê pod-

nosi³.

U
rzêdnicy wiêksz¹ wa-

gê powinni przy³o¿yæ

do realizacji zaplano-

wanych projektów. Poprawi³a

siê za to obs³uga interesan-

tów. To najwa¿niejsze wyniki

oceny urzêdników z Kowali.

W œwietlicy w Kosowie od-

by³o siê ostatnie spotkanie

grupy pracowników Urzêdu

Gminy w Kowal i , uczest-

nicz¹cych w projekcie Wspól-

nej Metody Oceny (CAF).

G³ównym efektem kilkumie-

siêcznej pracy zespo³u samo-

oceny jest diagnoza mocnych

i s³abych stron urzêdu, sta-

nowi¹cych podstawê do for-

mu³owan ia pro jektów

usprawnieñ jego funkcjono-

wania.

Przypomnijmy, ¿e Urz¹d

Gminy w Kowali przyst¹pi³ do

krajowego projektu systemo-

wego MSWiA: "Przygotowanie

jednostek samorz¹du teryto-

r ia lnego do stosowania

Wspólnej Metody Oceny (CAF)

w procesie mierzenia poten-

cja³u i dokonañ, poprzez szko-

lenia pracowników i pomoc do-

radcz¹".

Samoocena oparta o mo-

del CAF dostarcza informacji

bêd¹cych podstaw¹ do dosko-

nalenia funkcjonowania urzê-

du, poprzez identyfikacjê moc-

nych stron, obszarów do do-

skonalenia i wdra¿anie zbioru

dobrych praktyk.

Celem projektu jest upo-

wszechnienie metody CAF

(ang. Common Assesment

Framework) jako komplekso-

wego narzêdzia zarz¹dzania

jakoœci¹ w urzêdach jedno-

stek samorz¹du terytorialne-

go. Jest to metoda ca³oœcio-

wego przegl¹du funkcjonowa-

nia instytucji z uwzglêdnie-

niem anal izy wyników jej

dzia³alnoœci oraz potencja³u

organizacyjnego.

- Z projektu CAF, w którym

braliœmy udzia³ wynika, ¿e

bardzo poprawi³a siê jakoœæ

obs³ugi interesanta w na-

szym urzêdzie. Z drugiej stro-

ny pracownicy powinn i

po³o¿yæ wiêkszy nacisk na re-

alizacjê wczeœniej opracowa-

nych projektów - mówi Woj-

ciech Æwierz, sekretarz gmi-

ny Kowala.

JAKIE S¥ S£ABE I DOBRE STRONY URZÊDNIKÓW Z KOWALI? ODPOWIEDZI SZUKALI

SAMI PRACOWNICY

Rzetelna samoocena pracy

„T
rzymaj¹c siê za

rêce mo¿emy

wiêcej” - to kolej-

ny projekt Stowarzyszenia

Wspierania Rozwoju Gminy Ko-

wala, który podbi³ serca eks-

per tów Fundacji Banku Za-

chodniego WBK.

Dziêki otrzymanej dotacji

stowarzyszenie we wspó³pracy

z Gminnym Oœrodkiem Pomocy

Spo³ecznej w Kowali mo¿e roz-

pocz¹æ realizacjê zadañ, któ-

rym przyœwieca idea integracji

dzieci niepe³nosprawnych ze

zdrowymi, prze³amywanie ba-

rier, wspólne dzia³anie oraz

promowanie tolerancji.

Do projektu zaproszono

grupê piêtnaœciorga dzieci

niepe³nosprawnych, ich ro-

dzeñstwo oraz wolontariu-

szy. W ramach projektu prze-

widziane s¹ warsztaty foto-

graficzne i plastyczne dla

uczestników projektu oraz

wspólny, edukacyjny wyjazd

na zamek w Janowcu, pod-

czas którego zostan¹ zebra-

ne materia³y do kolejnego wy-

dar zen ia ar t ys tycznego.

Uwieñczeniem projektu bê-

dzie wystawa prac fotogra-

f i cznych i p lastycznych

wszystkich dzieci, która bê-

dzie otwar ta podczas Œwiato-

wego Dnia Serca organizowa-

nego przez Gminny Oœrodek

Pomocy Spo³ecznej w Kowa-

li.

KOLEJNY SUKCES STOWARZYSZENIA

Podbili serca

ekspertów

M
ieszkañcy Trablic

zakwalifikowani do

unijnego projektu

internetowego, jako pierwsi

otrzymali bezp³atne kompute-

ry wraz z dostêpem do Interne-

tu.

Dziêki dotacji z Programu

Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka w ci¹gu najbli¿-

szych tygodni do sieci inter-

netowej pod³¹czonych zosta-

nie 80 gospodarstw domo-

wych. Z uwagi na bardzo du-

¿e zainteresowanie projek-

tem Urz¹d Gminy w Kowali

ubiega siê o dotacjê na ko-

lejne 250 zestawów kompu-

terowych. Rekrutacja do no-

wego projektu planowana

jest na pocz¹tek przysz³ego

roku.

W ramach realizacji projek-

tu pod nazw¹ www.pomocko-

wala@ ³¹czymy z

przysz³oscia.pl, pod koniec

lipca, pierwszych szeœæ go-

spodarstw otrzyma³o kompu-

ter wraz z dostêpem do Inter-

netu.

Jest to projekt wspó³finan-

sowany przez Uniê Europejsk¹

ze œrodków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regional-

nego. Ca³kowita wartoœæ pro-

jektu wynosi 759.090 z³.

80 gospodarstw zakwalifi-

kowanych w wyniku rekrutacji,

która odby³a siê na pocz¹tku

stycznia, w najbli¿szym czasie

uzyska bezp³atnie komputer

wraz z dostêpem do Internetu.

Do korzyœci wynikaj¹cych z

udostêpnienia Internetu gru-

pie docelowej, nale¿y zaliczyæ

przede wszystkim przeciw-

dzia³anie wykluczeniu

spo³ecznemu i informacyjne-

mu tej grupy dziêki mo¿liwoœci

udzia³u w nowoczesnym ¿yciu

gospodarczym, komunikacji z

innymi, mo¿liwoœci podjêcia

pracy z wykorzystaniem kom-

putera i Internetu w domu czy

mo¿liwoœci wykonywania po-

wszechnych czynnoœci ¿ycio-

wych, jak zakupy przez Inter-

net i dostêp do ofert pracy. Re-

alizacja projektu zapobiega

marginalizacji spo³ecznej,

u³atwi grupie docelowej

sprawne funkcjonowanie w

zmieniaj¹cej siê szybko rze-

czywistoœci. W marcu wszyscy

beneficjenci uczestniczyli w

14-trzydniowych szkoleniach z

zakresu obs³ugi komputera i

Internetu.

�Wœród osób spe³niaj¹cych kryteria znalaz³a siê Alina Ko-

czan z Trablic, która bêdzie mog³a wraz z rodzin¹ korzystaæ z

komputera wraz z Internetem.

DOSTALI KOMPUTERY Z DOSTÊPEM

DO INTERNETU

Szczêœciarze

z Trablic

S³awomir Stanik, wójt gminy

Kowala:

- Cieszy mnie, ¿e poprawi³a siê jakoœæ

obs³ugi interesanta. Mamy odm³odzon¹

kadrê, która jest coraz bardziej

kompetentna.

�Budowa drogi w Mazowszanach nie nale¿a³a do

³atwych. Pracownicy mieli problem z budow¹ przepustu,

gdy ze wzglêdu na opady by³y za du¿o wody.

�W Trablicach powstanie nowa œwietlica wiejska.
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G
rupa dzieci z Kowali

pr zebywa³a od

pocz¹tku sierpnia

przez dwa tygodnie na obozie

sportowym judo w £azach nad

morzem.

Podczas zgr upowania

m³odych judoków spotka³y siê

tr zy zaprzyjaŸnione kluby:

MOSiR Turek, Gwardia Pi³a,

PUKS Makowiec oraz dzieci z

Kowali. By³o tam razem 65 za-

wodników judo. Dzieci spê-

dza³y czas æwicz¹c codzien-

nie na macie techniki judo.

Kiedy pogoda pozwala³a,

k¹pa³y siê w morzu i bawi³y na

pla¿y. W mniej pogodne dni

odbywa³y siê wycieczki po

okolicy.

Dzieci bra³y udzia³ w zajê-

ciach na œwietlicy oœrodka. W

drugim tygodniu pobytu poje-

cha³y na wycieczkê do Aqu-

aparku Jan w Dar³ówku. Wszy-

scy wrócili z obozu szczêœliwi i

zadowoleni.

bêdzie liczyæ w

rundzie jesiennej

kadra seniorskie-

go zespo³u Zorzy

Kowala. Zespó³

oparty jest niemal

w ca³oœci na

w³asnych wycho-

wankach.

P
ora¿k¹ 1:2 z Krê-

piank¹ w Rzeczniowie

rozpoczêli nowy se-

zon, pi³karze Zorzy Kowala. W

klubie nikt z tego powodu nie

za³amuje r¹k, bo w ostatnim

czasie zasz³o tu sporo zmian i

na efekty trzeba bêdzie trochê

poczekaæ.

Wynik na inauguracjê roz-

grywek klasy A, jest spor¹ nie-

spodziank¹. Wszak ekipa Krê-

pianki jest beniaminkiem ligi i

rozegra³a na tym szczeblu

pierwszy historyczny mecz. Je-

dyn¹ bramkê dla Zorzy zdoby³

Witaszek.

NOWE TRENER

W klubie z sobotniej pora¿ki

nikt nie robi tragedii, bo jest to

ju¿ zupe³nie inny klub. Znany w

regionie radomskim szkolenio-

wiec Robert ŒledŸ zosta³ no-

wym trenerem Zorzy.

Szkoleniowiec w œrodowi-

sku trenerskim uchodzi za

œwietnego fachowca. Niegdyœ

pracowa³ w Radomiaku Ra-

dom, Pilicy Bia³obrzegi, nadzo-

rowa³ szkolenie m³odzie¿y w ra-

domskim Okrêgowym Zwi¹zku

Pi³ki No¿nej, a w ostatnich la-

tach skupi³ siê ju¿ wy³¹cznie na

prowadzeniu juniorskich ze-

spo³ów w Orliku Radom. Mimo

wielu propozycji z seniorskich

klubów, nawet z trzeciej ligi,

odmawia³, bo uzna³, ¿e szkole-

nie dzieci daje wiêcej frajdy i

satysfakcji. Tymczasem

dzia³aczom A-klasowej Zorzy

Kowala uda³o siê zachêciæ Ro-

berta Œledzia do pracy z senio-

rami.

Warto dodaæ, ¿e Œledziowi

pomaga Zbigniew Wróbel. Jest

to jeden z najwybitniejszych w

ostatnich latach bramkarzy w

regionie radomskim. Oprócz

tego, ¿e bêdzie gra³, to bêdzie

te¿ pe³ni³ rolê trenera m³odych

bramkarzy w klubie.

NOWE W£ADZE

Nowy szkoleniowiec bêdzie

mia³ wsparcie w nowym

zarz¹dzie, który niedawno wy-

brano w klubie z Kowali. Preze-

sem klubu zosta³ Tadeusz Sko-

pek, a jego zastêpc¹ Bogdan

Piêtak. Poza tym klub otrzymu-

je spor¹ pomoc ze strony w³adz

gminy.

W Kowali zespó³ seniorski

opiera siê w g³ównej mierze na

zawodnikach pochodz¹cych z

terenu gminy. Wiêkszoœæ gra-

czy ma 18-19 lat.

- Efekty pracy przyjd¹ za rok

za dwa, kiedy ci ch³opcy na-

bior¹ doœwiadczenia. Na razie

w pierwszym meczu nie mo-

gliœmy zagraæ w najmocniej-

szym sk³adzie, bo zrozumia³e

jest, ¿e czêœæ zespo³u goni za

prac¹ w wakacje albo po pro-

stu jeszcze nie wróci³a z wypo-

czynku. W kolejnych spotka-

niach powinno byæ lepiej. Poza

tym mocno stawiamy na szko-

lenie m³odzie¿y. Zg³osiliœmy do

rozgrywek dru¿yny z roczników

2000, 2001 i 1997 - mówi wi-

ceprezes Piêtak.

Dziœ Zorza gra mecz drugiej

rundy Pucharu Polski z Cen-

trum Radom. W lidze najbli¿-

sze dwa mecze zagra na wyjaz-

dach i to dwukrotnie w Kozieni-

cach. Najpierw zmierzy siê z re-

zerwami Energii Kozienice Ja-

ników, a potem z MKS Kozieni-

ce.

To ca³kiem nowy klub
� Zorza Kowala ma nowego trenera i prezesa. Zbigniew Wróbel bêdzie pracowa³ z bramkarzami.

Falstart w Rzeczniowie

�Zbigniew Wróbel, niegdyœ golkiper Radomiaka, zdecydowa³

siê broniæ w Zorzy i jednoczeœnie szkoli m³odych bramkarzy.

�Pi³karzeZorzy (czarne stroje)wokresie przygotowawczymgralimiêdzy innymi zProchemPionki.

�Dzieci z Kowali pozna³y tajniki judo.

Dzieci z Kowali trenowa³y judo na obozie sportowym

SPRAWDZILIŒMY

Nowa kadra Zorzy

Prezes: Tadeusz Skopek. Trener: ROBERT ŒLED�. Kadra ze-

spo³u: Sebastian Bator, Grzegorz Chodakowski, Adrian Gro-

siak, Hubert Grzyb, Karol Jakubczyk, Robert Kamiñski, Patryk

Masiarz, Bartosz Piêtak, Wojciech Pyrgiel, Micha³ Rogala, Ma-

ciej Ró¿añski, Wojciech Rusinowski, Krystian Rychlicki, Micha³

Skalski, Bartosz ŒledŸ, Konrad Stêpieñ, Artur Szymanek, Mate-

usz Wachnicki, Mateusz Witaszek, Zbigniew Wróbel.

Zobacz >

Wszystko o grze Zorzy w

serwisie Pi³ka No¿na na

�

WWW.ECHODNIA.EU/PILKARADOM

INTERNET

O
d przysz³ego tygo-

dnia w Publicznym

Gimnazjum w Par -

znicach odbywaæ siê bêd¹

zajêcia jêzykowe w ramach

dwóch unijnych projektów:

"Kowala w Europie - uczymy

siê jêzyków obcych" i "Eg-

zamin gimnazjalny z jêzyka

angielskiego nie jest trud-

ny".

Projekty wspó³f inanso-

wane przez Uniê Europejsk¹

z Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego w ³¹cznej kwo-

c i e 100 t ys . z ³ . I ch po-

mys³odawc¹ jest Edyta Su-

wa³a, nauczyciel z Publicz-

nego Gimnazjum w Parzni-

cach.

- Projekt obejmie ponad

80 dzieci. Zaczynamy ju¿ w

przysz³ym tygodniu. Pocie-

szaj¹ce jest to, ¿e m³odzie¿

coraz chêtniej uczy siê jêzy-

ków obcych. Zdaj¹ sobie

sprawê, ¿e œwiat jest dla

nas otwar ty i tylko dziêki

znajomoœci jêzyka obcego

mo¿emy szybko odnaleŸæ

siê w zagranicznej rzeczywi-

stoœci - mówi Edyta Suwa³a.

Uczestnicy zajêæ bêd¹ po-

dzieleni na szeœæ grup, w

której ka¿da liczyæ bêdzie

oko³o 12 osób. Uczniowie

klas pier wszych i drugich

bêd¹ mogli szlifowaæ jêzyk

angielski, zaœ ci z klasy trze-

ciej znacznie lepiej przygo-

tuj¹ siê do egzaminu gimna-

zjalnego. Projekt zakoñczy

siê w grudniu.

NOWE PROJEKTY EDUKACYJNE

DLA GIMNAZJALISTÓW

Zachêta do nauki

jêzyków obcych


