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LUDZIE

Z DRUGIEJ STRONY
Bar t³omiej Stawiarski zosta³ nowym so³tysem Kor zennej zastêpuj¹c
Rober ta Zielenia, któr y zrezygnowa³ z pe³nienia tej funkcji. Poza
nim o funkcjê so³tysa ubiega³a siê jeszcze jedna osoba, ale mieszkañcy opowiedzieli siê za jego kandydatur¹ oddaj¹c na niego
zdecydowan¹ wiêkszoœæ g³osów.
Ojciec Bar t³omieja Stawiarskiego by³ so³tysem przez 36 lat. Syn
chce go godnie zast¹piæ i zapowiada zaanga¿owanie w pracê dla
so³ectwa. Za najpilniejsze uwa¿a dokoñczenie remontów dróg,
utwardzenie placu parkingowego przed szkol¹. Liczy na dobr¹
wspó³pracê z w³adzami gminy.
Ma piêcioro dzieci (trzy córki i dwóch synów), ¿onê Leokadiê,
pracuje jako kierowca w Centrum Kultur y w Korzennej, a ponadto
ma szeœciohektarowe gospodarstwo.

KRÓTKO

(p)

ROZMOWA ____________________ STANIS£AW PRZYCHOCKI

Pieni¹dze
dla stra¿aków
Stawkę 15 złotych za godzinę pracy
podczas udziału w akcji ustaliła dla strażaków-ochotników z naszej gminy Rada
Gminy w Korzennej. Tyle samo otrzymywać będą fajermani za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Decyzja w tej sprawie jest efektem
zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, które wprowadzono z końcem
sierpnia bieżącego roku. Najważniejsza
z nich gwarantuje członkom OSP uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego za
udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach. Zgodnie z ustawą ekwiwalent
ten nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W chwili podejmowania uchwały
przez Radę Gminy maksymalna stawka
wynosiła 16,86 zł za godzinę.

Wspólny wysi³ek
Sto pięćdziesiąt tysięcy złotych przeznaczono z budżetu gminy na dotację
celową dla gminy Chełmiec. Pieniądze
zostaną wykorzystane na dofinansowanie robót odtworzeniowych na drogach
gminnych zniszczonych w trakcie budowy magistrali Nowy Sącz – Koniuszowa oraz na remont drogi Paszyn – Jodłowa Góra. Wyremontowana droga
służyć będzie także mieszkańcom gminy.
(p)
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Pierwsze dochody
- Ju¿ w miesi¹c po objêciu przez Pana funkcji prezesa PUK odnotowa³ dochód…
- To na pewno mi³o mieæ taki wynik na starcie. W mojej opinii nie da siê kierowaæ tego
typu form¹ siedz¹c za biurkiem. Tu trzeba
byæ na miejscu, w terenie i dogl¹daæ postêpy prac dopinguj¹c ludzi. Dla mnie to
nic nowego, ja to wrêcz lubiê, bo przez
dwadzieœcia lat pracowa³em w terenie.
- Ale trzeba te¿ mieæ zlecenia…
- Tych nie brakuje. Roboty mamy a¿ nadto.
Z jednej strony drobne prace remontowe i
budowlane takie jak place zabaw, z drugiej
utrzymanie dróg i administrowanie sieci¹
wodoci¹gow¹ wraz z wykonywaniem przy³¹czy i wiele innych prac.
- Przysz³oœæ rysuje siê zatem w ró¿owych
barwach?
- Chcia³bym, ¿eby tak by³o. S¹dzê, ¿e
przedsiêbiorstwo powinno szukaæ dochodu w kilku dziedzinach. Na pewno trzeba zabiegaæ o mniejsze inwestycje, bo
na wiêksze nie mamy jeszcze wystarczaj¹co du¿o ludzi i odpowiednio du¿o specjalistycznego sprzêtu. Warto te¿ poszerzaæ zakres prac dotycz¹cych utrzymania dróg, bo to jest dziedzina, która gwarantuje wiele zleceñ przez d³ugie lata. Administrowanie sieci¹ wodoci¹gow¹ to
tak¿e bardzo rozwojowa dziedzina. W
dalszej perspektywie trzeba przecie¿
braæ pod uwagê budowê sieci kanalizacyjnej, a te dwie sprawy id¹ ze sob¹ w
parze.
- To gwarantuje, ¿e PUK mocno stanie na
nogi?
- Myœlê, ¿e PUK ju¿ teraz nieŸle sobie radzi, dziêki ogromnej pomocy gminy. Jak
na razie zlecenia, jakie mamy pochodz¹
w wiêkszoœci z tego Ÿród³a.
- Jest ich na tyle du¿o, ¿e istnieje szansa
rych³ego sfinalizowania remontu bazy w
Mogilnie?

Stanis³aw Przychocki z dniem 5
listopada obj¹³ stanowisko
prezesa Przedsiêbiorstwa Us³ug
Komunalnych. Zast¹pi³ na tym
stanowisku Wojciecha Ramsa,
który po dziesiêciu miesi¹cach
pracy ze wzglêdu na stan zdrowia
ust¹pi³ z funkcji. Nowy prezes
mieszka w Posadowej, ma wykszta³cenie œrednie. Wczeœniej
prowadzi³ w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ i pracowa³ w firmie
energetycznej w Krakowie. Pracê
w PUK rozpocz¹³ we wrzeœniu br.
kieruj¹c pracami w terenie.
- Wierzê, ¿e zim¹ uda siê nam zrobiæ tyle,
byœmy mogli ju¿ siê tam ulokowaæ na sta³e. Kto wie, mo¿e w przysz³oœci uruchomimy tam dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹
dla rolnictwa.
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WYDARZENIA
Leszek Skowron w gronie najlepszych wójtów Ma³opolski

Wójt z kapeluszem
Nagroda
dla zespo³u

Udanie zadebiutowa³ Leszek
Skowron w plebiscycie Polski
Gazety Krakowskiej na Najlepszego Wójta Ma³opolski. Poparcie
czytelników gazety by³o na tyle
du¿e, ¿e wójt naszej gminy
znalaz³ siê w gronie dzisiêciu
laureatów.
Organizowany przez gazetę plebiscyt
ma już długą tradycję. Zawsze o laurach
dla wójtów decydują czytelnicy przysyłając kupny, na których głosują na swojego
kandydata. Wójt Leszek Skowron po raz
pierwszy wziął udział w plebiscycie. De-

biut wypadł okazale. Liczba głosów oddanych na jego kandydaturę pozwoliła
mu zająć szóste miejsce i znaleźć się
wśród dziesięciu laureatów nagradzanych przez organizatorów symbolicznym
kapeluszem. Oficjalne rozstrzygnięcie
plebiscytu odbyło się podczas specjalnej
gali w Wierzchosławicach – rodzinnej wsi
wybitnego działacza ludowego Wincentego Witosa. Wśród gości uczestniczących
w uroczystościach nie zabrakło parlamentarzystów i przedstawicieli świata
polityki z Waldemarem Pawlakiem, byłym premierem pełniącym obecnie funkcję ministra gospodarki w rządzie Donalda Tuska.

- Echo Korzennej: Pierwszy start i od razu
sta³ siê Pan posiadaczem kapelusza. Zaskoczenie?
- Leszek Skowron: Ogromne. Prawdê powiedziawszy ju¿ samo zg³oszenie mnie do
plebiscytu by³o zaskakuj¹ce, bo jego
uczestnicy w wiêkszoœci to samorz¹dowcy z d³ugoletnim sta¿em. Moje doœwiadczenie pod tym wzglêdem jest bardzo
skromne i nie spodziewa³em siê, ¿e
komuœ w ogóle przyjdzie do g³owy, by zg³aszaæ moj¹ kandydaturê.
- Echo: Jak Pan przyj¹³ ostateczne wyniki?
- L.S.: Z wielkim zaskoczeniem i uczuciem
prawdziwej satysfakcji, ale muszê podkreœliæ, ¿e nie czujê siê jedynym adresatem
tego wyró¿nienia. Nie mam w¹tpliwoœci,
¿e to wyró¿nienie dla ca³ego zespo³u ludzi, którym przysz³o mi kierowaæ. Bez ich
zaanga¿owania i ofiarnoœci w pracy na
pewno nie by³oby tego kapelusza.
- Echo: Trofeum chyba siê Panu bardzo
spodoba³o, bo w pierwszych dniach chêtnie je Pan prezentowa³?
- L.S.: A komu by siê nie spodoba³o? Ka¿dy dobrze siê czuje uzyskuj¹c jakieœ nagrody, a ja pod tym wzglêdem nie ró¿niê
siê od innych. Publiczna prezentacja trofeum mia³a natomiast podkreœliæ, ¿e nagroda jest efektem pracy zespo³u a nie
jednego tylko cz³owieka.
- W przysz³ym roku te¿ Pan spróbuje powalczyæ?
- L.S.: Wszystko w rêkach mieszkañców.
Jeœli uznaj¹, ¿e na to zas³ugujê, to bêdzie mi na pewno mi³o…

(p)

Pomoc dla poszkodowanych
Piętnaście tysięcy złotych postanowiła przekazać Rada Gminy Korzenna sąsiadom z Powiatu Lublinieckiego na usuwanie skutków trąby powietrznej, która przeszła przez
tamten teren w sierpniu bieżącego
roku. To forma rewanżu za wsparcie, z którego gmina korzystała
przed kilkoma laty.
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O pomoc do samorządu gminy zwrócił się starosta powiatu lublinieckiego
Joachim Smyła. W przesłanym piśmie
zaznaczył, że wsparcie ma być przeznaczone dla mieszkańców, którzy ucierpieli wskutek kataklizmu.
Korzeńscy radni na apel odpowiedzieli bez wahania. Przed siedmioma laty Gmina Korzenna, która

ucierpiała wskutek powodzi, także
poprosiła o pomoc uzyskując z powiatu lublinieckiego 14 tys. zł. Teraz ma okazję odwdzięczyć się w podobny sposób.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy mogą sobie udzielać tego rodzaju pomocy.
(p)
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WYDARZENIA

Œwiêto Niepodleg³oœci w Siedlcach

W ho³dzie bohaterom
Z³o¿enie kwiatów pod tablica w
Siedlcach upamiêtniaj¹c¹ œmieræ
dr Szczepana NiedŸwiedzia
zamordowanego przez S³u¿bê
Bezpieczeñstwa dzia³acza PSL
by³o kulminacyjnym punktem
obchodów 90. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci. - Nie zapomnimy o jego ofierze. Bêdziemy
czciæ pamiêæ wszystkich, którym
zawdziêczamy woln¹ Ojczyznê –
mówi³ Leszek Skowron, Wójt
Gminy Korzenna.
Niepodległościowe uroczystości powoli wracają do kalendarza stałych świat w

gminie. W ubiegłym roku hołd poległym
za Ojczyznę oddawano w Bukowcu, gdzie
stacjonowali partyzanci. W tym roku zdecydowano się na Siedlce. To właśnie tutaj doktor Szczepan Niedźwiedź za swój
patriotyzm zapłacił cenę życia. W nocy 1
czerwca 1946 roku oprawcy z Urzędu
Bezpieczeństwa wywlekli go z jego mieszkania na plebani i zamordowali.
W 90.rocznicę odzyskania niepodległości mieszkańcy gminy pamiętali o nim i o
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innych ofiarach walki o wolność Polski
w sposób szczególny.
Tuż przed mszą świętą w intencji Ojczyzny można było posłuchać patriotycznych pieśni i wsłuchać się w słowa poetów zatroskanych losem swojego kraju.
Uczniowie Zespołu Szkół w Siedlcach
obok tradycyjnego montażu słowno-muzycznego przygotowali także pokaz multimedialny poświęcony miejscom narodowej pamięci.
Po mszy świętej, którą w licznej asyście zaproszonych księży odprawił proboszcz parafii w Siedlcach ks. Jan Bajor
uhonorowano lokalnego bohatera. Przy
dźwiękach orkiestry dętej z Mystkowa
zabrzmiał hymn Polski, a potem Apel
Poległych. Wieńce i kwiaty pod tablicą
upamiętniającą dr Szczepana Niedźwiedzia składali członkowie jego rodziny,
zaproszeni goście, uczniowie i mieszkańcy. - Organizując gminne uroczystości
patriotyczne chcemy przywrócić narodowym świętom miejsce, na jakie zasługują.
Jesteśmy to winni wszystkim tym, którzy budowali naszą Ojczyznę, przelewali
za nią krew i oddawali życie – tłumaczył
wójt Skowron. Tłumy uczestniczące w

uroczystości zdawały się być najlepszym
dowodem na to, że jego pogląd w tej sprawie podzielają także mieszkańcy.
Świąteczna atmosfera przeniosła się
potem do świetlicy Centrum Kultury w

Goœcie
Senator RP Stanis³aw Kogut, pos³owie RP: Barbara Bartuœ, Arkadiusz
Mularczyk oraz pose³ ubieg³ej kadencji Edward Ci¹g³o, wicewojewoda
ma³opolski Stanis³aw Sorys, przedstawiciele wojska i policji: Komendant Komisariatu Policji w Grybowie
Dariusz Kotala, przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Korzennej Wies³aw
Kracoñ, cz³onek zarz¹du powiatu
Waldemar Olszyñski.
Siedlcach. Tam przy śpiewie i muzyce
można było posłuchać wspomnień tych,
którzy przez lata musieli śpiewać w kościołach: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie…”
(g)
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WYDARZENIA
Na wigilijnym stole

Transport
bez zmian

Œwiat³o od harcerzy
Œwiat³o Betlejemskie po raz
pierwszy rozb³yœnie na terenie
naszej gminy. W chwili zamykania
tego numeru „Echa” harcerze z
Siedlec i Korzennej powinni
dzieliæ siê nim z mieszkañcami.
Powstałe we wrześniu drużyny harcerskie nie chciały w tej sprawie ze sobą rywalizować i po światło zapalone w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem

gdzie zaproszono przedstawicieli organizacji harcerskich z całego regionu. Tegoroczna akcja przekazywania Betlejemskiego Światła odbywająca się pod hasłem
„Nieśmy płomień braterstwa” poprzez
harcerzy z Siedlcach i Korzennej obejmie
całą gminę i jej mieszkańców. Niezwykły
płomień będzie można odpalić w kościele
w Siedlcach a następnie postawić go na
wigilijnym stole. Światło z Grobu Pańskiego miało także dotrzeć do samorządowych władz. Harcerze planowali po-

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju to coroczna harcerska akcja przekazywania symbolicznego ognia bêd¹cego symbolem ciep³a, mi³oœci, pokoju i nadziei. Zapocz¹tkowa³y j¹ w 1986 r. Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, a dziêki udzia³owi w niej
skautów, akcja obejmuje prawie ca³¹ Europê. Œwiat³o co roku przywo¿one jest z
Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z s¹siednich
krajów. Nastêpnie sztafet¹ trafia do najdalszych zak¹tków kontynentu.
W Polsce akcjê od 1991 roku prowadz¹ harcerze ze Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, którzy odbieraj¹ Betlejemskie Œwiat³o Pokoju od skautów s³owackich na
przejœciu granicznym £ysa Polana w Tatrach. Nastêpnie trafia ono do wszystkich
chor¹gwi, hufców i dru¿yn harcerskich, a za ich poœrednictwem do mieszkañców
miast i wsi. Betlejemskie Œwiat³o Pokoju z r¹k harcerzy uroczyœcie przyjmuje
m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marsza³ek Sejmu i prymas Polski.

dzielić się nim z Wójtem Gminy Korzenna.

cen paliwa duże wydatki czekają na posiadaczy samochodów także w stacjach
obsługi oraz warsztatach naprawczych i
sklepach motoryzacyjnych. Uchwałę pozostawiającą stawki na poziomie roku
bieżącego należało jednak podjąć, bo w
przeciwnym razie automatycznie obowiązywałyby stawki ustalone przez Ministerstwo Finansów. Dla kierowców nie
byłaby to dobra wiadomość, bo podatki
w wersji ministerstwa są znacznie wyższe od tych przyjmowanych przez gminę. Szczegółowe stawki można znaleźć
na stronie internetowej gminy pod adresem www.korzenna.pl

(p)

(p)

Źródło: wikipedia

postanowiły pojechać wspólnie. Symboliczny ogień miały odpalić 15 grudnia w
bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu,

Stawki podatku od środków
transportowych na przyszły rok
przyjęła Rada Gminy w Korzennej.
Uchwałę ze względów formalnoprawnych należało podjąć, mimo że
wszystko zostało po staremu.
Radni uznali, że podwyżek wprowadzać nie należy, bo koszty transportu i
bez tego są wystarczająco wysokie. Obok

Stowarzyszenie po pomoc jeŸdzi do Krakowa

¯YWNOŒÆ ZA DARMO
Cztery tony darmowej ¿ywnoœci
trafi³o od kwietnia do grudnia do
grubo ponad 100 najbardziej
potrzebuj¹cych osób z gminy
Korzenna wskutek dzia³alnoœci
Stowarzyszenia Wspierania
Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli i
Emerytów „Belfer”. Transport z
Krakowa zapewnia samorz¹d
gminy.
Stowarzyszenie „Belfer” świadczy
tego rodzaju pomoc, dzięki współpracy
z Bankiem Żywności w Krakowie zajmującym się dystrybucją produktów pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Zasady jej udzielania są ściśle określone.
Ze wsparcia mogą skorzystać rodziny
spełniające nie tylko kryterium dochodowe. Pod uwagę bierze się też wielodzietność, niepełnosprawność oraz sytuację zawodową, a także wypadki losowe
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takie jak np. choroba. – Rozeznanie w
tej sprawie przygotowywane jest przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korzennej. Na podstawie uzyskanych
tam informacji sporządzana jest lista
zakwalifikowanych do pomocy.
Żywność przywożona jest z Krakowa
mniej więcej raz na dwa, trzy miesiące
i natychmiast trafia do potrzebujących.
– Rozwozimy ją w ciągu jednego dnia –
podkreśla Maria Marcinowska, prezes
Stowarzyszenia „Belfer”. Standardowo
w transporcie znajdują się takie produkty jak: mleko, mąka, cukier, ser
żółty, makarony różnego rodzaju, kasza, dżemy, dania gotowe (konserwy),
a okazjonalnie także żywność o krótkim terminie ważności tak jak aromaty do ciast, kakao czy masy do ciast.
W każdym przypadku Stowarzyszenie musi się szczegółowo rozliczyć z
przekazanych mu darów. Co miesiąc
przygotowywane jest sprawozdanie

zawierające informacje o tym kto, co i
ile otrzymał. Przekazanie żywności jest
szczegółowo udokumentowane w postaci kart wydania, kart produktu i
innych dokumentów potwierdzonych
podpisami korzystających z pomocy. W
sprawozdaniach wymagane są także
dokumenty zaświadczające wysokość
dochodów obdarowanych.
Mimo tych biurokratycznych wymagań zainteresowanie uzyskaniem pomocy w tej formie jest olbrzymie. – Chętnych jest kilka razy więcej niż mamy
teraz pod opieką – potwierdza Maria
Marcinowska, która dowodów na to ma
aż nadto. Ludzie nie tylko dziękują za
pomoc, ale deklarują także duchowe
wsparcie dla animatorów akcji. – Gdy
zachorowałam, to mówili, że się będą
modlić za mnie i kto wie, czy to właśnie
nie to pomogło mi wyjść z choroby? –
komentuje prezes stowarzyszenia.
(gp)
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WYDARZENIA
Nowy rok z nowymi stawkami

PODATKI NIECO W GÓRÊ
Niezbyt przyjemny obowi¹zek
ustalenia stawek podatkowych
na kolejny rok Rada Gminy Korzenna ma ju¿ za sob¹. P³aciæ
trzeba bêdzie wiêcej, ale niedu¿o. W wiêkszoœci przypadków
przyjêto wzrost o 4,2 procent
czyli o wskaŸnik wzrostu cen
towarów i us³ug w pierwszym
pó³roczu bie¿¹cego roku.
Sprawa, która niemal w każdej gminie
wzbudza zwykle sporo emocji tym razem
okazała się pozbawiona jakichkolwiek
kontrowersji. Dokona w trakcie prac komisji analiza wszystkich argumentów
„za” i „przeciw” pozwoliła radnym wyrobić sobie zdanie na tyle dobrze ugruntowane, że w trakcie głosowania nie było
już potrzeby dyskusji.
Generalnie podwyżka jest podyktowana ogólnym wzrostem cen i usług w kra-

ju, który nie jest bez wpływu na możliwości budżetu gminy. Wzrost stawek podatkowych ma zapewnić gminie dochody
na takim poziomie, by możliwe było wykonanie wszystkich ciążących na samorządzie obowiązków, wśród których
szczególne miejsce zajmują inwestycje.
Nieco większy wzrost dotyczy podatku od

Zwolnienia z podatku od nieruchomoœci:
1) budynki mieszkalne po³o¿one na gruntach gospodarstw rolnych z wyj¹tkiem czêœci
budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
2) budynki, budowle i zajête pod nie grunty na potrzeby prowadzenia dzia³alnoœci
kulturalnej z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
3) budynki i zajête pod nie grunty w których znajduj¹ siê mieszkania komunalne,
4) grunty zajête pod drogi rolnicze (oznaczone geodezyjnie „dr”)
budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W
drugim przedziale obejmującym obiekty
o powierzchni do 3 tys. metrów kwadratowych stawki będą w przyszłym roku
wyższe o 8 procent, a w trzecim (po-

Za lokale trochê wiêcej
Najemcy lokali komunalnych
od nowego roku będą płacić
czynsz według nowych, wyższych
stawek. Pierwsza od wielu lat
zmiana to konieczność spowodowana obowiązkiem utrzymania
lokali przez gminę, co wiąże się
z wydatkami, na przykład, na remonty.
Na pierwszy rzut oka podwyżka może
wydawać się duża, ale faktycznie to efekt
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wierzchnia ponad 3 tys. metrów kwadratowych) o 18,75 procent.
Mimo podwyżki niemal wszystkie stawki podatków lokalnych obowiązujące na
terenie Gminy Korzenna będą w przyszłym roku niższe od dopuszczalnego
maksimum. Wyjątkiem jest podatek od
budowli lub ich części związanych z pro-

zaniechania w latach poprzednich. Stawki obowiązujące dotąd ustalono przed
wieloma laty jeszcze przed pierwszymi
bezpośrednimi wyborami wójtów. Potem
nikt tych stawek już nie zmieniał mimo
rosnących cen towarów i usług i spoczywającego na gminie obowiązku utrzymania lokali.
Teraz radni uznali, ze najwyższy czas
urealnić stawki czynszu. Przyjęta przez
radnych podwyżka wciąż jest daleka od
cen obowiązujących na rynku. Pozwoli

wadzeniem działalności gospodarczej. W
tym przypadku podatek pozostawiono na
poziomie tego roku i wynosi on 2 procent
wartości budowli czyli jest równy z dopuszczalnej stawce ustalanej przez Ministerstwo Finansów.
(p)

Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 za
wynajem lokali u¿ytkowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy wynajmowanych na:
- handel .......................................... 7 z³
- apteki ........................................ 10 z³
- gastronomia ............................... 7 z³
- gabinety lekarskie i stomatologiczne ... 4 z³
- telekomunikacja i bank ................ 10 z³
- poczta .......................................... 7 z³
- us³ug ............................................ 5 z³
- inne ............................................. 5 z³
jednak uzyskać nieco więcej pieniędzy na
remonty lokali.
(p)
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Kamienio³om czeka na koncesjê

W£ASNY MATERIA£
NA DROGACH
W dalszym ci¹gu trwa procedura
pozyskiwania koncesji na uruchomienie kamienio³omu w Mi³kowej. Przedsiêbiorstwo Us³ug
Komunalnych mimo to ju¿ teraz
pozyskuje stamt¹d kruszywo,
które w wielu so³ectwach wykorzystywane jest do remontów
gminnych dróg.
Formalnie o wydobyciu kamienia w
Miłkowej nie ma jeszcze mowy. Przepisy pod tym względem są nieubłagane. Do tego konieczna jest koncesja,
której wydanie wymaga spełniania szeregu warunków. PUK od kilku miesięcy stara się o to, ale droga do zakończenia administracyjnej procedury jest
jeszcze dość długa. Mimo to kruszywo
z Miłkowej już teraz służy mieszkańcom przy czym nie ma tu mowy o naruszaniu jakichkolwiek przepisów.

Koszt pozyskania
jednej tony kruszywa
wyniós³ 50 z³.
Powołanemu niedawno do życia
przedsiębiorstwu pomógł szczęśliwy
zbieg okoliczności. Przygotowanie terenu pod wymogi kamieniołomu wymagało zmiany przebiegu instalacji gazo-

wej i telekomunikacyjnej, co wiązało
się z koniecznością skruszenia części
skał. Uboczny efekt tych prac w postaci kruszywa wykorzystano na potrzeby sołectw. W pierwszym etapie pozyskano tym sposobem prawie 670 ton,
w drugim etapie pozyskanego kruszywa było dwa razy więcej. Za każdym
razem kamień trafił do sołectw jako
materiał służący do utwardzenia dróg.
Jego jakość oceniano różnie. Skruszo-

ny kamień pochodzący z wierzchu skały był mocno zwietrzały i sporo do
życzenia pozostawiała jego twardość.
Kamień wydobyty z głębszych warstw
był już znacznie lepszy. O ile jego jakość będzie na tyle wysoka, że bez obaw
będzie go można stosować przy budowie i remontach dróg, to PUK po uzyskaniu koncesji uruchomi regularne
wydobycie.
(p)

W kolejce do wodoci¹gu

Nie czekajcie znowu na suszê!
W długiej kolejce ustawiają się
mieszkańcy naszej gminy zainteresowani podłączeniem do wybudowanej niedawno sieci wodociągowej.
Przeszkodą dla nich nie są nawet
stosunkowo wysokie koszty z tym
związane. Dla mieszkańców odczuwających w poprzednich latach wielokrotnie skutki suszy liczy się
przede wszystkim pewność, że wody
w kranie nigdy im nie zabraknie.
W ciągu czterech miesięcy do sieci podłączono blisko 50 gospodarstw. WłaścicieECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2008

le każdego z nich za usługę muszą zapłacić 15 zł za metr przyłącza oraz koszty
związane z wyposażeniem co przeciętnie
daje kwotę oscylującą wokół 3 tys. zł za
jedno przyłącze.
Stosunkowo wysokie koszty bynajmniej nie zmniejszają zainteresowania
usługą. W Przedsiębiorstwie Usług
Komunalnych w Korzennej z początkiem grudnia było gotowych 20 kolejnych umów wraz z projektami, a 30
dalszych wniosków było w trakcie rozpatrywania.

Oczekujący na wykonanie zlecenia
muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ prace są czasochłonne. Możliwości
techniczne PUK pozwalają na wykonanie maksimum 20 przyłączy miesięcznie.
Wnioski o podłączenie gospodarstw do
sieci warto składać jak najwcześniej, by
w razie ewentualnej suszy nie narazić się
na oczekiwanie w jeszcze większej kolejce. Pracownicy PUK przewidują, że wielu mieszkańców o wykonanie przyłączy
zwracać się będzie dopiero po tym, jak
latem zabraknie im wody w studni. (p)
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INICJATYWY
Nowe zasady pozbywania siê œmieci

Tañsza segregacja odpadów
Segregacja odpadów na terenie
naszej gminy pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku – oto
plan samorządowych władz. Jest o
nie tylko dowód na to, że gmina
zmierza do europejskich standardów, co sposób na utrzymanie dotychczasowych stawek za odbiór i
wywóz śmieci.

Zasady segregacji odpadów są proste.
Do mieszkańców trafiają worki w dwóch
kolorach. Czerwone służyć będą do gromadzenia odpadów metalowych, plastikowych i papieru. Do zielonych worków
ma trafiać szkło. Mieszkańcy sami powinni być najbardziej zainteresowani wprowadzeniem tego systemu w życie, bo to
on gwarantuje im, że ceny odbioru i wy-

wozu śmieci nie wzrosną. W przeciwnym
razie trzeba się będzie liczyć z większymi kosztami.
Zgodnie z przygotowanym planem odbiór segregowanych odpadów odbywałby
się raz w miesiącu. Worki byłoby rozdawane przez sołtysów. Każdy z nich byłby
odpowiednio oznakowany.
(g)

Trzecie miejsce w ma³opolskim konkursie

Janczowa na podium
Trzecie miejsce w kategorii
szkó³ podstawowych w konkursie „Bli¿sze Ojczyzny – Ma³opolska” obejmuj¹cym ca³e województwo ma³opolskie zajê³a
Szko³a Podstawowa w Janczowej. Dziêki projektowi „Piekie³ko – siêgamy do naszych korzeni” w ci¹gu kilku tygodni dowiedzieli siê o Janczowej niejednokrotnie wiêcej ni¿ w ca³ym
dotychczasowym ¿yciu.

komentuje dla nas

Konkurs zorganizowany już po raz
piąty przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i Kuratorium Oświaty w Krakowie cieszył się
sporym zainteresowaniem. W rywalizacji szkół podstawowych wzięło udział
39 uczestników. Zadaniem każdego z
nich było przygotowanie projektu, który pozwoliłby lepiej poznać najbliższą
okolicę i dostrzec w niej nie tylko miej-
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sce zamieszkania, ale źródło wartości
moralnych, intelektualnych i kulturowych.
Marii Kogut, dyrektorowi SP w
Janczowej i Marii Górczyk, nauczycielowi tej szkoły, które przygotowały nagrodzony projekt, zadania konkursu udało się wykonać naprawdę
dobrze. Spotkania z mieszkańcami

Tysi¹c z³otych nagrody dla SP w Janczowej za sukces w
konkursie ufundowa³ Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron. Organizatorzy konkursu uhonorowali autorki projektu
pami¹tkowymi statuetkami i dyplomami
wsi, poszukiwanie dokumentów historycznych, zwiedzanie najciekawszych miejsc przyniosły młodemu pokoleniu zupełnie nowe informacje o
Janczowej. Z ust najstarszych mieszkańców Stefanii Trybuch, Józefa Jarząba i byłego naczelnika gminy Zbi-

Maria Kogut, dyrektor SP w Janczowej
Ten projekt spe³ni³ nasze oczekiwania. Uczniowie
dzisiaj inaczej postrzegaj¹ swoj¹ wieœ, wydaje siê,
¿e zyska³a w ich oczach inn¹ wartoœæ. To ju¿ nie
tylko miejsce z kilkoma domami, ale kawa³ek
historii. Uda³o siê zainteresowaæ uczniów kultur¹
regionaln¹, uczniowie przynosz¹ nauczycielom
stare œpiewniki nale¿¹ce do babci lub dziadka,
rêcznie spisane i pytaj¹ pani¹ czy mogliby siê
uczyæ z nich, bo babcia mówi³a im, ¿e to fajna
piosenka. Oznacza to, ¿e uczniowie zaczêli
rozmawiaæ z rodzin¹ o swojej miejscowoœci. Uda³o
nam siê te¿ pokazaæ alternatywne sposoby
spêdzania wolnego czasu dla telewizji i komputera. Uczniowie zostali oderwani od monotonii
telewizyjnej i zaczêli wykorzystywaæ komputer nie
tylko do gier, ale tak¿e do przygotowywania
informacji i multimedialnej prezentacji o swojej
miejscowoœci.
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gniewa Szewczyka dowiedzieli się o
istnieniu przed laty dworu w Janczowej, który w trakcie rabacji stał się
przedmiotem ataku chłopów. Doszło
tam nawet do samosądu na właścicielu ziemskim, którego chłopi zamordowali przecinając go piłą.
Interesującym odkryciem stały się
dawne tańce i piosenki. Melodie znane

przez dziadków nucili teraz ich wnukowie chętnie sięgając do dawnych
śpiewników i ucząc się tańców ludowych.
Sporo miejsca poświęcono „Piekiełku” – przysiółkowi na granicy z Miłkową, z którym wiążą się liczne legendy. Wspominano mieszkańców Janczowej, a efektem poszukiwań rodzinnych
korzeni były drzewa genealogiczne.
Mnogość materialnych świadectw
historycznych stała się powodem
utworzenia w szkole Regionalnej Izby
Pamięci. W krótkim czasie wypełniła
się ona eksponatami przynoszonymi
przez dzieci. Dzisiaj można w niej
oglądać dawne sprzęty gospodarstwa
domowego takie jak chomąto, maślniczkę, jarzmo czy moździerz. Jeden
z uczniów podarował bukłak na wodę
z czasów I wojny światowej, ktoś inny
dostarczył akt własności ziemi dla
jednego z mieszkańców Janczowej z
1891 roku.
Efekty pracy uczniowie udokumentowali na zdjęciach i firmach. Materiał
gromadzony w trakcie trwania projektu posłużył do przygotowania multimedialnej prezentacji o Janczowej.
ECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2008
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Nabieraj¹ tempa prace przy obiekcie w Siedlcach

Wspinaczka
po sali
Do koñca roku projekt sali gimnastycznej przy
szkole w Siedlcach powinien byæ gotowy. Oznacza
to, ¿e przyjêty harmonogram prac nie jest zagro¿ony i budowa mo¿e ruszyæ w przysz³ym roku, o
ile gmina pozyska z zewn¹trz pieni¹dze na te cel.

Pierwszy etap prac związanych z salą
gimnastyczną w Siedlcach został zakończony. Przygotowana przez projektantów koncepcja została ostatecznie zaakceptowana przez radnych i po uwzględnieniu uwag merytorycznych pracowni-

ków Starostwa Nowosądeckiego przystąpiono do opracowania projektu technicznego. Nieco zmodyfikowana pierwotna koncepcja sali zakłada wykorzystanie także jednej z jej ścian do celów
rekreacyjnych. Planuje się zamontowanie na niej kosza do koszykówki oraz
ściany wspinaczkowej. W środku poza
boiskiem do gry będzie także miejsce na
niewielką galerię dla publiczności oraz

zaplecze socjalne wraz z szatniami. Całość pomyślana została w ten sposób, by
architektonicznie dobrze korespondowała z bryłą budynku szkoły i nie naruszała walorów krajobrazowych okolicy. Sala wyposażona będzie w niezależne wejście, co umożliwi mieszkańcom
korzystanie z niej w dni wolne od zajęć
dydaktycznych.
(p)

Haft
i szyde³ko
Dwa pierwsze miejsca zajęli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Łyczanej
uczestniczący w gminnym konkursie rękodzieła ludowego o tytuł Złotej Rączki.
W kategorii „szydełkowanie” wygrała
Kamila Szołdra z klasy VI, a I miejsce w
kategorii „hafciarstwo” zdobyła Aleksandra Gargas z klasy IV. Specjalne podsumowanie rywalizacji odbyło się w Szkole
Podstawowej w Miłkowej. Po ogłoszeniu
wyników był czas na pamiątkowe zdjęcie.

ECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2008
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TEMAT NUMERU
Uroczystoœci w Jasiennej

CZTERY POW
ŒWIÊTOWAN
dolnym. W garniturze innego nie będę
ryzykował – komentował. Potem wraz z
innymi przyglądał się testowaniu boiska
piłkarskiego przez przedstawicieli samorządowej władzy. Wykonujący rzut karny wójt Leszek Skowron sprawdził bramkarskie umiejętności przewodniczącego
Rady Gminy Wiesława Kraconia. – Nie
na darmo puściłem ten strzał – śmiał się
potem przewodniczący przypominając, że
Jasienna ma jeszcze kolejne potrzeby.
W szkole popisy sportowe zastąpiono
artystycznymi. Obok okolicznościowej prezentacji były także pokazy taneczne, a do
uczniów dołączyli się dorośli. Ze specjalnym programem wystąpiła kapela mające w składzie także jedną z nauczycielek
szkoły w Jasiennej. Organizatorzy pokaPodczas rozpoczynającej uroczystość zali przy okazji praktyczne zastosowanie
mszy świętej nie było okazji, by się o tym Internetu. Nie mogąc pomieścić wszystprzekonać, bo boisko musiało pozostać kich w ciasnej salce, miejsca dla uczniów
przygotowali w
puste. Dokładnie
tam zaraz po litur- Szko³a w Jasiennej na sztandar czeka³a od holu szkoły, gdzie
gii udali się goście 35 lat. Inicjatywy w tej sprawie podejmo- ustawiono duży teoraz uczniowie i na- wano wprawdzie wczeœniej, ale nigdy nie lewizyjny monitor,
uczyciele. Najpierw mog³y doczekaæ siê szczêœliwego fina³u. na którym można
tradycyjnie poświę- Tym razem pomys³ zosta³ zrealizowany i było na żywo obcono gimbusa i bo- podczas mszy œwiêtej 22 paŸdziernika serwować to, co się
iska, a potem moż- sztandar zosta³ najpier w poœwiêcony, a działo w głównej
sali. Bodaj najwięna było przystąpić nastêpnie wprowadzony do szko³y.
cej emocji było
do
przecinania
wstęgi. Obok oficjeli użytek z nożyczek przy nagradzaniu nauczycieli. Swoje nazrobił także jeden z uczniów szkoły w grody wręczył wójt Skowron, a uczniowie
Jasiennej. Kierującego delegaturą kura- za lata pracy odwdzięczyli się kwiatami.
O coś dla ciała zadbali sponsorzy. Firtorium w Nowym Sączu Władysława
Ścianka obarczono także dodatkowym ma Grand, której właścicielami są Mariosportowym zadaniem: symbolicznym la i Andrzej Grygiel, zaprosiła wszystkich
przebiciem piłki nad siatką. – Skoro tak, na obiad do pobliskiej remizy…
(g)
to wykonam serwis, ale tylko sposobem

Cztery powody do œwiêtowania
mieli uczestnicy uroczystoœci
odbywaj¹cej siê w Jasiennej.
Nauczyciele obchodzili Dzieñ
Edukacji Narodowej, uczniowie
cieszyli siê z nowego gimbusa i
dwóch boisk szkolnych a do
szko³y po raz pierwszy wprowadzono sztandar. Powody do
zadowolenia mia³ tak¿e proboszcz parafii w Jasiennej oraz
parafianie, bo asfaltowe boisko
w niedziele i œwiêta mo¿e pe³niæ
rolê przykoœcielnego parkingu.
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WODY
IA

powiedzieli

TEMAT NUMERU
Andrzej Grygiel,

przedsiêbiorca

Szkoła w Jasiennej ma 123 lata, a niedługo będziemy obchodzić jubileusz 650lecia Jasiennej. Możemy być z tej historii dumni. Wielu wspaniałych ludzi się stąd
wywodzi i to jest dla nas satysfakcja. (…) Myślę, że nie ma złych uczniów, bo miarą
ich wartości jest to, co robią w dorosłym życiu i jak swoją prace wykonują. (…) Razem potrafimy robić wielkie rzeczy. Za lekcję patriotyzmu, za ufundowany sztandar
dziękuję rodzicom i mieszkańcom całej miejscowości. Chciałbym też podziękować
moim nauczycielom, że potrafili ze mną wytrzymać. Uczniom życzę zdobywania tytułów profesorskich i mądrości życiowej

Zbigniew Mi³kowski,

radny powiatowy

Dziękuję za zaproszenie. Tyle pięknych słów padło, że nie wiem, co jeszcze mógłbym do nich dołożyć. Gratuluję tych boisk Wójtowi i Przewodniczącemu, a nauczycielom i Dyrektorowi życzę wszystkiego najlepszego.

Antoni Klimontowski,

dyrektor Banku Spó³dzielczego w Korzennej

Chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie na tę uroczystość. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym życzyć nauczycielom, by waszej pracy towarzyszyła pasja i pasmo sukcesów, uznanie i powszechny szacunek: zarówno uczniów jak i mieszkańców. Rodzicom i uczniom chciałbym pogratulować sztandaru i
życzyć, by był on symbolem świadczącym o zachowywaniu najwyższych wartości.

Józef Mokrzycki,

przedsiêbiorca

„Do niebieskich pował od grud czarnej ziemi już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni…” Od grud czarnej ziemi….
Chciałbym się do Was zwrócić, Uczniowie, byście pamiętali,
że wnieśliście dzisiaj wielką świętość do tej szkoły, przed
którą dyrektor uginał kolan. (…) Dzisiaj świętujecie dzień
nauczyciela i należałoby wspomnieć o naszych wychowawcach. Ja im wiele zawdzięczam, Wy w przyszłości także będziecie mogli tak powiedzieć. Jak dorośniecie i pojedziecie
na studia, to zawsze pamiętajcie o tej szkole, o tej gminie,
bo stąd wyszli wielcy ludzie. Zachowajcie szacunek dla swoich wychowawców.

Wies³aw Kracoñ,

przewodnicz¹cy Rady Gminy w Korzennej

Chciałem podziękować, Panie Wójcie, za to wsparcie. My nie
tylko wyciągamy rękę, ale i sami dużo dajemy. Wielu ludzi pomagało przy budowie tych boisk… Firma Grand bardzo wspomogła to przedsięwzięcie, sam malowałem te słupki od ogrodzenia, remonty drobne wykonaliśmy sami… Serdeczne podziękowania dla kolegów radnych: panowie jestem z was dumny,
że stanowimy jedność. Mając takich ludzi koło siebie wiem, że
warto żyć i warto pracować.

W³adys³aw Œcianek,

p.o. dyrektora delegatury Kuratorium

Oœwiaty w Nowym S¹czu

Jasienna to takie miejsce na ziemi, w którym kiedyś pozostawiłem okruch swojego serca, bo tutaj jako nauczyciel zaczynałem swoją pierwszą pracę w życiu. Tego nie da się wykasować tym bardziej, że to były cudowne czasy, które na trwale
zapisały się w pamięci. W literaturze jest wiele pięknych słów,
współczesna australijska pisarka napisała, że każde znaczące wydarzenie jest
jak bukiet kwiatów, który zasuszamy na pamiątkę. Dlatego i te boiska, i gimbus, i sztandar niech przywołują wspomnienia o ludziach, którzy to ufundowali. Dziękuję tym, którzy ciągle inwestują w rozwój tej szkoły.

Leszek Skowron,

Wójt Gminy Korzenna

Dzisiejszy dzień zapisze się nie tylko w historii szkoły, ale i w historii gminy.
Po 35 latach od momentu nadania szkole imienia ufundowano i poświęcono
sztandar. Dla każdej organizacji, a dla szkoły szczególnie jest on czymś wyjątkowym. Życzę wszystkim, by ten sztandar w tej szkole wyzwalał jak najlepsze
emocje i był najlepszą motywacją dla kadry nauczycielskiej i dla uczniów. Chciałbym pogratulować wszystkim, którzy podjęli trud związany z ufundowaniem
sztandaru. Jesteście jedną z czterech szkół posiadającą własny sztandar. W tym
roku mieliśmy okazję poświęcić trzeci już obiekt sportowy. Gdyby nie zaufanie
jakim darzy mnie Rada, to by nie było takich efektów. Chciałbym podziękować
Radzie za dobrą współpracę.
ECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2008
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Nagrody od wójta dla nauczycieli
Tadeusz Turek, dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej został uhonorowany nagrodą ministra
edukacji narodowej. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej swoje nagrody przyznał nauczycielom także
Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron. W tym roku
otrzymało je sześć osób.

Lista wyró¿nionych
Imiê i nazwisko

Szko³a

Przedmiot

Dariusz Broñczyk

SP w Bukowcu

historia, przyroda, informatyka,
wychowanie fizyczne

Maria Kogut

SP im. Œw. Kingi w Janczowej

matematyka

Grzegorz Kozakowski

SP im. Miko³aja Kopernika w Jasiennej

informatyka, wychowanie fizyczne

Marta Bielak

SP w £êce

kszta³cenie zintegrowane

Iwona Rucha³a

SP w Mi³kowej

jêzyk polski

Jolanta Oleksy

ZS w Mogilnie

jêzyk polski,biblioteka

Podsumowanie projektu w Mogilnie

List do królowej
69 uczniów ze szkó³ w Koniuszowej, Mogilnie i Posadowej Mogilskiej wziê³o udzia³ w projekcie „Z
wizyt¹ u królowej”. W efekcie
poszerzyli swoj¹ znajomoœæ
jêzyka angielskiego, pog³êbili
wiedzê o Wielkiej Brytanii, nauczyli siê tañczyæ i wziêli udzia³
w dwóch wycieczkach.

komentuje dla nas

W projekcie finansowanym w ramach
unijnego poakcesyjnego programu integracji społecznej uczestniczyli zarówno
gimnazjaliści jak i uczniowie szkół podstawowych. W jego ramach mieli dodatkowe zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez doświadczonych i dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami
nauczycieli. W Mogilnie i Koniuszowej
odbywały się one w dwóch grupach dwa
razy tygodniowo, w Posadowej Mogilskiej
utworzono jedną grupę.
Poza zajęciami językowymi uczestnicy
projektu skorzystali także z dwóch wycieczek. Obejrzeli ogród w stylu angiel-

Z oferty skorzysta³o 69 uczniów.

Jolanta Oleksy
dyr. ZS w Mogilnie
Projekt zrealizowano dok³adnie
zgodnie z planem. Dziêki zorganizowanym w jego ramach zajêciom dzieci
œmielej pos³uguj¹ siê angielskim, nie
boj¹ siê tego jêzyka. Nauczyciele
pytali czy mog¹ dalej prowadziæ
podobne zajêcia, a dzieci, zw³aszcza
m³odsze chc¹ siê nadal uczyæ tañczyæ
walca i braæ udzia³ w wycieczkach.
Uczniowie wrêcz ¿yli konkursami.
Cieszê siê, ¿e w zaplanowanym
konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii
uda³o siê zmobilizowaæ uczniów i
wziê³y w nim udzia³ wszystkie gimnazja w gminie.
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Zajêcia prowadzili wykwalifikowani
nauczciele.
skim w Suchej Beskidzkiej oraz przyjrzeli
się jak żyło się królom polskim na Wawelu konfrontując później tę wiedzę z informacjami o siedzibie królów angielskich
zaczerpniętych z literatury i Internetu.
Zasmakowali też w walcu angielskim.
Specjalny kurs poprowadziła wolontariuszka ze szkoły tańca w Nowym Sączu.
W finale wszyscy uczestniczy stanęli do
kilku konkursów, w których musieli wykazać się wiedzą o Wielkiej Brytanii lub

Najlepsi odebrali nagrody.
napisać list do angielskiej królowej. Dla
najlepszych były nagrody, dla pozostałych
dyplomy uczestnictwa i wspomnienia
dobrej zabawy, której nie brakowało podczas zakończenia projektu odbywającego
się w Zespole Szkół w Mogilnie.
(p)
ECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2008
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Konkursowe
sukcesy
Trzydziestu jeden reprezentantów w kuratoryjnych konkursach dla
szkół podstawowych i
gimnazjów na szczeblu rejonowym mieć będzie
Gmina Korzenna. Najwięcej uczniów, którzy przebrnęli przez szkolny etap
konkursu pochodzi z Zespołu Szkół w Korzennej.
W kilklu przypadkach ci
sami uczniowie wywalczyli miejsce w etapie rejonowym w więcej niż jednym
konkursie. Poniżej pełna
lista nazwisk z podziałem
na szkoły i wyszczególnieniem konkursów.

Konkurs o tytu³ Najlepszego Grajka

RYWALIZACJA
Z INSTRUMENTEM
Czterdziestu jeden
uczniów ze szkó³ naszej
gminy wziê³o udzia³ w
konkursie o tytu³ Najlepszego Grajka. Wszyscy
najpierw doskonalili
umiejêtnoœci gry na
instrumentach podczas
warsztatów muzycznych, by nastêpnie
poddaæ swoje umiejêtnoœci pod ocenê profesjonalistów.
Muzyczna rywalizacja była
możliwa dzięki Poakcesyjnemu Programowi Wspierania
Obszarów Wiejskich, z którego sfinansowano przygotowany przez szkołę w Janczowej

projekt „W małej szkole dużo
można”. W trakcie warsztatów prowadzonych przez zawodowych instruktorów
uczniowie opanowywali zasady gry na różnych instrumentach takich jak gitara,
flet, keyboard czy akordeon.
Potem wskutek szkolnych
eliminacji wyłoniono grupę
41 osób, które stanęły do
ostatecznej rywalizacji o
tytuł Najlepszego Grajka.
Osobno oceniano flecistów,
gitarzystów i grających na instrumentach klawiszowych.
Jury pod przewodnictwem
Zbigniewa Prugala po przesłuchaniach wskazało najlepszych instrumentalistów w
każdej z kategorii.
W ocenie jurorów z grą na
flecie najlepiej poradziła sobie

Beata Wolińska ze Szkoły
Podstawowej w Łęce, II miejsce zajęła Justyna Brudzińska
z Łyczanej, a na miejsce III zasłużył Sebastian Porębski z
Trzycierza
W kategorii gitara I miejsce
przyznano Ewelinie Jakubowskiej, II miejsce zajęła Daniela Sierotowicz – obydwie
uczestniczki z Łęki, a III miejsce zapewnił sobie Patryk Tomasiak z Miłkowej
Najliczniej obsadzona kategoria keyboardzistów okazała się zwycięska dla Jakuba Pietrzaka ze Szkoły Podstawowej w Miłkowej. II
miejsce zajął Krzysztof Mordarski z Trzycierza, a III
miejsce przypadło Ewelinie
Gołąb z Łęki.
(p)

PONAD TYSI¥C OSÓB
ZE STYPENDIAMI
Ponad 200 tysięcy złotych
przeznaczonych zostanie na
stypendia socjalne dla uczniów
z terenu gminy Korzenna. Z
pomocy w tej formie skorzystają 1022 osoby. Przeciętnie
na jedną osobę przypadnie po
mniej więcej 50 zł na miesiąc.

Samorząd gminy otrzymał na ten cel z budżetu
państwa ponad 194 tys.. zł.
Z własnego budżetu gmina
dołożyła jeszcze ponad 10
tys. zł. Całą pulę rozdysponowano
ponad
1022
uczniów spełniających wy-
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magane ustawowo kryterium dochodowe wynoszące
351 zł na osobę w rodzinę
według danych aktualnych
na sierpień br. Stypendia
obejmują okres od września
do grudnia br.
(g)

SP w Siedlcach: Klaudia
Biel, Maria Kozak (VI klasa)
(konkurs matematycznoprzyrodniczy)
Gimnazjum w Siedlcach: Hubert Plata (geografia), Iwona Basta (matematyczny), Krzysztof Hornik,
Jan Śliwa, Dawid Kantor (informatyczny), Iwona Basta
(język polski)
Gimnazjum w Korzennej: Edyta Bajerska – kl. 3d,
Maciej Janusz – kl. 3a, Kinga
Nikiel – kl. 3a (język polski),
Konrad Bobakowski – kl. 2c,
Dominik Kasprzyk – kl. 3c,
Kinga Nikiel – kl. 3a, Szymon
Pancerz – kl. 2c, Mirosław
Szewczyk – kl. 2c, Katarzyna
Zieleń – kl. 3d (historia), Karolina Stępień – kl. 3c, Katarzyna Zieleń – kl. 3d (chemia),
Maciej Janusz – kl. 3a (język
angielski), Konrad Bobakowski – kl. 2c, Maciej Janusz –
kl. 3a, Kinga Nikiel – kl. 3a,
Robert Widlak – kl. 1c (Konkurs Interdyscyplinarny
„Wiem więcej”).
SP w Korzennej: Iwona
Zięcina – kl. 5a (konkurs biblijny)
Gimnazjum w Mogilnie:
Kamil Ogorzałek, klasa 3A,
Tomasz Kasprzyk, klasa 3A,
Kamil Ruchała, klasa 3A
(geografia), Kamil Ruchała,
Paweł Sikoń, klasa 3A, (konkurs „Wiem więcej”).
SP w Mogilnie: Marcelina Fyda, klasa 5 (konkurs biblijny)
Gimnazjum w Koniuszowej: Dariusz Ruchała, klasa
3 (informatyka)
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„Lipnioczanie” rz¹dz¹ na konkursach

Zwyciêska passa
Zespó³ „Lipniczanie” mocno
zaznacza swoj¹ obecnoœæ podczas konkursów i festiwali.
Kolejne laury zdobyli zarówno
doroœli jego reprezentanci jak i
zespó³ dzieciêcy. – to efekt
ciê¿kiej pracy na próbach –
podkreœla Maria Jaworecka,
opiekun zespo³u.
Bardzo udany był wyjazd do Rzeszowa
na Międzywojewódzki Konkurs Tańca
Tradycyjnego. W kategorii zespołów „Lipniczanie” zwyciężyli, a w kategorii par
tanecznych Bogumiła Małyk i najstarszy
w zespole Stanisław Szafrański wywalczyli III miejsce.
W trakcie rywalizacji członkowie zespołu mieli okazję przekonać się co znaczy
popularność. Po prezentacji poprzedniego dnia na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam występu z Nowego Sącza
podczas koncertu „A to Polska właśnie”
widownia z Rzeszowa nie miała proble-

„Lipniczanie” poza konkursami uczestnicz¹ w licznych imprezach w kraju i zagranic¹ zapewniaj¹c oprawê artystyczn¹ spotkañ i uroczystoœci. Prezentowali
siê m.in. w Czechach i w Niemczech. Czêste zaproszenia wymagaj¹ intensywnej pracy nad repertuarem. Próby odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu we wtorki
i w pi¹tki. Bior¹ w nich udzia³ tak¿e ci cz³onkowie zespo³u, którzy tak jak Szymon £atka do Lipnicy doje¿d¿aj¹ z Kalwarii Zebrzydowskiej.
mu z rozpoznaniem grupy. „Widzieliśmy
was wczoraj w telewizji” – powtarzano, a
telefony członków zespołu dzwoniły częściej niż zwykle. „Babciu, widziałem Cię
wczoraj w telewizji” – meldował wnuczek
z Zakopanego. Sądecki koncert miał też
widownię poza granicami kraju. Słuchano go, na przykład, we Włoszech i w
Niemczech. – To na pewno miłe mieć
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świadomość, że oglądają nas ludzie w całej Europie – komentują tancerze i śpiewacy z Lipnicy.
Zważywszy na kolejne sukcesy powoli
mogą się pewnie przyzwyczajać do częstszych dowodów swojej popularności. W
Ryglicach w konkursie „O Złotą Podkowę” okazali się ponownie najlepsi. Jurorom przypadła do gustu prezentacja uka-

zująca stary obrzęd weselny, w którym
kulminacyjnym punktem jest pieśń powoźnego wykonywana na wyprowadzenie
z domu pana młodego lub panny młodej.
Kontynuacja dobrej passy w przyszłości jest wielce prawdopodobna, bo „Mali
Lipniczanie” będący naturalnymi następcami swoich rodziców i dziadków także
zbierają świetne recenzje. W konkursie
Muzyk, Instrumentalistów i Śpiewaków
w Podegrodziu młodzieżowa kapela zajęła I miejsce, na drugą lokatę zasłużyły
młodzieżowa i dziecięca grupa śpiewacza,
a Kasia Bulanda w kategorii solistów zajęła III miejsce. W tej samej kategorii
wśród dorosłych wygrała Magdalena Bulanda.
(g)
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Koncerty studentów Instytutu Pedagogicznego PWSZ

Piêkno muzyki i s³owa
Do ostatniego miejsca wype³ni³
siê koœció³ parafialny w Siedlcach podczas koncertu „Wokó³
piêkna” przygotowanego przez
wyk³adowców i studentów Instytutu Pedagogicznego Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w
Nowym S¹czu. Wysoka frekwencja daje nadziejê, ¿e w naszej
gminie wykonywanych na ¿ywo
utworów Jana Sebastiana Bacha
czy Oliviera Messiaena bêdzie
mo¿na pos³uchaæ czêœciej.
Prezentacja łacząca muzykę i poezję
przygotowana na Dni Jana Pawła II zrobiła wrażenie. Ustawiony w czterech
miejscach świątyni chór śpiewający Bogurodzice z zapalonymi świecami w rękach przykuwał uwagę. Potem przestrzenią świątyni zawładnęła muzyka organowa Jana Sebastiana Bacha w interpretacji krakowskiej artystki Anny Dzioby. Był i czas na słowo. Tekstom Jana
Pawła II, Zbigniewa Herberta, Jana
Lechonia i ks. Jana Twardowskiego towarzyszyły starannie dobrane slajdy. A
potem znowu popłynęła muzyka wykonywana przez studentów i uczniów
PWSZ. Na fortepianie akompaniował Andrzej
Józefowski i Mirosław Karwala,
na flecie grała
Iwona Mąka, na
skrzypcach Maria Skoczeń. W
roli solistek wystąpiły: Małgorzata Fornagiel,
Ewelina Piekiel-

na i Ewa Zachwieja, a teksty interpretowały studentki: Agnieszka i Kinga Turek, oraz absolwent Instytutu Pedagogicznego PWSZ Damian Sadowski.
W programie obok Bogurodzicy i
utworów Bacha znalazły się także kompozycje O. Messiaena, J.Pachelbela, J.
Arcadelta, G. Cacciniego, muzyka angielska i polska.
Koncepcję artystyczną koncertu
przygotowały Grażyna Enzinger i Bożena Raszke.
(p)

Rozmowa z Andrzejem Bogda³em, inicjatorem koncertu

Du¿y odzew melomanów
- PWSZ nie kojarzy siê z muzyk¹. Sk¹d
pomys³ na wykonawców wywodz¹cych
siê z tej uczelni?
- Studenci PWSZ maj¹ u mnie w szkole praktyki zawodowe i wiem, co potrafi¹. Sama PWSZ mo¿e z muzyk¹ siê
nie kojarzy, ale jednym z kierunków jest
tam wychowanie muzyczne. Studiuj¹cy tam musz¹ umieæ graæ.
- A Siedlce jako arena koncertu muzyECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2008

ki klasycznej wydaj¹ siê doœæ ryzykownym miejscem.
- O swoim pomyœle powiedzia³em ksiêdzu proboszczowi Bajorowi, a on go
bardzo chêtnie podchwyci³ i okaza³o
siê, ¿e warto by³o. Rozes³aliœmy sporo zaproszeñ i odzew by³ bardzo du¿y.
Koœció³ by³ pe³en ludzi.
- Czy to oznacza, ¿e tego rodzaju koncerty bêd¹ powtarzane?

- Ja na pewno bêdê chcia³ to kontynuowaæ. Jestem muzykiem, w szkole w
Siedlcach jest wielu zdolnych uczniów
i nie mo¿na tego nie zauwa¿yæ tym bardziej, ¿e opinie po koncercie by³y bardzo pochlebne.
- Najbli¿sze plany?
- Koncert kolêd. Przygotowujemy go z
uczniami ju¿ od pocz¹tku listopada, bo
jeœli ju¿ coœ pokazywaæ, to na dobrym
poziomie. Termin nie jest jeszcze wyznaczony, ale zapewne trzeba zak³adaæ, ¿e bêdzie to styczeñ.
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SPORT

Podsumowanie rundy jesiennej
Szkolne cenzurki wystawia drużynom Damian SZCZERBA, LksLiga.info

Orze³ Wojnarowa
ocena: -5
Jedna z najlepszych rund w dziejach
Orła. Piętnaście spotkań bez porażki na
półmetku rozgrywek wystarczyło do zajęcia pozycji wicelidera. Piłkarze z Wojnarowej bez presji awansu zaprezentowali się całkiem nieźle. Odkryciem sezonu
okazał się Marcin Mędoń. Ten do niedawna junior, wdarł się przebojem do pierwszego składu, spisując się rewelacyjnie na
pozycji stopera. Równie znakomity debiut
w seniorach zaliczył ciągle jeszcze junior
Michał Sapalski. Na półmetku rundy jesiennej zastąpił miedzy słupkami Roberta Gołyźniaka i spisywał się na swej pozycji świetnie, aż do czasu odniesienia
kontuzji (pęknięta kość śródstopia), której nabawił się na treningu. Rezultaty
drużyny cieszą tym bardziej, że Orzeł na
boisku zachowuje się zgodnie z zasadami fair play. Jest jedną z drużyn, które
mają na swoim koncie najmniej żółtych i
czerwonych kartek.
PLUSY: Piękny stadion, najskuteczniejsza linia ataku w lidze i wiara w zwycięstwo.
MINUSY: Brak pełnej kadry w meczu
z Galicją, remis z ostatnią drużyną w lidze – LKS Królovią Królowa Górna.

ULKS Korzenna
ocena: +5
Drużyna z Korzennej jest bez wątpienia rewelacją rozgrywek. Mimo iż w
przedsezonowych dywagacjach pojawiała się w gronie faworytów, nikt nie przypuszczał, że dojdzie aż tak daleko. Niepokonana we wszystkich piętnastu me-

czach, pewnie lideruje w tabeli. Największym odkryciem w drużynie jest Rafał
Turski, który przed sezonem przybył do
Korzennej z Librantovii Librantowa i
zdobył aż 15 bramek. Drugim wartym
podkreślenia zawodnikiem jest Sylwester
Szambelan, który strzelił, co prawda
jedną bramkę mniej, ale za to trafiał do
siatki rywali w każdym meczu, w którym
wystąpił. Zespół Korzennej to młoda, a
w zasadzie najmłodsza w lidze kadra. Pod
względem czystości gry Korzenna plasuje się na drugim miejscu w całej lidze,
wyprzedzając nieznacznie Orła. Drużyna
zaprezentowała równą formę od startu do
mety. Remisy w meczach z trudnymi rywalami ( Łużna i Orzeł) zespół wywalczył po dobrzej grze. Korzenna zaprezentowała się jesienią najlepiej od kilkunastu lat, będąc drużyną, której obawiali się
wszyscy. Zdecydowany faworyt, który
wydaje się być na najlepszej drodze do
upragnionego awansu.
PLUSY: Bardzo mało kartek, płynność
gry. Bardzo młoda kadra, przed którą
rysuje się optymistyczna przyszłość. W
zespole panuje rodzinna atmosfera.
MINUSY: Brak zdecydowanej wiary
we własne możliwości.

LKS £êka
ocena: 3
Łęka przed sezonem oddała do użytku
nowy stadion. Działacze zapowiadali walkę Łęki o najwyższe cele. Rozczarowanie
przyszło jednak szybko. Seria porażek i
odległe miejsce w tabeli nie napawały
optymizmem. W końcówce sezonu Łęka
wreszcie zaczęła grać na dobrym poziomie i w dwóch ostatnich meczach odprawiała swoich rywali z kwitkiem apliku-

jąc im konsekwentnie po pięć bramek. Na
miano odkrycia rundy zasłużył Jarosław
Toczek, który wiele razy okazywał się
bohaterem meczu, bez względu na to czy
występował w roli bramkarza czy w roli
pomocnika. Największym rozczarowaniem jesieni był zapewne bramkarz Piotr
Jankisz, który zdecydowanie częściej niż
na wiosnę popełniał błędy kończące się
utratą goli.
Łęka pomimo ambitnych planów nie
zdołała „załapać się” do czołówki. Trener jednak nie robi z tego tragedii, bo dla
niego realnym celem jest miejsce w środku tabeli, co tez udało się uzyskać. Dziewięć porażek, dwa remisy i sześć zwycięstw pozwoliły piłkarzom z Łęki na zajęcie 11 miejsca.
PLUSY: Idzie ku dobremu, dwa efektowne zwycięstwa w końcówce dają nadzieje na lepsze jutro.
MINUSY: Łęka staje się powoli przystanią dla piłkarzy niechcianych gdzie indziej.
Ponadto brak regularnych treningów, czego konsekwencje widoczne są choćby w
postaci kondycyjnych problemów.

Zabawa Sylwestrowa w Korzennej
Sylwestrowe szaleñstwo w Zespole Szkó³ w Korzennej? Czemu nie?.
Organizatorzy – Centrum Kultury w Korzennej – zapewniaj¹, ¿e warto skorzystaæ
z oferty. Pyszne jedzenie, dobra muzyka, mi³a obs³uga i œwietna atmosfera – oto
najwa¿niejsze atuty przygotowywanej tam zabawy. Koszt – 260 z³ od pary. W zamian
uczestniczy otrzymaj¹ trzy gor¹ce dania (filet zapiekany z ananasem i pieczarkami,
kurczak w sosie syczuañskim, barszcz z krokietem), zimne zak¹ski, owoce i ciasta, a
tak¿e szampana, orkiestrê oraz inne niespodzianki. Pocz¹tek imprezy g.19.30.
Bilety do nabycia w Centrum Kultury w Korzennej, a wszelkie informacje w tej sprawie mo¿na uzyskac pod numerem telefonu (0-18) 440 64 70
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SPORT
Sukces nauczyciela z Janczowej

Mogilno chce graæ w lidze

Nowy klub w gminie?
Nowy klub sportowy powstaje na
terenie gminy. Licz¹ca ponad 20
osób grupa inicjatywna w Mogilnie skompletowa³a ju¿ wniosek o
rejestracjê, a w kolejnym sezonie
chce zg³osiæ now¹ dru¿ynê
pi³karsk¹ do ligowych rozgrywek.
Pomysł zrodził się pod wpływem sukcesu w rozgrywkach o Puchar Wójta
Gminy Korzenna. Połączone siły Mogilna i Koniuszowej radziły sobie w nim na
tyle dobrze, że wygrały turniej. Grupa
występujących w drużynie zawodników
rzuciła propozycję utworzenia własnego
klubu w Mogilnie. Idea trafiła na podatny grunt i w krótkim czasie powstała
grupa członków-założycieli stowarzyszenia, pod egidą którego miałby działać
klub.
Statut nie określa szczegółowo charakteru działalności klubu, ale wiadomo, że
przynamniej w początkowej fazie skupiałby się on przede wszystkim na prowadzeniu sekcji piłkarskiej. Powody są

oczywiste. Zwolennicy utworzenia klubu zainteresowani są właśnie tą dyscypliną nie tylko jako jej sympatycy, ale
także jako gracze. Dzisiaj wielu z nich
występuje w różnych klubach mających
swoją siedzibę także poza granicami
gminy. Możliwość gry w klubie działającym na terenie gminy Korzenna to dla
nich bardziej interesujące rozwiązanie.
Debiut nowego klubu w rozgrywanych
w nowym sezonie jest realny. Dokumenty konieczne do rejestracji zostały już
skompletowane i czekają na decyzje administracyjne. Inicjatorzy powołania do
życia nowego klubu uzyskali też od
władz samorządowych wstępną deklarację w sprawie finansowego wsparcia, bez
którego o lidze nie może być mowy.
Problem z brakiem boiska tymczasowo mógłby być rozwiązany poprzez korzystanie z obiektów należących do innych klubów. W grę wchodzi m.in. nowy
obiekt LKS Łęka lub stadion w Korzennej. Docelowo klub miałby zadbać o wybudowanie boiska na miejscu.

Z³oty
Michalik
Z³oty medal podczas Mistrzostw
Œwiata w sportach walki odbywaj¹cych siê w greckim Argos
zdoby³ £ukasz Michalik z Janczowej. To ju¿ kolejne trofeum
mieszkaj¹cego w Janczowej
nauczyciela wychowania fizycznego pracuj¹cego w tamtejszej
szkole.
Zawodnik walczący w dyscyplinie
łączącej elementy karate i kick-boxin-

(pg)

Ligowa pi³ka w hali
Halowa liga pi³karska– to nowa
oferta sportowa w gminie
Korzenna. Inicjatorzy tej formy
rywalizacji – LksLiga.info oraz
Stowarzyszenie „Korzenie” – w
chwili zamykania tego numeru
„Echa” mieli ju¿ trzynaœcie
zg³oszeñ.
Zgodnie z regulaminem maksymalna
liczba drużyn uczestniczących w rozgrywkach to 16. Ostateczny termin
zgłoszeń upływa 23 grudnia 2008 r.

Turniej rozegrany zostanie w dniach od
4 stycznia 2009 do 8 lutego 2009 r. w
hali Zespołu Szkół w Korzennej. Wpisowe w wysokości 150 zł od drużyny
przyjmowane jest w formie gotówki.
Z uwagi na sugestie zainteresowanych udziałem w rozgrywkach organizatorzy dokonali zmiany w regulaminie zezwalającej na udział w grze
zawodnikom z rocznika 1993 i starszym. Nieletni muszą dostarczyć zgodę rodziców. Więcej informacji w tej
sprawie znajduje się na stronie
www.lksliga.info

Zg³oszenia
Pod numerem telefonu: 503 532 757, e-mail: irvin1@o2.pl, gg. 8181483
lub osobiœcie u Damiana Szczerby w Sk³adzie Budowlanym MTM Stró¿e
w Korzennej w godz. od 7 do 16. Zebranie kapitanów dru¿yn w dniu
28.12.08 w œwietlicy CKK w Korzennej godz. 20

Zapisane zespo³y
1.Dream Team - (Niecew), Wicher Mogilno, 3.Stary Team Mogilno , 4.Nova
Niecew, 5.The Boys (Mi³kowa), 6.Stra¿acy Korzenna, 7.KS Królewscy (Wojnarowa), 8.Siedlce - Kamil Groñ, 9.Niecew Góra, 10.Szeliga Team
(Korzenna), 11.Zip Sk³ad (Wilczyska), 12.Olszyñski Team (Korzenna),13.Koczanowicz Team (Korzenna)

(p)

gu wygrał w formule ligt contact w kategorii do 51 kg. W drodze po mistrzostwo pokonał rywali z Włoch, Malty
oraz Irlandii. W tym samych zawodach
zajął trzecie miejsce w formule full contact.
Dla 26-letniego zawodnika to już kolejny sukces sportowy. Wcześniej na
łamach „Echa Korzennej” (listopadgrudzień 2007 i marzec-kwiecień 2008)
informowaliśmy o wywalczonym w angielskim Wocaster tytule Mistrza Europy oraz o brązowym medalu zdobytym w semi-contacie także w greckim
Argos podczas otwartych mistrzostw
tego kraju. W ubiegłym roku poświęciliśmy Łukaszowi Michalikowi, studentowi Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, obszerny materiał
ukazujący jego sportową karierę.
(p)
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GMINNE MISTRZOSTWA
Zwycięstwem reprezentacji szkoły w
Mogilnie i w Siedlcach zakończyła się
rywalizacja gminna w halowej piłce
nożnej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Najlepiej w piłkę

Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w
Koniuszowej, wicemistrz gminy w
pi³ce no¿nej halowej.

Reprezentanci Szko³y Podstawowej w
Mogilnie, zdobywcy mistrzostwa gminy
w pi³ce no¿nej halowej

ręczną grają uczniowie ze szkoły w Siedlcach, drużynowo tenis stołowy w kategorii szkół podstawowych to domena uczniów z Mogilna i uczennic z Lipnicy Wielkiej, a wśród gimnazjalistów

HALOWA PI£KA NO¯NA
szko³y podstawowe
I - SP Mogilno
II - SP Koniuszowa
III - SP Trzycierz
IV - SP Janczowa
gimnazja
I - Gimnazjum Siedlce
II - Gimnazjum Korzenna
III - Gimnazjum Koniuszowa
IV - Gimnazjum Mogilno
V - Gimnazjum Lipnica Wielka
PI£KA RÊCZNA
Gimnazja - ch³opcy
I - Gimnazjum Siedlce
II - Gimnazjum Korzenna
III - Gimnazjum Mogilno
IV - Gimnazjum Koniuszowa
V - Gimnazjum Lipnica Wielka
Gimnazja - dziewczyny
I - Gimnazjum Siedlce
II - Gimnazjum Korzenna
III - Gimnazjum Lipnica Wielka
IV - Gimnazjum Mogilno
V - Gimnazjum Koniuszowa

szans rywalom w odbijaniu piłeczką po
stole nie dają zawodnicy z Koniuszowej. Szczegółowe wyniki zmagań o Mistrzostwo Gminy w tych dyscyplinach
publikujemy niżej.

TENIS STO£OWY DRU¯YNOWY
szko³y podstawowe - ch³opcy
I - SP Mogilno - zespó³ I (Szlag Dominik, Bielak
Mateusz )
II - SP Lipnica Wielka - zespó³ I (Cygnarowicz Daniel, Wielgus Dawid, Gryz³o Szymon)
III - SP Mogilno - zespó³ II (Porêba Pawe³, Pomiet³o Mateusz)
szko³y podstawowe - dziewczyny
I - SP Lipnica Wielka - zespó³ I (Wolak Monika,
G³¹b Karolina, Ciwiñska Marzena)
II - SP Posadowa Mogilska - zespó³ I (Dara Joanna, Natanek Adrianna)
III - SP Lipnica Wielka - zespó³ II (Oleksyk Justyna, G³¹b Aneta, G³¹b Anna)
gimnazja – ch³opcy
I - Gimnazjum Koniuszowa - zespó³ I (Marcisz
£ukasz, Kocio³ek Maciej)
II - Gimnazjum Mogilno - zespó³ I (Przychocki Damian, Chronowski Jakub, Kruczek Krzysztof)
III - Gimnazjum Lipnica Wielka - zespó³ I (Bulanda
Pawe³, Golonka Dawid, Zaj¹c Robert)
gimnazja – dziewczyny
I - Gimnazjum Koniuszowa - zespó³ I (Kmak Adrianna, Sierotowicz Monika)
II - Gimnazjum Siedlce - zespó³ I (Nêdza Sylwia,
Pêksa Iwona)
III - Gimnazjum Mogilno - zespó³ I (Bacia Daria,
Filip Aneta, Chrobak Joanna)

PRZE£AJOWA SI£A
Spore sukcesy odnoszą reprezentanci gminy Korzenna w rywalizacji w biegach przełajowych. Zarówno w Mistrzostwach Powiatu Nowosądeckiego jak i w Mistrzostwach
Województwa Małopolskiego znaleźli się wśród najlepszych.

Szczególnie dobrze prezentują się nasi
biegacze w kategorii gimnazjów. Zawody
powiatowe w biegu na 1500 metrów wygrał Krzysztof Tarasek z gimnazjum w
Mogilnie, a wśród dziewczyn Jolanta Oleś
z tej samej szkoły była druga w powiecie.
Siódme miejsce zajęła z kolei Wioletta

Krzysztof Tarasek (w œrodku)
Kasprzyk reprezentująca także gimnazjum w Mogilnie.
W rywalizacji na szczeblu wojewódzkim Krzysztof Tarasek uplasował się na
IV miejscu, a Jolanta Oleś była szósta.
W kategorii szkół podstawowych w zawodach wojewódzkich siódme miejsce
zajął Sierotowicz z SP w Koniuszowej,
który rywalizował na dystansie 1000
metrów.
Jolanta Oleœ (trzecia od lewej)
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Z OSTATNIEJ STRONY
KURTYNA W GÓRÊ

Prezenty trafi³y do 47 dzieci

Paczki od
œw. Miko³aja
Najpierw były pytania o sprawowanie,
poranną i wieczorną modlitwę, a potem dopiero prezenty. Święty Mikołaj w towarzystwie anioła w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Korzennej spotkał się z kilkudziesięcioma dziećmi, żeby wręczyć im tradycyjne podarunki.
Dzieci wraz z rodzicami czekały cierpliwie, ale
o prezenty nie było łatwo. Święty Mikołaj z długą
brodą i w długich szatach pojawił się na miejscu
punktualnie, ale nie od razu sięgnął po przygo-

MOJA PASJA
Ksi¹¿ki o ró¿nej tematyce o ile mam czas na czytanie.
Poza tym przydomowy
ogródek - nic bardziej nie
odstresowuje ni¿ pielenie,
sianie, kopanie itd., a przy
okazji mo¿na utrzymaæ
dobr¹ kondycjê fizyczn¹.
MOJA ZMORA
Zawodowa - papier y, papiery, papier y....Pr ywatna codzienne gotowanie
zw³aszcza wtedy, gdy na
przygotowanie obiadu ma
siê 20 minut.
MOJA MA£A OJCZYZNA
To oczywiœcie Mogilno.
Pomimo tego, ¿e niektórzy
zw¹ j¹ „kraina wiecznych
wiatrów”, nie zamieni³abym
mojej miejscowoœci na
¿adn¹ inn¹.

towane paczki. Najpierw przedstawił przybyłego z nim anioła tłumacząc go przy okazji za brak
skrzydeł. – Jest jeszcze młody i skrzydła mu dopiero rosną.
Potem zażyczył sobie artystycznych prezentacji. – Umiecie śpiewać kolędy? No to zaśpiewajcie – zażyczył sobie. Zaraz też dostał czego chciał.
Wspólne „Wśród nocnej ciszy…” i „Przybieżeli
do Betlejem” wystarczyło, by przystąpić do rozdawania prezentów. Zanim paczki znalazły się
w rękach dzieci, każde musiało jeszcze odpowiadać na indywidualne pytania. – A „Aniele Boży”
kiedy ostatnio raz mówiłaś? A mamusi słuchasz,
w szkole dobrze się uczysz? – dociekał brodaty
darczyńca. Na niektórych maluchach dociekliwe pytania i głaskanie brodą zrobiły na tyle groźne wrażenie, że polały się nawet łzy. Sposób na
ich otarcie był jednak prosty: paczki z prezentami. Dzięki pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która rozdysponowała na ten cel pieniądze z budżetu gminy, można było wspomóc św. Mikołaja w przygotowaniu 47 paczek. Trafiły one do najbardziej
potrzebujących dzieci z całej gminy.

Jolanta
Oleksy

MOJA S£ABOŒÆ
Jest ich ca³e mnóstwo...
MÓJ NAJSZCZÊŒLIWSZY
DZIEÑ W ¯YCIU
Ka¿dy dzieñ jest dla mnie na
swój sposób szczególny.

cytat numeru

Œwiêty Miko³aj czasem budzi³ pewne obawy...

MOJE MARZENIE
Du¿o wolnego czasu nieprzerywanego dŸwiêkiem
telefonu. A z tych bardziej
nierealnych - to dalekie
podró¿e, niekoniecznie
dooko³a œwiata.

Miejsce pracy: Zespó£
Szkó³ w Mogilnie
Wiek: Kobiety o wiek siê
nie pyta
Rodzina: M¹¿ Jan oraz
dwie córki - Patrycja i Ania
Miejsce zamieszkania:
Mogilno
Samochód: Volkswagen
polo z kierowc¹ w standardzie

„Uporu Leppera, uœmiechu Millera,
pieniêdzy Rywina i w³adzy Putina” –
¿yczy³ wójtowi Leszkowi Skowronowi
przewodnicz¹cy Rady Gminy Wies³aw
Kracoñ. Okazj¹ do tego by³a druga
rocznica zaprzysiê¿enia Leszka Skowrona na Wójta Gminy Korzenna.

(p)
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