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LUDZIE

Z DRUGIEJ STRONY

JAN FYDA maj¹cy 89 lat mieszkaniec S³owikowej jest œwiadkiem i uczestnikiem tragicznych wydarzeñ obejmuj¹cych historiê XX wieku. Pochodz¹cy z rodziny w³aœcicieli ziemskich
kultywuj¹cej tradycje patriotyczne lekarz broni³ ich zarówno podczas okupacji niemieckiej jak
i w warunkach okupacji sowieckiej. Osobiœcie przekona³ siê co znaczy Gestapo bêd¹c przes³uchiwanym w Nowym S¹czu. Zeznania wymuszano od niego pejczem i gumow¹ pa³k¹, i le¿¹cym
na stole pistoletem. Wraz z dwoma wspó³wiêŸniami uciek³ z transportu do Oœwiêcima szczêœliwie wracaj¹c do S³owikowej, w której dom rodzinny przez okres wojny by³ nieustannie punktem konspiracyjnym. Jego przesz³oœæ nie przypad³a do gustu tak¿e Sowietom, którzy aresztowali go pod koniec wojny i wywieŸli na Kaukaz. Ciê¿k¹ pracê w obozie prze¿y³ niemal cudem.
Przetrzyma³ nawet tyfus plamisty i okrutne kary za kilka prób ucieczki, a w najtrudniejszych
chwilach pomogli mieszkañcy Osetii dziel¹cy siê ¿ywnoœci¹. Po trzech latach pobytu w obozie
wróci³ do kraju trafiaj¹c do S³owikowej w 1947 roku. Nied³ugo potem rozpocz¹³ przerwan¹
podczas wojny naukê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Uzyska³ specjalnoœæ z radiologii, ale
zajmowa³ siê tak¿e ginekologi¹ i onkologi¹. Pracowa³ w Warszawie, Krakowie, w którym pe³ni³
m.in. funkcjê zastêpcy ordynatora. Po latach wróci³ do S³owikowej œwiadcz¹c us³ugi medyczne. Pod swoj¹ opiek¹ mia³ 12 so³ectw wchodz¹c czasami w rolê stomatologa, akuszerki czy
nawet chirurga. Do chorych jeŸdzi³ saniami, furmank¹ lub pamiêtn¹ „warszaw¹” nigdy nie
odmawiaj¹c pomocy. O jego zas³ugach i godnej naœladowania postawie patriotycznej pamiêtaj¹ w³adze gminy. W dzieñ urodzin niezwyk³ego lekarza odwiedzaj¹ przedstawiciele gminy:
wójt Leszek Skowron i przewodnicz¹cy Rady Gminy Wies³aw Kracoñ.
ROZMOWA ___________ ZBIGNIEW MI£KOWSKI

Pocz¹tek prac w marcu

Woda bli¿ej ZAPA£U STARCZY
Pod koniec marca powinny rozpocząć się prace przy budowie
magistrali wodociągowej, która
zapewni dostawy wody dla dużej
części naszej gminy. Zwycięzca
przetargu odbierze plac budowy
i będzie można rozpocząć roboty.
Zgodnie z warunkami postawionymi w przetargu długo oczekiwana inwestycja ma się zakończyć w czerwcu. Przypomnijmy,
że inwestycja polegać będzie na
budowie połączenia sieci wodociągowej już istniejącej na terenie
gminy z wodociągiem nowosądeckim. Takie rozwiązanie ma być
najlepsze, ponieważ Sądeckie
Wodociągi są w stanie zapewnić
niemal nieograniczone ilości
wody bez względu na porę roku i
wzrost zapotrzebowania. Dla
mieszkańców gminy korzystających z wodociągu to sprawa
pierwszorzędnej wagi, gdyż w niektórych sołectwach woda od lat
jest towarem deficytowym.
(g)
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NA D£U¯EJ
- Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy
Korzenna „Korzenie” to chyba jedna z najszybciej powsta³ych organizacji w regionie. Jest jakiœ szczególny powód tego poœpiechu?
- Chcemy jak najszybciej wystartowaæ, bo w marcu ruszy nabór wniosków o
pieni¹dze unijne, a stowarzyszenie potrzebuje funduszy, by realizowaæ swoje cele. Nawi¹zaliœmy ju¿ wspó³pracê z konsultantem ds. pozyskiwania pieniêdzy unijnych w nadziei, ¿e pomo¿e nam to sprawniej ubiegaæ siê o wsparStowarzyszenie „Korzenie” powsta³o z inicjatywy Kazimierza Michalika. Popar³y j¹ w³adze samorz¹dowe. Szybko utworzy³a siê grupa cz³onków-za³o¿ycieli i dzisiaj organizacja po skompletowaniu wszystkich niezbêdnych dokumentów czeka ju¿ tylko na wpis do KRS i decyzjê o
nadaniu stowarzyszeniu statusu organizacji po¿ytku publicznego. Zarz¹d stowarzyszenia tworz¹: Zbigniew Mi³kowski (prezes), Pawe³ Gargula, Kazimierz Michalik, Damian Szczerba (skarbnik), Maria Kogut (sekretarz).

cie finansowe z tego Ÿród³a. W przysz³oœci konsultant bêdzie do dyspozycji
zainteresowanych udzia³em w konkursach. Mo¿e siê to odbywaæ choæby poprzez dy¿ury na terenie gminy.
- Sygna³ do utworzenia stowarzyszenia dali sportowcy. Czy to
oznacza, ¿e jego g³ównym celem bêdzie dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju sportu w gminie?
- Faktycznie tak by³o, bo chodzi³o o to, by takie sukcesy jak Mistrzostwo Europy w sztukach walki wywalczone przez mieszkañca naszej
gminy wykorzystaæ zarówno dla popularyzacji sportu jak i promocji
gminy. W toku dyskusji doszliœmy jednak do wniosku, ¿e nale¿y pójœæ
dalej. Chcemy obj¹æ nasz¹ dzia³alnoœci¹ nie tylko sport, ale tak¿e kulturê i szeroko pojêt¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Inicjatywy zrodzone w gminie chcemy pokazywaæ tak¿e poza jej granicami.
- Kto ma byæ g³ówn¹ si³¹ w organizacji?
- Liczymy na przedsiêbiorców, bo to oni z du¿ym zainteresowaniem przyjêli tê
propozycjê. Otrzymaliœmy od nich osiemdziesi¹t deklaracji. Bardzo nas to cieszy tak¿e w kontekœcie finansowym. Przedsiêbiorcy przeznaczaj¹cy dot¹d jeden procent swojego podatku na ró¿nego rodzaju organizacje niekoniecznie

dzia³aj¹ce w gminie bêd¹ mieli teraz okazjê, by
wesprzeæ dzia³alnoœæ swojej organizacji.
- Z pocz¹tkiem lutego formalnie stowarzyszenie nie by³o jeszcze zarejestrowane. Kiedy mo¿na siê spodziewaæ faktycznego rozpoczêcia dzia³alnoœci?
- To ju¿ nast¹pi³o. Na wpis do Krajowego Rejestru
S¹dowego wprawdzie czekamy, ale to nie hamuje naszej pracy. Przeprowadzono ju¿ pokazy sztuk
walki w wiêkszoœci szkó³ na terenie gminy, co ma
spopularyzowaæ tê propozycjê wœród m³odzie¿y i
doprowadziæ do powo³ania, na przyk³ad, sekcji
sportowej. Kolejne pokazy s¹ zaplanowane na
najbli¿sze tygodnie, a w maju zamierzamy ruszyæ z wyœcigiem kolarskim z Korzennej do Bukowca.
- Nie ma obawy, ¿e po energicznym pocz¹tku przyjdzie okres marazmu?
- Wierzê, ¿e zapa³u starczy nam na d³u¿ej. Wiele
zale¿y od tego, czy powiod¹ siê nam ró¿nego rodzaju zamierzenia. Jeœli efektem naszej dzia³alnoœci bêd¹ wydarzenia, które na sta³e wpisz¹ siê
w kalendarz imprez gminnych, to s¹dzê, ¿e bêdzie to dodatkowa motywacja do pracy.
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RAPORT
Najszybciej uchwalony bud¿et

Ambitnie i bezpiecznie
Bez g³osu sprzeciwu Rada Gminy Korzenna
przyjê³a bud¿et na 2008 rok zak³adaj¹cy
dalsz¹ budowê dróg i chodników, a tak¿e
prace przygotowawcze dotycz¹ce budowy
kanalizacji. Po raz pierwszy uchwa³a w tej
sprawie zosta³a podjêta jeszcze przed
rozpoczêciem roku bud¿etowego.
– Dziêki temu ani przez chwilê nie bêdziemy
musieli pracowaæ na podstawie prowizorium bud¿etu – cieszy³ siê Leszek Skowron,
wójt gminy.
Wywołująca najczęściej spore emocje uchwała budżetowa tym razem przeszła zupełnie bezproblemowo. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kracoń zachęcał wprawdzie do dyskusji, ale nikt się do niej szczególnie nie kwapił. – Wszystko zostało omówione pod-
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czas posiedzeń komisji i nie ma się
co powtarzać – tłumaczy to milczenie radny Stanisław Michalik. Zastrzeżeń do przygotowanego projektu nie miała komisja budżetowa,
a regionalna izba obrachunkowa
opatrzyła projekt pozytywną opinią. W głosowaniu budżet na ten
rok poparli wszyscy radni obecni
na sesji, a wójt nie kryl zadowalania z tego powodu. – Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się
do przygotowania budżetu. Mam tu
na myśli pracowników urzędu, a
przede wszystkim panią skarbik i
mojego zastępcę oraz kierowników
poszczególnych referatów – podkreślał.
Teraz zapisy w uchwale budżetowej trzeba będzie zamienić na konkretne decyzje, a to może być znacznie trudniejsze, bo założenia są
ambitne. Na wydatki majątkowe
planuje się przeznaczyć ponad 6
mln zł co stanowi mniej więcej jedna piąta całego budżetu. Najwięcej
czyli 1,85 mln zł pójdzie na budowę
i modernizację dróg gminnych. Do
tego 125 tys. zł planuje się wydać
na budowę chodników. Podobna
kwota (1,8 mln zł) została zaplanowana na budowę sieci wodociągowej, której efektem ma być wyraźna poprawa pod względem zaopatrzenia gminy w wodę. Równocześnie rozpoczną się także prace nad
opracowaniem dokumentacji niezbędnej, by można było w końcu ruszyć z budową kanalizacji. Na ten
cel zagwarantowano w budżecie 200
tys. zł. Do najpoważniejszych a zarazem najbardziej kosztownych inwestycji w gminie należeć będzie
także budowa sali gimnastycznej w
Koniuszowej. Wydatki na ten cel zaplanowano na poziomie 1 mln zł. Z
gminnych pieniędzy skorzystają
także szkoły w Siedlcach, Łęce,
Mogilnie i Wojnarowej.
Samorządowcy chcą ponadto dokonać modernizacji centrów kultury w Korzennej i Jasiennej oraz zainwestować w ośrodek zdrowia w
Korzennej. Obiekt będący dzisiaj
jego siedzibą wymaga gruntownego
remontu. Do skutku powinna także dojść planowana już wcześniej
budowa boiska wielofunkcyjnego w
Mogilnie, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu.
W sumie dochody budżetu przyjęto na poziomie bliskim 31,5 mln

Radni najpierw jednog³oœnie zaakceptowali projekt bud¿etu, a potem mogli
ju¿ wznieœæ noworoczny toast.
zł , a wydatki sięgną kwoty ponad
33,8 mln zł. Deficyt zostanie pokryty z kredytów i pożyczek. Najważniejszym punktem dochodów
budżetu pozostaje niezmiennie
subwencja z budżetu państwa,
która wyniesie blisko 18,8 mln zł.
Ponad 7,1 mln zł to dotacja państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dopiero na
trzecim miejscu są wpływy z podatków wynoszące ponad 3,9 mln
zł większość z nich to odpis od podatku od osób fizycznych (blisko
2,3 mln zł). Podatki lokalne to
przede wszystkim podatek od nieruchomości wynoszący blisko 940
tys. zł. Znacznie mniejszą pozycją
w budżecie jest podatek rolny (niespełna 350 tys. zł) i podatek leśny
(niecałe 50 tys. zł).
Największą pozycję w wydatkach gminy stanowi z kolei
oświata, na którą przeznaczonych zostanie ponad 13,6 mln zł.
Bardzo kosztowna jest także
opieka społeczna. Na ten cel pójdzie ponad 7,9 mln zł. Transport
i łączność (w większości to budowa nowych dróg) pochłonie ponad 3 mln zł, a na administrację
wydanych zostanie blisko 2,7
mln zł.
Z punktu widzenia finansów
gminy budżet na ten rok jest bardzo bezpieczny. Łączne spłaty z
tytułu rat kredytowych i odsetek
wyniosą w tym roku ponad 1 mln
zł czyli 3,35 % wobec 15% dopuszczanego maksimum. Wielkość zadłużenia przekroczy 4,1
mln zł czyli 13,20% wobec 60%
dopuszczalnego maksimum.
(p)

strona

3

WYDARZENIA
W roli goœci specjalnych pos³owie i urzêdnicy z Warszawy

Samorz¹dowy zjazd
Kilkadziesi¹t osób wziê³o udzia³ w
noworocznym spotkaniu samorz¹dowców w Korzennej. Burmistrzowie i wójtowie gmin z ca³ego
powiatu mieli do dyspozycji
dziel¹cych pieni¹dze urzêdników z
Biura ds. Usuwania Skutków
Powodzi i parlamentarzystów. Z
okazji nie omieszkali skorzystaæ.
„Kiedy ruszy program „Odnowa
dorzecza Wis³y?” i „Co z pieniêdzmi na likwidacjê skutków powodzi
z lat poprzednich?” – dociekali.

GOŒCIE SPOTKANIA
Wœród zaproszonych goœci byli miêdzy innymi senatorowie: Stanis³aw Kogut i Tadeusz Skorupa, pos³owie: Anna Paluch, Barbara Bartuœ, Wies³aw Janczyk i Arkadiusz
Mularczyk oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji z
Biura do Spraw Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych. W spotkaniu uczestniczyli
tak¿e wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin takich jak: Grybów, Piwniczna Zdrój,
Muszyna, Stary S¹cz, Podegrodzie, £¹cko, Che³miec i inni.
Spotkanie zorganizowane przez senatora Stanisława Koguta, starostę Jana Golonkę i wójta Gminy Korzenna Leszka Skowrona zgromadziło samorządowców z powiatu nowosądeckiego i parlamentarzystów z
całego okręgu. Gospodarze o nikim nie zapomnieli. Kapela zespołu „Lipniczanie” zadbała o przyjemną atmosferę. Zanim wójt
Skworon oficjalnie przywitał wszystkich
muzycy odgrywali każdego z gości fundując
każdemu osobną przyśpiewkę.
Potem było już zupełnie poważnie.
Urzędnicy i parlamentarzyści musieli odpowiadać na pytania samorządowców,
które dotyczyły albo pieniędzy dla gmin
albo przepisów utrudniających samorządom podejmowanie decyzji istotnych z
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punktu widzenia rozwoju gmin. Na
pierwszy ogień poszli przedstawiciele
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Usłyszeli, że z pomocą na
usuwanie skutków powodzi jest coraz
gorzej. - Szkody spowodowane powodzią
w 1997 roku usunąłem w 87 procentach,
ale potem pieniędzy było już tylko mniej.
– skarżył się Franciszek Młynarczyk, wójt
gminy Łącko. W niektórych przypadkach
zniszczeń nie udało mu się usunąć w ogóle, w innych do poprzedniego stanu przywrócono 30-40 procent zniszczonych terenów. Samorządowcy nie kryli też swojego zniecierpliwienia oczekiwaniem na
rozpoczęcie programu „Odnowa dorzecza
Wisły”. – Lepiej zapobiegać powodziom
niż usuwać skutki – tłumaczyli. Urzędnicy z MSWIA w tym akurat byli z nimi
zgodni i zapewniali, że program jest opracowany i w najbliższych tygodniach trafi
pod obrady Rady Ministrów. O początkach jego uruchomienia nikt nie potrafił
powiedzieć nic konkretnego.
Konkretów nie brakowało za to w dyskusji o drogach. Samorządowcy gremialnie skarżyli się, że pieniędzy na odbudowę sieci dróg jest bardzo mało, a potrzeby regionu pod tym względem są ogromne. Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec Jan Bieniek wspominał znajdującą
się w fatalnym stanie drogę WilczyskaNowy Sącz podkreślając, że to tylko niewielki odcinek podczas gdy cała sieć dróg
powiatowych to ponad 540 kilometrów.
– Bez regulacji potoków i rzek likwidacji

osuwisk nie doprowadzimy ich do przyzwoitego stanu – zaznaczał. Wypowiadający się w imieniu powiatu Waldemar
Olsztyński (członek zarządu) po raz kolejny przypominał, że możliwości starostwa pod tym względem są więcej niż
skromne i dlatego apelował o rozwiązania systemowe pozwalające powiatom lepiej radzić sobie z problemem. Samorządowcy wykorzystali też okazję, by upomnieć się o konkretne inwestycje. Franciszek Mularczyk dociekał przyczyn odstąpienia od budowy małych zbiorników
retencyjnych, a Marian Cycoń, burmistrz Starego Sącza krytykował prawo
wodne przypominając, że prób jego naprawy było już wiele, ale żadna się nie
udała.
W finale dyskusji na pierwszy plan wybił
się program „Natura 2000”. Generalnie
samorządowcy wystawili mu negatywną
ocenę. – To przeszkoda w realizacji wielu
strategicznych inwestycji dla gmin – tłumaczono. Wyjaśniono przy tym, że wobec
wieloletnich zapóźnień pod względem infrastruktury technicznej program został
wprowadzony zbyt wcześnie. Efekt jest
taki, że blokuje on dzisiaj np. budowę dróg
czy kanalizacji. W powszechnej krytyce
jako odosobniony zabrzmiał głos jednego
z samorządowców, który próbował w programie ochrony środowiska dostrzec także plusy polegające na możliwości starania się o dodatkowe pieniądze z tym związane.
Na dyskusję o konkretnych sprawach był
jeszcze czas w kuluarach. Rozmawiało się
tam tym przyjemniej, że Centrum Kultury
w Korzennej zadbało także o coś dla ciała.
Kulinarna oferta była na tyle różnorodna,
że chyba każdy znalazł coś dla siebie…
(p)
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WYDARZENIA
Sukces w Bêdzinie

Lipniczanie najlepsi!
Pierwsze miejsce w kategorii
podczas presti¿owego XIV
Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolêd i Pastora³ek im. Ksiêdza
Kazimierza Szwarlika w Bêdzinie zajêli „Lipniczanie”. W
tegorocznej edycji festiwalu
we wszystkich jego fazach
wyst¹pi³o 18 tysiêcy uczestników, a do trwaj¹cego trzy dni
fina³u zakwalifikowano 130
wykonawców.
W silnej konkurencji „Lipniczanie”
z Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej im.
Jana Pawła II poradzili sobie znakomicie. W fazie eliminacyjnej podczas konkursu w Tuchowie uzyskali nominację

ZWYCIÊZCY Z BÊDZINA
Damian ¯arowski, Natalia Danek, Wojciech G³¹b, Jakub G³¹b, Marcin G³¹b, Jakub £atka,
Szymon £atka, Agnieszka Bulanda, Bo¿ena Bulanda, Sabina Zieleñ, Zuzanna Maciaszek, Izabela Gajewska, Rafa³ Gajewski, Bartek Rygiel, Mateusz Gajkowski, Piotr Mêdoñ, Klaudia Æwik, Saba Al – Mashan, Laura Szafrañska, Gabriela Szafrañska, Szymon
Szlag, Maria Michalik, Kinga Turska, Stanis³aw Zieleñ, Anna Grzegorzak, Angelika Cygnarowicz, Rafa³ Cygnarowicz, Robert Golonka.

opinia

do udziału w finale. W ostatecznej rozgrywce podtrzymali wysoki poziom i
sięgnęli po pierwsze miejsce w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne w
swojej grupie wiekowej. Obok satysfakcji z Będzina przywieźli też nagrodę w

Agnieszka Bulanda,
od czterech lat w zespole
Pierwszy raz wyst¹pi³am w konkursie w
Bukowinie Tatrzañskiej na Saba³owych
Bajaniach. Najpierw by³ p³acz z nerwów,
potem zaczê³am sobie za wysoko, ale
ostatecznie by³a radoœæ z pierwszego
miejsca. Dodatkow¹ motywacj¹ do udzia³u
w pracach zespo³u by³y te¿ tradycje
rodzinne. W Lipniczanach œpiewaj¹ tak¿e
moi bracia: Bart³omiej i Micha³.

wysokości 2 tys. ufundowaną przez
Starostę Powiatu Będzińskiego Adama
Lazara.
Na zwycięski repertuar złożyły się
trzy utwory: „Pastorałka”, „A wczora
z wieczora”, „Stała się dziś nowina”.
Praca nad nimi zaczęła się kilka miesięcy temu. Najpierw przed eliminacjami w Tuchowie grupa prowadzona
przez Marię Kiełbasę licząca 30 wykonawców spotykała się przez dwa tygodnie. Potem już przed finałem szlifowano formę co najmniej przez tydzień.
Praca przyniosła efekt, co cieszy tym
bardziej, że złożone z profesorów wyższych uczelni jury podkreślało wysoki poziom konkursu.
Zwycięzcy z Będzina to część zespołu istniejącego od 1969 roku, który w
latach 80-tych musiał przerwać dzia-

łalność. R eaktywowano go w roku
2003. Dziś ma na swoim koncie wiele
osiągnięć takich jak m.in.: Złote Serce Żywieckie (najbardziej prestiżowa
nagroda dla zespołów folklorystycznych), Brązową Ciupagę i Srebrną
Ciupagę. Choreografię opracowują:

JURY
Przewodnicz¹ca prof. Michalina Growiec –
Akademia Muzyczna w Katowicach,
Cz³onkowie: ks. prof. Kazimierz Szymonik
– Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, prof. Miros³awa Knapik – Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach.
Magdalena Gut i Maria Jaworecka, a
także Maria Kiełbasa. Ze starego składu zespołu do dziś występują: Bogumiła Małek, Mariusz Bulanda, Aleksander Zieleń, Maria Jaworecka, Stanisław Szafrański, Ewa Bulanda, Elżbieta Turek. W sumie grupa liczy 120
osób
(g)

SKROMNE STYPENDIA DLA UCZNIÓW
Blisko 158 tys. zł dotacji na stypendia socjalne dla
uczniów otrzymała nasza gmina z budżetu państwa. W
stosunku do zapotrzebowania to o wiele za mało.
Pieniędzy z budżetu państwa, do których samorząd dołożył ponad 8,5 tys. zł, wystarczyło ledwie na wypłatę stypendiów za dwa miesiące w wysokości 70 zł miesięcznie.
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2008

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie mogą się
ubiegać o wypłaty na każdy miesiąc nauki, które mogą sięgnąć maksymalnie kwoty 128 zł miesięcznie.
Przypadek Gminy Korzenna nie jest odosobniony. Zapotrzebowanie na stypendia niemal w każdej gminie zdecydowanie
przekracza wielkość dotacji państwowej.
(g)
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WYDARZENIA

Remontowe ferie

Cztery centra w gminie

Kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztował remont części pomieszczeń w szkole w Mogilnie. Prace wykonano
w trakcie ferii.
Roboty wycenione na 73 tys. zł objęły malowanie i remont
podłóg w jednej z sal, wyposażenie jednej z sal lekcyjnych w
ławki, stoliki i inne niezbędne meble, a także remont holu
polegający m.in. na cyklinowaniu podłogi. Ekipa remontowa zajęła się także holem rekreacyjnym, gdzie wymieniono
drzwi.
Efekt jest taki, że bardzo zniszczone i od lat nie remontowane
pomieszczenia przestały straszyć, a nauka odbywa się dziś w
(p)
znacznie przyjemniejszych warunkach.

Cztery Internetowe Centra Informacji Multimedialnej przybyły w Gminie Korzenna dzięki pieniądzom
pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość sprzętu uzyskanego w ramach ogólnopolskiego programu to blisko 65 tys. zł.
Centra wyposażone w zestaw składający się z czterech komputerów, skanera, drukarki oraz oprogramowania ulokowano
w szkołach w Siedlcach, Koniuszowej oraz dwa w Korzennej:
po jednym w szkole podstawowej i w gimnazjum.
Pomieszczenia dla centrów musieli wygospodarować dyrektorzy szkół. Do nich należało też wyposażenie pomieszczeń w
(p)
meble takie jak biurka i krzesła.

O wykorzystaniu kamienio³omu w Mi³kowej
wójt Leszek Skowron marzy³ ju¿ latem. Pod
koniec roku szansa na to bêdzie spora.

Pracy na terenie gminy brakować
raczej nie będzie. Do wykonania są pobocza, chodniki, rowy melioracyjne.
Prezes PUK liczy w tym kontekście na
współpracę z sołectwami. Nie ukrywa
też swoich nadziei na roboty przy remontach szkół planowanych na okres
wakacji. Korzyści z eksploatacji kamieniołomu w Miłkowej mają przyjść
nieco później. Zanim do tego dojdzie
trzeba uzyskać koncesję na projekt zagospodarowania kamieniołomu, a dopiero potem będzie można wystąpić o
koncesję na wydobycie. Z uzyskanych
informacji wynika, że procedury z tym
związane mogą zająć minimum pół
roku, co oznacza, że eksploatacja złoża mogłaby nastąpić nie wcześniej niż
w trzecim lub czwartym kwartale bieżącego roku.
Do tej pory mocno zaawansowane
powinny być prace przy remoncie bazy

Na rozruch gmina da³a 300 tys. z³

Formalny start spó³ki
Jeszcze w lutym powo³ane
niedawno do ¿ycia Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych w
Korzennej wykona pierwsze
prace na terenie gminy. W
drugiej po³owie roku mo¿e
rozpocz¹æ eksploatacjê kamienio³omu w Mi³kowej, która
mo¿e staæ siê podstaw¹ dzia³alnoœci spó³ki.
Z początkiem lutego PUK zostało oficjalnie wpisane w Krajowym Rejestrze
Sądowym, miało swój REGON oraz NIP
oraz konto bankowe czyli wszystko to,
co jest formalnie niezbędne, by można
było rozpocząć działalność. Wojciech
Rams, prezes spółki, który z początkiem
lutego wciąż był jej jedynym pracownikiem rozpoczął też starania o pozyskanie pierwszych zleceń. – Na początek to
będą symboliczne prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, a w dalszej
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kolejności będziemy przystępować do
przetargów - relacjonuje.
Część robót PUK chce zlecać podwykonawcom kierując się przy tym zasadą
dającą pierwszeństwo w uzyskaniu zleceń mieszkańcom Gminy Korzenna.
Część prac z kolei wykona własnymi siłami. W najbliższych planach jest zatrudnienie kilku pracowników. Ilu konkretnie - zależy od porozumienia z urzędem
pracy. PUK chce z nim wejść we współpracę, która pozwoli obniżyć koszty własne związane z wynagrodzeniami pracowników. Dla stworzonej od podstaw
spółki to nie bez znaczenia zwłaszcza, że
nie dysponuje ona kapitałem umożliwiającym prowadzenie polityki kadrowej nie
liczącej się z wydatkami. W sumie po dokapitalizowaniu spółki z początkiem
tego roku dysponuje ona kwotą 300 tys.
zł. Suma ta ma wystarczyć na rozruszanie działalności. – Łatwo nie będzie, ale
myślę, że jest na to szansa. Gdybym uważał inaczej, nie podejmowałbym się tego
zadania – komentuje Wojciech Rams.

Prezes Rams
zdaje sobie
sprawê, ¿e nie
bêdzie ³atwo,
ale wierzy, ¿e
spó³ka poradzi
sobie na rynku.

w Mogilnie wykorzystywanej niegdyś
przez kółko rolnicze. PUK najprawdopodobniej będzie już wtedy dysponował własnym sprzętem w postaci ciągnika z przyczepą i koparko-ładowarki. Prezes Rams rozważa ich zakup na
możliwie atrakcyjnych warunkach.
Niewykluczony jest zakup sprzętu
używanego, zaciągnięcie kredytu na
ten cel lub leasing.
(p)
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WYDAZRENIA
Monity samorz¹du daj¹ pierwsze efekty

Sygna³ coraz bli¿ej
Po d³ugich oczekiwaniach posiadacze telefonów komórkowych z
Gminy Korzenna mog¹ wreszcie
liczyæ na poprawê swojego losu.
W pierwszej po³owie lutego
uprawomocni siê pozwolenie na
budowê masztu, na którym
zainstalowany zostanie nadajnik
firmy Polkomtel reprezentuj¹cej
operatora sieci Plus. Oznacza to,
¿e milcz¹ce dot¹d w Korzennej i
okolicy telefony komórkowe
zaczn¹ w koñcu… dzwoniæ.
Jak wiadomo powodem kłopotów był
ograniczony zasięg sieci. Pechowo dla
mieszkańców gminy granica, poza która
sieć już nie sięga, biegnie przez Gminę
Korzenna. Efekt jest taki, że w samej
Korzennej, w Lipnicy Wielkiej, Niecwi
czy Posadowej z telefonu pożytek żaden.
Można go śmiało wyłączyć, bo nie można ani wykonywać połączeń ani ich odbierać.
Samorząd, który formalnie ze sprawą
nie ma nic wspólnego, zajął się problemem pośrednicząc w załatwianiu formalności pomiędzy operatorem sieci,
właścicielami działek przewidywanych
pod budowę masztu oraz starostwem
nowosądeckim jako wydającym pozwolenie na budowę. Wiesław Widlak, kierownik referatu organizacyjnego w
Gminie Korzenna, osobiście nadzorujący tę sprawę w ciągu kilkunastu mie-

sięcy interweniował w tej sprawie pewnie ponad sto razy. – Przedstawiciel Polkomtela w Rzeszowie miał mnie już
dość, bo bywało, że dociekałem
w tej sprawie nawet kilka razy
w tygodniu – relacjonuje.
Dziś może mieć satysfakcję, że te monity przynoszą
pierwsze efekty. Firma Polkomtel z początkiem lutego dysponowała pozwoleniem na budowę, którego
uprawomocnienie następowało w ciągu siedmiu
dni, co z kolei otwiera
drogę do budowy masztu. Jak długo trzeba będzie czekać na realizację tej inwestycji – nie
wiadomo. Przypuszczać jednak można, że
firma nie będzie
zwlekać.
Zaraz po finalizacji
tego przedsięwzięcia
zmianę powinni odczuć posiadacze telefonów sieci Plus.
Dotychczasowa „czarna
dziura” w Korzennej stanie się już tylko
wspomnieniem, a niewykluczone, że poprawa będzie zauważalna także w innych
sołectwach dotychczas nie objętych siecią. Dzisiaj trudno precyzyjnie określić
terytorialny zasięg zmiany, bo naprawdę okaże się to dopiero po montażu nadajnika.

Atrakcja przyrodnicza ³atwiej dostêpna

Najpoważniejsze prace obejmą roboty związane z budową drogi ułatwiającej dojazd do przyrodniczej
atrakcji na skalę ogólnopolską, jaką
jest rezerwat „Cisy w Mogilnie”. Dziś
prowadzi tam wyboista droga żwirowa, po której zwłaszcza po opadach
deszczu przejechać jest co najmniej
trudno. Budowa drogi Mogilno-Posadowa-Podlas-Cieniawa o długości 730
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(g)

Transport
zapewniony

DROGA DO REZERWATU
Niebawem ruszy budowa kolejnych odcinków dróg na terenie
gminy. W chwili zamykania tego
numeru „Echa” ogłaszano przetarg na wykonanie trzech nowych odcinków o łącznej długości blisko 1,5 km.

Na inwestycji Polkomtela mają skorzystać także abonenci sieci Orange.
Wiesław Widlak z ust przedstawiciela
tej firmy usłyszał zapewnienie, że będzie ona
chciała skorzystać z inwestycji konkurencji i
umieścić na maszcie
także swój, prowizoryczny nadajnik, dzięki czemu możliwe będzie zastosowanie uproszczonej
procedury administracyjnej skracającej znacznie
czas oczekiwania na zezwolenie. Niezależnie od tego ta
sama firma chce postawić
własny maszt w Posadowej.
Rozmowy w tej sprawie z
właścicielem działki są ponoć
mocno zaawansowane.
Nieco inny sposób postępowania przyjęła sieć Era, która sprawę chce załatwić w normalnym
trybie. Konsekwencje takiego podejścia to dłuższy okres oczekiwania wynoszący nawet półtora roku.
Wbrew powszechnemu przekonaniu Wiesław Widlak podkreśla,
że uzyskanie pozwolenia na postawienie masztu nie jest wcale błahą sprawą.
– To inwestycja wymagająca wielu
uzgodnień. Pozwolenie na budowę
musi być poprzedzone oceną m.in. oddziaływania na środowisko i uzgodnieniami z właścicielami posesji.

mb oraz odcinka Mogilno-ŁubinkaPodlas o długości 230 mb powinna
ten problem rozwiązać. Nawierzchnia asfaltowa pozwoli potencjalnym
turystom łatwo dotrzeć do rezerwatu, w którym znajdują się setki niezwykle rzadkich okazów drzew.
W najbliższym czasie z prac budowlanych cieszyć się będą mogli także
mieszkańcy Korzennej. Po wyłonieniu w przetargu wykonawcy rozpocznie się budowa asfaltowej drogi o długości 530 mb na odcinku zwanym
popularnie „Nad piekarnią”.
Prace na wszystkich trzech odcinkach dróg powinny się zakończyć
wiosną.

Obowiązek dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół przejęła na swoje barki gmina. Koszty z tym związane to 14,5 tys. zł
na jeden semestr.
Do tej pory było to zadanie państwa,
ale po zmianie przepisów organizacja
transportu dla niepełnosprawnych
znalazła się w kompetencjach samorządów. W Gminie Korzenna zadanie wykonano rozpisując przetarg na usługi
transportowe. Jego efektem jest wyłonienie firmy, która zapewni dowóz sześciu niepełnosprawnym uczniom
kształcącym się w szkołach w Nowym
Sączu. Gmina sfinansuje usługę z własnego budżetu.

(p)

(g)
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PROBLEMY
Nowy system ma byæ skuteczniejszy

KA¯DY ZAP£ACI ZA ŒMIECI
Nowe zasady wywozu śmieci obowiązują na terenie naszej gminy.
Mieszkańcy zamiast za worki
płacą teraz za każdą osobę w gospodarstwie domowym jednakową
kwotę.
Zmiana wynika z dotychczasowych
doświadczeń, które pokazały, że poprzedni system nie był najbardziej skuteczny. Polegał on na tym, że mieszkańcy płacili 2 zł za oznakowane worki, któ-

re można było kupić np. u sołtysa czy w
sklepie. Według szacunków dokonanych
na podstawie własnych danych oraz informacji z innych gmin, gdzie obowiązywał podobny system, skuteczność takiego systemu była niska. Ocenia się, że
na wysypisko trafiało ledwie 40 procent
śmieci z terenu gminy. Reszta była spalana w warunkach domowych nie gwarantujących ani bezpieczeństwa ani
ochrony środowiska lub wywożona na
dzikie wysypiska.

Nowe zasady polegające na obłożeniu
opłatą za wywóz śmieci każdego mieszkańca mają to zmienić. Samorządowcy
uważają, że w tej sytuacji nielegalne pozbywanie się śmieci będzie nieopłacalne.
Zapłaci przecież każdy bez względu na to,
ile śmieci wyprodukuje. Opłatę ustalono
na 1,5 zł od osoby dzieląc całkowite koszty wywozu śmieci przez liczbę mieszkańców. Można ją uregulować albo w kasie
urzędu albo bezpośrednio u sołtysa.
(g)

Trwaj¹ rozmowy w sprawie dalszych losów bazy wojskowej

GroŸba oddalona
Zwi¹zana z likwidacj¹ jednostki
wojskowej groŸba odciêcia
Szko³y Podstawowej w Mi³kowej
od dostaw energii elektrycznej
zosta³a oddalona. W trakcie
rozmów w³adz gminy z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego ustalono, ¿e o takiej ewentualnoœci gmina zostanie powiadomiona odpowiednio wczeœnie,
by w razie potrzeby mo¿na by³o
znaleŸæ alternatywne wyjœcie.
Wieść o możliwych kłopotach szkoły
obiegła gminę lotem błyskawicy zaraz
po formalnej likwidacji jednostki. Samorząd interweniował w tej sprawie natychmiast i problem udało się rozwiązać. Podczas spotkania z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego, która formalnie ma przejąć majątek po jednostce, samorząd uzyskał zapewnienie,
że odcięcie dostaw prądu z dnia na dzień
nie wchodzi w grę. O ewentualnych planach w tej sprawie gmina zostanie powiadomiona z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem tak, by można było poszukać rozwiązania alternatywnego.
Samorządowcy otrzymają też informację o dalszych planach wobec jednostki. Jest to istotne o tyle, że gmina
w dalszym ciągu jest zainteresowana
przejęciem tego majątku, ale nie za
wszelką cenę. – Najchętniej wzięlibyśmy tę nieruchomość za darmo, by
można było rozpocząć starania o pieniądze spoza budżetu z przeznaczeniem na zagospodarowanie tego miejsca – tłumaczy Andrzej Czernecki, zastępca wójta.
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Maj¹tek po wojsku chcia³aby przej¹æ
gmina, ale wszystko zale¿y od kosztów
Agencja Mienia Wojskowego, która
najprawdopodobniej odziedziczy po
wojsku całą nieruchomość, na razie na
ten temat wypowiadać się nie chce.
Jakiekolwiek negocjacje w tej sprawie
muszą być poprzedzone dokonaniem
podziału geodezyjnego działki, którego
efektem ma być wydzielenie części nieruchomości ze znajdującą się na niej
studnią i oczyszczalnią ścieków. W części, na której znajdują się radary, ma
być z kolei wydzielona część pod ewentualną budowę zbiornika na wodę. Właściciel nieruchomości przed rozmowami z samorządem chce także dokonać
szczegółowej analizy kosztów utrzymania obiektu i określić stawki ewentu-

alnych usług dla gminy. Dopiero potem
możliwe będzie podejmowanie ostatecznych decyzji.
Dziś powiedzieć można tylko tyle, że
w grę wchodzi kilka wariantów. Obok
przejęcia nieruchomości przez gminę
można sobie wyobrazić także dalsze korzystanie przez szkołę z oczyszczalni
ścieków i dostaw wody z jednostki,
przejęcie przez gminę tylko części nieruchomości ze studnią lub uruchomienie przez gminę własnej studni dla
szkoły.
O kolejnych decyzjach w tej sprawie
będziemy informować na łamach
„Echa”.
(p)
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ROZMOWA
Rozmowa z Wiktori¹ Apryasz, przewodnicz¹c¹ Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

UKRYWANE
DRAMATY
- Przyjêty przez Radê Gminy „Program profilaktyki alkoholowej i przeciwdzia³ania narkomanii” to koniecznoœæ ustawowa. Faktycznie na
terenie gminy te¿ jest taka potrzeba?
- Narkomanii jeszcze nie ma, ale alkohol to problem
dotycz¹cy naszej gminy tak samo jak pewnie wszystkich innych. Nie jesteœmy pod tym wzglêdem odosobnieni.
- Mo¿na jakoœ precyzyjnie okreœliæ skalê problemu podaj¹c, na przyk³ad, w przybli¿eniu liczbê
osób, które s¹ dotkniête alkoholizmem?
- Statystyk szczegó³owych nie prowadzimy, ale pewne
pojêcie o tym daje liczba paczek miko³ajkowych, które przygotowujemy dla dzieci z rodzin, w których nadu¿ywanie alkoholu to zjawisko pojawiaj¹ce siê systematycznie. Co roku z tego rodzaju pomocy korzysta
kilkadziesi¹t osób, a to przecie¿ nie wszystko. W wielu rodzinach to problem ukryty.
- Rodziny wstydz¹ siê o tym mówiæ i boj¹ siê
stawaæ przed komisj¹, by sprawa nie wysz³a na
jaw?
- Wiele spraw nie wychodzi poza progi domu. My staramy siê poprzez opiekê spo³eczn¹ dotrzeæ wszêdzie
tam, gdzie s¹ ludzie wymagaj¹cy pomocy. Korzystamy przy tym tak¿e z pomocy policji…
- Obecnoœæ policjanta nie utrudnia pracy? Mundur powoduje czasem, ¿e ludzie siê zamykaj¹,
staj¹ siê nieufni.
- Moje doœwiadczenia s¹ wrêcz przeciwne. Policjant, z
którym wspó³pracujemy to dzielnicowy doskonale znaj¹cy problemy œrodowiska. On mo¿e wejœæ do domu, a
my nie, dlatego korzystanie z takiej pomocy jest konieczne. Policjantowi ³atwiej sprawdziæ co siê faktycznie dzieje w rodzinie ni¿ nam. My jedynie mo¿emy
porozmawiaæ a ludzie otwieraj¹ siê albo nie.
- Generalnie nie chc¹ wspó³pracowaæ?
- Zdarzy³o siê kilka osób, które podjê³y wspó³pracê,
ale w wiêkszoœci przypadków nie ma o tym mowy.
Znacznie czêœciej decyduj¹ siê na to rodziny alkoholików. Jedna z ¿on uzale¿nionych skorzysta³a z naszej
pomocy i podda³a siê terapii w specjalistycznym oœrodku. W takich razach my zwracamy pieni¹dze za dojazdy.
- Z tego wynika, ¿e rola komisji sprowadza siê
w g³ównej mierze do poœrednictwa…
- Poœredniczymy pomiêdzy uzale¿nionymi a ich rodzinami, pomiêdzy rodzinami a oœrodkami terapii. Czasem cz³onkowie komisji wystêpuj¹ te¿ w roli oskar¿ycieli posi³kowych w s¹dzie…
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- A skutki pracy komisji?
- Na pewno byœmy chcieli, ¿eby by³y bardziej imponuj¹ce, ale nasz wp³yw na zmianê w cz³owieku
jest ograniczony. Nawet po wyroku s¹dowym nie
jesteœmy w stanie zmusiæ nikogo, ¿eby szed³ siê leczyæ. Jeœli ktoœ tego nie chce, to nic nie mo¿emy na
to poradziæ.
- Nie ma Pani w zwi¹zku z tym poczucia bezsensu pracy?
- Czasami mam, ale choæby jednego cz³owieka da³o
siê wyci¹gn¹æ z tego bagna to warto. Czasem coœ
siê w ludziach zmienia… Nie ukrywam, ¿e rzadko, ale jednak. By³y dwa przypadki, ¿e mê¿czyŸni
przestali piæ pod wp³ywem groŸby, jak¹ by³o dla
nich wiêzienie. Dostali wyrok w zawieszeniu i opamiêtali siê. Takie przypadki daj¹ wiarê w to, ¿e
warto siê tym zaj¹æ, ale nie tylko. My generalnie
jesteœmy nastawieni na to, ¿eby pomagaæ dzieciom
z rodzin alkoholików: wys³aæ je na wycieczkê, daæ
im mo¿liwoœæ odrobienia lekcji w œwietlicy, daæ im
mo¿liwoœæ skorzystania z komputera czy gier œwietlicowych w spokojnych warunkach. W miarê mo¿liwoœci finansowych niektóre z nich wysy³amy na wycieczki czy kolonie. Tu mamy zdecydowanie wiêksze
pole do popisu. Mo¿liwoœci wyleczenia ludzi z alkoholizmu s¹ zdecydowanie mniejsze. Jeœli ktoœ pije
od trzydziestu lat, to trudno, ¿eby przej¹³ siê wezwaniem na komisjê i nagle przesta³ to robiæ.
- A jak to jest z tymi wezwaniami. Reaguj¹
na nie?
- Ró¿nie bywa. Niektórzy maj¹ to gdzieœ. Ale czasem z pomoc¹ policji udaje siê sprowadziæ kogoœ
przed komisjê. W niektórych przypadkach pozwala
to rodzinie na miesi¹c lub dwa miesi¹ce spokoju…
- Komisja wzywa chorych na rozmowê, ale
czy w ogóle z alkoholikiem mo¿na racjonalnie rozmawiaæ?
- Przebieg rozmowy zale¿y od tego dlaczego ktoœ
do nas trafi³. Jeœli to jest efekt spotkania z prokuratur¹, to rozmowa jest ³atwiejsza. W innych przypadkach sytuacja siê powtarza i najczêœciej s³yszymy, ¿e wzywani przez nas ludzie nie maj¹ ¿adnych
problemów z alkoholem.
- Finansowe mo¿liwoœci pomocy ze strony komisji s¹ mocno ograniczone. Na co wystarcza?
- Dysponujemy pul¹ pieniêdzy pochodz¹c¹ z wp³ywów za sprzeda¿ alkoholu od w³aœcicieli sklepów.
Z mocy ustawy œrodki te musz¹ byæ wydane na przeciwdzia³anie zagro¿eniom. My wydajemy je na le-

czenie, na orzeczenia lekarskie, na prowadzenie
œwietlicy œrodowiskowej i zajêcia organizowane
wspólnie ze szko³ami. W tym roku do dyspozycji
mamy 84 tysi¹ce z³otych.
- Gdyby Pani przysz³o oceniæ skutecznoœæ
pracy komisji, to jak¹ by jej Pani wystawi³a ocenê?
- Nie podejmujê siê, bo to dopiero rok, a na efekty
sk³ada siê wiele czynników. Przede wszystkim liczy siê rola œrodowiska, jego zainteresowanie problemem, wola rodziny i samego zainteresowanego. Jeœli nie ma wspó³pracy pomiêdzy tymi ogniwami, to jest bardzo trudno. Jeszcze gorzej zrobiæ
cokolwiek, gdy mamy przyzwolenie na picie na zasadzie, ¿e skoro dziadek pi³, wujek pi³ i nikt im nic
z tego powodu nie robi³, to dlaczego teraz siê czepiacie?
- Ile osób trafia rocznie przed oblicze komisji?
- Mniej wiêcej czterdzieœci. Zdecydowana wiêkszoœæ
nie przychodzi i œmieje siê nam w twarz. Swoje emerytury wydaj¹ na alkohol i mówi¹, ¿e im wolno z
pieniêdzmi robiæ to, co chc¹. K³opot jednak w tym,
¿e w parze z piciem idzie przemoc, ubóstwo i przestêpstwa seksualne. O tych ostatnich dowiadujemy
siê najczêœciej za póŸno mimo ¿e z regu³y doœæ
wczeœnie wie o nich rodzina, s¹siedzi... Ile tych dramatów rozgrywa siê w naszych domach, nikt naprawdê nie wie.
- Znowu decyduj¹cy jest wstyd?
- Tak¿e strach i obojêtnoœæ. Widaæ to zw³aszcza wtedy, gdy trzeba zeznawaæ. Nikt nie chce tego robiæ.
Wzruszaj¹ ramionami, mówi¹, ¿e nie chc¹ siê mieszaæ. Ja wtedy powtarzam: „Nie zrobisz tego, to weŸmiesz na siebie odpowiedzialnoœæ za tragediê”. Czasami to dzia³a. Dziêki temu mo¿emy zapobiegaæ drêczeniu matki przez syna, czy dzieci przez ojców.
Wszyscy, którzy do nas przychodz¹ mog¹ liczyæ na
pe³n¹ dyskrecjê, bo tu nie chodzi o to, by ludzi piêtnowaæ, lecz o ich zdrowie i dobro ich rodzin.
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TEMAT NUMERU
Kilkudziesiêciu goœci na otwarciu Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej

WÓJT Z KONTR
Kilkudziesiêciu zaproszonych goœci uczestniczy³o w oficjalnym oddaniu gruntownie zmodernizowanego budynku Domu Kultury w Lipnicy
Wielkiej. By³o nie tylko na co popatrzeæ, ale tak¿e czego pos³uchaæ.
Popis na nowiutkiej scenie dali „Lipniczanie”, a potem w spontanicznej potañcówce wziêli udzia³ cz³onkowie zespo³u, goœcie i urzêdnicy.
Na akordeonie i kontrabasie przygrywa³… wójt Leszek Skowron.

śli wszystkich do wiejskiej chałupy zamieszkanej przez liczną rodzinę, do której stukają kolędnicy. Długo nie mogą
uzyskać zezwolenia, ale prośby córek
trafiają ojcu do serca i kolędnicy uważając na malowane ściany mogą dać wreszcie kolędowy koncert i obtańcować
wszystkie panny podszczypując co rusz
którąś z nich. Wszystko odegrane w szybkim tempie przy akompaniamencie męsko-żeńskiej, wielopokoleniowej kapeli.
Do tego naturalne, dobre aktorstwo.
Widać, że Lipniczanie na estradzie czują
się jak ryby w wodzie. - Nawet wpadki
potrafią tak zatuszować, że widowni wydaje się, że to zgodne ze scenariuszem –
komentował Grzegorz Krasiński, dyrek-

KOSZTY
Za prace remontowe oraz sprzêt i wyposa¿enie z wy³¹czeniem rekwizytów scenicznych zap³acono blisko 500 tys. z³. Bud¿et gminy pokry³ jednak tylko 20 procent
kosztów, resztê sfinansowano z funduszy unijnych. Modernizacja objê³a m.in. wymianê okien i drzwi, pod³óg i posadzek, instalacji elektrycznej, c.o. oraz wodno-kanalizacyjenj, a tak¿e remont schodów wewnêtrznych, malowanie œcian i wymianê rynien.
Obiekt wyposa¿ono w nowy sprzêt komputerowy (m.in. komputery, drukarka, biurka
komputerowe), urz¹dzenia estradowe (np. kolumny, wzmacniacze, mikrofony, statywy), a tak¿e instrumenty muzyczne oraz stroje ludowe oraz rekwizyty sceniczne.
Dom Ludowy w Lipnicy Wielkiej zmienił się nie do poznania. Starą ruderę zastąpił nowoczesny obiekt wyposażony w
sprzęt komputerowy i system monitoringu. Wrażenie – kolosalne. Nic dziwnego,
że oficjalny odbiór budynku miał też nie
byle jaki charakter. Pod wrażeniem modernizacji byli nie tylko korzystający z
niego na co dzień, ale także goście uroczystości. – Naród bez pamięci umiera.
Cieszę się, że będziecie teraz mieli takie
warunki do pielęgnowania folklorystycznych tradycji – chwalił senator Stanisław
Kogut, który jednak ze względu na służbowe obowiązki do końca występu „Lipniczan” nie dotrwał.

tor Centrum Kultury. Zaraz potem
wszystkich zapraszał do stołu. – Niektórzy mówią na to szwedzki stół, ale my
mamy stół nasz, lipnicki. Znajdziecie
tam spyrki, smalec, kiełbasę i czego tam
dusza zapragnie… - zachęcał.

Kapela ad hoc
Dwa razy nikomu nie musiał powtarzać. Sala klubowa zamieniona chwilowo
na restaurację nęciła zapachami świeżutkich wyrobów. Oj, kalorii przyjęto tam

Draby w domu kultury
Ma czego żałować, bo „kulturalna wizytówka” gminy pokazała się z jak najlepszej strony. Inscenizacja obyczajów
kolędowych była przedniej jakości. Kto
do tej pory nie miał okazji uczestniczyć
w wizycie drabów (grupa kolędnicza), teraz mógł się ze szczegółami przekonać
jak to wygląda. „Lipniczanie” przenie-
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RABASEM

ale w sukurs przyszedł mu… Wójt Leszek
Skowron. – Przed laty grało się w różnych
zespołach – tłumaczył chwytając akordeon. Z nie tak dobrze mu znanym kontrabasem też sobie poradził.

Wytrzyma³a scena

niemało, ale nic to. Zaraz się wszyscy
wzięli za ich „spalanie” na parkiecie. Ktoś
podał dwa takty, kto inny złapał wpół tancerkę i… ruszyli. Tańczyli niemal wszyscy. Wiesław Kracoń, przewodniczący
Rady Gminy, sprawdzał umiejętności
młodego pokolenia „Lipniczan”. Podobnie kolega z rady Adam Bulanda. Wytchnienia nie miała też Sekretarz Gminy
Zofia Janusz… Tancerzom przygrywał
najpierw tylko jeden z członków kapeli,

Zmęczeni muzycznymi rytmami mogli
w tym czasie obejrzeć zmodernizowany
obiekt. Główna sala na dole została odmalowana i wyposażona w nowy parkiet.
Na estradzie podłogę dostosowano do
wymagań scenicznych. Parkiet był układany nie bezpośrednio na wylewce, ale na
specjalnym tworzywie amortyzującym
uderzenia. O okna zadbała rodzima firma pamiętając, by obiekt nie stracił swojego charakteru. Nieco gorzej poszło z
oświetleniem. Nowoczesne, montowane
w suficie nie bardzo pasuje do całości, ale
wykonawca musiał się liczyć z możliwościami finansowymi gminy. Nowo odmalowane ściany na razie są jeszcze puste,
ale niebawem znajdą się na nich obrazy i
pamiątki. W sąsiedztwie głównej sali jest
pokój przeznaczony na próby kapeli, a z
drugiej strony urządzono pomieszczenie
klubowe. Znalazło się w nim miejsce na
kilka komputerów, biurka i krzesła. Jest
stąd też bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku, a w pobliżu znajduje się
toaleta. U góry remont objął tylko część
pomieszczeń. Pieniędzy wystarczyło jednak na urządzenie osobnej garderoby dla
mężczyzn i kobiet. Resztą ekipa budowlana zajmie się, gdy uda się zdobyć kolejne pieniądze. W całości odremontowano
za to budynek z zewnątrz. Zgodnie z projektem zachowano dawny charakter budynku używając drewna do wykonania
elewacji.
(p)

List sprzed lat
Podczas remontu dokonano
niezwyk³ego odkrycia. W jednej ze œcian odnaleziono list inicjatorów budowy domu ludowego, w którym opisywali oni
okolicznoœci inwestycji i wspominali czasy, w jakich przysz³o
im ¿yæ. Wicestarosta powiatu
s¹deckiego Mieczys³aw Kie³basa, którego ojciec by³ jednym
z autorów listu, oprawi³ dokument i podarowa³ gospodyni
domu Marii Jaworeckiej. Kopiê
listu otrzyma³ tak¿e wójt Leszek Skowron.
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2008
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Koniec semestru to dobra okazja, by
podsumowaæ prace uczniów szkó³ z naszej gminy. Na ³amach „Echa” prezentujemy najlepszych z nich. Wyboru i
uzasadnienia dokona³y szko³y. Pod
uwagê brano uczniów szkó³ podstawowych z klas IV-VI oraz gimnazjalistów.
Gimnazjum w Siedlcach

Maria Hornik, klasa III a
Œrednia ocen 4,78. Osi¹gniêcia: udzia³ w
rejonowym etapie konkursu historycznego,
zakwalifikowanie siê do etapu wojewódzkiego; udzia³ w szkolnym etapie konkursu
chemicznego, II miejsce dru¿ynowych Mistrzostw Gminy w pi³ce siatkowej

Judyta Obrochta, klasa III a
Przewodnicz¹ca samorz¹du szkolnego,
œrednia ocen: 5,0. Osi¹gniêcia: udzia³ w
szkolnym etapie konkursu polonistycznego
oraz konkursu chemicznego, II miejsce w
dru¿ynowych Mistrzostwach Gminy w pi³ce siatkowej.

Paulina Rosiek, klasa III b
Œrednia ocen: 5,2. Osi¹gniêcia: zakwalifikowanie do etapu rejonowego konkursu matematycznego oraz konkursu chemicznego,
udzia³ w szkolnym etapie konkursu polonistycznego oraz konkursu fizycznego.

SP w Janczowej

£ukasz Warzecha, klasa VI
Œrednia ocen na I pó³rocze 5,2. Uczestnik
konkursu matematyczno – przyrodniczego
na szczeblu rejonowym w roku 2006/07. W
bie¿¹cym roku szkolnym jako zwyciêzca
etapu szkolnego zosta³ zakwalifikowany do
etapu rejonowego tego konkursu, w etapie
rejonowym uzyska³ wynik 34,5 na 40 mo¿liwych punktów. Zainteresowania matematyczno – informatyczne oraz sportowe.

Iwona Pêksa, klasa VI
Wynik 5,0 na I pó³rocze oraz wysokie osi¹gniêcia w dziedzinie sportu. W gminnym
turnieju tenisa sto³owego w Lipnicy Wielkiej zajê³a I miejsce, zakwalifikowana zosta³a do etapu rejonowego w Ptaszkowej,
gdzie zajê³a III miejsce. Zosta³a zakwalifikowana do etapu powiatowego, który odby³
siê w Ptaszkowej. Iwona zajê³a tam IV miejsce i zosta³a zakwalifikowana dalej. Dodaæ
nale¿y, ¿e w ubieg³ym roku tak¿e w etapie
powiatowym turnieju tenisa sto³owego zajê³a VI miejsce.

Maria Hornik
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Judyta Obrochta

Mariola Baczyñska

Paulina Turska

Magdalena Kozakowska

Karolina Murzyd³o, klasa VI
Bardzo aktywna w pracy spo³ecznej (przewodnicz¹ca Samorz¹du Szkolnego)i maj¹ca
wysokie wyniki w nauce – œrednia 5,0, doskona³a œpiewaczka. III miejsce w gminnym
konkursie Jesieñ z piosenk¹ w Wojnarowej, II
miejsce w Gminnym Przegl¹dzie Kolêd Angielskich w Koniuszowej, II miejsce w Gminnym Przegl¹dzie Kolêdniczym w Korzennej.

SP w Jasiennej

Mariola Baczyñska, klasa VI
Œrednia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie.
Uczestniczy³a w Ma³opolskim Konkursie Humanistycznym i w Ma³opolskim Konkursie
Matematyczno – Przyrodniczym oraz w ogólnopolskim konkursie „Historyczny Kr¹g”. Sekretarz Zarz¹du Szkolnego Ko³a LOP.

Szko³a Podstawowa im. Miko³aja Kopernika we
Jasiennej.

Paulina Turska, klasa VI

Œrednia ocen 4,9 i wzorowe zachowanie. Udzia³
w ogólnopolskich i szkolnych konkursach artystycznych.

Œrednia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie.
Uczestniczy³a w Ma³opolskim Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym, Ma³opolskim Konkursie Humanistycznym oraz ogólnopolskim
konkursie „Historyczny Kr¹g”. Przewodnicz¹ca Zarz¹du Samorz¹du Uczniowskiego i przewodnicz¹ca Zarz¹du Szkolnego Ko³a LOP.

Magdalena Kozakowska, klasa V
Œrednia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie.
Uczestniczy³a w Ma³opolskim Konkursie Humanistycznym i w ogólnopolskim konkursie
„Historyczny Kr¹g”. Sekretarz Zarz¹du Szkolnego Ko³a LOP.

Mar ta Mi³kowska, klasa V
Œrednia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie.
Uczestniczy³a w Ma³opolskim Konkursie Humanistycznym. Jest zastêpc¹ przewodnicz¹cej Zarz¹du Samorz¹du Uczniowskiego.

Kamil Kozakowski, klasa IV
Œrednia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie.
Udzia³ w wielu ogólnopolskich i szkolnych
konkursach artystycznych. Szko³a Podstawowa im. Miko³aja Kopernika w Jasiennej.

Wioletta Rozkocha, klasa IV

SP w £yczanej

Kamila Szo³dra, klasa V
Œrednia ocen: 5,0 zachowanie – wzorowe.
Uczennica ambitna, aktywna, podejmuje ró¿ne dzia³ania z w³asnej inicjatywy takie jak:
udzia³ w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych, udzia³ w akademiach
oraz pracach na rzecz szko³y.

Monika Kempa, klasa VI
Œrednia ocen: 4,78, zachowanie – wzorowe.
Uczennica uczestniczy w licznych konkursach przedmiotowych, w konkursie humanistycznym w roku szkolnym 2007/2008 zakwalifikowa³a siê do etapu rejonowego, który odbêdzie siê 15 stycznia 2008 roku w Nowym
S¹czu. Systematyczna. obowi¹zkowa, zdyscyplinowana i kole¿eñska.

SP w Siedlcach

Marzena Szewczyk, klasa IV

Patrycja Martuszewska, klasa VI

Œrednia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie. Udzia³
w ogólnopolskich konkursach artystycznych.

Œrednia ocen: 5,18. Osi¹gniêcia: zakwalifikowanie siê do rejonowego etapu konkursu bi-

Paulina Rosiek

£ukasz Warzecha

Iwona Pêksa

Karolina Murzyd³o
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Marta Mi³kowska

Kamil Kozakowski

Marzena Szewczyk

Wioleta Rozkocha

SP w Trzycierzu

Miros³aw Janisz, Klasa VI
Przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego,
œrednia ocen 5,3. Osi¹gniêcia: II miejsce w
szkolnym etapie Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego, III miejsce w szkolnym etapie Ma³opolskiego Konkursu Matematyczno Przyrodniczego, udzia³ w konkursie Multitest
z jêzyka polskiego i matematyki, uczestnictwo w wystêpie ludowej grupy kolêdniczej na
Gminnym Przegl¹dzie Zespo³ów Kolêdniczych zwieñczone I miejscem, IV miejsce w
Gminnych Zawodach Halowej Pi³ki No¿nej
Ch³opców. Zainteresowania: sport (g³ównie
pi³ka no¿na i p³ywanie), turystyka, przyroda.
blijnego oraz konkursu humanistycznego,
udzia³ w szkolnym etapie konkursu matematyczno – przyrodniczego, II miejsce w gminnym konkursie „Roztañczone nutki”.

Aleksandra Wiœniewska, klasa VI
Œrednia ocen: 4,9. Osi¹gniêcia: zakwalifikowanie siê do rejonowego etapu konkursu biblijnego oraz konkursu matematycznego, II
miejsce w gminnym konkursie „Roztañczone
nutki”.

SP w £êce

Ewelina Go³¹b, klasa VI
Œrednia ocen: 5,2. Zakwalifikowa³a siê do
etapu rejonowego - Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkó³
podstawowych województwa ma³opolskiego w roku szkolnym 2007/2008 uzyskuj¹c
wysok¹ iloœæ punktów tj.59/60. Udzia³ w
gminnych zawodach sportowych –pi³ka
siatkowa.

£ukasz Grzyb, klasa VI
Œrednia ocen 5,3. Osi¹gniêcia: IV miejsce w
szkolnym etapie Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego, II miejsce w szkolnym etapie
Ma³opolskiego Konkursu Matematyczno Przyrodniczego, udzia³ w konkursie Multitest
z jêzyka polskiego i matematyki, wystêp na
Gminnym Przegl¹dzie Zespo³ów Kolêdniczych w kategorii Ludowy zespó³ kolêdniczy
zakoñczony zdobyciem I miejsca, IV miejsce
w Gminnych Zawodach Halowej Pi³ki No¿nej Ch³opców. Zainteresowania: informatyka
i elektrotechnika

ZS w Mogilnie

Kamila Szo³dra

Monika Kempa

alnych biegach prze³ajowych, XII miejsce w
województwie; zainteresowania: sport, biologia, chemia, ekonomia.

Kamil Rucha³a, klasa IIa
Wysokie wyniki w nauce; udzia³ w konkursach
przedmiotowych na szczeblu szkolnym; znacz¹ce osi¹gniêcia sportowe na szczeblach: gminnym, powiatowym; zainteresowania: matematyka, chemia, informatyka, sport (koszykówka).

Dawid Ogorza³ek, klasa VI
Wysoka œrednia ocen; sukcesy sportowe: I miejsce w gminnym turnieju halowej pi³ki no¿nej, II
miejsce w gminnym turnieju mini siatkówki, II
miejsce w mini koszykówce; drugi rok pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego szko³y; zainteresowania:
sport (pi³ka no¿na, koszykówka, siatkówka, skoki narciarskie), muzyka (gra na keyboardzie), gry
komputerowe.

Adrian Fyda, klasa VI
Wysoka œrednia ocen; udzia³ w etapie szkolnym
konkursu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego; wielokrotny reprezentant szko³y w
konkursach artystycznych i wiedzowych; inicjator rozmaitych akcji o zasiêgu szkolnym; zainteresowania: muzyka, gra na keyboardzie, informatyka, przyroda, historia, ksi¹¿ki przygodowe.

SP w Mi³kowej

Jakub Pietrzak, klasa V

Dorota Zwolennik, klasa IIIa
Wysoka œrednia ocen; udzia³ w etapie szkolnym konkursu biblijnego, zakwalifikowanie
siê do etapu rejonowego; wielokrotna reprezentantka szko³y w zawodach sportowych,
najwiêksze osi¹gniêcia w ostatnich dwóch
latach: I, II miejsce w powiecie w indywidu-

Œrednia ocen: 5.3.Uczeñ bardzo pilny,kole¿eñski. Chêtnie pomaga innym w nauce. Wyró¿nia
siê systematycznoœci¹ w nauce , wzorowym zachowaniem, rzetelnym wykonywaniem obowi¹zków. Zdoby³ I miejsce w szkolnym konkursie humanistycznym i I miejsce w szkolnym konkursie matematyczno-przyrodniczym.
ciąg dalszy na stronie 14

£ukasz Henk, klasa VI
Œrednia ocen: 4,9. Zakwalifikowa³ siê do etapu rejonowego - Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkó³ podstawowych
województwa ma³opolskiego w roku szkolnym 2007/2008. Bra³ udzia³ w Ogólnopolskiej
olimpiadzie OLIMPUS –sesja jesienna –zajmuj¹c 16 miejsce z jêzyka polskiego i 26 z
matematyki.

Patrycja Martuszewska

Aleksandra Wiœniewska

ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2008

Dorota Zwolennik

Kamil Rucha³a

Dawid Ogorza³ek

Adrian Fyda

Ewelina Go³¹b

£ukasz Henk

Miros³aw Janisz

£ukasz Grzyb
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Jakub Pietrzak

Paulina Urban

dokończenie ze strony 13

Paulina Urban, klasa IV
Œrednia ocen 4.9.Uczennica zdyscyplinowana,
systematyczna w nauce. Chêtnie wykonuje prace charytatywne na rzecz szko³y i klasy. Bierze
udzia³ w ró¿nych szkolnych konkursach wiedzowych i artystycznych oraz akademiach.
Osi¹gnê³a wzorowe zachowanie.

Ma³gorzata Giza, klasa IV
Œrednia ocen 4.9. Uczennica pilna i systematyczna w nauce. Wyró¿nia siê wzorowym zachowaniem, kultur¹ osobist¹. Poœwiêca du¿o
czasu na prace spo³eczne. Bierze udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych, szkolnych konkursach
i akademiach. Lubiana przez rówieœników.

Ma³gorzata Giza

Klaudia Hatlaœ

Anga¿uje siê w pracê spo³eczn¹ na terenie szko³y, rozwija swoje zainteresowania sportowe
uczestnicz¹c w zajêciach pozalekcyjnych UKSu. Jej ulubion¹ dziedzin¹ sportu jest tenis sto³owy - zajê³a I miejsce w miêdzyszkolnych zawodach na terenie gminy, II w debla na zawodach miêdzygminnych i I miejsce w gminnych
zawodach w singlu.

Izabela Strojny, klasa III
Osi¹gaj¹ca bardzo dobre wyniki w nauce - œrednia
5,07 i wzorowe zachowanie, zosta³a zakwalifikowana do etapu rejonowego Ma³opolskiego Konkursu Chemicznego.Interesuje siê hippik¹ - bardzo
lubi konie i wie o nich prawie wszystko.Prowadzi,
jako redaktor naczelny, szkoln¹ gazetkê.

Anna Szczygie³,

Izabela Strojny

Konkursie piosenki „ Jesieñ z piosenk¹”. Zainteresowania: muzyka, j.polski , historia.

Kamil Grz¹bel, klasa IV
Œrednia ocen- 4,8. Osi¹gniêcia: laureat ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Multitest
2007”.Zainteresowania: matematyka, informatyka.

Marcin Nika, klasa VI
Œrednia ocen- 5,0. Osi¹gniêcia: udzia³ w konkursie matematyczno-przyrodniczym, udzia³ w
ogólnopolskim konkursie matematycznym
„Multitest 2007”, III miejsce zbiorowo w gminnych zawodach pi³ki siatkowej 2007. Zainteresowania: matematyka, przyroda, sport.

ZS w Korzennej
Zespó³ Szkó³ w Lipnicy Wielkiej

SP w Posadowej Mogilskiej

Justyna Filip, klasa V
Œrednia ocen: 4,9, zachowanie wzorowe. Osi¹gniêcia: I miejsce w szkolnym etapie Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego oraz II lokata w szkolnym
etapie Ma³opolskiego Konkursu Matematyczno –
Przyrodniczego. Udzia³ w gminnych zawodach sportowych oraz wielu konkursach szkolnych, np.: literackich, plastycznych, matematycznych

Katarzyna Baran, klasa IV
Œrednia ocen: 4,9, zachowanie wzorowe. Wspó³redaktorka gazetki szkolnej „Bakcyl”. Aktywnie
uczestniczy w licznych konkursach szkolnych,
np.: czytelniczych, plastycznych, matematycznych, ekologicznych.Zainteresowania: literatura,
matematyka, muzyka

Kinga Turska, klasa IIIb
Œrednia 5,4. Zakwalifikowa³a siê do rejonowego etapu nastêpuj¹cych konkursów: polonistyczny, matematyczny, jêzyk niemiecki, udzia³
w gminnych zawodach w tenisa sto³owego,
udzia³ w finale XIV Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolêd i Pastora³ek im. Ks. Kazimierza Szwarlika
w Bêdzinie

Magdalena Grzegorzak, klasa IIIa
Œrednia 5,06. Zakwalifikowa³a siê do rejonowego etapu nastêpuj¹cych konkursów: chemiczny, matematyczny, udzia³ w gminnych zawodach w pi³kê siatkow¹

£ucja Szlag, klasa VIa
Œrednia 5,2. Zakwalifikowa³a siê do rejonowego etapu konkursu humanistycznego

Katarzyna Zieleñ, klasa IId
Œrednia 5,3. Uczennica solidna, potrafi¹ca
œwietnie przygotowaæ siê do zajêæ, nie wymagaj¹ca dodatkowej motywacji. Zdaje sobie sprawê ze swoich obowi¹zków i potrafi je dobrze
wykonaæ.

Maciej Tarasek, klasa IIIa
Œrednia 5, 25. Osi¹gniêcia: udzia³ w konkursie historycznym na szczeblu rejonowym, udzia³ w konkursie „Losy ¯o³nierza” na szczeblu rejonowym

Urszula Wêgrzynowska, klasa IIId
Œrednia 5,2. Bardzo dobre wyniki to efekt systematycznej pracy i solidnego podejœcia do obowi¹zków ucznia. Nie trzeba jej namawiaæ do
nauki, sama jest œwiadoma znaczenia wykszta³cenia w ¿yciu cz³owieka.

Marta Z¹ber, klasa 5a

ZS w Koniuszowej

Anna £atka, klasa VIb

Klaudia Hatlaœ, klasa VI

Œrednia 5,0. Udzia³ w wielu zawodach sportowych,
gminne: tenis sto³owy, biegi prze³ajowe 800m.

Œrednia 5,1. Osi¹gniêcia: udzia³ w ogólnopolskim konkursie matematycznym „OLIMPUS”,
udzia³ w konkursie mat.-przyrodniczym, udzia³
w konkursie historycznym „Kr¹g”

SP w Wojnarowej

Ewa Z¹ber, klasa 4b

Sylwia Matusik, klasa V

Œrednia 5,1. Osi¹gniêcia: udzia³ w Ogólnopolskim konkursie matematycznym „OLIMPUS”.

Œrednia ocen 5,1.Udzia³ w konkursach: gminny
turniej tenisa sto³owego - V miejsce, gminny konkurs kolêd angielskich - III miejsce, udzia³ w gminnym turnieju mini pi³ki koszykowej, udzia³ w miêdzy-gminnym turnieju tenisa sto³owego. Wspó³redaktor miesiêcznika szkolnego Echo Szko³y

Anna Szczygie³, klasa III
Wyró¿nia siê bardzo dobrymi wynikami w nauce - œrednia 5,07 i wzorowym zachowaniem.

Kinga Turska
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Magdalena Grzegorzak

Œrednia ocen – 4,8. Osi¹gniêcia: wyró¿nienie
w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z
jêzyka polskiego Multitest 2007r., I miejsce zbiorowo w Gminnym Konkursie Piosenki Angielskiej, III miejsce indywidualnie w Gminnym

£ucja Szlag

Anna £atka

Paulina Widlak, klasa 4a
Œrednia 5,1. Bardzo odpowiedzialna i zdyscyplinowana. Umie pracowaæ efektywnie, co przynosi skutki w postaci bardzo dobrych wyników.

Justyna Filip

Katarzyna Baran

ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2008

SPORT
Rozmowa ________________________________________ Damian Szczerba
- Internetowy serwis pi³karski w gminie to rzecz raczej rzadko spotykana. To spontaniczny pomys³?
- Wziêliœmy siê za to wspólnie: ja i Pawe³ Gargula. On by³ sêdzi¹ pi³karskim, ja –
bramkarzem Or³a Wojnarowa. Zaczê³o siê od strony Or³a Wojnarowa, potem zmieni³em klub i postanowi³em stworzyæ coœ swojego. Gra³em w ci¹gu dwóch lat w trzech
klubach w gminie, znam ch³opaków i ³atwiej by³o mi to prowadziæ.
- Ale znajomoœci mog¹ w takiej sytuacji przeszkadzaæ. Ciê¿ko siê krytykuje kolegów?
- Na pocz¹tku nikt tej strony nie bra³ powa¿nie. Dopiero z czasem pojawi³y siê komentarze. Najwiêkszy problem by³ wtedy, gdy musia³em pisaæ o sobie jako o bramkarzu. Rola zawodnika na tej pozycji jest na tyle znacz¹ca, ¿e trudno j¹ pomin¹æ.
- No i jak Pan wybrn¹³ z tej k³opotliwej sytuacji?
- Czasem nie wypada³o siê ani t³umaczyæ ani chwaliæ, wiêc s³ucha³em tego, co mówili inni i pisa³em bazuj¹c na ich opiniach bez wzglêdu na to, czy siê z tym zgadza³em czy te¿ nie.

Damian Szczerba
jest twórc¹
serwisu internetowego
www.lks.liga.info, w którym
znajduj¹ siê
wszelkie informacje na temat
dokonañ pi³karskich dru¿yn z
naszej gminy.
Graficznym
opracowaniem
strony zajmuje
siê Albert
Szczerba, brat
Damiana.

Robi³o siê
groŸnie

Koniec kariery

Nie tylko
pi³ka no¿na

- Co z krytyk¹ kolegów? Nie by³o oporów?
- Nie unika³em jej, chocia¿ by³y osoby, których nie da³o siê krytykowaæ. Czasem
trzeba by³o przystopowaæ, bo robi³o siê groŸnie. By³y pretensje, niektórzy wrêcz
nie ¿yczyli sobie, bym siê pojawia³ w takim czy innym klubie.
- Takie reakcje nie zniechêca³y?
- Nie, bo najwa¿niejsze by³o to, ¿e ludzie chcieli czytaæ te relacje.
- Zainteresowanie ros³o?
- Apogeum osi¹gnê³o w lipcu ubieg³ego roku. Po spotkaniu Or³a Wojnarowa z Kolejarzem Stró¿e w ci¹gu jednego dnia stronê odwiedzi³o ponad dwa tysi¹ce osób.
- Wygl¹da na to, ¿e przysz³oœæ serwisu rysuje siê w mi³ych barwach?
- Nie wiem, jak bêdzie. Chcia³bym, ¿eby inni siê zaanga¿owali w tworzenie tej
strony, bo wydaje mi siê, ¿e przygotowywanie jej przez jedn¹ osobê raczej nie
wyjdzie jej na dobre. Czytelnicy powinni mieæ mo¿liwoœæ wyboru pomiêdzy ró¿nymi autorami i ró¿nymi stylami. Chêtnych na razie nie ma. Chyba nie wierz¹ we
w³asne umiejêtnoœci i boj¹ siê pisaæ. Rozumiem ich, bo sam mia³em takie opory.
Podpatrywa³em jak to robi¹ w gazetach i jakoœ posz³o.
(p)

Mieczysław Szczygieł grający ostatnio
w LKS Łęka postanowił zakończyć występy ligowe. Nie oznacza to jednak, że
żegna się całkiem ze sportem. Teraz
wchodząc do zarządu klubu z Łęki zajmie się nim jako sportowy działacz. Podczas spotkania, na którym poinformowano o jego decyzji, nie krył, że jest w kłopocie. – Na boisku wiedziałem, co robić,
a teraz to nie bardzo wiem – mówił. Zadeklarował przy tym, że nie chciałby się
zajmować wyłącznie piłką nożną, bo to –
jak stwierdził – trochę mało. Z piłką był
jednak związany przez długi okres. W klubie z Łęki spędził trzy lata, ale w sumie
w piłkę grał o wiele, wiele dłużej. Reprezentował barwy ośmiu klubów.
(g)

Koszykówka

Dublet w Siedlcach
Zwycięstwem drużyny reprezentującej
gimnazjum w Mogilnie zakończył się
gminny turniej w tej dyscyplinie rozgrywany w ramach gimnazjady. Uczestniczyły w nim cztery zespoły, a rywalizacja odbywała się systemem „każdy z każdym”.
Drugie miejsce wywalczyły koszykarki z
gimnazjum w Siedlcach, trzecie przypadło gimnazjum w Korzennej, a stawkę zamknęła drużyna gimnazjum w Koniuszowej. Do zawodów międzygminnych awansował zwycięzca turnieju.
Reprezentacja szkoły w Siedlcach niepowodzenie powetowała sobie w turnieju mini koszykówki z udziałem drużyn
szkół podstawowych. Drużyny z tej szkoły wygrały kategorię chłopców i dziewczyn, co jest tym cenniejsze, że w zawoECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2008

WYNIKI (ch³opcy)
I SP w Siedlcach
II SP w Mogilnie
III SP w Posadowej Mogilskiej
IV. SP w Korzennej
V SP w £êce
VI-VII SP w Lipnicy W. i SP w Koniuszowej
VIII SP w Jasiennej
Dru¿yna ch³opców z SP w Mogilnie

WYNIKI (dziewczyny)
I SP w Siedlcach
II SP w Jasiennej
III SP w Mogilnie
IV SP w Posadowej Mogilskiej
V SP w Koniuszowej
VI SP w Lipnicy W.

dach uczestniczyło odpowiednio osiem i
sześć zespołów. Awans do zawodów międzygminnych (ich wynik w chwili zamykania tego numeru „Echa” nie był jeszcze znany) poza zwycięzcą uzyskała także męska drużyna z Mogilna.
(p)
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SPORT
Sportowy op³atek w £êce

DYPLOMY DLA NAJLEPSZYCH
Dzia³acze i sportowcy LKS £êka
podczas spotkania op³atkowego
podsumowali miniony rok i jesienn¹ rundê. Najbardziej wyró¿niaj¹cy siê zawodnicy otrzymali
dyplomy i puchary.
Sportowcy z Łęki nie świętowali sami.
Z zaproszenia do udziału w spotkaniu
skorzystał wójt Leszek Skowron, wicestarosta Mieczysław Kiełbasa i radny Andrzej Zięcina. Nie zawiódł ksiądz Jan
Bajor, proboszcz parafii w Siedlach, który – jak podkreślał prezes klubu Włady-

sław Jarząb - jest już niemal kapelanem
LKS Łęka.
Chociaż miejsce drużyny w tabeli na
koniec rundy jesiennej nie jest najwyższe, to jednak powodów do zadowolenia
nie brakowało. Najpoważniejszy z nich to
będące już na ukończeniu boisko piłkarskie. W planach jest utworzenie w jego
pobliżu także miejsca spotkań rodzinnych. Niewykluczone, że w przyszłości
pod lasem stanie niewielki amfiteatr i
obok meczy piłkarskich będzie można
wykorzystać obiekty także na imprezy
rekreacyjne. Obok prezesa Władysława
Jarząba, który w sposób szczególny zaangażował się w realizację tej inwestycji
(nie tylko załatwia formalności i zabiega
o pieniądze, ale też osobiście wykonuje
część prac), podziękowania odbierał także wójt Skowron, który z budżetu gminy
wsparł finansowo inicjatywę klubu.
Działacze mogli się też cieszyć z zainteresowania piłką wśród przedstawicieli młodszego pokolenia. LKS Łęka prowadząc zespoły trampkarzy o przyszłość klubu może
być raczej spokojna tym bardziej, że chłopców potrafiących już całkiem sporo nie brakuje. Najlepszych uhonorowano dyplomami i publicznymi podziękowaniami.

Potem był już czas na tradycyjne łamanie się opłatkiem i życzenia. Jak to w gronie sportowców bywa zdominował je
sport. Później przy stole można było zapoznać się z kulinarną ofertą i zwyczajnie porozmawiać. W trakcie sezonu tyle
czasu na to na pewno nie będzie.
(g)

Tenis sto³owy

ZWYCIÊSTWO JANCZOWEJ
Kilkudziesiêciu uczniów z kilku
szkó³ gminy Korzenna rywalizowa³o w indywidualnym, gminnym turnieju tenisa sto³owego. Zarówno w
kategorii ch³opców jak i dziewczyn
triumfowali reprezentanci Szko³y
Podstawowej w Janczowej.
Zawody odbywały się w Zespole Szkół
w Lipnicy Wielkiej. Najpierw przy stołach
walczyły dziewczyny z klas IV-VI reprezentujące szkoły podstawowe z Janczowej, Koniuszowej, Mogilna, Posadowej
Mogilskiej oraz Lipnicy Wielkiej. W sumie było 28 zawodniczek, które grały systemem „do dwóch przegranych”. Walka
była zacięta, bo pierwsza szóstka zyskiwała prawo reprezentowania gminy na
szczeblu międzygminnym. Chociaż rywalizację wygrała uczennica z SP w Janczowej, to jednak szczególne powody do zadowolenia może mieć SP w Posadowej
Mogilskiej, która do zawodów międzygminnych „wprowadziła” aż trzech swoich uczniów.
W przypadku chłopców mecze były
równie zacięte, bo stawka była ta sama.
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Do rywalizacji przystąpiło 30 uczniów, z
których ponownie najlepszym okazał się
reprezentant SP w Janczowej. Ta sama
szkoła w zawodach międzygminnych będzie mieć jeszcze jednego ucznia w tej
kategorii. Dwóch reprezentantów do zawodów międzygminnych wprowadziła
także SP w Posadowej Mogilskiej.
W rywalizacji z zawodnikami spoza
gminy już tak dobrze nie było. Mimo że

WYNIKI (dziewczyny)
I Pêksa Iwona - SP Janczowa
II Bacia Daria - SP Posadowa
II Filip Aneta - SP Posadowa
IV Bacia Jowita - SP Posadowa
V Hatlaœ Klaudia - SP Koniuszowa
VI Mi³kowska Monika - SP Lipnica W.

WYNIKI (ch³opcy)
I Trybuch Marcin - SP Janczowa
II Cygnarowicz Daniel - SP Lipnica W.
III Filip Maciej - SP Posadowa
IV Bielak Mateusz - SP Mogilno
V Zubrzycki Artur - SP Janczowa
VI Tarasek Krzysztof - SP Posadowa

Reprezentanci SP Mogilno
turniej międzygminny odbywał się w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej żadnemu
z naszych ping-pongistów nie udało się
zakwalifikować do pierwszej szóstki, która uzyskiwała awans do zawodów powiatowych. W sumie w Lipnicy mecze rozgrywało 20 chłopców zwycięzców zawodów w gminach: Gródek nad Dunajcem,
Grybów (gmina miejska i wiejska) oraz
Korzenna.
(g)
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2008

SPORT
Dru¿ynowy turniej tenisa sto³owego

Mistrzowie powiatu!
WYNIKI (dziewczyny)

Mêska dru¿yna gimnazjum w Mogilnie zdoby³a dru¿ynowe mistrzostwo
powiatu nowos¹deckiego w tenisie
sto³owym. W rywalizacji dziewczyn
reprezentuj¹ce nasza gminê zawodniczki z gimnazjum w Koniuszowej
zajê³y trzecie miejsce.
Droga do sukcesów na szczeblu powiatowym nie była łatwa. Obydwa zespoły
do finałowego turnieju musiały przedzierać się w eliminacjach gminnych i międzygminnych.
W turnieju gminnym, który odbył się
w ZS w Mogilnie, udział wzięło siedem
zespołów męskich i siedem zespołów żeńskich reprezentujących gimnazja z Lipnicy Wielkiej, Siedlec, Koniuszowej oraz

I Gimnazjum w Koniuszowej I
(Szczygie³ Anna, Gargula Justyna
II Gimnazjum w Lipnicy W. I
(Szafrañska Laura, Szafrañska Izabela
III Gimnazjum w Mogilnie I
(Damasiewicz Klaudia, Natanek Lilianna
Markowicz Angelina
IV Gimnazjum w Mogilnie – II
V –VI Gimnazjum w Koniuszowej II i
Gimnazjum w Siedlcach
VII Gimnazjum w Lipnicy W.II

WYNIKI (ch³opcy)
Najlepsza mêska dru¿yna powiatu

Mogilna. Rywalizowano w systemie „do
dwóch przegranych”, który ostatecznie
okazał się szczęśliwy dla pingpongistek z
Koniuszowej i zawodników z Mogilna,
które wraz z zespołami z drugich miejsc
awansowały do rywalizacji międzygminnej. Na tym etapie rozgrywek drużyna z
Mogilna ponownie okazała się najlepsza,
a pingpongistki z Koniuszowej zajęły II
miejsce. Uzyskane wyniki dały obydwu
zespołom awans do finału powiatowego.
Zespół męski w składzie: Tarasek Marcin, Przychocki Damian, Biskup Tomasz
Br¹zowe medalistki Mistrzostw Powiatu. zdobył mistrzostwo powiatu i prawo ry-

I Gimnazjum w Mogilnie I (Tarasek Marcin,
Przychocki Damian Biskup Tomasz)
II Gimnazjum w Koniuszowej I (Marcisz
£ukasz, Kocio³ek Maciej)
III Gimnazjum w Mogilnie II (Chronowski
Jakub, Kubiak Marcin, Kruczek Krzysztof)
IVm Gimnazjum w Lipnicy W. – II zespó³
V–VI Gimnazjum w Lipnicy W.I, Gimnazjum w Koniuszowej II
VIIGimnazjum w Siedlcach
walizacji w zawodach na szczeblu międzypowiatowyn. Dziewczyny (Szczygieł
Anna i Gargula Justyna) zapracowały na
(p)
miejsce trzecie.

Tenis sto³owy. Turniej indywidualny

MOCNA EKIPA
Czwórka reprezentantów naszej
gminy znalaz³a siê w pierwszej pi¹tce Mistrzostw Powiatu w tenisie
sto³owym. Wszyscy awansowali do
zawodów miêdzypowiatowych.
Zmagania w powiecie poprzedziły eliminacje gminne i międzygminne. Osobno
rywalizowały dziewczyny i chłopcy. Areną
turnieju gminnego był Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej. Jak zwykle mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Szczególne powody do zadowolenia po tym turnieju mogli mieć reprezentanci gimnazjum w Mogilnie i Koniuszowej. Ci pierwsi zdominowali kategorie chłopców, drudzy – kategorię dziewczyn.
W zawodach międzygminnych wśród
dziewczyn trzy reprezentantki gminy
uzyskały awans do mistrzostw powiatu. W nich najlepsze VI miejsce wywalczyła Anna Szczygieł z Gimnazjum w
Koniuszowej, która awansowała do zawodów międzypowiatowych. Klaudia
Damasiewicz z Gimnazjum w Mogilnie
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2008

była dziesiąta, a Turska Kinga
z Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej ukończyła zawody na miejscu trzynastym.
W rywalizacji chłopców z zawodów międzygminnych do mistrzostw powiatu awansowało

WYNIKI (dziewczyny)
I Szczygie³ Anna – Gimnazjum w Koniuszowej
II Turska Kinga – Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej
III Damasiewicz Klaudia - Gimnazjum w Koniuszowej
IV Gargula Justyna – Gimnazjum w Koniuszowej
V Szafrañska Izabela – Gimnazjum w Lipnicy W
VI Szafrañska Laura – Gimnazjum w Lipnicy W.

WYNIKI (ch³opcy)
I Tarasek Marcin – Gimnazjum w Mogilnie
II Przychocki Damian – Gimnazjum w Mogilnie
III Marcisz £ukasz – Gimnazjum w Mogilnie
IV Pach Micha³ – Gimnazjum w Mogilnie
V Chronowski Jakub – Gimnazjum w Mogilnie
VI Strojny Krystian – Gimnazjum w Koniuszowej

Medaliœci turnieju indywidualnego: Tarasek Marcin, Przychocki
Damian, Biskup Tomas
także trzech zawodników. Wicemistrzostwo powiatu zdobył Marcisz
Łukasz z Gimnazjum w Koniuszowej, trzeci był Tarasek Marcin z
Gimnazjum w Mogilnie, a piąty
Przychocki Damian także z Gimnazjum w Mogilnie. Wszyscy trzej
awansowali do zawodów międzypowiatowych obejmujących powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki ziemski oraz Nowy Sącz.
(pg)
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SPORT
Gimnazjaliœci pod siatk¹

Dwa razy drugie miejsce
Dwa razy drugie miejsce zajmowali w zawodach międzygminnych siatkarze reprezentujący naszą gminę.
Zespół żeński z gimnazjum w Korzennej uległ jedynie rywalkom z
Grybowa, a gimnazjaliści z Lipnicy
Wielkiej w finale musieli uznać wyższość drużyny z Ptaszkowej.
Zanim obydwie drużyny wystąpiły w
zawodach na tym szczeblu o nominację
musiały walczyć w zawodach gminnych.
Zespół Szkół w Lipnicy gościł najpierw
cztery zespoły żeńskie reprezentujące
Mogilno, Korzenną, Siedlce. Rywalizację
rozgrywaną systemem „każdy z każdym”
wygrały zawodniczki z Korzennej, dzięki
czemu mogły reprezentować gminę w
turnieju z udziałem zwycięzców innych
gminnych turniejów.
Chłopocy z Lipnicy Wielkiej awans do
zawodów międzygminnych wywalczyli u

siebie podejmując kolegów z Mogilna,
Koniuszowej oraz Siedlec. W tym przypadku zespoły rozgrywały mecze także
każdy z każdym. Ostateczną kolejność
ustalono na podstawie uzyskanych przez
nie wyników.
(gp)

WYNIKI (dziewczyny)
I Gimnazjum w Korzennej
II Gimnazjum w Siedlcach
III Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej
IV Gimnazjum w Mogilnie

WYNIKI (ch³opcy)
I Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej
II Gimnazjum w Mogilnie
III Gimnazjum w Siedlcach
IV Gimnazjum w Koniuszowej

Siatkówka

Gospodynie niegoœcinne

Zwyciêzcy
z Korzennej
Reprezentacje SP w Wojnarowej i Korzennej
wygrały gminny turniej minisiatkówki, który
rozegrano w Wojnarowej. W kategorii dziewczyn
rywalizowało sześć zespołów, a wśród chłopców
udział w turnieju wzięło siedem drużyn.
Triumfatorzy turnieju mogą się czuć zwycięzcami
w pełnym tego słowa znaczeniu, bo turniej rozgrywano systemem każdy z każdym. Wśród dziewczyn
swoje reprezentacje wystawiły szkoły z Lipnicy, Korzennej, Mogilna, Trzycierzy, Łęki i Wojnarowej.
Gospodynie okazały się niezbyt gościnne i zajęły
pierwsze miejsce na podium.
W rywalizacji chłopców gospodarze zajęli III miejsce, a ze zwycięstwa cieszyli się młodzi siatkarze z SP
w Korzennej. Obok wymienionych zespołów o wygraną w każdym secie walczyli także reprezentanci
szkoły w Koniuszowej.
Obydwie zwycięskie drużyny awansowały do zawodów międzygminnych.
(p)
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WYNIKI

(dziewczyny)

I SP Wojnarowa
II SP Lipnica Wielka
III SP Korzenna
IV SP Mogilno
V-VI – SP Trzycierz i SP £êka

WYNIKI

(ch³opcy)

I SP Korzenna
II SP Mogilno
III SP Wojnarowa
IV SP £êka
V - VII SP Koniuszowa,
SP Lipnica W.,SP Trzycierz
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2008
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prezentacje

Z OSTATNIEJ STRONY
KURTYNA W GÓRÊ

MOJA PASJA:
Sport i dzia³alnoœæ spo³eczna. W przypadku tej pierwszej
pasji szczególn¹ s³aboœæ
mam do pi³ki no¿nej i tenisa
sto³owego. W 1989 roku
reaktywowa³em nawet ligê
tenisa sto³owego. Niestety,
nie przetr wa³a do dziœ.

Mieszkają w Mogilnie, od kilku lat kształcą
się muzycznie, ale dopiero pod koniec stycznia przypadek zrządził, że utworzyli trio.
Dziś pierwszy w Gminie Korzenna zespół kameralny ma już za sobą całkiem udany publiczny debiut i szerokie plany na przyszłość.
Zespół „Sonata” tworzą: rodzeństwo Karolina Jasińska (skrzypce w klasie Renaty Boruckiej) i Szczepan Jasiński (obój w klasie Leszka
Łopalewskiego) oraz Adam Zwolenik (fortepian).
Karolina i Szczepan uczą się gry w Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym Sączu. Karolina jest
w klasie trzeciej, a Szymon w piątej. Adam uczy
się na drugim roku w studium organistowskim
w Tarnowie u Wiesława Kaczora.
Jako pierwsi ich muzycznych propozycji słuchali samorządowcy z całego powiatu, którzy
w Korzennej mieli swoje noworoczne spotkanie. – To wójt Leszek Skowron zaproponował,
żeby zgrali – mówi Artur Jasiński, ojciec grającego rodzeństwa. Dwa razy nie musiał im
tego powtarzać. Niemal z marszu zabrali się
do pracy i po ledwie kilku próbach zagrali wójtom i burmistrzom. Najwyraźniej się spodobali. – Miło było słuchać jak gracie – chwalił
burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń.
O planach na przyszłość mówią na razie
niewiele, ale generalnie zgadzają się co do
jednego, że warto to kontynuować. Artur
Jasiński pomysł popiera, a to także nie bez
znaczenia, bo cała logistyka jest na jego głowie. To przecież on zabezpiecza choćby
transport zespołowi.

MOJA ZMORA:
Du¿o pal¹ca „syrenka”. Tak
ze 12 litrów trzeba jej do
baku laæ i na domiar z³ego nie
mo¿na przerobiæ jej na gaz.

Imiê i nazwisko:
W³adys³aw Jarz¹b
Wiek: 38 lat
Miejsce pracy: dzia³alnoœæ gospodarcza wspólnie z ¿on¹ i bratem
Rodzina: ¿ona S³awomira
oraz troje dzieci: Tomasz, Natalia, Edyta.
Samochód: fiat doblo

MOJA MA£A OJCZYZNA:
Zawsze powtarzam, ¿e na
pierwszym miejscu w hierarchii wa¿noœci jest u mnie
rodzina, potem jest miejscowoœæ, w której mieszkam,
trzecia jest parafia i ca³y
region. Jestem patriot¹
lokalnym. Nie wyobra¿am
sobie, bym móg³ mieszkaæ
gdzie indziej, bo tutaj s¹
moje korzenie.

MOJA S£ABOŒÆ:
Wiara w ludzi. Ale nie wszyscy
na to zas³uguj¹ (tak¿e w
biznesie).

MOJE MARZENIE:
Ukoñczyæ wszystkie plany
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
spo³eczn¹ i mieæ czas dla
rodziny.

MÓJ NAJSZCZÊŒLIWSZY
DZIEÑ W ¯YCIU:
Mia³em ich wiele, ale wci¹¿
czekam na ten najbar dziej
szczêœliwy.

JUBILEUSZ

Kameralna
„Sonata”

liczba numeru

(p)

3 133 766
Tyle z³otych wp³ynê³o do kasy naszej
gminy ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Na potrzeby zwi¹zane z utrzymaniem oœwiaty pozyskano blisko 590 tys. z³, na pomoc spo³eczna uzyskano oko³o 1,2 mln z³, na modernizacjê i odbudowe dróg – 875 tys. z³,
na kulturê blisko 450 tys. z³, a na ochronê œrodowiska ponad 18 tys. z³.
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67 lat prze¿yli ze sob¹ Anna i Eugeniusz Su³owiczowie z Posadowej
Mogilskiej. Niezwyk³y jubileusz uhonorowa³ wójt Gminy Korzenna
Leszek Skowron, który z tej okazji odwiedzi³ ma³¿onków w ich domu
wrêczaj¹c im list gratulacyjny i kwiaty. Redakcja „Echa Korzennej” do
¿yczeñ tak¿e siê przy³¹cza. Niech œwi¹teczna atmosfera towarzyszy
Pañstwu równie¿ na co dzieñ.
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