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SUKCES

Z DRUGIEJ STRONY

Wyœpiewana nagroda
Pierwszą nagrodę podczas XV Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie wyśpiewała Izabela Szafrańska z Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej. Uczennica klasy III
B gimnazjum wyjechała z Będzina nie tylko z uczuciem dużej satysfakcji, ale także z nagrodą w wysokości 1000 zł.
Odbywające się w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im.
Fryderyka Chopina przesłuchania finałowe zgromadziły liczne grono uczestników. Mimo silnej konkurencji reprezentantka ZS w Lipnicy Wielkiej przygotowywana do konkursu
przez nauczyciela muzyki Marię Kiełbasę poradziła sobie
znakomicie. Jurorzy zwrócili uwagę nie tylko na stronę wokalną prezentacji, ale także na oryginalną aranżację (stylizacja ludowa), uwspółcześnienie tekstu i ciekawą interpretację. Laureatce konkursu akompaniowały Gabriela Szafrańska (skrzypce) oraz Laura Szafrańska (altówka).
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w tym samym konkursie I nagrodę zdobył zespól wokalno- instrumentalny działający wtedy przy Zespole Szkół im Jana Pawła II
w Lipnicy Wielkiej. Izabela Szafrańska była wówczas jego
członkiem.

KRÓTKO

(p)

Zmniejszaj¹ siê szeregi bohaterów

Nasi
finaliœci
Dwoje uczniów z naszej gminy awansowało do wojewódzkiego, ostatniego etapu konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Zarówno Kinga
Nikiel jak i Maciej Janusz reprezentują Zespół Szkół w Korzennej.
Obydwoje uczestniczyli w rywalizacji gimnazjalistów. Kinga Nikiel z
klasy III a awansowała do finału
konkursu interdyscyplinarnego
„Wiem więcej” oraz do finału konkursu polonistycznego. W tym drugim w gronie rywali będzie miała kolegę z klasy Macieja Janusza, który
także znalazł się w tym wąskim gronie. Udział w etapie wojewódzkim
oznacza, że uczniowie uzyskali już
tytuł finalisty. Teraz powalczą o
tytuł laureata uprawniający m.in. do
wstępu do dowolnie wybranej szkoły średniej bez egzaminu.
(g)
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Szacunek
dla kombatantów
Podejmowanie starañ, których
efektem ma byæ pamiêæ o ludziach walcz¹cych o wolnoœæ
Ojczyzny obieca³ kombatantom z
gminy Korzenna wójt Leszek
Skowron podczas zebrania sprawozdawczego ko³a Zwi¹zku
Kombatantów w Korzennej.
Spotkanie, w którym obok dawnych żołnierzy uczestniczących w
kampanii wrześniowej, walczących
pod sztandarem Armii Krajowej,
więźniów obozów koncentracyjnych, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i osób represjonowanych w latach Polski Ludowej, wzięli udział także zaproszeni goście. Z kombatantami, których koło w Korzennej liczy w sumie 44 osoby (14 członków zwyczajnych i 30 podopiecznych –
wdowców i wdowy po kombatantach) spotkali się przedstawiciele
samorządowych władz (wójt Leszek Skoworon i przewodniczący Rady Gminy Wiesław
Kracoń), proboszcz parafii w Korzennej ks.
Józef Gancarz, a także reprezentanci organizacji pozarządowych Leszek Szambelan
(Stowarzyszenie „Pogórzanie”) oraz Maria
Marcinowska (Stowarzyszenie „Belfer”).
Bohaterowie walk o niepodległość Ojczyzny usłyszeli od nich zarówno słowa

podziękowania jak też i zapewnienie, że
ich ofiara nie zostanie zapomniana. – Od
początku tej kadencji staramy się, by ludzie zasłużeni dla odzyskania wolności
przez Polskę nie byli zapomniani. Uroczystości rocznicowe poświęcone Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości
przez Polskę stały się stałym elementem
kalendarza imprez w gminie – podkreślał
wójt Leszek Skowron.

Organizator spotkania – Anna Baran
zastępująca w roli prezesa chorego Piotra Kasprzyka – zadbała, by uczestnicy
mieli okazję do wzajemnej wymiany poglądów na temat dalszego funkcjonowania organizacji. Po oficjalnych wystąpieniach był czas na rozmowy przy suto zastawionym stole.
(pg)
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WYDARZENIA
Ponad jedna czwarta bud¿etu pójdzie na inwestycje

Rozwojowa strategia
Radni Gminy Korzenna byli jednomyœlni i bez g³osu sprzeciwu
przyjêli uchwa³ê bud¿etow¹ na
2009 rok. - To odwa¿ny bud¿et a
nie wariacki – komentowa³ Wies³aw Kracoñ, przewodnicz¹cy
Rady Gminy.
Po stronie dochodów zapisano ponad 34
mln zł, a wydatki zaplanowano na poziomie ponad 40 mln zł. Deficyt pokryją środki unijne, które gmina chce pozyskać ze
źródeł zewnętrznych. Uwagę zwraca skala wydatków na inwestycje. Przeznaczono na ten cel ponad 11 mln zł czyli grubo
ponad 25 procent wszystkich wydatków.
– To najlepszy dowód, że chcemy gminę w
dalszym ciągu rozwijać i unowocześniać –
podkreśla wójt Leszek Skworon.
Największą kwotę zaplanowano na przygotowanie dokumentacji pod inwestycje
kanalizacyjne. Powód jest oczywisty: to nie

Radnym bud¿et najwyraŸniej siê spodoba³.
tylko wymóg cywilizacyjny, ale także warunek stawiany przez Unię Europejską.
Samorząd chce też inwestować w poprawę warunków nauczania. Obok budowy sal gimnastycznych w Koniuszowej i
Siedlcach w tym roku prowadzone będą
także remonty budynku szkoły w Łęce ,a
w Miłkowej ma powstać boisko.

Kontynuowany będzie program modernizacji dróg (szerzej piszemy o tym w innym
miejscu). Na ten cel wydane zostaną około
3 mln zł. W Mogilnie i Jasiennej mają powstać nowe domy kultury, a w Korzennej
samorząd chce wybudować kompleks boisk
w ramach rządowego programu „Orlik
2012” (więcej o tym także w tym numerze).

Najwy¿sza dotacja dla naszej gminy

Mniej pieniêdzy w gminnej kasie

Pieni¹dze
na drogi

Lokalne skutki
kryzysu œwiatowego

Latem tego roku na terenie gminy
Korzenna planowany jest remont i
modernizacja piêciu kilometrów dróg
gminnych. To efekt decyzji Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji o
przyznaniu gminie 850 tys. z³ dotacji na
odbudowê zniszczonych nawierzchni.

Nawet o 1,4 mln z³ mog¹ siê
zmniejszyæ w tym roku
wp³ywy do bud¿etu gminy
Korzenna – wynika z finansowych analiz i informacji
nap³ywaj¹cych z ministerstw
oraz innych urzêdów centralnych. Powód? Œwiatowy
kryzys gospodarczy, którego
ofiar¹ pada tak¿e nasz kraj.

Promesę potwierdzającą największą w Małopolsce skalę wsparcia finansowego państwa dla gminy, wójt Leszek Skowron odebrał z rąk wicepremiera Grzegorza Schetyny. Kwota ta stanowić
będzie maksymalnie 80 procent ogólnych kosztów
planowanych na terenie gminy robót modernizacyjnych na drogach.
Mimo że wniosek samorządu, który ubiegał się
o pomoc finansową z budżetu państwa, opiewał
na mniej więcej milion złotych, samorządowe władze gminy i tak są usatysfakcjonowane. – W tej
chwili to jedyny sposób pozyskania pieniędzy z
zewnątrz na ten cel i jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy z tego źródła skorzystać – podkreśla wójt Skowron.
Zgodnie z przyjętymi zasadami samorząd niezwłocznie ogłosi przetargi na wykonanie prac, a
umowy z wykonawcami powinny być podpisane
do 15 maja. Z nowych nawierzchni kierowcy powinni korzystać jeszcze latem tego roku.
(g)
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Wiadomości o mniejszych dotacjach nadeszły z Ministerstwa

wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, którego część przekazywana
jest gminom, również nie napawają
optymizmem.
Efekt może być taki, że w sumie
w stosunku do planowanych wcześniej dochodów trzeba się będzie liczyć z wpływami mniejszymi o
mniej więcej 1,4 mln zł. – To oznacza konieczność ograniczenia wydatków w tej samej wysokości –
podkreśla Anna Wąsik, skarbnik
gminy. W praktyce oznacza to, że
w tym roku trzeba się liczyć z ko-

Subwencja ogólna przeznaczona na oœwiatê bêdzie w tym roku
mniejsza o 140 tys. z³. Mniej bêdzie tak¿e pieniêdzy na administracjê publiczn¹ (10 tys. z³.) oraz zadania zlecone (kilkanaœcie tysiêcy z³otych). Na do¿ywianie dzieci gmina otrzyma o
124 tys. z³ mniej, a dochody w³asne z odpisu od podatku od
osób fizycznych szacowane s¹ na poziomie o 0,5 mln z³ ni¿szym ni¿ w roku ubieg³ym.
Edukacji Narodowej, a także od
wojewody. Szacunki Ministerstwa
Finansów w sprawie wielkości

niecznością zmniejszenia zaangażowania inwestycyjnego w gminie.
(g)
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WYDARZENIA
Radni oburzeni pismem starosty

Drugi oddzia³
przedszkola?
Drugi oddział przedszkola w Korzennej zamierza uruchomić samorząd gminy pod koniec tego roku.
Powodzenie tego projektu w dużej
mierze zależeć będzie od tego, czy
uda się pozyskać pieniądze na ten cel.
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia „Unia, przedszkole i ja” opiewającego na kwotę bliską 640 tys. zł
złożono już do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Przewidywany termin realizacji projektu to wrzesień – grudzień br.

Milion na
do¿ywianie
Wniosek gminy o dotację w wysokości miliona złotych przeznaczoną na realizację programu dożywiania trafił do
wojewody małopolskiego. Ogólny koszt
programu, z którego w gminie korzysta blisko tysiąc dzieci, w bieżącym
roku został skalkulowany na kwotę 1
259 000 zł.

Nowe grzejniki
Ponad 8 tys. zł kosztowały nowe
grzejniki, które zamontowano w przedszkolu w Korzennej. Prace z tym związane wykonało Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych.

Nie tylko sala
Blisko 20 tys. zł kosztować będzie
projekt zagospodarowania działki
wokół budowanej sali gimnastycznej w
Koniuszowej. Firma z Nowego Sącza,
która wykona opracowanie, ma przedstawić swoje propozycje do końca
kwietnia.

Jest projekt
Opracowano projekt budowy sali
gimnastycznej przy ZS w Siedlcach.
Usługa wykonana przez firmę z Katowic kosztowała ponad 85 tys. zł.
Dokument ten był konieczny do tego,
by gmina mogła wystąpić o pozwolenia na budowę. Wniosek w tej sprawie trafił już do starostwa powiatowego.
(p)
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Doœæ p³acenia
powiatowi
Jednomyœlny sprzeciw wyrazi³a
Rada Gminy Korzenna oraz so³tysi z naszej gminy przeciwko
¿¹daniu Starostwa Powiatowego
w Nowym S¹czu, które domaga
siê od Gminy Korzenna wspó³finansowania prac projektowych
dotycz¹cych budowy chodników
wzd³u¿ drogi nowy S¹cz- Wilczyska. Propozycjê starosty Jana
Golonki okreœlano nawet mianem
szanta¿u i oszustwa.
Sprawa dotyczy planowanej w tym
roku inwestycji, której efektem ma być
modernizacja znajdującej się w fatalnym
stanie drogi powiatowej oraz poprawa
bezpieczeństwa zarówno kierowców jak
i pieszych. Starosta Jan Golonka w piśmie datowanym na 12 lutego przesłanym do Wójta Gminy Korzenna Leszka
Skowrona oraz sołtysów kilku wsi leżących wzdłuż tej drogi domaga się udziału
gminy w finansowaniu dokumentacji projektowej dla budowy chodników przy tej
drodze. Wymaga w nim pokrycia 50 procent kosztów, a w razie odmowy zapowiada rezygnację z budowy chodników.
Takie postawienie sprawy wywołało
falę oburzenia u radnych i sołtysów. –
To oszustwo i szantaż. Dotąd zapewnia-

Wies³aw Kracoñ uwa¿a, ¿e w pierwszej
kolejnoœci trzeba wykonywaæ w³asne
obowi¹zki.
Wiesław Kracoń podkreślał, że jako radny nie obiecywał mieszkańcom remontów dróg należących do powiatu, ale
budowę i modernizację sieci dróg gminnych. – Z tych obietnic chcemy się wywiązać, a nie płacić za to co powinien
wykonać powiat.
W głosowaniu jednomyślnie przyjęto
stanowisko, że budżet gminy nie powinien
wydawać ponad 220 tys. zł na dofinanso-

Koszt opracowania dokumentacji projektowej Starostwo Powiatowe w Nowym S¹czu oszacowa³o na ponad 800 tys. z³. Z tej kwoty niemal po³owê mia³yby pokryæ:
Gmina Che³miec i Gmina Korzenna przy czym na gminê Korzenna przypad³aby kwota wynosz¹c¹ oko³o 250 tys. z³. Dokumentacja projektowa obejmowa³aby chodniki
o ³¹cznej d³ugoœci niespe³na 20 km.
no nas, że chodniki zostaną wybudowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a teraz
żąda się od nas pieniędzy – protestowała radna Wiktoria Apryasz. Zarówno
radni jak i sołtysi podkreślali, że współfinansowanie zadania należącego do
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oznaczałoby zmniejszenie lub wręcz
zablokowanie wydatków na drogi gminne, a to nie wchodzi w grę. – Nie możemy odkładać na bok naszych obowiązków tylko dlatego, że powiat sobie nie
radzi finansowo. Chcemy chodników,
ale nie za nasze pieniądze. Niech buduje ten, kto jest administratorem drogi
– mówił. Przewodniczący Rady Gminy

wanie dokumentacji technicznej, bo to jest
obowiązek powiatu. W kuluarach podkreślano ponadto, że przecież powiat do budowy gminnych dróg nie dokłada ani złotówki. – Ciekawe jaka byłaby reakcja powiatu, gdybyśmy oświadczyli, że nie będziemy remontować dróg gminnych, jeśli
nam nie dołożą… – komentowano.
Zarówno radni jak i sołtysi ubolewali
przy tym nad skutecznością reprezentantów gminy we władzach powiatowych. W
składzie Zarządu Powiatu zasiada dwóch
mieszkańców naszej gminy. Radni mieli
zamiar zadać im kilka pytań, ale nie było
okazji, ponieważ żaden z nich nie skorzystał po raz kolejny z zaproszenia na sesję.
(p)
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WYDARZENIA
Szko³a w Janczowej korzysta z pomocy podatników

Szeroki program zajêæ sportowych oraz zakup materia³ów
potrzebnych do wykonania ogrodzenia boiska przy szkole Podstawowej w Janczowej sfinansowano z pieniêdzy uzbieranych w
ramach przekazywani 1 procenta
podatku. W sumie szko³a pozyska³a tym sposobem ponad 11
tys. z³. – Dziêkujemy wszystkim
darczyñcom i liczymy na dalsz¹
pomoc z ich strony tak¿e w tym
roku – mówi Maria Kogut, dyrektor SP w Janczowej.
Uzyskanie wsparcia było możliwe
dzięki współpracy szkoły z ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodziców na
Rzecz Pomocy Szkole „Przyjazna Szko-

go, z tej formy pomocy finansowej samodzielnie nie mogą skorzystać. SP w Janczowej przyjęła tę ofertę i rozpoczęła w
ubiegłym roku współpracę ze Stowarzyszeniem. W zamian za propagowanie
akcji „1 procent” może gromadzić pieniądze na koncie Stowarzyszenia, które
następnie są przekazywane na rzecz
szkoły po potrąceniu umówionej składki na rzecz stowarzyszenia. Obowiązkiem szkoły jest też przygotowanie konkretnego projektu, który ma być realizowany z pieniędzy przekazanych przez
płatników podatku.
SP w Janczowej na tyle skutecznie
przeprowadziła akcję informacyjną, że
na jej rzecz wpłacono blisko 11,2 tys. zł.
Kwotę tę przeznaczono na prowadzenie
zajęć sportowych w postaci sekcji karate i wschodnich sztuk walki oraz zakup
siatki, którą ogrodzono boisko przygotowane w sąsiedztwie budynku szkoły.

O Stowarzyszeniu
Idea utworzenia Stowarzyszenia zrodzi³a siê w 2000 roku – jako naturalne dzia³anie
rodziców w kierunku sformalizowania i umo¿liwienia szko³om pozyskiwania œrodków
finansowych na polepszenie warunków kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y. Stowarzyszenie zosta³o zarejestrowane 21.07.2001 roku. W grudniu 2004 roku otrzyma³o status Organizacji Po¿ytku Publicznego. Stowarzyszenie „Przyjazna Szko³a” jest najwiêksz¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ w sektorze edukacji w Polsce, ma ponad 4000
cz³onków (Partnerów) i sympatyków. Dysponuje zespo³em kilkudziesiêciu fachowców z ró¿nych dziedzin, o bardzo du¿ym doœwiadczeniu.
ła”. Mając status organizacji pożytku publicznego organizacja ta może przyjmować wpłaty w wysokości 1 procenta zapłaconego podatku. Swoje usługi na
określonych w umowie zasadach oferuje wszystkim szkołom w kraju, które nie
będąc organizacjami pożytku publiczne-

Z oferty, której głównym celem, było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży, skorzystała spora grupa osób.
Zajęcia prowadzone przez uprawiającego sporty walki Łukasza Michalika mającego na swoim koncie liczne sukcesy
międzynarodowe cieszyły się dużym za-

komentuje dla nas

Du¿y efekt z jednego procenta

Maria Kogut,
dyrektor SP w Janczowej
Cieszê siê bardzo z tego, co uda³o siê
osi¹gn¹æ i wykonaæ. Chcia³abym
podziêkowaæ wszystkim, którzy
przyczynili siê do tego, ¿e nasze konto
wzbogaci³o siê o tak znacz¹c¹ sumê.
Bardzo serdecznie dziêkujemy
przyjacio³om szko³y takim jak Leszek
Skowron – Wójt Gminy, który da³ dobry
przyk³ad przekazuj¹c swój jeden
procent naszej szkole. Szczególne
s³owa uznania nale¿¹ siê tak¿e
przedsiêbiorcom: Józefowi Mokrzyckiemu, Andrzejowi Gryglowi, Antoniemu
Klimontowskiemu, Markowi Baœcie,
Krzysztofowi Mrozowi Krzysztofowi
Bulandzie. Dziêkujemy tak¿e innym
osobom, które wspar³y nasz¹ szko³ê..
Dziêki tej pomocy nasze dzieci te¿
mog¹ mieæ szerszy dostêp do kultury
fizycznej i sportu.
interesowaniem. Wykonano także ogrodzenie boiska w postaci wysokiej trzymetrowej siatki o łącznej długości 51 m,
która chroni ściany budynku szkoły.
Dzięki temu wiosną do dyspozycji zainteresowanych będzie boisko do siatkówki plażowej.
(p)

Drogowa konsekwencja
Grubo ponad 3,5 kilometra nowych dróg przybędzie
w ciągu najbliższych miesięcy na terenie gminy. Przetarg na wykonanie sześciu odcinków został już ogłoszony.
Samorządowe władze mimo kryzysu ekonomicznego obejmującego także nasz kraj zdecydowały się na kontynuowanie inwestycji drogowych. – to główny problem w gminie i nie możemy odkładać jego rozwiązania na później – uważa Leszek Skowron, wójt Gminy Korzenna. W budżecie, który – jak to określił
przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kracoń – nie jest wariacki, ale realny zagwarantowano pieniądze na ten cel.
Po otwarciu ofert, jakie złożą uczestnicy przetargu okaże się,
czy uda się coś z przeznaczonej na ten cel puli zaoszczędzić.
Dotychczasowe doświadczenia pod tym względem bywały dobre. Niejednokrotnie rywalizacja o zlecenia powodowała, że
można było uzyskać korzystną cenę za usługi drogowe.
(g)
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ODCINKI DRÓG OBJÊTE PRZETARGIEM
Jasienna – Janczowa – Mi³kowa (845 mb – ostatni brakuj¹cy fragment nawierzchni asfaltowej)
£yczana - od Drogi G³ównej ko³o Bielaków do Trzycierza
(570 mb)
Mi³kowa - Bagna do Ciwiñskiego (460 mb)
Wojnarowa – Sikornik (470 mb)
Jasienna - pod Cmentarzem – Smolarzówki (665 mb)
Korzenna - £yczana ko³o Kawalca (665 mb)
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WYDARZENIA

Bêdzie cieplej i ³adniej
Na 2,1 mln zł szacowany jest koszt
remontu i rozbudowy istniejącego
budynku ośrodka zdrowia w Korzennej. Urząd Gminy w Korzennej dysponując już projektem technicznym
zwrócił się o pozwolenie na budowę
i jest szansa, by inwestycja rozpoczęła się jeszcze w tym roku.
W myśl projektu do istniejącego obiektu
zostanie dobudowana część, która będzie

przeznaczona na potrzeby OSP w Korzennej. Znajdzie się w niej miejsce na dwa garaże oraz świetlicę i zaplecze sanitarno-socjalne. Trzeci garaż, o który wnioskowali
strażacy, mógłby być dobudowy w postaci
wiaty. - Ze względów technicznych nie
wchodzi w grę proponowane przez strażaków ulokowanie go w części należącej do
ośrodka zdrowia – mówi Andrzej Czernecki, zastępca wójta gminy Korzenna.

Zgodnie z projektem miejsce w dawnym
holu będzie przeznaczone na gabinety rehabilitacyjne. Wymagań straży nie spełnia też wysokość pomieszczeń w ośrodku
zdrowia osiągająca 3 metry, podczas gdy
straży potrzeba minimum 4 metry.
Wskutek remontu dotychczasowy budynek ośrodka zdrowia zostanie wyposażony w nową elewację, ściany zostaną
ocieplone i dzięki temu będzie można sporo zaoszczędzić na energii cieplnej. Przewidywane jest także malowanie dachu
oraz zmiany układu wnętrz.
(p)

Podsumowanie roku w dobrym nastroju

¯yczenia od pos³a
Dla gminy Korzenna to by³ dobry
rok, obfituj¹cy w liczne inicjatywy i inwestycje – komentowali
goœcie uczestnicz¹cy w spotkaniu noworocznym zorganizowanym w Urzêdzie Gminy Korzenna.
Z zaproszenia samorz¹dowych
w³adz skorzystali przedstawiciele
Sejmu, duchowieñstwa, a tak¿e
radni, so³tysi i przedsiêbiorcy. –
¯yczê wszystkim spe³nienia
marzeñ i realizacji wszystkich
tych ambitnych zamierzeñ –
mówi³ Arkadiusz Mularczyk,
pose³ na Sejm RP.
Po raz pierwszy tak różnorodne grono
osób mogło szczegółowo poznać zarówno
dotychczasowe dokonania samorządu tej
kadencji jak i plany na najbliższą przyszłość. Było o czym opowiadać.
Na pierwszy plan wysuwały się rekordowe osiągnięcia pod względem remontów
i modernizacji dróg. W ciągu dwóch lat
wykonano ponad 31 km nowych nawierzchni czego wcześniej nie udawało się

Noworoczne spotkanie by³o okazj¹, by wspólnie zaœpiewaæ kolêdê…
zrobić przez 10 lat. Poprawiła się infrastruktura w szkołach. Różnego rodzaju
prace (ogrodzenia, termomodernizacja,
budowa boisk, urządzanie kuchni szkolnych) przeprowadzono w Korzennej, Mogilnie, Bukowcu, Jasiennej, Wojnarowej,
Łyczanie. Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w Koniuszowej, a w Siedlcach

… i podyskutowaæ o planach na przysz³oœæ.
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prace projektowe, których efektem ma być
podobna inwestycja. Po latach mieszkańcy części gminy pozbyli się kłopotów z deficytem wody, dzięki budowie sieci wodociągowej. – To są osiągnięcia , którym zaprzeczyć się nie da. Wierzę, że warunki
tworzone w gminie dla przedsiębiorców
pozwolą także im rozwijać tę naszą małą
Ojczyznę – podsumowywał Andrzej Grygiel, właściciel firmy GRAND.
Wrażenie robiły także najbliższe plany samorządu. Obok kontynuacji budowy dróg rozpoczną się pracę zmierzające
do budowy sieci kanalizacyjnej. W Jasiennej i Moglinie mają powstać wielofunkcyjne budynku przeznaczone na działalność kulturalną. W Korzennej samorząd
przymierza się do rozbudowy i modernizacja budynku ośrodka zdrowia oraz do
budowy otwartego dla wszystkich boiska
w ramach rządowego programu „Orlik
2012”. – Chcemy, aby gmina dynamicznie się rozwija, a warunki życia mieszkańców były tu coraz lepsze – podkreśla
wójt Leszek Skowron. Przedsiębiorców
ucieszyła szczególnie jego deklaracja o
przystąpieniu do utworzenia strefy aktywności gospodarczej w Wojnarowej.
(gp)
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2009

WYDARZENIA

Gmina chce budowaæ taniej

Orlik w Korzennej
O dofinansowanie do budowy
boiska w Korzennej w ramach
rz¹dowego programu „Orlik
2012” zwróci³y siê do Ministerstwa Sportu w³adze samorz¹dowe Gminy Korzenna. Obok pieniêdzy samorz¹d ubiega siê tak¿e o
zgodê na odstêpstwo od ogólnego projektu polegaj¹ce na rezygnacji z budowy osobnego kontenera przeznaczonego na szatnie i
zaplecze magazynowe. W tym
celu mo¿na by wykorzystaæ
pomieszczenie nale¿¹ce do
szko³y, która znajduje siê w
bezpoœrednim s¹siedztwie dzia³ki
przeznaczonej pod budowê
boiska.
Byłoby to rozwiązanie nie tylko wygodniejsze, ale także tańsze. Wystarczyłoby
tylko wyremontować szatnie i magazyny

znajdujące się przy szkolnej sali gimnastycznej. Nawet wykonanie osobnego
wejścia do nich nie byłoby potrzebne, bo
ono już jest. Zaoszczędzone tym sposobem pieniądze w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych można by było przeznaczyć na modernizację sali gimnastycznej w Korzennej. Będąc coraz częściej
areną imprez sportowych i uroczystości
szkolnych, a także gminnych wymaga
przygotowania miejsc dla widowni np.
poprzez dobudowanie balkonu lub antresoli. Wstępne rozmowy w tej sprawie
przeprowadzone z przedstawicielami
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dają nadzieję na to, że taka modyfikacja projektu byłaby możliwa.
Zgodnie z założeniami ogólnopolskiego programu „Orlik 2012” budowa boiska to koszt sięgający miliona złotych.
Wydatki pokrywane są z trzech źródeł,
po 333 tys. zł wydawać na ten cel mają:
Ministerstwo Sportu, urzędy marszałkowskiego oraz budżety gmin. W praktyce koszty są najczęściej znacznie wy-

ższe, a ciężar inwestycji w większości
spada na barki gminy, dlatego poszukiwanie oszczędności nie jest tu bez
znaczenia.
Identyczny dla całego kraju projekt
zakłada, że boisko składać się będzie z
dwóch części. Pierwsza o wymiarach 30

Z ostatniej chwili
Tu¿ przed zamkniêciem tego numeru
„Echa” zapad³a decyzja o uwzglêdnieniu wniosku gminy w sprawie budowy w
Korzennej boiska w ramach rz¹dowego
programu „Orlik 2012”.
m na 62 m pokryta trawą syntetyczną
służyć będzie do gry w piłkę nożną. Drugie boisko szerokie na 18 metrów i długie na 30 metrów wykorzystywane będzie
do gry w siatkówkę i koszykówkę i zostanie wyposażone w nowoczesną nawierzchnię poliuretanową, która jest bezpieczna dla użytkowników.
(G)

Policja z radiowozem
Nowy radiowóz maj¹ do dyspozycji policjanci z komisariatu w Korzennej. – Bardzo siê
cieszê, ¿e uwzglêdniono wnioski gminy w
tej sprawie. Równoczeœnie dziêkujê komendantowi miejskiemu policji Witoldowi
Bodzionemu, ¿e przychylnie potraktowa³
nasz¹ proœbê – mówi Leszek Skowron, Wójt
Gminy Korzenna.
W sumie sądecka policja wzbogaciła się o 21 nowych radiowozów, które poprawią wyposażenie komend miejskich i gminnych. Jeden z nich trafił do
komendy w Grybowie z przeznaczeniem do wykorzystania go na terenie gminy Korzenna. Pracującym tu funkcjonariuszom samochód marki kia dysponujący silnikiem o pojemności 2 litry i mocą 146
KM pozwoli skuteczniej wypełniać ich obowiązki.
Będą oni mogli szybciej poruszać się po rozległym
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2009

Przekazanie nowych samochodów odby³o siê w Nowym S¹czu.
terenie i reagować na sygnały od
mieszkańców. Radiowóz będzie
wykorzystywany także w pracy

związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
(pg)
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PROBLEMY
Fatalne skutki planu uchwalonego przez poprzedni samorz¹d

Zablokowane inwestycje
Ponad 150 wniosków w
sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z³o¿yli mieszkañcy naszej gminy. Niektóre z nich
znane by³y zarówno planistom jak i samorz¹dowym
urzêdnikom jeszcze w 2004
roku, ale z nieznanych
przyczyn ich nie uwzglêdniono. W efekcie na lata
zablokowano, na przyk³ad,
mo¿liwoœæ budowy domów
prywatnych.

nienia. Nie wiadomo dlaczego tego wtedy nie uczyniono – informuje Andrzej
Czernecki.
Na pewno nie było ku temu żadnych merytorycznych przeszkód.
Uwagi mieszkańców dotyczyły np.
zmiany kwalifikacji znajdującej się w
otoczeniu działek budowlanych działki rolnej na budowlaną. Inni domagali się zmian w zapisach określających minimalną odległość od drogi
dla projektowanego ogrodzenia prywatnych domów. W niektórych przy-

znaczenia działki z celu komercyjnego na publiczny lub pod działalność
przemysłową. A takie problemy ma
przed sobą gmina. Dziś ze względu na
przeznaczenie komunalnej działki w
Mogilnie na działalność komercyjną
zablokowana jest rozbudowa i modernizacja rozwalającego się budynku
remizy w tej wsi. W Korzennej nie
można urządzić w okolicy szkoły miasteczka komunikacyjnego, ponieważ
w planie zaprojektowano tam… las.
Strefa aktywności gospodarczej w

Przyjęty w 2006 roku jeszcze przed
upływem kadencji plan to właściwe 14
odrębnych planów obejmujących czasem dwie lub trzy miejscowości. Wówczas miało to przyspieszyć prace nad
uchwaleniem planu. – W przypadku
jakiegoś protestu, na przykład, dotyczącego Wojnarowej, nie wstrzymywało to prac nad planem dla Mogilna czy
innego sołectwa nie objętego tamtym
planem – objaśnia Lidia Rzaska, inspektor z Urzędu Gminy w Korzennej
nadzorująca wtedy prace przygotowawcze.

Potrzebna cierpliwoœæ
Dzisiaj, gdy mówi się o zmianie przynajmniej kilku zapisów planu, jego „podział” na 14 odrębnych planów to poważna przeszkoda. – Wymaga przygotowywania nowych zapisów dla każdego planu z osobna, co jest długotrwałe
i więcej kosztuje – tłumaczy Andrzej
Czernecki, zastępca wójta gminy Korzenna. Dla mieszkańców oznacza to
poważny problem. Osoby zamierzające budować domy na działkach do tego
nieprzeznaczonych według zapisów
dotychczasowego planu, będą musiały
uzbroić się w cierpliwość. Z reguły w
takiej sytuacji wymagana jest zmiana
planu wymagająca szczegółowych analiz, konsultacji i nowych opracowań, a
to trwa. Jak długo? Minimum rok.

Wnioski pominiête
W opinii zastępcy wójta mieszkańcy
wcale nie musieliby przeżywać dzisiaj
tego typu trudności, gdyby ich uwagi
uwzględniono podczas opracowywania
planu przed kilkoma laty. – Blisko dziewięćdziesiąt procent uwag zgłaszanych
przez mieszkańców była do uwzględ-
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Krzysztof Kubiak ¿¹da wyjaœnieñ.
padkach zastosowanie się do tego
wymogu oznaczałoby konieczność
budowania ogrodzenia na… ganku
domu, na schodach wejściowych albo
nawet w środku.. – Takie rzeczy zdarzają się przy planowaniu – przekonuje Lidia Rzaska uważając, że najprawdopodobniej był to skutek pomyłki.

Koszty b³êdu
Część z tych błędów uda się w miarę szybko naprawiać. Jak twierdzi
Lidia Rzaska w myśl najnowszej interpretacji przepisów pozwolenie na
budowę ogrodzenia w odległości
mniejszej niż przewiduje plan można
uzyskać w Starostwie Powiatowym w
Nowym Sączu bez konieczności oczekiwania na zmiany w planie. Wystarczy zgłosić to w odpowiednim wydziale i poczekać na decyzję.
O pozwolenia na budowę domu na
działce rolnej tak łatwo już jednak
nie będzie. Podobnie nie da się bez
korekty zapisów planu zmienić prze-

Andrzej Czernecki uwa¿a, ¿e wiêkszoœæ
uwag mo¿na by³o dawno uwzglêdniæ.
Wojnarowej także wymaga zmiany
planu. – Nowa władza ma nową wizję rozwoju gminy i stąd konieczność
zmian – kwituje krótko Lidia Rzaska,
ale nie dla wszystkich jest to takie
proste.

Wyjaœniæ przyczyny
Krzysztof Kubiak, który w poprzedniej kadencji pełnił mandat radnego, publicznie domagał się wyjaśnienia powodów zmiany kwalifikacji działki komunalnej w Mogilnie. –
Jaki był cel zmiany przeznaczenia
działki komunalnej na cel komercyjny, skoro gmina komercyjnej działalności nie może prowadzić? – dociekał
podkreślając, że jako radnego nikt go
wówczas o tym nie informował.
Najwyraźniej informacji o nowych
pomysłach autorów planu brakowało także mieszkańcom, którzy dopiero dziś decydując się na budowę domu
dowiadują się, że dysponują działką
rolną a nie budowlaną.
(p)
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2009

INICJATYWY
Pierwsi przedsiêbiorcy ju¿ pytaj¹ o inwestycyjne tereny

Strefa dla rozwoju
Budowê infrastruktury technicznej, wzmocnienie istniej¹cego mostu oraz budowê drogi
dojazdowej zak³ada przygotowana na zlecenie samorz¹du
Gminy Korzenna koncepcja
strefy aktywnoœci ekonomicznej w Wojnarowej. Realizacja
inwestycji, której szacunkowa
war toœæ wynosi 23 mln z³,
zale¿y od tego, czy uda siê
uzyskaæ dofinansowanie z
Ma³opolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Teren planowany dla strefy znajduje się w Wojnarowej nieopodal boiska
piłkarskiego. Do dyspozycji jest tam w
sumie 18 hektarów, ale zgodnie z przygotowanym już opracowaniem, pod inwestycje można by przeznaczać niespełna 8 hektarów. Będąca w dyspozycji gminy koncepcja zagospodarowania
tego terenu zakłada wydzielenie działek pod inwestycje oraz budowę dróg
wewnętrznych. Wskazuje ona także na
potrzebę wzmocnienia konstrukcji
mostu na Jasieniance, który powinien
być przystosowany dla dużych samochodów ciężarowych. Zanim przedsiębiorcy rozpoczęliby tam działalność
teren powinien zostać wyposażony w
sieć kanalizacyjną i wodociągową, a
także instalacje energetyczne i gazowe.
Konieczna byłaby budowa drogi dojazdowej, a cały teren musiałby być wcześniej poddany niwelacji.
Samorządowe władze gminy chcą
zrealizować ten pomysł w przeświadczeniu, że to dobry sposób na rozwój

Ciemniejsze pola na mapie oznaczaj¹ dzia³ki pod inwestycjê
gminy. Przedsiębiorcy, którzy zechcieliby tutaj ulokować swoje interesy będą potrzebować rąk do pracy,
a część wypracowanego przez nich
dochodu wróci do gminy w postaci
podatków. Atrakcyjna lokalizacja w
pobliżu drogi powiatowej i wojewódzkiej sprzyja zainteresowaniu potencjalnych inwestorów. Pierwsi z nich
zgłaszają się już teraz chcąc zarezer-

wować sobie teren odpowiednio wcześnie.
Gmina reagując na zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców jest zainteresowana jak najszybszym sfinalizowaniem przedsięwzięcia. Wniosek
o dofinansowanie, które mogłoby sięgnąć nawet 80 procent kosztów, zostanie zgłoszony do MRPO w ramach
kwietniowego naboru.
(gp)

Samorz¹d stara siê o finansow¹ pomoc

MODERNIZACJA DOMU KULTURY
Modernizacja i rozbudowa
Domu Kultury w Jasiennej planowana jest na ten rok. Pieniądze
na ten cel mają pochodzić z
dwóch źródeł: budżetu gminy i
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, o ile wniosek w tej
sprawie zostanie zaakceptowany.
Obiekt, którym dziś dysponuje Jasienna, jest przestrzały i niefunkcjonalny. Przygotowany projekt mo-

dernizacji zakłada nie tylko remont,
ale adaptację poddasza budynku, co
umożliwi pełniejszego jego wykorzystanie. Gruntownej modernizacji
poddana ma być także sala taneczna, która w efekcie zyska nie tylko
nowy wygląd, ale także zaplecze kuchenne.
Samorząd jest zdeterminowany, by
zrealizować to przedsięwzięcie. Uzyskano już pozwolenie na budowę, a
w budżecie zapisano na to 167 tys. zł.

O tym czy inwestycja uzyska
wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
przekonamy się w ciągu najbliższych
miesięcy. Wniosek w tej sprawie został już złożony. Teraz zostanie poddany ocenie ekspertów. O ile zyska
ich uznanie, szansa na pozyskanie
pieniędzy będzie naprawdę duża.
Ostateczne decyzje w tej sprawie spodziewane są w ciągu najbliższych
miesięcy.
(p)
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Wnuki dla dziadków
Niemal we wszystkich szko³ach naszej gminy Dzieñ Babci i Dziadka sta³ siê okazj¹ do specjalnego uhonorowania seniorów. Obok ¿yczeñ i kwiatów wnuki przygotowa³y dla nich spektakle teatralne, koncerty
muzyczne, wspólne zabawy i prawdziw¹ biesiadê przy stole, a uroczystoœæ poprzedza³a msza œwiêta. W
sumie z zaproszenia skorzysta³o kilkaset osób i wiele wskazuje na to, ¿e to œwiêto na sta³e wejdzie do
kalendarza szkolnych uroczystoœci.

Korzenna
Dzień Seniora przygotowany wspólnie przez Zespół
Szkół w Korzennej, Radę Rodziców oraz Centrum Kultury rozpoczęła msza święta. Potem dziadkowie mogli
obejrzeć spektakl bożonarodzeniowy przygotowany
przez swoje wnuki. Sądząc z reakcji wszystkim przypadł
do gustu. Widownia nie szczędziła braw, a flesze aparatów błyskały raz po raz, bo każdy chciał mieć pamiątkowe zdjęcia z tego wydarzenia.

Jasienna
Sto lat życzyli swoim babciom i dziadkom uczniowie Szkoły
Podstawowej w Jasiennej podczas uroczystości przygotowanej z okazji ich święta. Z zaproszenia skorzystali niemal
wszyscy tak, że sala wypełniona była do ostatniego miejsca.
Obok serdeczności uczniowie mieli dla swoich gości także
specjalny program artystyczny, a po części oficjalnej był czas,
by wspólnie zająć miejsca przy stole i porozmawiać. O kulinarną część spotkania zadbali pracownicy Domu Kultury w
Jasiennej.

Posadowa
Mogilska
Poezja, muzyka i
baśniowe jasełka
czekały na seniorów
w Szkole Podstawowej w Posadowej
Mogilskiej. Obok
bohaterów dnia w
uroczystej akademii
uczestniczyli także
przedstawiciele samorządowych
władz. Na duchowej
strawie bynajmniej
się nie skończyło.
Dziadkowie z wnukami mogli później
wspólnie usiąść
przy stole. Konsumowało się tym
przyjemniej, że biesiadzie towarzyszyły dźwięki muzyki
granej przez kapelę
„Lachy”.
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Mi³kowa
Bożonarodzeniowy spektakl oglądali także dziadkowie
uczniów Szkoły Podstawowej w Miłkowej, którzy wypełnili
szkolną salę po brzegi. Warto było. Uczniowie przygotowywani przez zespół nauczycieli (K. Piętka, A. Krawczyk, A.
Jaworecka, J. Nowobilska, D. Obrochta) spowodowali, że na
krótką chwilę można się było znowu cieszyć świąteczną atmosferą. O dobry nastrój zadbała także przygrywająca w trakcie zabawy orkiestra, a Rada Rodziców postarała się, by na
stole niczego gościom nie brakowało. Pomogli w tym sponsorzy: radny Alojzy Janusz, prezes Gminnej Spółdzielni w Korzennej Krzysztof Kubiak i sołtys wsi Ryszard Zyzak.
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2009
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Siedlce

Janczowa
„Kochamy wciąż za mało i stale za późno” - przepraszali
swoich dziadków i babcie uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Św. Kingi w Janczowej. Tradycyjne święto zgromadziło liczną
grupę seniorów. Specjalnie dla nich uczniowie przygotowali
program poetycko-muzyczny, w którym życzenia dla dziadków były motywem przewodnim. Anna Sikorska, Agata Obrochta i Maria Górczyk, które zajęły się opracowaniem programu, mogły być zadowolone, bo seniorzy przyjęli go bardzo gorąco.
Kulinarną część spotkania wzięła na siebie Rada Rodziców. Z dobrym skutkiem, który można było obserwować na
stołach. Przyjemna atmosfera sprzyjała rozmowom i wspomnieniom. Znalazło się w nich miejsce także na przypomnienie, że uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka na terenie
parafii w Siedlcach zainicjowano właśnie w Janczowej. – Tu
zorganizowano je po raz pierwszy – przypominał ks. Jan Bajor, proboszcz parafii w Siedlcach.

Lipnica Wielka
Niemal cały dzień świętowano w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej. Wnuki nie tylko same prezentowały się na
scenie, ale do zabawy wciągnęły także
babcie i dziadków prosząc ich do… tańca. Po mszy świętej uczniowie, nauczyciele, dziadkowie i zaproszeni goście
przeszli do szkoły. Tu czekały na nich
liczne atrakcje. Były życzenia, toasty i
suto zastawione stoły, a na scenie wnuki pokazywały swoje artystyczne umiejętności. Specjalne przedstawienie
przygotowała klasa II prowadzona
przez Jolantę Grzegorzak. Seniorzy
rozbawieni zwłaszcza scenką o dużym
zainteresowaniu wnuczków rentą babci i dziadka nie szczędzili braw młodym aktorom. Nie inaczej potraktowali liczną grupa Małych Lipniczan, którzy imponowali śpiewem, układami
choreograficznymi i profesjonalnymi
kostiumami. Wnuki nie pozwoliły im
na zbyt długie siedzenie przy stole.
Zaraz po obdarowaniu dziadków przygotowanymi przez siebie prezentami
porwali babcie i dziadków do… tańca.
Przygrywał Grzegorz Nowak, parafialny organista. Walcom i polkom nie
było końca. A potem był jeszcze czas
na wspólne śpiewanie. Zabrzmiały kolędy i piosenki regionalne.
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Bożonarodzeniowe przedstawienie, a także kolędy i pastorałki przygotowali dla swoich
dziadków uczniowie Zespołu
Szkół w Siedlcach. Frekwencja
w Świetlicy Wiejskiej w Siedlcach dopisała. Babcie i dziadkowie wypełnili salę po brzegi,
mimo że pogoda wychodzeniu z
domu nie sprzyjała. Fatygi nikt
jednak nie żałował. Uczniowie
pokazali, że talentów aktorskich
i wokalnych wśród nich nie brakuje. Udało się im wprowadzić
przy tym na tyle swojską atmosferę, że do kolędowania włączyli się wszyscy obecni na sali. O
coś dla ciała zadbały panie z
Rady Rodziców. Dzięki hojnym
sponsorom mogły zaprosić gości
na ciepły posiłek, a potem na
ciastko i kawę. Towarzysząca
biesiadzie muzyka dla wielu
okazała się na tyle kusząca, że
ruszyli do tańca. Spodobało się
na tyle, że od razu zapowiadali
swoją wizytę na podobnym okolicznościowym spotkaniu w
przyszłym roku.

Mogilno
Tu wszystko zaczęło się od mszy świętej w kościele parafialnym. W uroczystości wzięło udział grubo ponad 100 osób,
ale bohaterami dnia byli dziadkowie. To dla nich uczniowie
wszystkich klas przygotowali, jak co roku, specjalny program
artystyczny. Tym razem dominowały układy taneczne, ale nie
zabrakło także recytacji i form teatralnych.
Przedstawienie jasełkowe miało w tym roku oprawę szczególną. Poza tradycyjnymi środkami scenicznymi do przywołania bożonarodzeniowej atmosfery wykorzystano także najnowocześniejszą technikę komputerową. Historie biblijne ilustrowane obrazami wyświetlanymi na ekranie uzupełniali
uczniowie czytanym na żywo tekstem.
Po strawie duchowej przyszedł czas na wspólną przekąskę
przy stole. Rada Rodziców zadbała, by było w czym wybierać,
a wnuki w tym czasie dalej bawiły dziadków prezentując swoje
umiejętności muzyczne. Pokazali się m.in. akordeoniści, perkusiści i skrzypkowie. Na koniec zostawiono życzenia. Obok
ciepłych słów były także prezenty. Szczególną radość sprawiły zwłaszcza te przygotowane własnoręcznie. Atmosfera była
na tyle miła, że wspólne spotkanie trwało aż do późnego wieczora.
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EDUKACJA

Awans
nauczycieli

W marcu nowa kuchnia z jadalni¹

Kolejnych dwóch nauczycieli z
gminy Korzenna uzyska³o stopieñ
nauczyciela dyplomowanego.
Krystyna Czarnik i El¿bieta
Matusik ucz¹ce w Szkole Podstawowej w Jasiennej akty nadania
stopnia awansu zawodowego
odebra³y z r¹k W³adys³awa Œcianka, p.o. dyrektora nowos¹deckiej
delegatury Ma³opolskiego Kuratorium Oœwiaty w Krakowie.

Jeszcze w marcu Szko³a Podstawowa w Jasiennej powinna dysponowaæ now¹ kuchni¹ i jadalni¹.
Prace modernizacyjne i remontowe umo¿liwi¹ dzieciom spo¿ywanie posi³ków w odpowiednich
warunkach, a szko³a bêdzie mog³a
na wynajmie pomieszczeñ dodatkowo zarobiæ.

Szko³a mo¿e zarobiæ

Nauczyciele pracujący w szkołach na
terenie gminy Korzenna od lat systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje korzystając z możliwości awansu zawodowego. W tym czasie niemal z roku na rok
powiększało się grono nauczycieli dyplomowanych. Dziś stanowią oni większość
wśród pedagogów. W przeliczaniu na etaty stopniem nauczyciela dyplomowanego legitymuje się dziś 132 pedagogów,
grono nauczycieli mianowanych liczy 24
osoby, nauczycieli kontraktowych jest 42,
a stażystów 8.
(p)

Prace prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych mają kompleksowy charakter. W kuchni wymieniana
jest instalacja c.o., podłogi i ściany wykładane są płytkami, a do dyspozycji personelu będzie także zupełnie nowy sprzęt
AGD. Planowany jest zakup zmywarki do
naczyń z wyparzaczem, nowej kuchenki
gazowej, a także komplet mebli oraz naczyń. Przygotowywana jest także jadalnia
na 50 osób, która zostanie wyposażona w
stoły i krzesła.
Urządzenie tych pomieszczeń wymaga
daleko idących przeróbek budowlanych
wewnątrz budynku. Przeniesiona zostanie
toaleta dla niepełnosprawnych, a gabinet

Dzieci bêd¹ mia³y do dyspozycji
przestronn¹ jadalniê.
dyrektora zostanie zmniejszony. W części
dotychczasowej powierzchni dyrektorskiego gabinetu znajdzie się przebieralnia.
Koszty prac budowlanych szacowane są
na 40 tys. zł. Wyposażenie kuchni i jadalni pociągnie za sobą najprawdopodobniej
wydatki na podobnym poziomie.
Dla szkoły obok komfortu wydawania
posiłków remont ma także inne znaczenie. Kuchnia z zapleczem i przestronną
jadalnią będzie mogła być wynajmowana
na okolicznościowe przyjęcia np. z okazji
I Komunii Świętej dając tym sposobem
szkole możliwość pozyskania dodatko(p)
wych dochodów.

KONKURS NA LOGO CK KORZENNA
Centrum Kultury w Korzennej og³asza konkurs na logo/znak identyfikacji graficznej.
Termin zakoñczenia: 16.03.2009r. Termin rozstrzygniêcia: do 31.03.2009r.
REGULAMIN (wyci¹g)
Cel: Wy³onienie najlepszego znaku i
identyfikacji graficznej Centrum Kultury
w Korzennej
Przeznaczenie znaku: Do celów identyfikacyjnych, popular yzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak
ten (logo) bêdzie wykorzystywany na
stronie internetowej, plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach wydawanych przez Centrum Kultury w Korzennej.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest
adresowany do mieszkañców Gminy Korzenna.
2. G³ówn¹ nagrod¹ jest nagroda rzeczowa o wartoœci 500 z³ brutto .
3. Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ maksymalnie 3 projekty. Ka¿dy projekt powinien byæ przedstawiony tak¿e w wersji czarno-bia³ej.
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Projekty nale¿y zapisaæ na p³ycie CD
(jako pliki *.cdr nie wy¿szy ni¿ 11( zamienione na krzywe ), *.JPG, *.PNG w
rozdzielczoœci min. 1024 x 768) oraz do³¹czyæ wydruki komputerowe.
Projekty mog¹ byæ wykonane w dowolnej technice graficznej. Nie ma wymagañ co do kszta³tu, kolorów i rodzaju
czcionki u¿ytych w logo.
Projekt powinien zawieraæ logo/ znak graficzny.
Wydruki, na formacie A4, powinny zawieraæ:
1) Znak mieszcz¹cy siê w polu 15cm x
15cm i zmniejszon¹ wersjê 1, 5cm x 1,
5cm,
2) Wersjê czarno-bia³¹ znaku.
4. Logo powinno zawieraæ nazwê Centrum
Kultury w Korzennej lub skrót tej nazwy
CKK, CK Korzenna oraz oddawaæ charakter instytucji.
5. W jury zasi¹d¹ pracownicy Centrum
Kultury w Korzennej.

Kryteria oceny prac konkursowych
Prace oceniane bêd¹ zgodnie z nastêpuj¹cymi kr yteriami oceny prac
konkursowych:
a) War toœci pr ojektowe: oddanie
charakteru instytucji, jak¹ jest Centrum Kultur y w Kor zennej, or yginalnoœæ,
b) War toœci marketingowe: wywo³ywanie pozytywnych skojar zeñ,
³atwoœæ rozpoznania i zapamiêtania,
c) War toœci u¿ytkowe: niezale¿noœæ
od noœnika i œrodka powielania oraz
przekazu, ³atwa skalowalnoœæ i czytelnoœæ w ró¿nych skalach, funkcjonowanie w wersji czar no–bia³ej i
bar wnej (w tym jako grafika komputerowa) oraz w przestrzeni trójwymiarowej. (…)
Pe³ny tekst regulaminu dostêpny jest
na stronie Centr um Kultur y w Kor zennej: www.ckkor zenna.ar t.pl
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2009

KULTURA
Ksi¹¿ka o Korzennej oficjalnie zaprezentowana

Nieznane fakty z historii gminy
Kilkadziesi¹t osób uczestniczy³o
w spotkaniu z udzia³em Andrzeja
Potoñca z Niecwi – autora ksi¹¿ki
„Korzenna i okolice – 660 lat:
1348 – 2008” wydanej dziêki
finansowej pomocy samorz¹du
Gminy Korzenna. By³a to okazja
nie tylko do poznania genezy
powstania ksi¹¿ki, ale i do rozmowy z autorem.
Zainteresowani publikacją czytelnicy dowiedzieli się m.in., że Andrzej
Potoniec nie pochodzi z Gminy Korzenna, ale tutaj odnalazł żonę i na
tyle mocno zapuścił korzenie, że sam
postanowił zgłębić dzieje tych okolic.
Materiały do książki gromadził przez
lata szukając ich w różnych archiwach niemal w całym kraju. Do napisania książki na tej podstawie zachęciły go dzieci bezskutecznie poszukujące materiałów i informacji o
swojej najbliższej okolicy.
W opinii autora na kartach liczącej niespełna 100 stron publikacji
znajduje się wiele informacji niezna-

Po spotkaniu autor podpisywa³ swoj¹ ksi¹¿kê.
uwagi na ograniczoną dotację liczba
stron publikacji wydanej w nakładzie

Publikacja Andr zeja Potoñca nie jest pier wsz¹ ksi¹¿k¹ dotycz¹c¹
gminy. O walorach przyrodniczych Bukowca, a zw³aszcza rezer watu
„Diable Ska³y” pisali Jolanta i Dariusz Broñczykowie. Ta sama para
autorów przygotowa³a tak¿e „Œcie¿ki przyrodnicze gminy Kor zenna”,
gdzie znajdziemy tak¿e informacje o rezer wacie „Cisy w Mogilnie”.
Wydana staraniem gminy publikacja to por z¹dne opracowanie daj¹ce szerok¹ wiedzê na temat flor y i fauny najbli¿szej okolicy.
Bogat¹ w szczegó³y publikacjê poœwiêcon¹ Koniuszowej pr zygotowa³
Kazimier z Gargula, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Koniuszowej. Sporo
uwagi poœwiêca w niej historii szkolnictwa w tej wsi.

1000 egzemplarzy nie mogła przekroczyć 100. Sam autor nie otrzymał też
za nią żadnego honorarium.
Nie zniechęca to go jednak do dalszej pracy. Pytany o kolejne efekty
swoich historycznych poszukiwań nie
mówił „nie” zastrzegając jednak, że
nie nastąpi to tak prędko. – To
ogromna praca wymagająca sporo
czasu. Dla człowieka pracującego zawodowo to naprawdę duże obciążenie
– tłumaczył.
Książka już teraz dostępna jest we
wszystkich bibliotekach na terenie gminy, a wkrótce trafi także do bibliotek
szkolnych.
(p)

nych dotąd mieszkańcom. Na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z zabytkami malarstwa i rzeźby pochodzącymi z Korzennej. Andrzej Potaniec powołując się na źródła podaje, że m.in. Stanisław Wyspiański podczas naukowej wycieczki jaka zawitała także w te strony
zwrócił uwagę na obraz Madonna z
Krużlowej, który potem zakupiło od
parafii Muzeum Narodowe w Krakowie. Tam też oglądać można wiele
innych eksponatów będących jeszcze
pod koniec XIX wieku wystrojem
miejscowej świątyni.
Wydanie książki było możliwe dzięki będącym w dyspozycji Wójta Gminy Korzenna pieniądzom uzyskanym
w ramach Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich. Z
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2009
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KULTURA
Spektakl nagrodzony oklaskami

Muzycznie i teatralnie

„Spektakl œwi¹teczny” w
wykonaniu uczniów Zespo³u
Szkó³ w Siedlcach i Zespo³u
Szkó³ w Korzennej zaprezentowano w niedzielê, 1 lutego w
koœciele parafialnym w Siedlcach. – W nieco nietypowy
sposób chcieliœmy zwróciæ
uwagê na tradycje bo¿onarodzeniowe – podkreœla Agnieszka Mi³kowska, dyrektor ZS w
Korzennej.
W spektaklu będącym połączeniem
form teatralnych i muzycznych wzięło
udział kilkudziesięciu uczniów z obu
szkół. Przygotowania rozpoczęte jeszcze
w listopadzie nie poszły na marne.
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Zamysłem twórców spektaklu (Monika Wielgus – reżyseria, Andrzej Bogdał
– muzyka, Marek Sus – prezentacje multimedialne) było zwrócenie uwagi, że
święta to coś więcej niż tylko rytuał.
Udało się to przekazać na tyle sugestywnie, że zgromadzona w kościele widownia mimo kończącego się okresu Bożego
Narodzenia znowu poczuła świąteczny
nastrój. Rozbrzmiewające w świątyni
kolędy i recytacje pozwoliły raz jeszcze
pochylić się nad tajemnicą Bożego Narodzenia i głębiej zastanowić się nad
tym, co to wydarzenie dla nas oznacza.
Udany efekt, o czym świadczyły gorące oklaski publiczności, spowodował, że
twórcy widowiska myślą już o kontynuacji tego typu przedstawień. Niewykluczone, że kolejne będzie można zobaczyć
(g)
już w okresie wielkanocnym.
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SPORT

Obiecuj¹ce wyniki naszych dru¿yn w rundzie jesiennej zaostrzy³y apetyty kibiców na dobre wystêpy wiosn¹. Na podstawie wydarzeñ, które by³y udzia³em klubów w przerwie zimowej
pokusiliœmy siê o prognozy na koniec sezonu. Z dotychczasowych doœwiadczeñ wynika, ¿e ruda wiosenna w wykonaniu
zespo³ów z naszej gminy by³a zdecydowanie lepsza ni¿ jesienna. Czy tak te¿ bêdzie i tym razem?

Jaki fina³ sezonu?
Prognozuje Damian Szczerba, www.lksliga.info

Orze³ Wojnarowa

ULKS Korzenna

LKS £êka

prognoza na zakoñczenie sezonu:
miejsce 2

prognoza na zakoñczenie sezonu:
miejsce 1

prognoza na zakoñczenie sezonu:
miejsce 12

Jesień w wykonaniu Orła była bardzo
udana, zero porażek i pozycja wicelidera w tabeli A klasy Nowy Sącz Gorlice.
Czy tak też będzie wiosną? Myślę, że
drugie miejsce w tabeli działacze wzięliby teraz w ciemno. No właśnie, działacze, ale którzy? Z szefowania klubowi z
Wojnarowej chce wycofać się Stanisław
Chramęga czyli człowiek, który w Orle
był niemalże wszystkim. Na jego miejsce szykowany jest Jan Sus, który przed
kilkudziesięcioma laty tworzył klub.
Swoją pomoc w prowadzeniu klubu oferuje Susowi były wieloletni prezes Orła
– Robert Purgal. Czy taka zmiana pomoże Orłowi czy też nie, trudno w tej
chwili powiedzieć. Jan Sus po pobycie w
USA jest dziś człowiekiem, któremu w
piłce uciekły dwa pokolenia, ale błędem
byłoby przedwcześnie ferować wyroki.
Jedno wszak wydaje się pewne: będzie
inaczej.
Na razie piłkarze Orła trenowali tylko w hali, a od 24 lutego miały rozpocząć się treningi na wolnym powietrzu.
Plany może jednak pokrzyżować pogoda. Kto wie, czy odbędzie się planowany na sobotę 28 lutego pierwszy sparing z Grybovią Grybów. Skład zespołu wiosną nie powinien się różnić od
tego z jesieni, bo na rynku transferowym w Wojnarowej - sennie. Nikt nie
przyjdzie i nikt też nie odejdzie. Stabilny skład może być w końcówce sezonu atutem. Nasz typ to ciężka walka o utrzymanie miejsca z pierwszej
rundy, której finał będzie dla Orła
szczęśliwy.

W tej drużynie ciśnienie na awans jest
bardzo duże. Panowie pilnie trenują spotykając się dwa razy w tygodniu na hali.
Jak na razie Korzenna nie rozegrała żadnego sparingu (mecz z Popradem Rytro
ze względu na ciągłe opady śniegu został
odwołany), ale zaległości z tym związane
nadrabia w hali. Z dobrym skutkiem.
Trzy drużyny, jakie zostały utworzone na
bazie ULKS-u zdobyły pierwsze trzy lokaty w trwającej osiem tygodni Halowej
LksLidze (kolejno: Dream Team, Rebelianci i Straż: szczegółowo piszemy o tym
w innym miejscu – przyp. red.). Do drużyny w przerwie zimowej dołączył bramkarz Mariusz Kosiba pozyskany z LKS
Ropa. Ma to być kluczowe wzmocnienie
linii obrony. Z drugiej jednak strony plotka głosi jakoby Sylwestrem Szambelanem
oraz Kamilem Sadłoniem interesowała
się Grybovia Grybów (lider ligi okręgowej). Jak na razie jednak oficjalnego potwierdzenia i nie ma i z punktu widzenia
ligowych interesów Korzennej lepiej by
było, gdyby tak pozostało przynajmniej
do końca sezonu.
Żaden z piłkarzy nie narzeka na poważne urazy i wszystko wskazuje na to, że
drużyna powinna potwierdzić wiosną, iż
pozycja z jesieni nie jest przypadkowa.
Chyba że drużyna przeżywać będzie jakiś
kryzys, co w trakcie sezonu jest zjawiskiem często obserwowanym. Wtedy
przekonamy się, czy młody skład ma charakter i potrafi poradzić sobie z kłopotami. Ja w to wierzę.

Polityka kadrowa w Łęce pozostaje
niezmienna. Niemal za każdym razem
wprzerwie między rozgrywkami w Łęce
następuje czas transferów. Kilku zawodników odpada, kilku następnych
przychodzi. Tym razem tradycji także
stanie się zadość z tym, że trener Waldemar Griński zapowiada uzupełnienie
pierwszego składu juniorami. Decyduje się zatem na krok, który nieśmiało
stawiany był poprzednio. Wydaje się,
że w przyszłości może to przynieść
wymierne korzyści. Zawodnicy tacy jak
Stawiarz, Szczurek, Świerad czy nawet
bramkarz Wańczyk coraz częściej
otrzymujący swoją szansę w końcu
będą mieli okazję, by udowodnić, że na
zaufanie zasługują. Dobrego przykładu opłacalności takiej polityki kadrowej dostarcza teraz ULKS Korzenna.
Zimą Łęka gra ze zmiennym szczęściem w lidze futsalu w Nowym Sączu.
Podobnie w Halowej LksLidze, w której
wystąpiły dwa zespoły rodem z tego klubu (Kojoty Siedlce i Syrena Łęka). Dwa
rozegrane sparingi (z Nawojem Nawojowa i Biegoniacznką Nowy Sącz) zakończyły się porażkami, ale jak to w sparingach bywa nie o wynik chodzi, a o budowanie kondycji i przygotowanie do rytmu meczowego. Niemniej jednak przed
rundą rewanżową, w której celem Łęki
będzie utrzymanie, nie daje to podstaw
do optymizmu. Utrzymanie obecnej 11
pozycji może być zadaniem przekraczającym możliwości zespołu, ale miejsce o
szczebel niżej to już cel całkiem realny.

Plan pozostałych do rozegrania sparingów:
28 lutego Orzeł Wojnarowa – Grybovia
Grybów
8 marca turniej halowy w Gorlicach
Orzeł Wojnarowa - Librantovia Librantowa
Zawada Nowy Sącz – Orzeł Wojnarowa
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2009

Plan pozostałych do rozegrania sparingów
1 marca: Zabełcze Nowy Sącz - ULKS
Korzenna
8 marca: Helena Nowy Sącz - ULKS Korzenna
14 marca: Zawisza Rożnów - ULKS Korzenna
22 marca: Grybovia Grybów - ULKS Korzenna (mecz w Rożnowie).

Plan pozostałych do rozegrania sparingów
1 lutego: LKS Łęka - Nawoj 1-8
8 lutego: LKS Łęka - Biegoniczanka
Nowy Sącz 1-2
8 marca: Jedność Nowy Sącz - LKS Łęka
(mecz w Zawadzie)
LKS Łęka - ULKS Korzenna - data nieustalona w chwili zamykania tego numeru
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SPORT
Rozmowa z Damianem Szczerb¹, wspó³organizatorem halowych rozgrywek pi³karskich

WALKA NA CA£EGO
- Piêtnaœcie zespo³ów wziê³o udzia³ w
pierwszej edycji halowej ligi pi³ki no¿nej
Halowa LksLiga. Organizatorzy maj¹ powody do zadowolenia?
- To by³ pomys³ na zagospodarowanie
wolnego czasu, którego w zimie jest a¿
nadto. Bardzo szybko uda³o siê zebraæ
15 zespo³ów, które przez 6 niedziel (w
ci¹gu 8 tygodni) toczy³y ciekawe boje.
Jestem bardzo zadowolony z pier wszej
edycji tych rozgrywek. Udzia³ w niej wziê³o grubo ponad 100 osób. Formu³a,
„open” czyli dowolnoœæ w powo³ywaniu
dru¿yn sprawi³a, i¿ miêdzy sob¹ mogli
rywalizowaæ koledzy z dru¿yn, bracia, a
nawet zawodnicy, którzy dopiero zaczynaj¹
przygodê z pi³k¹ z tymi, którzy maj¹ za
sob¹ wystêpy nawet na drugoligowych
boiskach. Ludzie czêsto rezygnowali z
innych zajêæ poœwiêcaj¹c siê wystêpom
w lidze, któr¹ wszyscy potraktowali bardzo powa¿nie, czasami mo¿e a¿ za bardzo zapominaj¹c, ¿e we wszystkim chodzi g³ównie o zabawê.
- Jakieœ zaskakuj¹ce wyniki?
- Raczej nie. Ju¿ po pierwszej kolejce trafnie wytypowa³em sk³ad fina³u, a tak¿e
zwyciêzcê. Pewne by³o, i¿ dru¿yny rodem
z ULKS-u Korzenna bêd¹ dominowa³y, bo
to przecie¿ ich hala, na której dorastali,
to oni wystawili najmocniejsze ekipy i to
oni podporz¹dkowali ca³¹ zimê w³aœnie
pod te halowe rozgr ywki. Co ciekawe,
wzajemnie sobie kibicowali, ale gdy przysz³o im zagraæ przeciwko sobie wyznawali jedn¹ zasadê: „Na boisku nie ma kumpli, jest wojna!”. I to by³o chyba najwiêksze zaskoczenie, i¿ zawodnicy czo³owych
dru¿yn (Dream Team - dru¿yna Sylwestra
Szambelana, Rebelianci – dru¿yna Janusza Szeligi oraz Stra¿ – dru¿yna Jaros³awa Bieñka) bêd¹c na boisku grali bardzo
ostro, zapominaj¹c, i¿ naprzeciw siebie
graj¹ koledzy z dru¿yny, która wiosn¹ powalczy o awans.
- Pojawili siê nowi zawodnicy, których
mo¿emy zobaczyæ wkrótce w rozgrywkach
ligowych?
- Hala jest specyficznym miejscem, w którym wymagane s¹ innego rodzaju umiejêtnoœci ni¿ w grze na normalnym boisku.
Na hali mo¿na graæ albo technicznie (to
sprawdza siê g³ównie w du¿ych halach)
albo si³owo (przynosi wymierne efekty
tylko w ma³ych halach takich jak ta w
Korzennej). W jednym i drugim przypadku trzeba byæ precyzyjnym i piekielnie
szybkim, bo od momentu uzyskania pi³ki
do chwili strza³u czasu jest ma³o. Odkryciem ligi zosta³ uznany Mateusz £ukasik
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Kolejnoœæ koñcowa:
1. Dream Team
2. Rebelianci
3. Stra¿ Korzenna
4. KS Królewscy
5. Wolf Pack
6. ZIP Sk³ad
7. Nova Niecew
8. Vip Team
9. Syrena £êka
10. Kojoty Siedlce
11. Rifa
12. Wicher Mogilno
13. Team Mogilno
14. Trzycierz
15. The Boys

Nagrody indywidualne:
Najlepszy strzelec: Szymon Gruca
(Rebelianci)
Najlepszy bramkarz: Jan Kantor
(Dream Team)
„Odkrycie” turnieju: Mateusz £ukasik (Wolf Pack)
Puchar Fair-Play dla dru¿yny: Wolf
Pack
(Wolf Pack).To jeden z nielicznych zawodników, którzy nie trenuj¹ wyczynowo, a na
hali pokazali siê z bardzo dobrej strony.
Tak¿e fantastycznie spisywa³ siê w bramce Jan Kantor (Dream Team), który moim
zdaniem powinien spróbowaæ swoich si³

miêdzy s³upkami du¿o wiêkszej bramki.
Dysponuje zwinnoœci¹ i refleksem, trochê
brak mu warunków fizycznych, ale nadrabia skocznoœci¹ i ofiarnoœci¹.
- Co sprawi³o najwiêksz¹ trudnoœæ organizacyjn¹?
- Ze sportowego punktu widzenia narzekaæ mo¿na jedynie na brak miejsca dla
kibiców, którzy t³oczyli siê w drzwiach. Dla
organizatorów k³opotliwy by³ czas trwania
rozgrywek, bo na hali trzeba by³o spêdzaæ
po siedem godzin co niedziela. Pomagali
mi bracia Krystian i Albert, dziêki którym
mamy statystyki meczowe takie jak strzelcy bramek czy kartki. W sêdziowaniu wspiera³ mnie Pawe³ Gargula, a obok mnie g³ównym organizatorem i osob¹, której najwiêcej zawdziêczamy by³ Zbyszek Mi³kowski,
radny powiatowy, prezes Stowarzyszenia
„Korzenie”. Dziêki przychylnoœci Agnieszki Mi³kowskiej,która jest dyrektorem ZS w
Korzennej mogliœmy korzystaæ z hali, a
nagrody zapewni³ wójt Leszek Skowron.
- Jest szansa, ¿e impreza wejdzie na sta³e do kalendarza wydarzeñ sportowych w
gminie?
- Mamy nadzieje, i¿ w przysz³oœci impreza ta odbywaæ siê bêdzie mog³a w innych
halach, które za nied³ugo zostan¹ oddane do u¿ytku (Koniuszowa, kiedyœ mo¿e
Siedlce). Na pewno w przysz³ym roku
chcia³bym rozpocz¹æ rozgrywki ju¿ w grudniu, bo nie kolidowa³aby to z okresem
przygotowawczym dru¿yn ligowych. Je¿eli
bêd¹ chêtni, to nic nie stoi na przeszkodzie.
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2009

siatkówka

SPORT

Mistrzostwo
dla Mogilna
Reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Mogilnie
zdobyła Mistrzostwo Gminy Korzenna w mini-piłce
siatkowej chłopców. W zawodach odbywających się
w Szkole Podstawowej w
Wojnarowej rywalizowało
osiem zespołów.

Mateusz – VI, Tarasek Marcin – V, Włodarz Dawid – V.
Trzecie miejsce wywalczyła
drużyna SP w Koniuszowej.
Pierwsza trójka otrzymała
puchary ufundowane przez
Wójta Gminy Korzenna Leszka Skowrona, a także pamiątkowe dyplomy.

Na drugim miejscu podium
stanęli gospodarze grający w
składzie: Grygiel Jan – VI,
Grząbel Kamil – V, Jurek
Grzegorz – V – kapitan zespołu, Jurek Krystian – V, Jurek
Michał – V, Kaczmarek Patryk – VI, Kożuch Piotr – V,
Sus Hubert – VI, Śpiewak

Ostateczna kolejność:
I – SP Mogilno
II – SP Wojnarowa
III – SP Koniuszowa
IV – SP Łęka
V – SP Lipnica Wielka
VI – SP Trzycierz
VII – SP Miłkowa
VIII – SP Janczowa

koszykówka

Szko³a Podstawowa w Wojnarowej

Reprezentacja Szko³y Podstawowej w Wojnarowej

Sukces Wojnarowej
Dobre siatkarskie tradycje kontynuuje Szkoła
Podstawowa w Wojnarowej. Reprezentująca ją
żeńska drużyna najpierw
wygrała gminne zawody w
mini-siatkówce, a następnie w rywalizacji międzygminnej zajęła III miejsce.
W mistrzostwach gminy
uczestniczyło dziewięć zespołów. Gospodarze – Szkoła
Podstawowa w Wojnarowej –
okazali się niezbyt gościnni.
Ogrywając rywalki zajęli
pierwsze miejsce uzyskując
tym samym kwalifikację do
udziału w zawodach międzygminnych, które odbyły się w
Gródku nad Dunajcem. W
konfrontacji z najlepszymi
zespołami w regionie siatkarki z Wojnarowej także wypadły dobrze zajmując miejsce

na najniższym stopniu podium.
Na sukces zapracował zespół w składzie: Bajerska Joanna – klasa V, Buszek Beata
– V, Durlak Karolina – VI,
Jurek Justyna – VI, Klimek
Paulina – VI, Krok Joanna –
V, Matusik Sylwia – VI, Olszyńska Klaudia – VI, Wiktorowska Edyta – IV, Wiktorowska Marta – VI, Wójcik
Wioleta – VI.
Końcowa klasyfikacja
zawodów gminnych:
I – SP Wojnarowa
II – SP Łęka
III – SP Lipnica
IV – SP Mogilno
V – SP Siedlce
VI – SP Miłkowa
VII – SP Korzenna
VIII – SP Trzycierz
IX – SP Janczowa

Zwyciêskie dziewczyny
z Siedlec
Zespół reprezentujący Gimnazjum w Siedlcach wygrał
Gminny Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt odbywający
się w ramach Gimnazjady 2009. Drużyna ta będzie reprezentować gminę Korzenna w rywalizacji międzygminnej.
W turnieju rozegranym w Korzennej wzięło udział pięć drużyn ze szkół w Mogilnie, Koniuszowej, Korzennej, Lipnicy Wielkiej i Siedlec. Najlepiej z trudami zawodów poradziły sobie zawodniczki z Siedlec prowadzone przez Tomasza Górowskiego.
Zwycięska drużyna grała w następującym składzie: Aneta Groń,
Karolina Bielak, Aneta Bielak, Iwona Basta, Anna Padula, Izabela Wolińska, Dominika Gołąb, Paulina Syga, Gabriela Rosiek,
Patrycja Rosiek.
ECHO KORZENNEJ styczeñ - luty 2009
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ROZMAITOŒCI

Najlepszy Szambelan
Ponad stu internautów wzięło udział
w plebiscycie na najlepszego piłkarza
gminy Korzenna w ubiegłym roku. Rywalizację ogłoszoną przez LksLiga.info
wygrał Sylwester Szambelan. Pełną
„dziesiątkę” najlepszych ustaloną przez
głosujących prezentujemy poniżej.
1. miejsce – Sylwester Szambelan
2. miejsce – Jarosław Bieniek
3. miejsce – Rafał Turski
4. miejsce – Jarosław Toczek
5. miejsce – Kamil Sadłoń
6. miejsce – Piotr Szczurek
7. miejsce – Artur Główczyk
8. miejsce – Rafał Gadzina
9. Miejsce – Edward Zwolenik
10. Miejsce – Paweł Mróz

Samorz¹d dla
przedsiêbiorców

¯eñska si³a
Zwycięstwem żeńskiej drużyny ze
Szkoły Podstawowej w Posadowej Mogilskiej zakończył się rejonowy finał zawodów w tenisie stołowym. Ta sama
drużyna dobrze zaprezentowała się tak-

że w rywalizacji na powiatowym etapie
tych zmagań zajmując piątą lokatę. W
obu przypadkach punkty zdobywał zespół występujący w następującym składzie: Jowita Bacia, Joanna Dara i Adrianna Natanek.

Mo¿liwoœci dofinansowania
przedsiêwziêæ inwestycyjnych
oraz nowe przepisy dotycz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarczej – to
g³ówne tematy zorganizowanego
przez Urz¹d Gminy w Korzennej
spotkania dla przedsiêbiorców. Z
oferty skorzystali przedstawiciele 70 firm z ca³ej gminy.
W sali Zespołu Szkół w Korzennej osoby prowadzące działalność gospodarczą
na terenie gminy miały okazję uzyskać z

pierwszej ręki informacje o źródłach dofinansowania inwestycji. Szczegóły w tej
sprawie przedstawił Piotr Dyrek, główny specjalista ds. przedsiębiorczości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. O nowych przepisach prawnych regulujących działalność gospodarczą poinformowała z kolei Helena Świderska, inspektor Urzędu Gminy Korzenna. Przedsiębiorców ucieszyła zwłaszcza wiadomość, że od kwietnia zarówno rejestracja jak i zmiany we wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej będą bezpłatne.
Potem był czas na autoprezentację niektórych firm i rozmowy kuluarowe.

Szansa dla bezrobotnych
Z pomocy finansowej przeznaczonej na pokrycie czêœci kosztów kszta³cenia oraz nieodp³atnych kursów kroju i szycia
skorzystaj¹ mieszkañcy gminy Korzenna w ramach projektu „Ja te¿ mam szansê” realizowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W ramach projektu bêdzie mo¿na skorzystaæ z dofinansowania kszta³cenia w szko³ach ponadgimnazjalnych oraz pokrycia czêœci kosztów dojazdu do szko³y. Oferta obejmuje tak¿e darmowe kursy kroju i szycia, które – jak wynika z potrzeb
rynku pracy – nale¿¹ do najbardziej poszukiwanych.
Projekt, którego realizacja rozpoczê³a siê z pocz¹tkiem lutego potrwa do koñca czerwca. Z pomocy finansowej skorzystaj¹ trzy osoby, a w kursach kroju i szycia weŸmie udzia³ piêæ osób.
Oferta skierowana jest do osób nie maj¹cych zatrudnienia i bêd¹cych cz³onkami rodzin korzystaj¹cych z pomocy
spo³ecznej.
Wiêcej informacji w tej sprawie mo¿na uzyskaæ w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Korzennej maj¹cym swoj¹ siedzibê w
Urzêdzie Gminy w Korzennej w pokoju nr 18 na I piêtrze (tel. 0-18 440 66 28)
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Z OSTATNIEJ STRONY
KURTYNA W GÓRÊ

Grupa
eksportowa
Poza granicami gminy zaprezentowała się
grupa kolędnicza z Zespołu Szkół w Siedlcach.
Wystąpiła w XI Koncercie Noworocznym w Nawojowej organizowanym przez wójta Gminy
Nawojowa. Odbywający się w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum koncert zgromadził komplet publiczności. W skład grupy
wchodzą uczniowie ze szkoły podstawowej i
gimnazjum.

MOJA PASJA
Muzyka, muzyka i jeszcze
raz…. muzyka
MOJA ZMORA
Prace remontowe w domu

Strona kultury
Centrum Kultury w Korzennej ma własną stronę internetową. Pod adresem www.ckkorzenna.art.pl można znaleźć aktualne informacje,
szczegółową ofertę zajęć, galerie zdjęć, a także pliki
z muzyką w wykonaniu zespołów znajdujących się
pod opieką Centrum. Na stronie zamieszczane

Miejsce pracy: Zespó³
Szkó³ w Siedlcach

MOJA MA£A OJCZYZNA
Jeszcze do niedawna by³ to
Nowy S¹cz, ale teraz jest to
gmina Korzenna, w której
pracujê i spêdzam bardzo
du¿o czasu

Wiek: za m³ody na sen,
za stary na grzech

MOJE MARZENIE
Jest ich kilka: mieæ w³asne
studio nagrañ, pojechaæ do
Tybetu, za³o¿yæ orkiestrê w
Korzennej i ku radoœci mojej
¿ony kupiæ trzeciego psa.

Samochód:
citroen berlingo

liczba numeru

MOJA S£ABOŒÆ
Komputer

będą relacje z imprez organizowanych przez Centrum. Można odszukać tu wiadomości na temat
projektów przygotowanych przez tę instytucję
oraz grantów, z jakich Centrum korzysta. Zainteresowani znajdą tu także cennik gminnej stołówki prowadzonej przez Centrum. Ocenę szaty graficznej i funkcjonalności strony pozostawiamy internautom…

Andrzej
Bogda³

Rodzina: ¿ona Lucynka,
dzieci: syn i trzy córki
Miejsce zamieszkania:
D¹browa

MÓJ NAJSZCZÊŒLIWSZY
DZIEÑ W ¯YCIU
Ka¿dy dzieñ, który mogê
spêdziæ z ¿on¹ i dzieæmi.

159 000 z³
zap³aci bud¿et gminy za zbiórkê sta³ych odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Umowa z wykonawc¹
us³ugi zosta³a ju¿ podpisana i obejmuje okres pierwszego pó³rocza tego roku.

(p)
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