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LUDZIE

Z DRUGIEJ STRONY
Plastyczne talenty najlepiej rozwijaj¹ siê w Zespole Szkó³ w Siedlcach. Taki wniosek mo¿na wysnuæ na podstawie wyników konkursu plastycznego „Pani Popo³udnie podgl¹da œwiat – bar wy lata” organizowanego przez Miejsko-Gminny Oœrodek Kultur y w Star ym S¹czu. Spoœród kilkuset nades³anych prac te wykonane
przez uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum w Siedlcach zrobi³y na jurorach
spore wyra¿enie. A¿ osiem z nich zas³u¿y³o na nagrody i wyró¿nienia. W gronie
laureatów znaleŸli siê: Arkadiusz Bielak z klasy VI – II miejsce , Mar tyna Basta z
klasy VI – II miejsce, Edyta Cisoñ z klasy VI – III miejsce, Aleksandra Wiœniewska
z klasy VI – wyró¿nienie, Mateusz Ho³da z klasy VI – wyró¿nienie, ¯aneta Kasprzyk z klasy VI – wyró¿nienie, Natalia Zaj¹c z klasy V – wyró¿nienie, Izabela
Woliñska z klasy 1a gimnazjum – wyró¿nienie. Opiekunkami ar tystycznymi uczniów
by³y Maria Gunia(szko³a podstawowa) i Danuta Popko (gimnazjum). Nagrodzone
prace mo¿na ogl¹daæ w Galerii „Pod Pi¹tk¹” w Star ym S¹czu, Rynek 5.
(g)

Niezwyk³y jubileusz

STULATKA
Z JASIENNEJ

Blisko, coraz bliżej – tak najkrócej
można skwitować efekty prac przy budowie masztu telefonii komórkowej,
który po długich oczekiwaniach odblokuje telefonicznie przynajmniej część
Gminy Korzenna. Na maszcie swój nadajnik umieści sieć PLUS, ale niewykluczone, że skorzystają z niego także
inni operatorzy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że takie porozumienie
jest możliwe. Dla właścicieli mobilnych
telefonów z Gminy Korzenna to wieść
bardzo interesująca. Wygląda na to, że
wreszcie będą mogli zrobić użytek ze
swoich aparatów także w swoim miejscu zamieszkania. Pytanie tylko jak to
wpłynie na zasobność ich portfeli…
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W koncelebrowanej mszy
świętej, której przewodniczył
k s . Z e n o n To m a s i a k o b o k
licznej rodziny wzięli udział
także zaproszeni goście.
Poza wójtem Gminy Korzenna Leszkiem Skowronem o
zdrowie stulatki modlili się także
przewodniczący Rady Gminy Wiesław
Kracoń, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Alicja Mędoń, kierownik
O ś r o d k a Po m o c y S p o ł e c z n e j E w a
Bednarska, pracownik socjalny Danuta Dutka-Błażusiak, sołtys Bukowca Krzysztof Ligęza, a także sąsiedzi
i znajomi. Wójt Leszek Skowron obok
osobistych życzeń miał dla pani Justyny także list gratulacyjny od pre-

liczba numeru

Sygna³ bli¿ej

Gromkie 200-lat zaœpiewali Justynie Górce z
Jasiennej uczestnicy
uroczystoœci z okazji
100-lecia urodzin. Sk³adanie ¿yczeñ i gratulacji
poprzedzi³a msza œwiêta
odprawiona w domu
szacownej jubilatki.

zesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz wojewody małopolskiego Jerzego Millera.
Pochodząca z Bukowca Justyna Górka w swoim domu w Jasiennej przyjmowała w dniu jubileuszu tłumy gości.
Imponującą grupę tworzyła już sama
rodzina. Obchodząca 100 urodziny
mieszkanka Jasiennej ma 4 dzieci, 18
wnuków i 24 prawnuków.
(b)

1279
Tyle rodzin z naszej gminy pobiera œwiadczenia rodzinne.
Do ka¿dej z nich wys³ano pisemne zawiadomienia o sk³adaniu do 1 lipca wniosków na nowy okres zasi³kowy.
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WYDARZENIA
Mniej energii, mniej wydatków

Jednomyœlne absolutorium dla wójta

Szko³a
z kolektorem?

JEST NA CO
POPATRZEÆ
Jednog³oœnie Rada Gminy
Korzenna udzieli³a absolutorium wójtowi Leszkowi
Skowronowi za wykonanie
bud¿etu za ubieg³y rok.
Jedna z najwa¿niejszych
uchwa³ w roku nie przynios³a ¿adnych zaskakuj¹cych
rozstrzygniêæ, a wójtowi
Leszkowi Skowronowi na
pewno bêdzie kojarzyæ siê
wy³¹cznie dobrze.
Do pracy wójta nie miała zastrzeżeń regionalna izba obrachunkowa wydając pozytywną
opinię o wykonaniu budżetu.
Tym samym tropem poszła także
Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
a w ślad za nią wszyscy radni.
Głosowanie poprzedziło podsumowanie efektów rocznych rządów
Leszka Skowrona, dla którego była
to przyjemna chwila. – Jest na co patrzeć. Przejeżdżając przez poszczególne miejscowości widzi się efekty
– chwalił przewodniczący Rady

Gminy Wiesław Kracoń. Do wyobraźni przemawiały radnym
zwłaszcza inwestycje drogowe. – Możemy śmiało patrzeć w przyszłość –
oceniali. Bardzo dobrze przyjęto także skutki polityki oświatowej.
Wbrew wypowiadanym przedwcześnie obawom małe szkoły nie tylko
nie zostały zlikwidowane, ale w wielu z nich przeprowadzono oczekiwane od lat remonty. Skorzystały na
tym m.in. szkoły w Bukowcu, Łęce
czy Miłkowej.
Satysfakcji z dobrej oceny swojej pracy nie krył wójt Leszek
Skowron. – Jestem wzruszony,
ale to, prawdę mówiąc, mobilizuje mnie do dalszej pracy. Nigdy
przecież nie jest tak dobrze, żeby
nie mogło być lepiej – komentował. Zaznaczył przy tym, że zdaje sobie sprawę, iż skala potrzeb
jest jeszcze ogromna. Nadziei na
ich realizację upatrywał w zaangażowaniu radnych i wsparciu
swoich
w s p ó ł p r a c o w n i k ó w.
Wszystkim im za dotychczasową
pracę publicznie dziękował.
(p)

Kolektory słoneczne i modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Mogilnie to sposób na zmniejszenie kosztów
ogrzewania i oszczędność energii. Część
wydatków z tym związanych pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za takim rozwiązaniem systemu ogrzewania w szkole w Mogilnie przemawia audyt energetyczny. Wynika z niego, że w przyszłości możliwe jest uzyskanie
znacznych oszczędności pod warunkiem wykorzystania energii odnawialnej oraz modernizacji istniejącej
kotłowni i systemu przygotowania ciepłej wody. Konieczne jest także dokonanie termomodernizacji budynku polegającej na ociepleniu ścian i stropów.
Planowana inwestycja, której realizacja miałaby nastąpić jeszcze w tym roku, wymaga nakładów w wysokości przekraczającej 460 tys. zł. Gmina ze swojego budżetu pokryje jedynie część kosztów w wysokości nieco ponad 62 tys. zł. Blisko 68
tys. zł pochodzić będzie z budżetu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska, który zaakceptował już wniosek gminy w tej sprawie. Ponad 191
tys. zł stanowić będzie kredyt termomodernizacyjny, który po realizacji zadania może być umorzony w 25 procentach. Pozostała kwota czyli 118
tys. zł pochodzić będzie z pożyczki WFOŚiGW,
która jest umarzalna do 35 procent pod warunkiem spłaty 60 procent zaciągniętej pożyczki.
Spore na pierwszy rzut oka wydatki warto ponieść mając w dalszej perspektywie widoki na
znaczne zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie kosztów z tym związanych. Szacunkowo mogą
one sięgnąć nawet kilkudzisięciu procent dotych(p)
czasowych wydatków.

Wody bêdzie pod dostatkiem

FINA£ JU¯ BLISKO
Dobiega końca budowa magistrali wodociągowej Nowy Sącz – Koniuszowa. Inwestycja, która pozwoli
zaspokoić zapotrzebowanie na wodę
dotychczasowych odbiorców i poszerzyć liczbę użytkowników sieci, miała się zakończyć 30 czerwca.
Dotychczasowy przebieg prac nie wskazywał, by miało dojść do jakichkolwiek
opóźnień. Rozpoczęte w kwietniu roboty
pochłoną blisko 1,6 mln zł. Dodatkowe
wydatki szacowane na mniej więcej 300
tys. zł są związane z robotami odtworzeniowymi. W sumie w ramach inwestycji
powstanie 8,1 km magistrali wodociągowej, dwie przepompownie oraz komora
wyrównawcza.
(p)
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WYDARZENIA
Gmina pomo¿e remontowaæ drogê

PIENI¥DZE DLA POWIATU
Sto tysięcy złotych z budżetu naszej gminy trafi do kasy powiatu
nowosądeckiego jako forma pomocy przeznaczonej na modernizację
dróg powiatowych. Dzięki temu
wsparciu remontowi ma być poddana droga łącząca Korzenną z
Janczową przez Łyczaną.

Rada Gminy Korzenna podjęła już
uchwałę w tej sprawie i przekazanie
pieniędzy jest już tylko czystą formalnością. Gmina Korzenna na tym nie
poprzestała. Zaproponowała również
wspólną budowę chodników przy drogach powiatowych. Gotowa była wyłożyć 150 tys. zł na ten cel chcąc tym

samym poprawić bezpieczeństwo
przy ruchliwych drogach uczęszczanych m.in. przez dzieci zmierzające
do szkoły. Starostwo nie było jednak
zainteresowane tego rodzaju inwestycją opowiadając się w pierwszej
kolejności za współpracą finansową
przy budowie dróg powiatowych. Samorząd Korzennej ma mimo to nadzieję, że jego oferta w najbliższym
czasie spotka się z przychylną reakcją
władz powiatu.
(p)

Drogi zgodnie z planem

Droga Korzenna- Œwiegocin
w trakcie remontu

Pierwsza czêœæ drogowych
planów inwestycyjnych w gminie
na ten rok zosta³a ju¿ zrealizowana. Wiêkszoœæ przewidywanych
do wykonania odcinków dróg
zostanie oddana do u¿ytku
podczas wakacji.
W chwili zamykania tego numeru
„Echa Korzennej” do dyspozycji kierowców było 1,64 km nowych nawierzchni na następujących drogach
gminnych: Mogilno-Łubinka – Podlas
(270 mb), Mogilno-Posadowa-Podlas
Cieniawa (730 mb), Korzenna – Berdysiówki (640 mb). Wojciech Błażusiak, p.o. kierownik referatu inwestycji i zamówień publicznych podkreśla jednak, że to dopiero początek
drogowych inwestycji zaplanowanych
na ten rok. Po rozstrzygnięciu przetargów podpisywane są umowy na
kolejne zadania. Gmina Korzenna na
ich realizację przeznaczyła w swoim
budżecie 3 226 038,76 zł. Część tej
kwoty (900 tys. zł) to pozyskana
przez gminę dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
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W porównaniu do wielu innych gmin
tempo prac drogowych w Gminie Korzenna można określić jako duże. Gdzie in-

dziej w czerwcu ogłaszano dopiero przetargi na wykonanie prac.
(g)
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Biesiada Rodzinna w Koniuszowej

WYDARZENIA
Jeden grosz mo¿e kosztowaæ
200 tys. z³?

LOSY JAK
ŒWIE¯E BU£ECZKI

Pechowa
inwestycja

„Biesiada Rodzinna” czyli wspólna
zabawa rodziców , uczniów i nauczycieli odby³a siê w z koñcem
maja w Koniuszowej. Dyrektor
szko³y Kazimierz Gargula z ostro¿noœci specjalnie tego wydarzenia
nie nag³aœnia³. – To pierwszy raz,
zobaczymy jak wyjdzie i jeœli siê
powiedzie, to w przysz³ym roku
powiadomimy o imprezie szersze
grono – t³umaczy³.
Wyszło naprawdę dobrze. Najlepszy
dowód: loteria fantowa. Z 200 przygotowanych losów nie ostał się ani jeden a
zaintersowanie nimi było takie, że gdyby
Iwona Gągola-Ogorzałek przygotowała
ich dwa razy więcej, to zapewne nie byłoby zbyt wiele. Spore grono przyciągnął też
kiermasz podręczników szkolnych, na
którym można się było zaopatrzyć w
książki potrzebne w nadchodzącym roku
i to po przystępnej cenie.
Na scenie z kolei prezentowały się
dzieci. Przedszkolaki pokazały jak należy tańczyć krakowiaka, uczniowie
klas I i II sięgnęli po repertuar znanych
w regionie „Promyczków Dobra”, a
Klaudia Hatlaś, Ewelina Adamczyk i
Małgorzata Michalik z klasy VI dały
popis tańca współczesnego. O muzyczną oprawę zadbał zespół AURIS,
który tworzą mieszkańcy parafii MogilECHO KORZENNEJ maj - czerwiec 2008

no: Andrzej Siedlarz (wokal + instrumenty klawiszowe), Jarek Jeliński (gitara basowa), Wojciech Rola (gitara),
Jacek Kociołek (perkusja).
Nie zabrakło także emocji sportowych
(mecze siatkówki) oraz czegoś dla podniebienia. O gastronomiczną ofertę zadbały
głównie mamy uczniów. Serwowano
kawę, herbatę, zimne napoje, hamburgery, kiełbaski z grilla, ciasta i lody.
Biesiada stała się też okazją, by nagrodzić zwycięzców szkolnych konkursów.

Rozpoczęła się długo oczekiwana
budowa sali gimnastycznej przy szkole w Koniuszowej i od razu pojawiły
się problemy. Rozstrzygnięcie przetargowe zostało oprotestowane, ponieważ zwycięzca przetargu pomylił
się o… 1 grosz podając końcową cenę
swojej usługi.
Najwyraźniej sala w Koniuszowej to
pechowa inwestycja. Po przygotowaniu
dokumentacji projektowo-technicznej długo nie udawało się ruszyć z budową obiektu. Kiedy wreszcie w tej kadencji znalazły
się pieniądze na ten cel okazało się, że
przygotowana przed 9 laty dokumentacja
zdążyła się zdezaktualizować. Konieczne
poprawki dostosowujące projekt do obecnych wymagań ponownie opóźniły początek inwestycji.
Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie inwestycji wydawało się, że przeszkody na drodze do budowy sali zostały ostatecznie pokonane. Gmina podpisała umowę na budowę sali ze zwycięską firmą z
Nowego Sącza i ponownie okazało się, że
to nie koniec kłopotów. Jeden z uczestników przetargu, którego oferta nie została
wybrana ze względu na wyższą cenę, wniósł
protest w związku z pomyłką w obliczeniach konkurencji. Końcowa cena podana
przez zwycięzcę przetargu różniła się o 1
grosz od ceny faktycznej. Mimo że dla decyzji komisji przetargowej nie miało to żadnego znaczenia, bo oferta była zdecydowanie najkorzystniejsza, to formalny błąd
zgodnie z obowiązującymi przepisami upoważnia jednak do wniesienia protestu.

(p)

Sponsorzy i organizatorzy
Jacek Fornagiel, Ewa Reimschusll, Tadeusz Strojny, Gerard Strojny, Krzysztof
Marcisz, Tadeusz Bieniek, Jan Waz, Krystyna Szczerba z Pogwizdowa, Krzysztof Kubiak – prezesGminnej Spó³dzielni
w Korzennej, Artur Jasiñski z Mogilna,
Ryszard Su³owicz z Mogilna, Andrzej Ziêcina z £êki, El¿bieta Rucha³a.
Przygotowanie scenariusza imprezy, dekoracja, zaopatrzenie bufetu i prowadzenie biesiady - Iwona G¹gola-Ogorza³ek
wraz ze swoimi podopiecznymi z Samorz¹du Uczniowskiego. Tekst przygotowa³y: przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego – Patrycja Marsza³ek oraz cz³onkowie- Sylwia Janiszewska, Lucyna Bugara, Kamila Adamczyk i Klaudia Hatlaœ.

Jakie mogą być jego losy – nie wiadomo. Wojciech Błażusiak, p.o. kierownik
referatu inwestycji i zamówień publicznych mimo logicznych argumentów przemawiających zdecydowanie na korzyść
gminy wcale nie jest pewny decyzji, jaką
w tej sprawie zapadnie w Urzędzie Zamówień Publicznych. – Bywa tak, że formalne względy są najważniejsze – komentuje.
Gdyby tak było w tym przypadku i UZP
uwzględniłby protest, to byłaby to pomyłka bardzo kosztowna. Oferta firmy, która
wniosła protest, była droższa o mniej wię(g)
cej 200 tys. zł.
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WYDARZENIA
I rocznica nadania imienia

Przegl¹d w Mi³kowej

Papie¿ w konkursach

Rywalizacja
na legendy
VI Międzyszkolny Przegląd Baśni
i Legend odbył się w Szkole Podstawowej w Miłkowej. Recytatorskim
popisom przyglądali się samorządowcy i przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty.
Popularyzatorska praca szkoły w Miłkowej trwa już od kilku lat. W efekcie zapomniane już niekiedy legendy i baśnie
ponownie wkraczają w świat wyobraźni
dzieci, które nie tylko zapoznają się z nimi,
ale także prezentują je w formie recytacji.
Jak twierdzą organizatorzy - dyrektor
szkoły Iwona Ruchała, nauczyciel kształcenia zintegrowanego i sztuki Agnieszka

Jaworecka oraz Agata Obrochta, nauczyciel języka polskiego i historii z SP w Janczowej – nauka nie idzie w las i z roku na
rok poziom konkursu jest coraz wyższy. W
tym roku był on dodatkowo na tyle wyrównany, że jury (Danuta Rogowska, Magdalena Gut, Małgorzata Zielińska) musiało
się sporo napocić, by ustalić ostateczną
kolejność. Werdykt był szczególnie miły
dla przedstawicieli szkoły w Wojanrowej,
którzy zwyciężyli w trzech kategoriach.

„Szuka³eœ nas – Jesteœmy” pod takim has³em uczniowie
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Korzennej œwiêtowali I rocznicê
nadania szkole imienia. W
uroczystoœci, której patronowa³
Wójt Gminy Leszek Skowron,
wziê³y udzia³ tak¿e reprezentacje szkó³ nosz¹cych imiê papie¿a z Lipnicy Wielkiej, £ososiny
Dolnej i Florynki.

Świętowanie trwało kilka godzin. Po
porannej mszy świętej w kościele parafialnym w Korzennej pochód uczniów
i nauczycieli przeszedł do szkoły. Tu,
po akademii poświęconej i życiu i działalności Jana Pawła II rozpoczęła się
międzyszkolna rywalizacja. W kilku
konkursach, których motywem głów-
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KONKURS PLASTYCZNY

I miejsce – Maria Michalik (Lipnica Wielka), Maria Klimontowska (Korzenna)

I - Anna Sus, Edyta Wiktorowska SP w Wojnarowej; II - Joanna Turek SP w Lipnicy Wielkiej,
Monika Su³owicz SP w Posadowej Mogilskiej, III
- Karolina Œliwa SP w Korzennej, Katarzyna Zwolenik SP w Posadowej Mogilskiej. Wyró¿nienia:
Anna Œliwa, Anita Urban SP w Janczowej, Klaudia Matusik SP w Siedlcach, Edyta Dyngosz, Monika Su³owicz SP w Bukowcu. Dru¿ynowo: I zajê³a SP w Wojnarowej, II - SP w Lipnicy Wielkiej, III - SP w Posadowej Mogilskiej.
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KONKURS RECYTATORSKI - POEZJA

WYNIKI: grupa m³odsza

I - Sylwia Matusik SP w Wojnarowej, Jowita Bacia SP w Posadowej Mogilskiej , II - Paulina Wielgus SP w Korzennej ,Micha³ Caba³a SP w Jasiennej, III - Eliza Tomasiak SP w Mi³kowej. Wyró¿nienia: Natalia Ko¿uch SP w Trzycierzu, Daria Bacia SP w Posadowej Mogilskiej. Dru¿ynowo: I - SP w Posadowej Mogilskiej, II - SP w Jasiennej, III - SP w Korzennej.

(p)

I miejsce – Justyna Szeliga (Korzenna), II
miejsce – Marcelina Wojtas (£ososina Dolna), III miejsce – Magdalena Matu³a (Florynka)

(p)

WYNIKI: grupa starsza

bę konkursów musieli wykazać się
szczególną hojnością, bo nagrody przewidziano dla zdobywców pierwszych
trzech miejsc. W gronie laureatów nieco pechowo nie znalazł się zespół z Florynki, który dotarł na miejsce już po
konkursowych przesłuchaniach. To, co
zaprezentował na scenie poza konkursem w zgodnej opinii miałoby szansę
na jedną z głównych nagród.

KONKURS RECYTATORSKI - PROZA
I miejsce – Angelika Cygnarowicz (Lipnica
Wielka), Ma³gorzata G¹sior (Korzenna)
KONKURS WIEDZY
I miejsce – £ososina Dolna
KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ - SOLIŒCI
nym była działalność Papieża, rywalizowano zespołowo i indywidualnie.
Obok komisji oceniającej, estradowym
prezentacjom przyglądało się liczne
grono specjalnie zaproszonych gości.
Obok samorządowych władz nie brakowało wśród nich także urzędników, reprezentantów powiatu, przedstawicieli zaproszonych szkół, a także sponsorów. Ci ostatni ze względu na dużą licz-

I miejsce – Izabela Szafrañska (Lipnica Wielka), Klaudia Kochanowicz (Korzenna)
KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ - ZESPO£Y
I miejsce – Lipnica Wielka (Gabriela Szafrañska, Laura Szafrañska, Beata Grygiel,
Marlena Zieleñ, Magdalena Jurek, Korzenna zespó³ „FIDEI” (Barbara Klimontowska,
El¿bieta Klimek, Laura Tracz, Justyna Szeliga, Artur Ziêba)
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WYDAZRENIA
Lipnica Wielka

Specjalna petycja do w³adz
pañstwowych, liczne konkursy, plebiscyt na najbardziej
kulturalnego ucznia to tylko
niektóre atrakcje ogólnopolskiego „Dnia szko³y bez przemocy”, w którego organizacjê
w³¹czy³y siê Zespó³ Szkó³ w
Lipnicy wielkiej oraz Szko³a
Podstawowa w Janczowej. W
sumie w ca³ym kraju w akcji
uczestniczy³o 1300 szkó³.
Placówki z naszej gminy jako
jedyne reprezentowa³y powiat nowos¹decki.
Podobnie jak uczestnicy akcji w
całym kraju zbierano podpisy pod
listem do władz państwowych w
sprawie współpracy ze szkołami na
rzecz poprawy bezpieczeństwa w
placówkach oświatowych. Z niezłym skutkiem, bo w samej Lipnicy Wielkiej petycję poparło 460
osób. Zgodnie z intencją inicjato-

uczniów (Monika Maciaszek, Anna
Bomba, Kinga Szlag, Justyna Wojtaczka, Anna Samek, Karina Dąbek, Eliza Szafrańska, Laura Szafrańska) pracującego pod kierunkiem Danuty Popko wywieszono
na szkolnym ogrodzeniu.
Akcji towarzyszyły konkursy i
rywalizacja sportowa. Chociaż było

G³ówne obchody „Dnia Szko³y bez przemocy” odby³y siê na Podzamczu w
Warszawie, gdzie Prezydent Lech Kaczyñski, któr y obj¹³ program „Szko³a
bez przemocy” Honorowym Patronatem, razem z zebranymi wypuœci³ czerwone balony i przyj¹³ z r¹k organizatorów i uczniów warszawskich szkó³
ksiêgê „Razem przeciw przemocy”. W ksiêdze zebrano 200 000 podpisów pod Listem Otwar tym do W³adz RP, w któr ym spo³ecznoœci szkolne
prosz¹ w³adze RP o wspó³pracê w dzia³aniach na rzecz poprawy sytuacji
w polskich szko³ach. Ksiêgê „Razem przeciw przemocy” przyj¹³ równie¿
Premier Donald Tusk oraz Marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski i Marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz
rów akcji były też gesty symboliczne. W samo południe wypuszczono w powietrze 200 czerwonych balonów symbolizujących walkę z
przemocą. Gdyby ktoś ich nie zauważył, to o szkolnej akcji przypominało jeszcze duże logo wymalowane na płótnie farbami olejnymi.
Dzieło kilkuosobowego zespołu

ich sporo, koordynatorzy akcji Agnieszka Szafrańska i Magdalena Kiełbasa – mieli przygotowane
nagrody dla wszystkich. Jak zwykle pomogli sponsorzy. Tym razem
w tej roli wystąpił Bank Spółdzielczy w Korzennej, a grosza nie poskąpił też Wójt Gminy Korzenna
(g)
Leszek Skowron.

WYNIKI

„DZIEÑ BEZ PRZEMOCY”

konkurs plastyczny (szko³a podstawowa)
klasy I – III 1. Kazimierz Szafrañski kl. I, 2. Micha³ Babiec
kl. I, 3. Kinga Bulanda kl. II
klasy IV – VI 1. Justyna Szambelan kl. VI B, 2. Monika
Mi³kowska kl. VI A, 3. miejsce Arkadiusz Golonka kl. V B,
wyró¿nienie - Jan Al- Mashan
konkurs plastyczny (gimnazjum)
1. Anna Grzegorzak kl. III A, 2. Saba Al – Mashan kl. III B,
3. Kinga Szlag kl. II A
konkurs literacki (klasa IV-VI)
1. Karolina G³¹b kl. IV, 2. Ciwiñska Marzena kl. V A, 3.
£ucja Szlag kl. VI A
konkurs literacki (gimnazjum)
1. Kinga Turska kl. III A, Natalia Danek kl. II B, 2. Kamil
Broñczyk kl. I B, 3. Angelika ¯arowska kl. I A
Konkurs muzyczno – wokalny (szko³a podstawowa)
klasy I – III: 1. klasa III, 2. klasa II, 3. klasa I
klasy IV – VI:1. klasa VI A, 2. klasa V B, 3. klasa VI B,
Konkurs muzyczno – wokalny (gimnazjum)
1. I B, 2. II B, 3. III B
konkurs zasad dobrego wychowania (szko³a
podstawowa)
klasy I – III:1. klasa III, 2. klasa I, 3. klasa II,
klasy IV – VI: 1. V A, 2. VI A, 3. V B
konkurs zasad dobrego wychowania (gimnazjum)
1. klasa II B, 2. klasa I B, 3. klasa II A
plebiscyt na najbardziej kulturalnego ucznia
Rafa³ Gajewski z klasy III A gimnazjum.

Po latach oczekiwania…

SZTANDAR WE WRZEŒNIU
Po 35 latach oczekiwania Szko³a
Podstawowa w Jasiennej bêdzie
mog³a cieszyæ siê z w³asnego
sztandaru. Dziêki inicjatywie Rady
Rodziców wa¿ny szkolny symbol
ma byæ gotowy we wrzeœniu.
Oficjalna jego prezentacja oraz poświęcenie nastąpi podczas specjalnej uroczyECHO KORZENNEJ maj - czerwiec 2008

stości poświęconej patronowi szkoły Mikołajowi Kopernikowi. – To najbardziej
właściwy moment – komentuje dyrektor
Grzegorz Kozakowski. Sztandar wykona
absolwentka szkoły, która – jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie – zamówienie potraktuje ulgowo, dzięki czemu koszty będą
niższe od cen obowiązujących na rynku.
Oczekiwanie na sztandar trwa od 27
stycznia 1973 roku, kiedy to formalnie

szkoła rozpoczęła działalność. Wprawdzie
raz na jakiś czas pojawiały się głosy, że
warto zlecić wykonanie sztandaru, ale aż
do tej pory zamiarów tych nie udawało
się zrealizować. Z reguły na przeszkodzie
stawały względy finansowe oraz fakt, że
inne sprawy okazywały się pilniejsze. –
Chociaż z zewnątrz tego nie widać, to
nasza szkoła jest tak zwaną tysiąclatką.
W ciągu tych lat wymagała wiele remontów i na tym się głównie skupiano. Zapewne dobrze, ponieważ dla szkoły było
to bez wątpienia korzystne – tłumaczy
dyr Kozakowski.
(p)
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WYDARZENIA
W ramach konkursu MECENAT MAŁOPOLSKI Stowarzyszenie
„Pogórzanie” przy współpracy z Wójtem Gminy Korzenna otrzymało dotację w wysokości 10 000 zł na realizację zadania „Mali
muzycy z Małopolski”. Dotacja ta zostanie przeznaczona m.in.
na zakup instrumentów muzycznych, z których korzystać będą
dzieci z kółka muzycznego działającego przy Świetlicy Wiejskiej
w Mogilnie.

„Projekt zostanie zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Wiêksze obroty, jednog³oœne absolutorium

Dobry kurs spó³dzielni
Cz³onkowie Gminnej Spó³dzielni w Korzennej bardzo
wysoko ocenili dzia³alnoœæ
zarz¹du za rok ubieg³y. Za
absolutorium dla prezesa
Krzysztofa Kubiaka opowiedzieli siê wszyscy
uczestnicy Walnego Zebrania Przedstawicieli.
Zanim doszło do głosowania spółdzielcy poznali dokładnie efekty ubiegłorocznej działalności największego pracodawcy w Gminie Korzenna. Główny nacisk
położono na inwestycje. – Chcąc konkurować z innymi musimy oferować nie tylko szeroki asortyment dobrych jakościowo i atrakcyjnych cenowo towarów, ale
konieczne jest także stworzenie odpowiednich warunków do handlu – powtarza prezes Kubiak.
W 2007 roku na modernizację i poprawę wyposażenia sklepów wydano mniej
więcej 400 tys. zł. Dzięki temu dziś zde-

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli wybrano tak¿e now¹ Radê
Nadzorcz¹. Znalaz³o siê w niej dziewiêæ osób, z których tylko trzy to
debiutanci. W najbli¿szej kadencji
Radê tworz¹: Franciszka Brzóska
(debiutant), Stanis³aw Hodorowicz,
Jan Jawor (debiutant), Józef Kantor,
Wies³aw Kracoñ (przewodnicz¹cy),
Kazimierz Michalik (debiutant), Maria Miczo³ek, Tadeusz Stawiarski,
Eugeniusz Su³owicz.
cydowana większość spośród 22 sklepów
spółdzielni jest wyposażona w klimatyzację. Coraz lepiej prezentują się także wnętrza sklepów, w których ustawiane są
nowoczesne meble i urządzenia chłodnicze, a także nowe krajalnice, kasy fiskalne czy wagi elektroniczne. Zarząd spółdzielni dba także o wygląd zewnętrzny
sklepów oraz ich otoczenie. Stare budynki zyskują nowy wygląd i „obowiązująca”
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od lat szarzyzna zastępowana jest różnymi kolorami. Zmianie ulega także sposób
obsługi klientów. Zamiast sklepów z tradycyjnymi ladami i obsługą ekspedientek
mamy pawilony samoobsługowe, które –

W stosunku do roku 2006 wyniósł on
16,6 procent. Jak podkreśla prezes spółdzielni wynik ten jest satysfakcjonujący
tym bardziej, że uzyskano go w warunkach coraz ostrzejszej i liczniejszej kon-

NIEKTÓRE NAK£ADY INWESTYCYJNE
1.Remonty i modernizacja budynków
- sklep w Wojanrowej: .................................................................. 19 101,00 z³
- sklep w Lipnicy Wielkiej: .............................................................. 9 718,00 z³
- sklep w Mogilnie: ...................................................................... 31 750,00 z³
- sklep w Janczowej: ...................................................................... 9 490,00 z³
- sklep w £yczanie: ...................................................................... 11 028,00 z³
- sklep w Siedlcach: .................................................................... 10 870,00 z³
- sklep w £êce: ............................................................................. 7 480,00 z³
- magazyn rozdzielczy: ................................................................... 4 320,00 z³
2. Inne:
- zakup samochodu dostawczego ducato: ......................................... 88 149,00
- klimatyzatory: ........................................................................... 21 564,00 z³
- kasy fiskalne: .............................................................................. 5102,00 z³
- rega³y do samoobs³ugi: .............................................................. 28 907,00 z³
- lady ch³odnicze: ........................................................................... 3336,00 z³
- pó³ki do sklepu: ........................................................................... 4093,00 z³
- piece akumulacyjne: ..................................................................... 3443,00 z³
- krajalnica: .................................................................................... 1170,00 z³
- szafa ch³odnicza: ......................................................................... 2705,00 z³
- centrala telefoniczna: ................................................................... 3600,00 z³
jak pokazują dane obrazujące wielkość
obrotów – są znacznie chętniej odwiedzane przez klientów. Bardzo dobrym zabiegiem jest wydzielenie miejsc parkingowych. – Szczególnie w Wojnarowej zostało to przyjęte bardzo dobrze, bo tam bliskość drogi głównej przy braku parkingu
powodował zagrożenie bezpieczeństwa
drogowego – dodaje Krzysztof Kubiak.
Klienci w 2007 roku mogli też korzystać z oferty sprzedaży ratalnej. Zabieg
okazał się bardzo udany. W tym systemie
sprzedano 5 procent ogólnej sprzedaży
niespożywczej. Magnesem przyciągającym do spółdzielni był też skup jabłek,
przy okazji którego zwiększono obroty w
handlu węglem i materiałami budowlanymi. Zwiększono też wyraźnie produkcję pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich
znajdując nabywców na te towary daleko
poza terenem gminy m.in. w Gorlicach,
Grybowie, Gorzkowie czy Bobowej.
Wszystkie te zabiegi znalazły odzwierciedlenie w wyraźnym wzroście obrotów.

kurencji. W przypadku pieczywa zwiększono produkcję o 12,4 procent, a wyrobów cukierniczych wyprodukowano 5
ton czyli 100 procent więcej niż w poprzednim roku.

PLANY NA 2008 r.
Remont sklepu w Jasiennej, modernizacja sklepu w Mogilnie (oœwietlenie i nowe rega³y), parking w Siedlcach, ocieplenie sklepu w S³owikowej, remont sklepu w Bukowcu, remont bazy magazynowej, monta¿
pieca gazowego w Siedlcach, malowanie wnêtrza sklepu w Posadowej.
Poprawa finansów spółdzielni nie pozostała bez skutku dla 80 pracowników
firmy. Po raz kolejny otrzymali oni podwyżkę, która średnio wyniosła 15 procent.
(pg)
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WYDARZENIA
Stra¿acy rzucaj¹ k³ody pod nogi

S£OWA NA WIATR
Przypomnijmy, że koncepcja prof. Kowickiego (omawialiśmy już szczegółowo
w poprzednim numerze „Echa Korzennej”) zakłada utworzenie w centrum
współczesnej agory z miejscami do handlu, częścią widowiskowo-rekreacyjną i
zapleczem konferencyjno-hotelowym. Jej
realizacja wymaga jednak odstąpienia
przez OSP w Korzennej połowy działki,
na której znajduje się obecna remiza OSP.
Gmina w zamian za to zaproponowała
strażakom budowę nowej remizy w sąsiedztwie ośrodka zdrowia.
Szczegóły tej oferty strażacy poznali
jeszcze w kwietniu br. m.in. podczas spotkania z udziałem członków zarządu OSP
oraz przedstawicieli władz gminy. Druhowie mogli obejrzeć sobie projekt techniczny i wizualizację. – To się każdemu musi
podobać – komentowali to, co zobaczyli na
prezentacji, ale potem zgłaszali zastrzeżenia. Uznali, że dwa garaże to zbyt mało, a
sala konferencyjna o powierzchni 84 metrów kwadratowych to też nic szczególnego. Martwili się, że nie ma zaplecza kuchennego i będzie problem, gdy młodsi
druhowie będą sobie chcieli tam zorganizować „osiemnastkę”. Mimo gorącej mo-

mentami dyskusji, ostatecznie, po zapewnieniach wójta Leszka Skowrona o urządzeniu zaplecza kuchennego i poszerzeniu
garaży ustalono, że strażacy w najbliższym
możliwym terminie (w praktyce w ciągu
niespełna dwóch tygodni) zwołają Walne
Zebranie i zaproponują kolegom odstąpienie działki gminie. Warunkiem było wprowadzenie budowy nowej remizy do wieloletniego planu inwestycyjnego gminy.
Samorząd ze swojego zobowiązania
wywiązał się niezwłocznie. Na sesji Rady
Gminy dokonano korekty planu, ale na
Walne Zebranie OSP nie doczekano się
do momentu zamykania tego numeru
„Echa”. Dlaczego? Nie wiadomo. Komendant OSP w Korzennej pytany przez nas

nasz komentarz

Pod znakiem zapytania stoi
realizacja nowoczesnego
projektu zagospodarowania
centrum Korzennej. Projekt
autorstwa prof. Marka Kowickiego z Politechniki Krakowskiej blokuj¹ stra¿acy z OSP
w Korzennej.

modernizacji centrum rezygnować nie
wolno. Mając akceptację zebrania wiejskiego dla budowy nowoczesnego centrum i możliwość uzyskania dofinansowania nawet w wysokości 5 mln zł złożyły wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
o dofinansowanie projektu. Uzyskał on
pozytywną merytoryczną ocenę, 73,56
procent punktów możliwych do zdobycia
i znalazł się na 31 miejscu wśród 116
wniosków ogółem. Nie wystarczyło to jednak, by znaleźć się na liście projektów
przyjętych do współfinansowania. – Mam
wrażenie, że postawa strażaków nie była
w tej sprawie bez znaczenia. Uregulowany stan prawny działki skutkuje wyższą
oceną, my musieliśmy wpisać w doku-

Za pomocą logicznego myślenia trudno dociec, o co chodzi strażakom z Korzennej, a
właściwie władzom OSP Korzenna: komendantowi Stanisławowi Wojtarowiczowi i
prezesowi Januszowi Szambelanowi. Samorząd chce wybudować od podstaw nowoczesną remizę dla jednostki, ledwie kilka kroków od dotychczasowej siedziby straży,
która ze względu na fatalny stan techniczny do eksploatacji dopuszczona jest jedynie
warunkowo. W rewanżu chce jedynie zamiany jednej działki na drugą. Normalnie
można by oczekiwać podziękowania za taką propozycję, ale nie w przypadku kierownictwa OSP Korzenna. Ono najpierw mnoży kolejne warunki, potem składa obietnicę
współpracy, żeby nigdy jej nie dotrzymać. Gdyby chodziło wyłącznie o samych szefów
straży, to pewnie można by litościwie spuścić zasłonę miłosierdzia na takie postępowanie, ale szkopuł w tym, że to nie tylko ich sprawa. Swoją postawą blokują rozwój całej
miejscowości. Mają w tym jakiś interes?

Grzegorz Pulit

w tej sprawie podczas festynu w Bukowcu z okazji otwarcia ścieżki przyrodniczej
nie chciał rozmawiać. – Dzisiaj mamy
święto i nie będziemy o takich sprawach
mówić – skwitował.
Samorządowe władze mimo takiej postawy strażaków uznały, że z planów

mentacji, że jest on w trakcie załatwiania – komentuje Leszek Skowron, Wójt
Gminy. Jednocześnie dodaje, że samorząd
nie porzuca koncepcji prof. Kowickiego. To był pierwszy nabór wniosków, my będziemy szukać kolejnych możliwości
(g)

Szersza oferta medyczna

Specjaliœci w Korzennej
Najprawdopodobniej jeszcze
w tym roku mieszkańcy Korzennej będą mogli korzystać
z szerszej oferty medycznej. W
sąsiedztwie siedziby Gminnej
Spółdzielni powstaje nowy
obiekt, w którym przyjmować
będą lekarze-specjaliści.
Inwestorem jest Danuta Biskup
z Nowego Sącza – prywatny przedsiębiorca, która podobną działalność prowadzi już od dłuższego czasu m.in. w Nowym Sączu. – To moja
inicjatywa, z którą nosiłam się już
od pewnego czasu szukając jak najbardziej odpowiedniej lokalizacji
dla przychodni – powiedziała nam
ECHO KORZENNEJ maj - czerwiec 2008

Danuta Biskup. Spośród kilku
możliwości najlepszy okazał się
znajdujący się przy głównym sklepie GS-u teren należący do Gminnej Spółdzielni. W pobliżu jest duży
parking, a obok znajduje się sklep.
– Z punktu widzenia potencjalnych
pacjentów to bardzo wygodne miejsce. Przy okazji wizyty u lekarza
będzie można też zrobić zakupy –
wyjaśnia Danuta Biskup, która
kupiła działkę od spółdzielców.
Obok specjalistycznych gabinetów w budynku, który powinien
być gotowy z końcem roku, ma się
znaleźć miejsce także na aptekę.
Inwestor zamierza też uzyskać

Budowa prowadzona jest w szybkim tempie.
kontrakt na świadczenie usług medycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Danuta Biskup ma nadzieję, że oferta spotka się z zainteresowaniem pacjentów.
– Chodzi o to, by pacjenci nie musieli jeździć po poradę specjalisty do Nowego Sącza, ale by mieli taką
możliwość na miejscu.
(g)
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TEMAT NUMERU
Wyniki sprawdzianów po VI klasie

MA£A SZKO£A, DU¯Y
Szóstoklasiœci ze Szko³y Podstawowej w £êce uzyskali najlepszy wynik
spoœród wszystkich szkó³ w Gminie
Korzenna w sprawdzianie podsumowuj¹cym naukê na tym szczeblu edukacji. Najni¿sz¹ œredni¹ maj¹ uczniowie ze szko³y w Lipnicy Wielkiej. Budowanie na tej podstawie opinii o jakoœci nauczania w szko³ach by³oby
jednak zabiegiem mocno ryzykownym. Znacznie pe³niejszy obraz daje
analiza wyników szko³y na przestrzeni kilku lat.

opinie

W tym roku żaden uczeń w naszej gminie
nie uzyskał maksymalnej liczby 40 punktów.
Największa zdobycz wyniosła 38 punktów i
uzyskano ją w trzech szkołach: w Mogilnie,
Łęce i Korzennej. Rekordowo niski wynik
padł w szkole w Korzennej i wynosi… 6
punktów.
Szczegółowa analiza rezultatów tegorocznego sprawdzianu prowadzi do podobnych
wniosków, co przed rokiem. W większości
szkół najpoważniejsze problemy sprawiły
uczniom zadania wymagające wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz wykazania się umiejętnością pisania. Najlepiej
uczniowie radzili sobie z czytaniem i z rozumowaniem. Od tej zasady istnieją, oczywiście, wyjątki. Całkiem nieźle potrafili wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę uczniowie ze szkoły w Łęce oraz w Mogilnie. Kiep-

sko po tym względem prezentowali się
zwłaszcza wychowankowie szkół w Siedlcach
i Korzennej.
Analizując wyniki pod kątem liczebności
klas trudno byłoby budować jakąś uniwersalną zasadę. Szkoły najliczniejsze (ZS w
Lipnicy Wielkiej i ZS w Korzennej) uzyskały
generalnie słabe wyniki, a szkoły mniejsze
takie jak SP w Łęce czy SP w Bukowcu znalazły się wśród najlepszych. Na tej podstawie nie da się jednak udowodnić tezy, że im
więcej uczniów, tym gorsze wyniki. W małej
SP w Łyczanie wynik był równie słaby jak w
dużej szkole w Korzennej, a z kolei niemała
jak na warunki gminy SP w Mogilnie miała
w skali gminy drugi wynik. Biorąc pod uwagę wyniki z innych lat moglibyśmy uzyskać

nieco inny obraz w zależności od tego, czy w
tych samych szkołach mielibyśmy do czynienia z rocznikiem lepiej lub mniej uzdolnionym. W przypadku małych szkół dobry rocznik powoduje często radykalną poprawę
wyniku, w szkołach większych aż takiej różnicy nie należałoby się spodziewać, ponieważ
z reguły obok dobrych uczniów w większej
grupie są także zwykle uczniowie prezentujący średni i słaby poziom.
Mając na względzie powyższe uwagi należałoby się zgodzić z sugestiami wielu nauczycieli, że najpełniejszy obraz efektów pracy
szkoły można uzyskać biorąc pod lupę wyniki sprawdzianu od początku jego istnienia
czyli od 2002 roku. Poszliśmy za tą wskazówką. Na podstawie analizy obejmującej

Marta Bielak, dyr. SP w £êce
Tegoroczny wynik to dla nas wielka radość. Jest to sukces dzieci i nauczycieli, który dobrze świadczy o pracy w szkole, ale równocześnie
zobowiązuje. Trudno utrzymać się w tym najwyższym przedziale dłużej. Kadra wprawdzie jest ta sama i w ten sam sposób przygotowuje
uczniów do sprawdzianu, a wyniki są różne.
O dobrym wyniku w tym roku zadecydował fakt, że klasa była jednolita pod względem nauki. Nie mieliśmy dzieci z opiniami o konieczności obniżenia wymagań wobec nich, a niejednokrotnie powoduje to zaniżanie średniej. Dzieci, wobec których nauczyciele mają stosować
osobne kryteria, piszą ten sam sprawdzian, co pozostali. Na wydanie orzeczenia o lekkim upośledzeniu skutkującym pisaniem innego
sprawdzianu muszą się zgodzić rodzice, a tak nie zawsze się dzieje.
Poza tym swoje zrobiła żmudna praca: ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie…Poza tym, co tu kryć, mieliśmy w tym roku zdolną klasę.

Ewa Brudziñska, dyr. SP w Trzycierzu
W głównej mierze wynik to efekt wspólnej pracy uczniów, rodziców i nauczycieli, ale czasem decydują o nim także okoliczności szczególne.
My w tym roku mieliśmy jednego ucznia z opinią o obniżeniu wymagań i chociaż bardzo dużo zrobił w ciągu roku, to jednak na ogólny
wynik klasy jego rezultat miał wpływ bardzo duży.
Generalnie jednak na dłuższym dystansie ciężka praca nauczycieli, rodziców i uczniów daje dobre skutki. Jeżeli uczniowie przejawiają
chęć pracy, to nauczyciele gotowi są zrobić dla nich znacznie więcej niż to wynika z ich obowiązków. U nas pracuje się społecznie, przygotowuje się uczniów na dodatkowych zajęciach, gdzie rozwiązywane są na przykład zadania problemowe różnego typu. Mamy przy tym
oparcie w rodzicach, którzy dopingują swoje dzieci do nauki i doceniają efekty pracy nauczycieli. My natomiast z takich wyników mamy
satysfakcję, która powoduje, że będziemy starali się w kolejnych etapach utrzymać ten poziom. Nie wiadomo, czy to się uda, bo trudno
przewidzieć, jaki będzie kolejny rocznik, ale na pewno włożymy tyle pracy, ile możliwe, by dzieci były jak najlepiej wykształcone.

Agnieszka Mi³kowska, dyr. ZS w Korzennej
Jestem zawiedziona wynikiem, bo czwarty stanin to nie jest to, czego byśmy oczekiwali, a ten rocznik raczej nie odbiegał od poprzednich.
W ubiegłym roku uczniowie uzyskali średnią w piątym staninie. W tej sytuacji zamierzam poprosić nauczycieli o jeszcze bardziej intensywną pracę pod kątem przygotowania do egzaminu. Już od czwartej klasy trzeba przygotowywać się do czytania tekstu ze zrozumieniem i
zdobywania umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Trzeba też zasadniczo podnieść wymagania i skutecznie zachęcać
do pracy własnej w domu. Przy pomocy rodziców powinno to dać lepsze efekty.
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TEMAT NUMERU

EFEKT?
wyniki z ostatnich siedmiu lat można pokusić się o kilka ogólnych sformułowań, które
mimo to nie pretendują do miana uniwersalnych zasad. Nie wiadomo przecież, czy
okres od 2002 do 2008 roku jest wystarczający do tego. Wyobrazić sobie można, że następne siedmiolecie przyniesie wyniki na tyle
różne, że dzisiejsze wnioski przestaną być już
za kilka lat aktualne.
Na podstawie materiału będącego do dyspozycji w tej chwili można wskazać szkoły,
którym w ciągu tych kilku lat udaje się utrzymać podobny poziom i unikać poważniejszych wahań. Można też określić szkoły uzyskujące wyniki bardzo dobre, przeciętne i

słabe. Dane te wystarczają też do tego, by
zauważyć poważniejsze odchylenia od wyników przeciętnych danej szkoły. Określenia
przyczyn takiego stanu rzeczy mogą się podjąć już tylko dyrektorzy i nauczyciele szkół
posiadający wiedzę o okolicznościach mogących mieć na to wpływ, których zestawienie
nam dostępne nie uwzględnia.
Na podstawie rezultatów sprawdzianów
w latach 2002-2008 na miano szkoły uzyskującej najlepsze wyniki zasługują: SP w
Trzycierzu i SP w Koniuszowej. Każdego
roku są w czołówce, a odchylenia od najlepszych wyników są w tym przypadku niewielkie. Na tle gminnych szkół dobrze prezentuje się także SP w Bukowcu, która nie
uniknęła sporych wahań (od 4 do 9 stanina), ale to w przypadku małej placówki
rzecz niemal nie do uniknięcia. Ważne, że
mimo to uzyskuje ponadprzeciętne wyniki.
W dobrym kierunku zmierza także SP w
Łęce. Po niezbyt dobrych początkach (3 stanin w 2002 roku) niemal z roku na rok pnie

się w górę. Bardzo równy i równocześnie
przyzwoity poziom charakteryzuje szkoły w
Miłkowej, Posadowej Mogilskiej i Mogilnie.
Względna stabilność uzyskiwanych wyników charakteryzuje też szkoły w Korzennej, Siedlcach i Wojnarowej, ale w tym przypadku mamy do czynienia raczej z wynikami słabszymi. Szkoły w Łyczanie i Jasiennej osiągają wyniki „w kratkę” bardzo słabe lata (1 i 2 stanin) przeplatając pojedynczymi, dobrymi wynikami (8 i 7 stanin). Podobnie można by scharakteryzować rezultaty sprawdzianu dla SP w Janczowej z tym,
że w tym przypadku mówimy generalnie o
wynikach znacznie lepszych (minimum to
4 stanin, maksimum to 9 stanin). Najsłabsze wyniki uzyskują uczniowie z ZS w Lipnicy Wielkiej, a na dodatek trudno tu mówić o równym poziomie w ciągu tych siedmiu lat. Niemal co roku średnia szkolna sytuuje szkołę w innym w przedziale od 1 do
6 stanina.
(p)

Koniuszowa wygrywa, Korzenna najs³abiej

DALEKO OD NAJLEPSZYCH
Tegoroczne wyniki gimnazjalistów
ucz¹cych siê w szko³ach naszej gminy pokazuj¹ dobitnie, ¿e od najlepszych dzieli nas dystans bardzo
du¿y. Mimo ¿e szanse na jego
zmniejszenie obiektywnie s¹ marne,
to jednak rezygnowaæ z takich d¹¿eñ nie wolno.
Najlepsze szkoły w województwie (gimnazjóm w Krakowie prowadzone przez ojców
pijarów lub Gimnazjum Dwujęzyczne w Tarnowie) uzyskują regularnie wyniki o grubo
ponad 20 punktów lepsze biorąc pod uwagę
średnią z obydwu części: matematycznoprzyrodniczej i humanistycznej. W przypadku części matematyczno-przyrodniczej
mowa jest o wynikach w granicach 42-43
punktów, a w przypadku części humanistycznej średnia w tych szkołach mieści się nawet w nieco wyższym przedziale.
O osiągnięciu takiego rezultatu przez szkoły z Gminy Korzenna nie ma sensu marzyć,
ponieważ różnice pomiędzy wymienionymi
najlepszymi szkołami w województwie a gimnazjami w Korzennej, Siedlcach, Koniuszowej, Lipnicy Wielkiej i Mogilnie jest bardzo
zasadnicza. Najlepsze szkoły w województwie już na samym starcie są w uprzywilejowanej pozycji. Do grona swoich uczniów
przyjmują wyłącznie najlepszych, a mając
takich w swoich szeregach niemal z definicji
mają zagwarantowane miejsce w czołówce
szkolnych rankingów. Szkoły z naszej gminy (podobnie jak z wielu gmin nam podobnych) rekrutują uczniów niemal automatycznie. W praktyce nie ma żadnych limitów punktowych, a do szkoły przyjmowany
jest każdy. Podstawowym kryterium wyboru szkoły jest tu nie jakość kształcenia, ale
ECHO KORZENNEJ maj - czerwiec 2008

odległość. Z reguły pobiera się naukę tam,
gdzie jest najbliżej. W konsekwencji w klasach znajdują się zarówno uczniowie zdolni,
przeciętni jak i słabi, którzy wspólnie pracują na jedną średnią dla szkoły. Siłą rzeczy
trudno oczekiwać, by była ona bliska wynikom najlepszych szkół.
Błędem byłoby jednak poprzestać na takim stwierdzeniu. W obrębie naszej gminy
różnice w uzyskiwanych wynikach także
bywają duże. Patrząc na tegoroczne wyniki
(traktujemy razem obydwie części) widzimy,
że najsłabszy wynik uzyskany przez gimnazjum w Korzennej od najlepszego wypracowanego przez uczniów gimnazjum w Koniuszowej dzieli ponad 8 punktów. Warto się
zapewne zastanowić co zrobić, by w kolejnych latach zmniejszyć tę różnicę i za rok
zdetronizować dzisiejszego zwycięzcę klasy-

fikacji gminnej. Taka zdrowa konkurencja
na dobre powinna wyjść wszystkim zbliżając ich przy okazji choćby niewiele do najlepszych.
Szczegółowa analiza tegorocznego egzaminu pokazuje wyraźnie, co wymaga specjalnego wysiłku. W części matematyczno-przyrodniczej najsłabiej we wszystkich gimnazjach szło stosowanie zintegrowanej wiedzy
i umiejętności do rozwiązywania problemów.
W części humanistycznej z kolei największe
straty punktowe przyniosły zadania związane z tworzeniem własnego tekstu. W kontekście tego ostatniego problemu nie od rzeczy byłoby wypracowanie w gminie mody na
czytanie, która mogłaby przynieść dobre
skutki nie tylko dla gimnazjalistów. Do tego
jednak same szkoły nie wystarczą…
(p)
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EDUKACJA
V Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej `Jasienna 2008

Œpiewaj¹ca edukacja
Podwójnym triumfem gospodarzy
– Szko³y Podstawowej w Jasiennej zakoñczy³ siê V Gminny
Konkurs Piosenki Angielskiej. Jej
reprezentanci wygrali zarówno w
kategorii m³odszej jak i starszej
szkó³ podstawowych. Zmagania
gimnazjalistów najwiêcej powodów do satysfakcji da³y szkole w
Lipnicy Wielkiej.
Tegoroczna rywalizacja cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Swoje reprezentacje wystawiło 11 szkół, które
reprezentowało 59 uczniów wykonujących 28 piosenek. Frekwencja mogłaby być znacznie wyższa, gdyby nie
ograniczenia regulaminowe. Organizatorzy przyjęli, że każda ze szkół
może wystawić maksymalnie trzech
reprezentantów w kategorii klas I-III
i po dwóch przedstawicieli w zmagan i a c h u c z n i ó w z k l a s I V-V I o r a z
uczniów gimnazjów.
Przyglądający się występom juororzy
(Lidia Sowa, Lilla Bobakowska i
Agnieszka Jaworecka), a także reprezentanci samorządu gminy: wójt Leszek Skowron i przewodniczący Rady
Gminy Wiesław Kracoń mogli odczuwać satysfakcję. Poziom prezentowanych piosenek nie pozostawiał wątpliwości, że ta forma doskonalenia języka przynosi dobre efekty. W ciągu pięciu lat trwania konkursu umiejętności
językowe dzieci wyraźnie poszły w

górę. – Rywalizacja powoduje, że nauczyciele coraz mocniej angażują się w
przygotowania, a to znacznie poprawia
umiejętności dzieci – udowadnia Monika Kozakowska, nauczyciel języka an-
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gielskiego w szkole w Jasiennej i inicjator konkursu.
Obok poprawności językowej oceniający prezentacje zwracają uwagę także
na stopień trudności utworów, stronę
muzyczno-wokalną, interpretację
utworów i ogólny wyraz artystyczny.
Wszystko to powoduje, że trzeba wykazać się naprawdę dużymi umiejętnościami, by zasłużyć na wysoką ocenę.
Systematyczne i długotrwałe przygotowania powodują przy tym, że efekty nauki od strony czysto językowej stają się
elementem wiedzy naprawdę dobrze
opanowanym. – Uczniowie poszerzają
zasób słownictwa, a chcąc dobrze in-

terpretować piosenkę muszą świetnie
znać jej treść – tłumaczy Monika Kozakowska, która stara się dopingować
uczestników także atrakcyjnymi nagrodami. Jej staraniem najlepsi otrzymują
multimedialne programy do nauki języka, które fundują wyspecjalizowane
firmy. W tym roku w roli sponsorów nagród wystąpiły m.in. wydawnictwa:
OXFORD UNIVERSITY PRESS, PWN,
LONGMAN oraz EXPRESS PUBLISHING.
(g)

WYNIKI
KLASY I-III
I miejsce: Ewelina Grygiel i Tomasz Lewicki
z piosenk¹ „He wants to buy” ze Szko³y Podstawowej w Jasiennej
II miejsce: zespó³ w sk³adzie: Joanna Turek,
Witold Golonka, Katarzyna Semla i Anna Gajewska ze Szko³y Podstawowej w Lipnicy
Wielkiej
III miejsce: zespó³ ze Szko³y Podstawowej w
Bukowcu w sk³adzie: Monika Szczepañska,
Magdalena Truchan i Edyta Dyngosz.
KLASY IV-VI
I miejsce: ex aequo Renata Grygiel ze Szko³y
Podstawowej w Jasiennej
(piosenka Celine Dion
„My heart will go on”)
oraz Karolina Murzyd³o ze
Szko³y Podstawowej w
Janczowej (piosenka „Cry”
Rihanny).
II miejsce: Sylwia Matusik,
Klaudia Olszyñska, Karolina Durlak oraz Monika
Purgal ze Szko³y Podstawowej w Wojnarowej
oraz Iga Naglak ze Szko³y
Podstawowej w Korzennej
III miejsce: Agata Broñczyk ze Szko³y Podstawowej w Bukowcu oraz Eliza Tomasiak ze Szko³y
Podstawowej w Mi³kowej.
Wyró¿nienie: Gabriela Rosiek i Patrycja Rosiek ze Szko³y Podstawowej w Siedlcach.
GIMNAZJUM
I miejsce: Gabriela Szafrañska z Gimnazjum
w Lipnicy Wielkiej, piosenka Mendy Moora
„Only Hope”
II miejsce ex aequo: Jolanta Sierotowicz i Lucyna Bugara z Gimnazjum w Koniuszowej
oraz Karolina Janiszewska
III miejsce: Karolina Dzwonkowska i Judyta
Obrochta z Gimnazjum w Siedlcach.
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Klaudia Hatlaœ

Dominik Janiszewski

Izabela Strojny

Anna Szczygie³

Gimnazjum w Koniuszowej
IZABELA STROJNY
Œrednia ocen 5,21 i wzorowe zachowanie. Wyró¿ni³a siê na tle innych uczniów wynikami w
nauce – zakwalifikowa³a siê do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z chemii i prac¹
spo³eczn¹ na terenie szko³y – redaktor naczelny
gazetki szkolnej „Echo Szko³y”, pisa³a artyku³y z
¿ycia szko³y do „Dziennika Polskiego”, bra³a
udzia³ w realizacji projektu „Trzymaj Formê”,
zajê³a II miejsce w gminnym konkursie ekologicznym, wystêpowa³a w przedstawieniu teatralnym (szkolny zespó³ bra³ udzia³ w XIII Staros¹deckim Przegl¹dzie Teatralnym, gdzie zaj¹³ II
miejsce).
ANNA SZCZYGIE£
Œrednia ocen 5,21 i wzorowe zachowanie. Wyró¿ni³a siê na tle innych kwalifikuj¹c siê na wojewódzkie zawody sportowe – tenis sto³owy, pracuj¹c w redakcji gazetki szkolnej „Echo Szko³y”,
bra³a udzia³ w realizacji projektu „Trzymaj Formê”, zajê³a II miejsce na gminnym konkursie
ekologicznym, uczestniczy³a w konkursach organizowanych na terenie szko³y.

Anna G³¹b

udzia³ w turnieju tenisa sto³owego i siatkówki na
szczeblu gminy. Wystêpuje w zespole wokalno
- tanecznym „Promyczki Dobra” w Nowym S¹czu. Wystêpowa³ w grupie teatralnej „Koniuszowskie skrzaty” - zajêli III miejsce w XIII Staros¹deckim Przegl¹dzie Teatrzyków Dzieciêcych.
SP w Lipnicy Wielkiej
DANIEL CYGNAROWICZ, KLASA IV
Œrednia 5,3.Osi¹gniêcia: wyró¿nienie w ogólnopolskim konkursie „Kangur Matematyczny”- 19
miejsce na 1501 uczestników w Ogólnopolskim
Ponadprogramowym Konkursie MIX 2008 (przyrodniczo-matematyczny), zainteresowania: matematyka, tenis sto³owy
ANNA G£¥B, KLASA V
Najwy¿sza œrednia w szkole podstawowej: 5,5.
Osi¹gniêcie: 27 miejsce na 1501 uczestników w
Ogólnopolskim Ponadprogramowym Konkursie
MIX 2008 (przyrodniczo-matematyczny), zainteresowania: matematyka, pi³ka siatkowa
RAFA£ W¥TLIKIEWICZ, KLASA VI
Œrednia 5,4. Osi¹gniêcia: udzia³ w wielu ogólnopolskich i szkolnych konkursach i zawodach,
zainteresowania: przyroda, matematyka, muzyka, sport.
Gimnazjum w Korzennej

SP w Koniuszowej
KLAUDIA HATLAŒ, KLASA VI
Œrednia ocen 5, 45. Bra³a udzia³ w konkursach i
turniejach na szczeblu gminy: turniej tenisa sto³owego VI miejsce, turniej mini pi³ki rêcznej, mini
pi³ki koszykowej i w konkursie ekologicznym.
Wspó³redaktorka szkolnej gazetki „Echo szko³y”.
Tañczy w zespole „Wir Dance” w Nowym S¹czu. Wystêpowa³a w grupie teatralnej „Koniuszowskie skrzaty” - zajêli III miejsce w XIII Staros¹deckim Przegl¹dzie Teatrzyków Dzieciêcych.
DOMINIK JANISZEWSKI, KLASA VI
Œrednia ocen 5,27. III miejsce grupowo w Staros¹deckim Przegl¹dzie Teatrzyków Dzieciêcych.
Indywidualne wyró¿nienie za kreacjê aktorsk¹
w XV Wioœnie Artystycznej w Nowym S¹czu. Bra³

Urszula Wêgrzynowska

Daniel Cygnarowicz

Kinga Nikiel
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URSZULA WÊGRZYNOWSKA, KLASA III D
Œrednia 5,47 (najwy¿sza w szkole). Przez trzy lata
nauki w gimnazjum da³a siê poznaæ jako osoba
zdyscyplinowana i ambitna.Chêtnie bra³a udzia³
w zajêciach dodatkowych organizowanych na
terenie szko³y oraz ró¿nego rodzaju konkursach.
Uzyska³a a¿ 8 ocen celuj¹cych z przedmiotów.
MACIEJ TARASEK , KLASA III A
W ci¹gu 3 lat gimnazjum osi¹gn¹³ bardzo dobre
wyniki nauczania, a w klasie III uzyska³ bardzo
wysok¹ œredni¹-5,47. Jego wiedza z niektórych
dziedzin jest bardzo obszerna. Reprezentowa³
klasê i szko³ê w konkursach szkolnych i powiatowych. Uczestniczy³ w bardzo wielu zajêciach
dodatkowych organizowanych przez nauczycieli
gimnazjum.

Klaudia Olchawska

Robert Widlak

Rafa³ W¹tlikiewicz

Maciej Tarasek

KINGA NIKIEL , KLASA IIA
Œrednia 5,43, by³a laureatem ma³opolskiego
konkursu dla gimnazjalistów „Wiem Wiêcej”.
Mimo, i¿ jest w klasie II bardzo chêtnie bierze
udzia³ w konkursach przedmiotowych. Ponadto jest osoba pracowit¹, ambitn¹, systematyczn¹. Oprócz bardzo dobrych wyników w
nauce Kingê wyró¿nia wysoka kultura osobista zarówno do nauczycieli jak i do kole¿anek
i kolegów z klasy.
Szko³a Podstawowa w Korzennej
KLAUDIA OLCHAWSKA, KLASA VA
Œrednia – 5,55.Wiele razy reprezentowa³a klasê i szko³ê w konkursach szkolnych i przedmiotowych. Zajê³a III miejsce na przegl¹dzie
instrumentalistów w Starym S¹czu. Bardzo
chêtnie uczestniczy w akademiach organizowanych na terenie szko³y. Jest osoba bardzo
ambitn¹ pracowita i wyró¿niaj¹c¹ siê du¿¹ kultura osobist¹.
ROBERT WIDLAK, KLASA VIB
Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ z wyró¿nieniem,
uzyska³ œredni¹ ocen 5,54. Uczeñ zdoby³ najwiêksz¹ iloœæ punktów spoœród uczniów Szko³y
Podstawowej w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „ KR¥G”. Nale¿a³ do dru¿yny szkolnej, która zajê³a I miejsce w Gminie w Ogólnopolskim Turnieju o Bezpieczeñstwie w Ruchu
Drogowym, wzi¹³ udzia³ w finale powiatowym.
SP w Jasiennej
WIOLETA ROZKOCHA, KLASA IV
Œrednia ocen 5.1, zachowanie wzorowe.
Uczestniczy³a w ró¿nych konkursach o zasiêgu szkolnym, gminnym i ogólnopolskim.
KAMIL KOZAKOWSKI, KLASA IV
Œrednia ocen 5.0, zachowanie wzorowe.
Uczestniczy³ w ró¿nych konkursach o zasiêgu
szkolnym, gminnym i ogólnopolskim. Zapracowa³ na wyró¿nienie w „III Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i M³odzie¿y – Kwadratura Ko³a”.
ci¹g dalszy na stronie 14

Wioleta Rozkocha

Kamil Kozakowski
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Ewelina Go³¹b

£ukasz Henk

dokoñczenie ze strony 13

Gimnazjum W Lipnicy Wielkiej
KINGA TURSKA, KLASA III
Œrednia 5,81 - najwy¿sza w ca³ej szkole. Finalistka dwóch Wojewódzkich Konkursów:
jêzyk polski i jêzyk niemiecki, cz³onek zespo³u „Lipniczanie z Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej” - 1 miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu
Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie, wyró¿nienie
w ogólnopolskim konkursie „Kangur Matematyczny”, zainteresowania: j. polski, muzyka,
sport.
MAGDALENA GRZEGORZAK, KLASA III
Œrednia 5,31. Osi¹gniêcia: etap rejonowy
konkursów przedmiotowych: chemia i matematyka, wyró¿nienie w ogólnopolskim
konkursie „Kangur Matematyczny”, zainteresowania: sport, muzyka, matematyka,
ekologia.
GABRIELA SZAFRAÑSKA , KLASA III
Œrednia 4,56. Cz³onek zespo³u „Lipniczanie
z Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej”- 1 miejsce
w Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie, wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie „Wygraj Sukces” w Nowym
S¹czu, drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Saba³owe Bajania” w Bukowinie Tatrzañskiej, zainteresowania: jêzyk angielski,
polski, muzyka.
SP w Mogilnie
MARCELINA FYDA, KLASA IV
Œrednia ocen: 5,2. Osi¹gniêcia: udzia³ w konkursach: etap rejonowy konkursu biblijnego:
Ewangelia œw. Mateusza, eliminacje do konkursu Piosenki Angielskiej, Wierszy Patriotycznych, Kangur, ortograficzny, „Owoce
warzywa na 5”, wiedzy o Wojsku Polskim,
plastyczny „Woda jako ¿ywio³”
KAROL JASIÑSKI, KLASA VI
Œrednia ocen: 5,3, wynik ze sprawdzianu po
VI klasie: 38 pkt. Osi¹gniêcia: co roku zdo-

Marcelina Fyda

Karol Jasiñski

bywa najwy¿szy wynik w szkole w konkursie
matematycznym „Kangur”.
Gimnazjum w Mogilnie
JAKUB JASIÑSKI, KLASA III A
Œrednia ocen: 4,9, wynik egzaminu 84 pkt.
Osi¹gniêcia: VI miejsce w ogólnopolskiej
olimpiadzie m³odzie¿y w saneczkarstwie lodowym w konkurencji dru¿yn.
KLAUDIA DAMASIEWICZ, KLASA III A
Œrednia ocen: 5,6, wynik z egzaminu 88 pkt.
Osi¹gniêcia: zakwalifikowanie siê do etapu
regionalnego w konkursie geograficznym, IV
miejsce w konkursie ekologicznym
SP w Posadowej Mogilskiej
ZBIGNIEW SU£OWICZ, KLASA V
Œrednia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie. Osi¹gniêcia: udzia³ w miêdzynarodowym konkursie „Kangur”, gminnym konkursie ekologicznym
„Ochrona na wsi” (10 miejsce) oraz wielu konkursach szkolnych. Zainteresowania: pi³ka no¿na, muzyka, motoryzacja i informatyka.
JUSTYNA FILIP, KLASA V
Œrednia ocen 5,1 i wzorowe zachowanie.
Udzia³ w gminnym konkursie ekologicznym
„Ochrona na wsi” - 5 lokata (dru¿ynowo 4
miejsce), miêdzynarodowym konkursie „Kangur” oraz licznych konkursach na etapie
szkolnym.Zainteresowania: literatura, film i
informatyka.
SP w Siedlcach
PATRYCJA MARTUSZEWSKA, KLASA VI
Wynik egzaminu: 35pkt. Œrednia ocen: 5,2.
Osi¹gniêcia: udzia³ w rejonowym etapie ma³opolskiego konkursu humanistycznego i biblijnego, pierwsze miejsce na miêdzygminnym turnieju koszykówki, pierwsze miejsce
w gminnym turnieju pi³ki rêcznej.
ALEKSANDRA WIŒNIEWSKA, KLASA VI
Wynik egzaminu: 34pkt. Œrednia ocen: 5,1.
Osi¹gniêcia: udzia³ w etapie rejonowym ma-

Zbigniew Su³owicz

Justyna Filip

Aleksandra Wiœniewska

Patrycja Martuszewska

Kinga Turska

Magdalena Grzegorzak

Gabriela Szafrañska

Paulina Rosiek
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Jakub Jasiñski

Klaudia Damasiewicz

³opolskiego konkursu matematyczno-przyrodniczego i biblijnego, pierwsze miejsce na miedzygminnym turnieju koszykówki, wyró¿nienie w powiatowym konkursie plastycznym,
pierwsze miejsce w gminnym turnieju pi³ki
rêcznej
Gimnazjum w Siedlcach
PAULINA ROSIEK, KLASA IIIB
Wynik egzaminu: 86 pkt. Œrednia ocen: 5,29.
Osi¹gniêcia : udzia³ w rejonowym etapie ma³opolskiego konkursu matematycznego oraz
konkursu chemicznego, wyró¿nienie w konkursie zespo³ów wokalnych w Starym S¹czu.
Aktywnie dzia³a w SU gimnazjum jako zastêpca przewodnicz¹cej. Od 3 lat udziela siê w
Szkolnym Aktywie Bibliotecznym.
MARIA HORNIK, KLASA IIIA
Wynik egzaminu: 92pkt. Œrednia ocen: 5,13.
Osi¹gniêcia: udzia³ w rejonowym etapie ma³opolskiego konkursu historycznego, drugie
miejsce w gminnym konkursie przys³ów angielskich, pierwsze miejsce w gminnym rajdzie rowerowym, trzecie miejsce w gminnym
konkursie ekologicznym.
DANIEL MARTUSZEWSKI, KLASA IIIB
Wynik egzaminu: 83pkt. Œrednia ocen: 5,29.
Osi¹gniêcia: najlepszy wynik w konkursie informatycznym w szkole, wyró¿nienie w konkursie zespo³ów wokalnych w Starym S¹czu.
Interesuje siê technologi¹ informatyczn¹, dlatego jest szkolnym „naczelnym informatykiem”. Wraz z nauczycielem opiekujê siê pracowni¹ informatyczn¹ oraz Multimedialnym
Centrum Informacyjnym. Jest „operatorem”
sprzêtu na dyskotekach oraz szkolnych uroczystoœciach.
SP w £êce
£UKASZ HENK, KLASA VI
Œrednia ocen: 5,0. 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 tj. 194
pkt/240pkt. i 26 miejsce z matematyki
tj.190pkt/240pkt., w gminnym konkursie ekologicznym „Ochrona œrodowiska na wsi” oraz
w VI Miêdzyszkolnym Przegl¹dzie Baœni i
Legend w Mi³kowej. Uzyska³ wysoki wynik w
sprawdzianie po kl.VI tj.38 pkt na 40 pkt.
mo¿liwych do zdobycia.

Maria Hornik

Daniel Martuszewski
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Monika Kempa

Damian Bajerski

EWELINA GO£¥B, KLASA 6
Œrednia ocen: 5,6. Zakwalifikowa³a siê do
etapu rejonowego - Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkó³
podstawowych województwa ma³opolskiego w roku szkolnym 2007/2008 uzyskuj¹c
wysok¹ iloœæ punktów tj.59pkt/60pkt.
Udzia³ w gminnych zawodach sportowych
– pi³ka siatkowa, w gminnym konkursie ekologicznym „Ochrona œrodowiska na wsi”
oraz w konkursie plastycznym „112 w trudnej sprawie nie u¿ywaj przy zabawie”, w
którym zakwalifikowa³a siê do etapu wojewódzkiego i w I Miêdzynarodowym Konkursie Plastycznym pod has³em „Mi³oœæ wg
Jana Paw³a II”. Uzyska³a wysoki wynik w
sprawdzianie po kl.VI tj.38 pkt/40 pkt.
SP w £yczanej
MONIKA KEMPA, KLASA VI
Œrednia ocen: 5,1.Do jej najwiêkszych osi¹gniêæ nale¿y zaliczyæ: uzyskanie bardzo dobrego wyniku w etapie rejonowym Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego dla
uczniów szkó³ podstawowych, zajêcie I
miejsca w szkolnym konkursie czytelniczym „Znam i lubiê ksi¹¿ki Astrid Lindgren”
oraz zdobycie wraz z kole¿ank¹ z klasy I
miejsca w Konkursie M³odych Talentów w
Janczowej w kategorii „œpiew grupowy”.
Ponadto w roku szkolnym 2007/2008
uczennica wziê³a udzia³ w nastêpuj¹cych
konkursach: Ogólnopolskim Konkursie
MULTITEST z jêzyka polskiego i jêzyka angielskiego, szkolnym etapie Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, Miêdzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”,
Gminnym Konkursie Ekologicznym w Mogilnie. Pe³ni³a funkcjê skarbnika Samorz¹du Uczniowskiego.
DAMIAN BAJERSKI, KLASA V
Œrednia ocen: 5,0.W roku szkolnym 2007/
2008 uczeñ uczestniczy³ w nastêpuj¹cych
konkursach: Ogólnopolskim Konkursie
MULTITEST z jêzyka polskiego, jêzyka angielskiego i matematyki, szkolnym etapie
Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego,
Miêdzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, szkolnym konkursie czytelniczym „Znam i lubiê ksi¹¿ki Astrid Lindgren”,
a tak¿e szkolnym konkursie ekologicznym.
Uczeñ ze stuprocentow¹ frekwencj¹, pilny,
zdyscyplinowany i kole¿eñski.
ECHO KORZENNEJ maj - czerwiec 2008

Jakub Pietrzak

Ma³gorzata Giza

Marta Wiktorowska

Wioletta Wójcik

Miros³aw Janisz

Justyna Hojnor

Maria Klimek

SP w Mi³kowej
JAKUB PIETRZAK, KLASA V
Wzorowe zachowanie, œrednia ocen 5,5.
Uczeñ pilny, systematyczny w nauce, bierze czynny udzia³ w uroczystoœciach szkolnych i œrodowiskowych. Zaj¹³ I miejsce w
XV Przegl¹dzie M³odych Talentów w Janczowej, II miejsce w Gminnym Konkursie
Ekologicznym w Mogilnie, III miejsce w
Powiatowym Przegl¹dzie M³odych Talentów w Starym S¹czu, IV miejsce w Rejonowym Konkursie Biblijnym w Boguszowej
MA£GORZATA GIZA, KLASA IV
Uczennica pilna i systematyczna w nauce.
Bierze czynny udzia³ w pracach charytatywnych na rzecz szko³y i klasy, szkolnych akademiach, imprezach œrodowiskowych. Rzetelnie wykonuje swoje obowi¹zki , pomaga s³abszym w nauce. Zajê³a II miejsce w
XV Przegl¹dzie M³odych Talentów w Janczowej
SP w Wojnarowej
MARTA WIKTOROWSKA, KLASA V
Zachowanie: wzorowe, œrednia ocen-5,3.
Osi¹gniêcia: -udzia³ w ogólnopolskim konkursie literackim /19 miejsce/ i matematycznym /20 miejsce/ Multitest, -udzia³ w powiatowym literackim konkursie z okazji
750-lecia Starego S¹cza „To zdarzy³o siê w
Starym S¹czu” –laureat, -II miejsce w szkolnym konkursie ortograficznym, -uczestnictwo w uroczystoœciach œrodowiskowych:Dzieñ Seniora, Dzieñ Matki, -uczestniczka zajêæ baletowych w MDK w Nowym
S¹czu oraz tañca towarzyskiego w Domu
Kultury w Wojnarowej, -udzia³ w konkursie regionalnym-literacko-plastycznym w
Krakowie, -laureatka szkolnego konkursu
plastycznego „¯yj zdrowo i bezpiecznie”
IZABELA LACH, KLASA IV
Zachowanie: wzorowe, œrednia ocen-5,2.
Osi¹gniêcia: -udzia³ w ogólnopolskim konkursie literackim /19 miejsce/ i matematycznym /wyró¿nienie/ „Multitest”, -udzia³ w
konkursie literackim z okazji 750 lecia Starego S¹cza „To zdarzy³o siê w Starym S¹czu”
–laureat, -udzia³ w szkolnym konkursie plastycznym „¯yj zdrowo i bezpiecznie”.
WIOLETTA WÓJCIK, KLASA V
Zachowanie:wzorowe, œrednia ocen-5,2.
Osi¹gniêcia: -udzia³ w ogólnopolskim kon-

kursie matematycznym /16 miejsce/ „Multitest”, -udzia³ w konkursie plastycznym-regionalnym w Krakowie, -udzia³ w uroczystoœciach szkolnych i œrodowiskowych:
Dzieñ Seniora, Dzieñ Matki, -udzia³ w
szkolnym konkursie ortograficznym
-laureatka szkolnego konkursu plastycznego „¯yj zdrowo i bezpiecznie”, -uczestniczka warsztatów tanecznych w Domu Kultury w Wojnarowej
Szko³a Podstawowa w Trzycierzu
MIROS£AW JANISZ, KLASA VI
Œrednia ocen: 5,6. Osi¹gniêcia:- I miejsce
w gminnym konkursie „Ochrona œrodowiska na wsi”, I miejsce w szkolnym konkursie przyrodniczym „Ochrona œrodowiska na
wsi”, II miejsce w etapie szkolnym Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego, III
miejsce (zespo³owo) w Gminnym Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym, III miejsce
w etapie szkolnym Ma³opolskiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego, udzia³
w konkursach Multitest, Olimpus. Zainteresowania: przyroda, sport (g³ównie p³ywanie, tenis)
JUSTYNA HOJNOR, KLASA V
Œrednia ocen: 5,5. Osi¹gniecia: II miejsce
w etapie szkolnym Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego, I miejsce w szkolnym
konkursie „¯yjê zdrowo i aktywnie”, IV
miejsce w szkolnym konkursie przyrodniczym „Ochrona œrodowiska na wsi”,
Udzia³ w konkursach: Kangur, Multitest z
j ê z y k a p o l s k i e g o i p r z y r o d y, O l i m p u s
(mat., przyr.), szkolny konkurs matematyczno – przyrodniczy. Zainteresowania:
literatura przygodowa, sport (g³. pi³ka siatkowa i pi³ka no¿na)
SP w Janczowej
MARIA KLIMEK, KLASA VI
Koñczy szko³ê podstawow¹ z wyró¿nieniem,
na sprawdzianie klasy szóstej zdoby³a 35
punktów. W bie¿¹cym roku szkolnym uczestniczy³a w konkursie wiedzy o ochronie œrodowiska na wsi zdobywaj¹c indywidualnie IV
miejsce a dru¿ynowo II miejsce razem z Karolin¹ Murzyd³o i £ukaszem Warzecha. Na
dekanalnym konkursie biblijnym w Boguszy
zdoby³a II miejsce. Wyró¿nia siê aktywn¹ postaw¹ spo³eczn¹, bardzo dobrymi wynikami
w nauce i wzorowym zachowaniem.
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SPORT
Koszty pokryje gmina i województwo

P£YWANIE ZA DARMO
Sześćdziesięcioro dzieci z naszej
gminy skorzysta z darmowych lekcji
nauki pływania współfinansowanych
przez Gminę Korzenna oraz budżet
województwa małopolskiego.
W okresie od maja do listopada bieżącego roku uczestniczyć będą w 20 zaję-

ciach na basenie, których łączny koszt to
ponad 22 tys. zł.
Realizacja programu „Delfinek 2008”
jest możliwa, dzięki akceptacji wniosku
przygotowanego przez samorząd o wsparcie projektu z budżetu województwa. W
efekcie województwo wyłoży na 10800 zł,

co z kwotą 11380 wyasygnowaną przez
samorząd Gminy Korzenna wystarczy na
sfinansowanie przedsięwzięcia.
Skorzystają z niego dzieci ze szkół w
Bukowcu, Lipnicy Wielkiej, Wojnarowej
i Jasiennej, które podzielone zostaną na
cztery grupy po 15 osób każda. Podczas
zorganizowanych wyjazdów na basen w
Stróżach będą uczyć się pływać pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.
(g)

I Rajd Nietoperza Korzenna - Bukowiec

DAMY NA MECIE
Czterdziestu jeden zawodników wziê³o udzia³ w I Rajdzie Nietoperza prowadz¹cym z Korzennej do Bukowca. Trudn¹ trasê licz¹c¹
13,5 km najszybciej pokona³ Mateusz Gargas, który
tym sposobem zas³u¿y³ na
g³ówn¹ nagrodê w postaci
aparatu cyfrowego.

Rywalizacja gimnazjalistek była znacznie łatwiejsza. Od początku było wiadomo, że wygrać może tylko Maria Hornik
z gimnazjum w Siedlcach. Na starcie stawiła się jako… jedyna. Wśród dziewczyn
ze szkół podstawowych już tak łatwo nie
było. Walkę o zwycięstwo stoczyły siostry

W rolę sędziów zawodów wcielili się
tym razem znani bardziej z komentowania poczynań piłkarzy Damian i Albert
Szczerba. Szczególną dbałością wykazali
się zwłaszcza w oznakowaniu linii mety.
Zatrudnili do tego dwie młode damy i w
efekcie meta była nie tylko dobrze widoczna, ale i miła dla oka.

Tempo, w jakim rowerzyści pokonali
trasę złożoną głównie z podjazdów, było
zaskakująco wysokie. Zwycięzca całego
wyścigu potrzebował na to tylko 40 minut. Niedługo po nim na mecie meldowali
się kolejni zawodnicy. W kategorii gimnazjalistów drugi był Krystian Szambelan, a trzeci linię mety minął Paweł Gargas. Dla nich organizatorzy mieli plecak
i deskorolkę.

(g)

Agnieszka i Justyna
Oleksyk, z których lepsza okazała się Agnieszka. Główna nagroda w
tej kategorii – rower –
służyć będzie zapewne
także jej siostrze. Trzecie i czwarte miejsce zajęły natomiast Ilona Obrochta i Ewa Bryja.
Kategorię chłopców ze
szkół podstawowych
wygrał Eryk Koczanowicz, który dzięki temu
z Bukowca wyjechał z
nowym rowerem górskim. Kolejne miejsca
zajęli: Karol Skowron,
Paweł Oracz i Robert
Widlak.
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Stadion w £êce ju¿ prawie gotowy

Dla szko³y i parafii

Pomno¿yli maj¹tek

Boiska
i parking

Do miana jednego z najpiêkniejszych obiektów
spor towych w gminie
pretenduje stadion sportowy w £êce, który po
trwaj¹cych piêæ lat pracach z pocz¹tkiem sierpnia oficjalnie zostanie
oddany do u¿ytku. Bud¿et gminy na prace wykoñczeniowe wy³o¿y 30
tys. z³. – Nie sposób nie
dostrzec i nie wesprzeæ
takiego zaanga¿owania
ludzi – komentowa³ podczas sesji
Rady Gminy wójt Leszek Skowron.
Zaplanowane na 3 sierpnia uroczyste
otwarcie obiektu będzie połączone z festynem na okoliczność 40-lecia Stowarzyszenia Sportowego Łęka. Na termin naciskał
ksiądz proboszcz. „Władek, pasuje poświęcić ten stadion, bo mi się woda święcona
zepsuje” – żartował, ale swoje najwyraźniej to zrobiło. Zaproszeni goście już
wkrótce będą mieli wtedy okazję obejrzeć
efekty pracy wielu ludzi, których wokół
idei budowy stadionu skupił Władysław
Jarząb, prezes klubu. Położony w pobliżu
lasu obiekt to teren o powierzchni 800
metrów kwadratowych w całości ogrodzony. Poza boiskiem piłkarskim urządzono
tam także boisko do siatkówki i siatkówki
plażowej oraz wybudowano drewniany
budynek, który służyć będzie także przy
okazji organizacji imprez rozrywkowych.
W sumie od sponsorów i gminy w ciągu
pięciu lat pozyskano 200 tys. zł., ale dziś

Jeszcze w czerwcu Szkoła Podstawowa w Jasiennej powinna mieć do
dyspozycji nowe boisko. Poprawi to
znacznie komfort prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Do tej pory przy szkole było jedynie
boisko trawiaste znajdujące się w nienajlepszym stanie. Wskutek przeprowadzonych prac boisko trawiaste zostanie zmodernizowane poprzez jego wyrównanie i
posianie nowej trawy. Dodatkowo, obok,
urządzone zostanie boisko asfaltowe z

nieruchomość jest warta znacznie więcej.
Działacze klubu szacunkowo wyceniają ją
na 2 mln zł.
Na pytanie, czy warto było poświęcić tej
idei tyle czasu i pieniędzy prezes Jarząb
odpowiada wskazując chłopców, który
przychodzą do Łęki na zajęcia. - Obiekt
przyciąga amatorów sportu z siedmiu sołectw: sześciu wsi wchodzących w skład parafii w Siedlcach oraz Koniuszowej. Niektórzy z nich na treningi idą pieszo nawet
sześć kilometrów w jedna stronę – tłumaczy. Sam wielokrotnie pytany, co osobiście
ma z tego mówi o swoich dzieciach, które
także będą korzystały ze stadionu. Podobne argumenty spowodowały, że sponsorzy
pozytywnie odpowiadali na prośbę o
wsparcie. Władysław Jarząb liczy, że ich
hojność jeszcze się nie wyczerpała. Problemem w dalszym ciągu pozostaje brak drogi dojazdowej do obiektu. W sezonie przyjeżdżać tu będzie kilkadziesiąt drużyn i
trzeba im będzie umożliwić w miarę komfortowy i bezpieczny dojazd.

miejscem do gry w koszykówkę i siatkówkę. Umożliwi to poszerzenie palety zajęć
rekreacyjno-sportowych prowadzonych
przez nauczycieli w okresie wiosennym i
letnim.
Z inwestycji przy okazji skorzysta także parafia. Przy sąsiadującym z boiskiem
kościele powstanie parking, z którego
korzystać będą mogli także parafianie
przyjeżdżający na odbywające się w świątyni msze i nabożeństwa.

(p)

(g)

Jest boisko w Mogilnie

Z POMOC¥
MINISTERSTWA
Blisko 460 tys. zł kosztowało boisko wielofunkcyjne w Mogilnie. Obiekt, który jest
już do dyspozycji amatorów sportu, wybudowano przy dużym wsparciu Ministerstwa
Sportu.
Dotacja z Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosła 200 tys. zł co stanowi 43,6 procent całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Pozostałą
kwotę wyłożyła gmina. W efekcie szkoła ma
obiekt, który umożliwia prowadzenie zajęć
sportowych w dobrych warunkach. Boisko o
wymiarach 22 x 44 m wyposażono w trwałą i
odporną na warunki atmosferyczne nawierzchnią poliuretanową. Wyznaczono na nim linie
ECHO KORZENNEJ maj - czerwiec 2008

oraz zamontowano urządzenia, które pozwalają
na uprawianie kilku dyscyplin sportowych takich jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka,
tenis ziemny, piłka ręczna i badminton. Obiekt
ogrodzono siatką o wysokości 4 m.
(p)
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ROZMAITOŒCI
Udany piknik w Korzennej

AWARYJNE DOJENIE KROWY
Udanie zadebiutowali organizatorzy rekracyjno-sportowego Pikniku
Rodzinnego w Korzennej. Ale nie
mog³o byæ inaczej, skoro dla dobra
dzieci Wies³aw Szewczyk, przewodnicz¹cy Rady Rodziców, zdecydowa³ siê nawet na… awaryjne dojenie krowy.
O przygotowaniu imprezy, na której
wspólnie bawiliby się uczniowie, rodzice
i nauczyciele, mówiło się w Korzennej już
od dawna. Udało się w tym roku. Pierwszego czerwca swoje święto obchodziły
nie tylko dzieci, ale także mamy i ojcowie.
Przygotowania rozpoczęto już w
kwietniu i – jak się okazało – warto było.
Sponsorów nie brakowało, a na obiektach Zespołu Szkół w Korzennej oglądano prawdziwe tłumy. Powodów do udziału w pikniku – mnóstwo. Na estradzie
prezentowały się dzieci, a na boisku rywalizowali urzędnicy z nauczycielami,
mamy z córkami i synowie z ojcami. Okazji do pokazania sportowych umiejętności było zresztą więcej. Mamy biegały ze
skakankami, ojcowie popisywali się żon-

KRÓTKO

glowaniem piłką, rodziny konkurowały w
biegu z piłką między głowami. Z początku chętnych nie było zbyt wielu, ale informacja o nagrodach i doping dzieci zrobiły swoje. Rodzice zwabieni piłkami, rakietkami do tenisa, czapeczkami i innymi nagrodami ruszyli do walki…

Dotacja jêzykowa
Dotację w wysokości 98 700 zł na naukę języka angielskiego w klasach I i II
otrzymała nasza gmina. Wniosek w tej
sprawie został złożony jeszcze w ubiegłym
roku. Wsparcie finansowe wystarczy na
pokrycie kosztów kształcenia w okresie
od stycznia do sierpnia 2008 roku.

Stypendia dla uczniów
Stypendia socjalne trafią do 1147
uczniów z naszej gminy. Na okres od
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Od początku kolejki ustawiały się po
losy. W loterii fantowej przegranych nie
było, a jak komuś było mało, to mógł jeszcze spróbować szczęścia w loterii rzeczowej. Mimo że za losy trzeba było zapłacić 2, 5 lub 10 zł, z ponad 400 losów nie
ostał się ani jeden! A na dodatek emocji
nie brakowało zwłaszcza w finale. – Zwycięzca głównego losowania, w którym do
wygrania był rower zgubił los. Daliśmy
mu piętnaście minut na odszukanie i
udało się. Leżał gdzieś w trawie – relacjonuje Jolanta Niemczura, koordynator

pokaz musztry, lekcje udzielania pierwszej pomocy na fantomach i zadbali o
bezpieczeństwo imprezy. Centrum Kultury zajęło się nagłośnieniem i prowadzeniem zabawy, w której obok dzieci i
rodziców wzięli też udział goście specjalni: wójt Leszek Skowron, radni i sołtysi. Spodobało się na tyle, że w przyszłym
roku kolejny piknik wydaje się być przesądzony…- Na pewno zrobimy wszystko, by była to impreza cykliczna – potwierdza Agnieszka Miłkowska, dyrek-

imprezy. Przegranych pocieszali klowni
czuwający, by dobry humor nikogo nie
opuszczał. Zadanie nie było trudne, bo
wkoło atrakcji nie brakowało. Były stoiska z lodami, napojami, słodyczami i
grill. O ciasto zadbali sami rodzice. Domowe wypieki – palce lizać! Prawdziwą
furorę robiły gofry. Szły w takim tempie, że ani się człowiek nie obejrzał, a tu
zabrakło mleka. Problem rozwiązał Wiesław Szewczyk. – Pobiegł do domu, wydoił krowę i było po kłopocie – chwali
Barbara Michalik, która część organizacyjnych obowiązków wzięła na siebie.
Obok nauczycieli, którzy wzięli na siebie większość prac, w piknik zaangażowali się także miejscowi strażacy. Dali
stycznia do 30 czerwca 2008 roku gmina
otrzymała 228 877 zł. Pieniądze wypłacono 19 i 20 czerwca br.

Monitoring szkolny
Wniosek w sprawie dofinansowania
do monitoringu wizyjnego w szkołach
w Lipnicy Wielkiej i w Mogilnie złożono do kuratora małopolskiego. Samorząd zdecydował się na to po dobrych
doświadczeniach z monitoringiem w
szkole w Korzennej. System sprawdził
się w praktyce będąc skutecznym na-

SPONSORZY i ORGANIZATORZY
Grand (Mariola i Andrzej Grygiel), MoBRUK (El¿bieta i Józef Mokrzyccy), Bank
Spó³dzielczy w Korzennej (fundator nagrody g³ównej), GS Korzenna, Piekarnia
Dworska (Andrzej Ziêcina), TNN (hurtownia w Nowym S¹czu), firma KUGUAR z
Nowego S¹cza, firma Kasztelan, radni
powiatowi: Zbigniew Mi³kowski, Waldemar Olszyñski (cz³onek Zarz¹du Powiatu), Mieczys³aw Kie³basa (wicestarosta),
Rada Rodziców ZS w Korzennej, Centrum Kultury w Korzennej.
tor szkoły i inicjator pikniku. Przy okazji dopomina się, żeby koniecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do organizacji imprezy.
(g)

rzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa w szkole.

Proœba do ministerstwa
O pomoc do Ministerstwa Edukacji
Narodowej zwróciły się władze gminy w
sprawie dofinansowania planowanych
remontów w szkołach w Łyczanie i Wojnarowej. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku chodzi o remont dachu
przy czym w Łyczanie wymaga tego budynek szkoły, a w Wojnarowej – sala gim(p)
nastyczna.
ECHO KORZENNEJ maj - czerwiec 2008
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Z OSTATNIEJ STRONY
KURTYNA W GÓRÊ

Teatralny sukces

Zwyciêskie
Niesforki

MOJA PASJA:
Sport (w szczególnoœci pi³ka
siatkowa) oraz historia.

Teatrzyk „Niesforki” działający przy
Zespole Szkół w Korzennej zajął pierwsze miejsce w kategorii teatrów dramatycznych podczas odbywającej się w Nowym Sączu XV Wiosny Artystycznej. –
Satysfakcja jest ogromna, a ja się cieszę dodatkowo z tego, że dzieci są szczęśliwe – komentuje Irena Łukasik, opiekun kółka teatralnego.
„Niesforki”, do których należą uczniowie z
klas IV-VI, okazały się najlepsze w silnej konkurencji 29 zespołów. Jurorom najwyraźniej

SK£AD ZESPO£U
Karolina Kantor, Karolina Kita, Paulina Wielgus, Paulina Widlak, £ukasz
Pêka³a, £ukasz Œliwa, Marta Karwala, Anna Koczanowicz, Sylwia Szo³dra, Kamil Kuzera, Micha³ Jastrzêbski, Micha³ Koczanowicz, Agnieszka
Oracz.
bardzo przypadł do gustu spektakl „Kogut
królem” przygotowany na motywach kilku
znanych bajek i oryginalnego, własnego scenariusza Ireny Łukasik. Alegoryczna forma
umożliwia pokazanie ludzkich przywar i prezentacje mechanizmów sukcesu, którym niekoniecznie rządzą kompetencje i umiejętności, ale w głównej mierze medialny rozgłos. Pokazujemy, że we współczesnym świecie
można zostać gwiazda nie będąc nią. Przykładem jest kogut, który tylko medialnym zabiegom zawdzięcza to, że zostaje królem zwierząt – objaśnia opiekunka kółka teatralnego.
Przygotowanie do występu trwało już od
stycznia. O kostiumy zadbały dzieci i ich rodzice, scenografię tworzyły drabiny, kosze i
siano czyli wystrój właściwy dla kurnika,
który był głównym miejscem akcji. Początkowo praca wyglądała różnie, ale mobilizacja w postaci groźby rezygnacji z wyjazdu na
konkurs okazała się bardzo skuteczna. Dzieci
zabrały się ostro do roboty uzyskując w efekcie największy sukces w dotychczasowej historii zespołu. Zwycięstwo otworzyło mu po
raz pierwszy drogę do prestiżowego konkursu „Bajdurek” organizowanego także w Nowym Sączu.
Obok nagrody dla zespołu „Niesforki” wróciły z konkursu także z indywidualnymi nagrodami. Nagrodę za najlepszą kreację aktorską przywiózł Łukasz Pękała, a wyróżnienie w rywalizacji wokalistów uzyskała Paulina Widlak.
(p)
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MOJA ZMORA:
Ci¹g³e spóŸnianie siê....
MOJA MA£A OJCZYZNA:
Zdecydowanie Lipnica Wielka,
moja rodzinna miejscowoœæ i
w ogóle Gmina Korzenna
(wystarczy wyjechaæ na
okoliczne górki, aby zobaczyæ
w jakim piêknym miejscu
mieszkamy)
MOJE MARZENIE:
Mam ich wiele, a rubryka
jest zbyt w¹ska, ¿eby je
wszystkie pomieœciæ.....
MOJA S£ABOŒÆ:
Moja najwiêksza s³aboœæ stoi
obok mnie na zdjêciu.
MÓJ NAJSZCZÊŒLIWSZY
DZIEÑ W ¯YCIU:
By³a dwa takie dni.... œlub i
narodziny mojej córeczki.

Imiê i nazwisko:
Wojciech B³a¿usiak
Wiek: 28 lat
Miejsce pracy: Urz¹d
Gminy Korzenna
Rodzina: ¿ona i 3-letnia
cór eczka
Miejsce zamieszkania:
Lipnica Wielka
Samochód: Peugeot 307

Szczêœliwa Triada

Po raz kolejny uczniowie Szko³y Podstawowej w Bukowcu bardzo
dobrze zaprezentowali siê w Ma³opolskim Przegl¹dzie Twórczoœci
Dzieci i M³odzie¿y „Triada”. Ewelina Broñczyk wywalczy³a wyró¿nienie,
a Edyta Dygosz z klasy II oraz Ma³gorzata Koralik i Dominik Szlag z
klasy IV awansowali do etapu wojewódzkiego. Jest to ju¿ trzecie
wyró¿nienie w tym konkursie dla szko³y w Bukowcu.
ECHO KORZENNEJ maj - czerwiec 2008

