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Lokalne wieści



Rok 2009 czyli udany początek działalności

Zebraliśmy 140 worków 
śmieci 

1 maja. Sprzątanie lasu w Korzeniówce 

Zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny „Mój Magiczny Ogród”. Na zdjęciach wręczanie 
nagród dla zwycięzców. Fundatorem nagród była szkółka roślin „Grąbczewscy"

Działa już strona z aktualnymi informacjami o Korzeniówce www.korzeniowka.org

Pokaz chińskich sztuk walki na „Święcie Skowronka” - imprezie integracyjnej członków 
i przyjaciół Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie prowadzi także działalność wy-
dawniczo-informacyjną. Latem stworzyliśmy ulotkę 
„Czysta Korzeniówka” z ofertą firm wywożących nieczy-
stości stałe i płynne.
A przed świętami wydaliśmy krótką serię pocztówek 
świąteczno-zimowych ze zdjęciami z Korzeniówki.

Zrobiliśmy pierwszą mapę Korzeniówki. Wydrukowana na tablicach dzięki Panu 
Jerzemu Falkowskiemu, zawisła w czterech miejscach wlotowych do naszej wsi



Na mocy porozumienia podpisanego ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. istnieje możli-
wość przekazania 1 proc. podatku na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki. Sto-
warzyszenie W.A.R.K.A. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest uprawnio-
ne do przyjmowania wpłat pochodzących z 1 proc. podatku. Aby podarować naszemu 

Stowarzyszeniu swój procent podatku, należy wypełnić PIT zgodnie z wzorem zamiesz-
czonym na dole tej strony (koniecznie z dopiskiem "KORZENIÓWKA"). Zebrane środki 
zostaną wykorzystane na działania statutowe Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki 
wpływające pozytywnie na rozwój lokalny. Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy.

Przekaż „1%” 
dla Korzeniówki

Pomysły działań na 2010 r.
Działanie Opis Termin

Strona internetowa 
www.korzeniowka.org

Dalsze prace nad stroną internetową poświęconą wsi Korzeniówka i jej najbliższym okolicom. styczeń–kwiecień

Konkursy fotograficzne Konkursy fotograficzne o różnorodnej tematyce związanej z naszą wsią i jej najbliższymi okolicami. styczeń–grudzień

Akcja „Czysty las leczy 
Nas” – Sprzątamy lasy 
Korzeniówki

Podobnie jak rok temu wspólnie ruszymy do sprzątania lasów Korzeniówki. Finał zakończony 
wspólnym grillowaniem.

1 maja

3 maja na sportowo
Zawody sportowe z okazji 3 maja, w tym „II Majowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Skowronka”, 
Leśny Bieg Przełajowy, Gra terenowa z kompasem i mapą – zbieranie punktów kontrolnych (wybór 
dyscyplin sportowych uzależniony będzie od mieszkańców Korzeniówki).

3 maja

Pchli Targ w Złotokłosie
Wyprzedaż garażowa mieszkańców Korzeniówki w Złotokłosie – stoiska sprzedażowe oraz inne 
atrakcje, w tym promocja w Złotokłosie Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki.

maj–czerwiec

V Święto Skowronka
Impreza integracyjna członków Stowarzyszenia oraz przyjaciół Stowarzyszenia. Zabawy dla dzieci 
oraz dla dorosłych - karaoke, konkursy, itp.

26 czerwca

Melduj się!
Akcja promująca wśród osób zamieszkujących Korzeniówkę i okolice meldowanie się w gminie 
Tarczyn.

lipiec-wrzesień

Korzeniówkowe  
Kolędowanie

Kolędowanie wszystkich chętnych mieszkańców Korzeniówki w plenerze z instrumentami  
i ogniskiem. 

grudzień-styczeń

Urząd bliżej nas
Działalność informacyjna zwiększająca komunikację pomiędzy urzędem w Tarczynie a mieszkańcami 
wsi Korzeniówka.

styczeń-grudzień

Aby przekazać „1%” podatku należy wypełnić następujące pozycje w odpowiednich formularzach PIT
PIT 28

poz. 129 STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A.

poz. 130 0000160318

poz. 131 „kwota przekazywanego 1% podatku”

poz. 133 KORZENIÓWKA

PIT 36 L

poz. 105 STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A.

poz. 106 0000160318

poz. 107 „kwota przekazywanego 1% podatku”

poz. 109 KORZENIÓWKA

PIT 38

poz. 58 STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A.

poz. 59 0000160318

poz. 60 „kwota przekazywanego 1% podatku”

poz. 62 KORZENIÓWKA

PIT 36

poz. 305 STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A.

poz. 306 0000160318

poz. 307 „kwota przekazywanego 1% podatku”

poz. 309 KORZENIÓWKA

PIT 37

poz. 124 STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A.

poz. 125 0000160318

poz. 126 „kwota przekazywanego 1% podatku”

poz. 128 KORZENIÓWKA



Internet w Korzeniówce
W dzisiejszych czasach internet jest źródłem wiedzy i zabawy, coraz trudniej 
bez niego żyć. W naszej miejscowości ciągle są problemy z dostępnością i ja-
kością połączenia. Ale z roku na rok jest lepiej. Poniżej prezentuję, jak przedsta-
wia się sytuacja z dostępem do internetu na styczeń 2010 r.

Internet kablowy
Jedynie Telekomunikacja Polska posiada w Korzeniówce własną sieć. Neo-
strada jest dostępna, ale praktycznie tylko na posesjach okablowanych mają-
cych już telefon stacjonarny.

Internet radiowy
Wi-Fi 
W tej technologii działają głównie niewielkie lokalne firmy. Ze względu na duży 
stopień zalesienia Korzeniówki możliwość stosowania technologii jest ograni-
czona. Firma Arkom posiada nadajnik na ulicy Topolowej oraz w Henrykowie 
i obejmuje zasięgiem naszą miejscowość. Zaletą jest nieograniczony transfer 
danych. Prędkości: download do 1 Mb/s, upload do 512 Mb/s
Wimax
Na terenie powiatu piaseczyńskiego dwie firmy oferują internet w technologii 
Wimax – Netia i Era, ale na terenie Korzeniówki tylko do Ery warto się zwrócić 
o zbadanie możliwości technicznych podłączenia. Podobnie jak w Wi-Fi tu też 
operatorzy nie limitują ilości przesyłanych danych. Prędkości: download do 
1 Mb/s, upload do 256 kb/s.
GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA 
Wszystkie te skróty to pakietowe przesyłanie danych w sieciach telefoni ko-
mórkowej. Każdy kolejny skrót to następna generacja i większa szybkość. Ope-
ratorzy komórkowi Orange, Era, Plus, Play oferują internet mobilny. Do popraw-
nego działania musimy być w zasięgu UMTS, inaczej zwanego 3G. Najczęściej 
będąc w zasięgu UMTS jesteśmy też w zasięgu HSDPA. Prędkości w zależno-
ści od rodzaju modemu i zasięgu do kilku Mb/s. Są limity przesyłu danych 
w zależności od wysokości abonamentu.

CDMA 
Orange oferuje internet w technologii CDMA wykorzystując dawną infrastuk-
turę Centertelu. Prędkości: download do 1 Mb/s, upload do 256 kb/s. Zasięg 
jest w całej Korzeniówce. Jest limit przesyłu danych.
HSPA+
Polsat Cyfrowy przejął firmę Sferia oraz Aero2 i już niedługo zaoferuje internet w 
technologi HSPA+. Reklamowana prędkość nawet do 20 Mb/s. Era i Plus też 
wprowadzają tę technologię, ale na razie tylko w Warszawie i kilku innych du-
żych miastach. Marek Jezierski-TratkiewiczEra ma najsłabszy zasięg w Korzeniówce i okolicach

Play i Plus posiadają nadajniki na tym samym maszcie w Złotokłosie, i mapki 
z ich stron internetowych pokazują podobny zasięg

Zasięg UMTS z Orange jest w tej chwili najlepszy spośród wszystkich operato-
rów komórkowych. Nadajniki znajdują się w Złotokłosie i Komornikach
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