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PO¯EGNANIE

SUKCES

Z DRUGIEJ STRONY

Nagrodzona strona
Trzecie miejsce w konkursie „Gmina w
Internecie” organizowanym przez Fundację Sądecką i miesięcznik „Sądeczanin” zajęła propozycja Gminy Korzenna. W nagrodę otrzymała laptopa. W rywalizacji wzięło udział 13 samorządów z trzech powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. Oceniano oficjalne strony internetowe lub portale urzędów gmin według
określonych w regulaminie konkursu kryteriów. Znalazły się wśród nich m.in. opis
gminy zawierający informacje geograficzne, historyczne, zabytki, atrakcje turystyczne, sołectwa, parafie, szkoły, kluby, zespo-

ły; strukturę urzędu gminy i gminnych
jednostek organizacyjnych; możliwość
załatwiania spraw w urzędzie gminy
poprzez internet (np. pobieranie i odsyłanie formularzy); obiektywizm i aktualność informacji zamieszczanych w
serwisie gminnym (możliwość wyrażania przez mieszkańców swobodnych
opinii na gminnym „forum”); grafika, przejrzystość oraz łatwość „poruszania się” po
stronie internetowej (linki, odnośniki, „pożyteczne” adresy internetowe etc.).
Wysoka lokata to zasługa trzech osób
zajmujących się informatyczną i meryto-

ryczną obsługą strony: Sekretarza Gminy Zofii Janusz, kierownika referatu organizacyjnego Wiesława Widlaka oraz
Krzysztofa Ogorzałka odpowiadającego
za informatyczną obsługę strony.
(p)

Henryk Z¹ber

Obrazy z Korzennej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Zmarł Henryk Ząber, wieloletni sołtys Mogilna i społecznik zaangażowany
w sprawy wsi i całej gminy. Pochodził z
Posadowej Mogilskiej, lecz sporą część
życia spędził na zachodzie Polski, w Kłodawie. Wyjechał tam za chlebem pracując w PGR jako zootechnik. Wówczas na
świat przyszło jego dwóch synów, z których jeden, Andrzej, mieszka i pracuje
na terenie Gminy Korzenna.
Z Kłodawy wrócił do rodzinnej Posadowej Mogilskiej w latach 60-tych. Najpierw mieszkał wraz z mamą, by w latach 70-tych przeprowadzić się do własnego domu. Niemal od razu zaangażował się w sprawy wsi służąc też swoją
zawodową wiedzą okolicznym rolnikom. - Zawsze można było na niego liczyć – wspominają znajomi. Swoją postawą zaskarbił sobie zaufanie mieszkańców, którzy powierzyli mu na długie lata rolę sołtysa. Wywiązywał się z
niej naprawdę dobrze. Zabiegał o budowę asfaltowej drogi łączącej Mogilno
z Nowym Sączem i o wykonanie remontów i modernizacji wielu innych dróg
gminnych. Jego zaangażowaniu zawdzięczać także trzeba telefonizację
oraz budowę oświetlenia ulicznego.
Dla innych pracował też jako strażak
OSP Mogilno. Jego działalność w tej organizacji znalazła na tyle duże uznanie w oczach kolegów, że powierzono
mu funkcję prezesa jednostki.
W ostatnią drogę odprowadzała Go
rodzina, znajomi, przyjaciele i mieszkańcy. Niech odpoczywa w pokoju
wiecznym.

Pasjonat z Niecwi
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Publikacja „Korzenna i okolice 660 lat” autorstwa Andrzeja
Potoñca z Niecwi ukaza³a siê
drukiem. Mo¿na w niej znaleŸæ
m.in. ilustrowane fotografiami
informacje o zabytkach malarstwa i rzeŸby pochodz¹cych z
Korzennej, które dzisiaj znajduj¹
siê w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
Wydanie książki, która jest efektem
wieloletnich, historycznych zainteresowań autora, było możliwe dzięki będącym
w dyspozycji Wójta Gminy Korzenna pieniądzom uzyskanym w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich. Z uwagi na ograniczoną dotację liczba stron publikacji wydanej w nakładzie 1000 egzemplarzy nie mogła przekroczyć 100.
Mimo to na jej kartach, jak zapewnia
autor, czytelnik znajdzie sporo informacji o Korzennej i okolicach dotychczas
raczej nieznanych mieszkańcom. Na
pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z zabytkami malarstwa i rzeźby pochodzącymi z Korzennej. Andrzej Potoniec 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.
Nie będący historykiem Andrzej Potoniec zaznacza, że publikacja nie zawiera
żadnych jego osobistych uwag czy opinii,
ale jest oparta w całości na materiałach
archiwalnych odnajdywanych w różnych
miejscach Polski. W ciągu 3-4 lat pracy

autor odwiedzał liczne biblioteki, muzea
i archiwa państwowe jeżdżąc np. do Nowego Sącza, Poznania, Wrocławia czy
Krakowa. W trakcie swoich historycznych poszukiwań napotykał na różnego
rodzaju problemy. Szczególnie kłopotliwe okazało się starania o uzyskanie zgody na wykorzystanie jednej z fotografii
będących w dyspozycji krakowskiego
muzeum. Czekał na nią 4 lata, a pozwolenie otrzymał dopiero po zmianie na stanowisku kierowniczym.
(p)
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WYDARZENIA
Efektywny kurs dla bezrobotnych kobiet

Sto osiemdziesi¹t
godzin nauki

W szkoleniu mogły uczestniczyć kobiety
korzystające z pomocy społecznej i trwale
bezrobotne tzn. takie, które co najmniej 12
miesięcy pozostawały bez pracy.
Nabór poprzedziła ankieta rozesłana
do 100 mieszkających na terenie gminy Korzenna kobiet, które spełniały
formalne kryteria. Miały w niej odpowiedzieć, na ile zainteresowane są pozyskaniem dodatkowych kwalifikacji
zawodowych i określić swoje preferencje, co do merytorycznego charakteru
planowanego szkolenia.
Spośród rozesłanych 100 ankiet do
OPS wróciło 60. Wynikało z nich, że
największym zainteresowaniem cieszyłby się kurs krawiectwa. Szkolenie
dla sprzedawców, które wskazywano
także bardzo często, znalazło się na
drugim miejscu. Ostatecznie zdecydo-

wano się na szkolenie „Nowoczesny
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
komputera z fakturowaniem i programem pomocy psychologiczno-doradczej”. Powodem były mniejsze koszty.
Kurs krawiectwa okazał się zbyt drogi
jak na możliwości OPS.
Szkolenie składało się z dwóch części:
teoretycznej i praktycznej. Pierwszą,
obejmującą 100 godzin, prowadził ośrodek z Bobowej. Drugą wziął na siebie GS

komentuje dla nas

Osiemnaœcie bezrobotnych
kobiet w wieku od 24 do 44
lat skorzysta³o ze specjalistycznego szkolenia zawodowego realizowanego
przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Korzennej.
Koszty projektu sfinansowano z bud¿etu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki.

Krzysztof Kubiak,
prezes GS w Korzennej
Panie korzystaj¹ce u nas z praktycznej
czêœci szkolenia wykona³y kawa³ek
dobrej roboty. Pokaza³y, ¿e umiej¹
pracowaæ i dysponuj¹ kwalifikacjami
pozwalaj¹cymi im bez problemu
wykonywaæ tê pracê. Po pocz¹tkowych
obawach ze strony czêœci pracowników
spó³dzielni nie zosta³ œlad. Dobra,
efektywna praca podczas praktyki
dowodzi, ¿e szkolenie by³o prowadzone
na dobrym poziomie, a daj¹c konkretne umiejêtnoœci na pewno ma sens.

w Korzennej, a obejmowała ona 80 godzin praktyk w sklepach spółdzielni.
Uczestniczki szkolenia nie ponosiły
żadnych kosztów w związku z udziałem w kursie. W trakcie szkolenia zapewniono im także wyżywienie.
Podczas spotkania podsumowującego kurs, które odbyło się w Urzędzie

Podczas podsumowania kursu
uczestniczkom wrêczono certyfikaty
ukoñczenia szkolenia.
Gminy w Korzennej, jego uczestniczki
oceniały go bardzo pochlebnie. Część z
nich wyrażała zainteresowanie udziałem w kolejnym tego typu kursie.
(g)

Ju¿ wkrótce most w Wojnarowej

Skuteczna interwencja
Zniszczony wskutek powodzi
most w Wojnarowej jeszcze w tym
roku zostanie odbudowany. Taki
bêdzie efekt rozpoczêtych ju¿
prac przy regulacji rzeki prowadzonych przez Ma³opolski Zarz¹d
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych.
Zabiegi w tej sprawie trwały wiele
miesięcy. Osobiste monity wójta Leszka Skowrona oraz senatora Stanisława Koguta, którzy wielokrotnie inter-
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weniowali w tej sprawie u Zbigniewa
Kota, dyr. MZMiUW, przyniosły skutek. Mimo ograniczonych możliwości
finansowych w stosunku do skali inwestycyjnych potrzeb udało się wprowadzić regulację rzeki na listę zadań do
realizacji w tym roku. Złożone przed
kilkoma miesiącami deklaracje potraktowano bardzo poważnie. W efekcie od
kilku tygodni trwają prace przy regulacji rzeki na wysokości zniszczonego
mostu. Po dawnej konstrukcji nie ma
już śladu, a do końca listopada powinna zastąpić ją nowa. Dzięki temu

mieszkańcy części Wojnarowej nie będą
musieli dłużej korzystać z uciążliwych
objazdów, by dotrzeć do swojej posesji.
Regulacja koryta rzeki ma być wystarczającym zabezpieczeniem przed podmywaniem brzegów w tym miejscu w razie,
gdyby poziom wody gwałtownie się podniósł. Koszt prac z tym związanych oszacowano na milion złotych.
Nie ma natomiast szans na regulację
koryta rzeki na całej długości. Przeszkodą
są potężne koszty z tym związane, które
oscylują wokół 10 mln zł.
(g)
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WYDARZENIA
Coraz bli¿ej sala dla Siedlec

PROJEKT W CZTERY MIESI¥CE
Firma z Katowic wykona projekt
sali gimnastycznej przy szkole w Siedlcach. Oferta złożona przez nią w
przetargu opiewająca na 85,5 tys. zł
okazała się najkorzystniejsza. W sumie o zlecenie ubiegało się pięć firm.
Zgodnie z przyjętymi warunkami
wstępna koncepcja sali ma być goto-

wa w ciągu kilku najbliższych tygodni. Wykonanie projektu w całości
zajmie od podpisania umowy maksymalnie cztery miesiące. W praktyce
oznacza to, że gmina powinna dysponować projektem do końca stycznia
przyszłego roku.
Wiadomo, że sala ma mieć wymia-

ry 12 x 24 m, ma być wyposażona w
zaplecze sanitarne oraz galerię, która powinna pomieścić około 80 osób.
Projektant
powinien
także
uwzględnić zagospodarowanie otoczenia obiektu planując np. parkingi
oraz chodniki czy place.
(p)

Lottomat dobrze ulokowany

Gramy
o miliony
Strza³em w dziesi¹tkê okaza³o
siê uruchomienie lottomatu w
sklepie GS w Korzennej. Zainteresowanie grami liczbowymi jest
tu na tyle du¿e, ¿e z dotrzymaniem rygorystycznych wymagañ
Totalizatora Sportowego nie ma
¿adnego problemu. – Równoczeœnie napêdza to koniunkturê
sklepowi – przyznaje Krzysztof
Kubiak, prezes
spó³dzielni.
O instalację lottomatu GS zabiegał już od dawna.
Władze Totalizatora Sportowego z
decyzją jednak
zwlekały nie mając pewności, że zainteresowanie grami
liczbowymi na tym terenie będzie na tyle
duże, by gwarantowało opłacalność inwestycji. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez „Echo Korzennej” wynika, że minimalna granica opłacalności
określona jest na poziomie 6 tys. zł miesięcznie. W ostatnich latach nie udało się
tego wymogu spełnić w pobliskich miejscowościach takich jak Bobowa czy Uście
Gorlickie. W Korzennej tego kłopotu nie
ma. Co więcej, pokontrolne wizyty przedstawicieli Totalizatora Sportowego skutkują dobrymi opiniami o tutejszym
punkcie Lotto. Wysoko oceniania jest
obsługa i przygotowanie personelu. Na
brak szczęścia w tym punkcie też nie
można narzekać. Wprawdzie „szóstki”
jeszcze tu nie było, ale „piątka” warta
ponad 6 tys. zł to także niezły wynik.
(gp)
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Kolejne inwestycje drogowe

Dobre wieœci
dla kierowców
W drugiej po³owie paŸdziernika
zostan¹ wyremontowane kolejne trzy odcinki dróg gminnych.
W sumie ich d³ugoœæ siêgnie
blisko 2 km.
Powody do zadowolenia mogą mieć
mieszkańcy Koniuszowej. Tutaj na długości 513 metrów ta sama firma z Nowego Sącza zadba o porządny stan nawierzchni. Odcinek Koniuszowa szkoła –
Podlas (koło Mietka) zostanie zmodernizowany za kwotę 107 tys. zł. Na mocy tej
samej umowy poprawiony zostanie stan
drogi w Posadowej (koła Siedlarza). W
tym przypadku asfalt zostanie położony
na odcinku 151 m, a koszty z tym związane wyniosą ponad 41 tys. zł.
Na interwencję drogowców doczekała
się ponadto droga Słowikowa – Libran-

towa. Fatalny stan nawierzchni poprawi
firma PRDM w Nowym Sączu, która wygrała przetarg. Na odcinku 538 metrów
położona zostanie nowa nawierzchnia
asfaltowa, a koszty z tym związane sięgną
blisko 110 tys. zł.
Gmina na te trzy inwestycje uzyskała
dofinansowanie z budżetu państwa w
ramach programu usuwania skutków
klęsk żywiołowych. Wsparcie z tego źródła wyniosło w sumie 200 tys. zł.
Na tym jesienne inwestycje drogowe się
nie skończą. Odcinek Korzenna – Rzyczki o długości 750 m wyremontuje firma z
Klęczan, która zaoferowała najkorzystniejsze warunki w przetargu. W praktyce oznacza to koszt w wysokości 152 tys.
zł. Obok budżetu gminy pieniądze na ten
cel pochodzić będą także z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
(pg)
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WYDARZENIA
Pochlebne opinie rodziców

Dzieci z przedszkolem
Tradycyjna wstêga, s³owa podziêkowanie, spacer po pomieszczeniach i ma³y poczêstunek czeka³y
na rodziców i ich dzieci, które
jako pierwsze korzystaj¹ z efektów programu „Krok po kroku na
przedszkole czas w tym roku”.
Po wielu latach przerwy w Gminie
Korzenna uruchomiono ponownie
pierwszy oddzia³ publicznego
przedszkola.
Pieniądze na ten cel uzyskano spoza
budżetu. Przygotowany przez samorząd
projekt uzyskał akceptację decydentów z
województwa małopolskiego, a w ślad za
tym wynoszące kilkaset tysięcy złotych

opinie rodziców

dofinansowanie. Pieniądze przeznaczono
na adaptację koniecznych pomieszczeń i
utrzymanie placówki. Lokal utworzono
w budynku należącym do szkoły w Korzennej. Ma osobne wejście i jest tak położony, że nikt sobie nie przeszkadza.
Najmłodsi mogą się czuć w pełni bezpiecznie, a uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum nie mają powodu, by skarżyć się na uciążliwe sąsiedztwo.

Dostosowany do potrzeb przedszkolaków obiekt składa się z dwóch pomieszczeń dla dzieci. W jednej, większej sali
ustawiono regały z pomocami dydaktycznymi oraz stoliki, a w drugiej są wygodne leżaki, które posłużą dzieciom do poobiedniego wypoczynku. Przedszkole
sprawuje opiekę nad dziećmi od g. 7 do
16. W tym czasie obok zajęć dydaktycznych maluchy korzystają także z dwóch
posiłków, które są przygotowywane w
kuchni szkolnej.
- Wiem, że potrzeby są znacznie większe, ale od czegoś trzeba zacząć. Od lat w
naszej gminie przedszkola nie było, teraz w jakimś stopniu tę lukę wypełniamy – mówił podczas inauguracji Leszek
Skowron, Wójt Gminy Korzenna. Podczas symbolicznego przecinania wstęgi
pomagał mu Kacper, jeden z przedszko-

Jolanta Zaj¹c
Gdyby nie by³o przedszkola, to musia³abym siedzieæ w domu z dzieæmi. Obecnie
wprawdzie nie pracujê, ale zamierzam wkrótce podj¹æ pracê. Maj¹c mo¿liwoœæ
pozostawienia Karola w przedszkolu, mogê powa¿nie myœleæ o pracy zawodowej.

Marzena Adamczyk
Do tej por y wozi³am dzieci po znajomych lub bra³am Dominikê ze sob¹ do pracy.
Dlatego bardzo siê cieszê z tego przedszkola, bo wreszcie nie bêdê musia³a szukaæ
niemal codziennie jakiegoœ rozwi¹zania, które by mi pozwoli³o spokojnie iœæ do
pracy.

Marcin Bulanda
Do tej por y dziecko by³o jeszcze na tyle ma³e, ¿e zostawa³o w domu z dziadkami.
Trudno sobie jednak wyobraziæ takie rozwi¹zanie na d³u¿ej, bo nikogo nie mo¿na
obarczaæ takim obowi¹zkiem w nieskoñczonoœæ. Poza tym dzieci w przedszkolu
inaczej siê rozwijaj¹. Gdyby nie by³o takiej mo¿liwoœci w Korzennej, to ¿ona albo ja
musielibyœmy chyba zrezygnowaæ z pracy, na co nie mo¿emy sobie pozwoliæ.
Przedszkole jest dla nas idealnym wyjœciem. Mamy opiekê dla dziecka i mo¿emy
kontynuowaæ pracê zawodow¹.
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laków, którzy z gminnej oferty korzystają
w pierwszej kolejności. Uczestniczący w
inauguracji rodzice z ust Agaty Skowron,
p.o. dyrektora przedszkola, usłyszeli, że
zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele
postarają się zapewnić najmłodszym jak
najlepszą opiekę. Pierwsze dni pobytu w
przedszkolu osłodził maluchom radny
Szymon Semla. – To powinno wystarczyć
na pierwszy dzień – mówił dzieląc się z
najmłodszymi słodyczami.
Podobną niespodziankę przygotowało
dla nich także kierownictwo przedszkola. W gościnnej, szkolnej stołówce czekała na wszystkich herbata i kawałek toru.
Do spróbowania jakości stołówkowych
wypieków nikogo nie trzeba było długo
namawiać…
(g)
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WYDARZENIA

SZKO£A Z NOWYM DACHEM
Blisko 20 tys. zł udało się zaoszczędzić na dofinansowanym z
budżetu Ministerstwa Edukacji
Narodowej remoncie dachu w
Szkole Podstawowej w Łyczanej.
Zwycięzca przetargu zaoferował
cenę niższą od wstępnego kosztorysu właśnie o taką kwotę.
Rutynowe szacunki przygotowywane
zawsze przy okazji planowanej inwestycji zakładały, że wymiana dachu pochłonie 101 tys. zł. Rywalizacja przetargowa
spowodowała obniżenie tej kwoty do
stawki 81,7 tys. zł. Firma z Pcimia, która zaproponowała najlepszą cenę podpisała umowę z gminą i wykonała zadanie.
W efekcie szkoła ma dzisiaj dach z blachy dachówkowej, która zastąpiła dachówkę. Dotychczasowe pokrycie dachu

Sklepy nale¿¹ce do
GS w Korzennej widoczne s¹ teraz z
daleka. W chwili
zamykania tego numeru gazety na ¿ó³to
malowano ju¿ ostatni
obiekt w Mogilnie.
Jaskrawa, żółta kolorystyka zastąpiła wszechobecną przez lata szarzyznę. Zmiana podyktowana
jest nie tylko względami
estetycznymi. Żółty kolor
ma być znakiem rozpoznawczym sklepów GS. –
Jest radosny i optymistyczny, kojarzy się pozytywnie
– tłumaczą przedstawiciele
kierownictwa spółdzielni.
Przy okazji zmiany wizerunku wykonywane są też
drobne remonty takie jak
budowa schodów wejściowych czy naprawa dachu.
Nowy wygląd placówek
handlowych GS będzie
można porównać z ich
wcześniejszym wizerunkiem. W głównym budynku
spółdzielni w Korzennej
prezentowane będą zdjęcia
sklepów przed i po remoncie.
(j)
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Przy okazji szkoła zyskała także zupełnie nową instalację odgromową. Prace z
tym związane kosztowały 6 tys. zł.
(gp)

Kolejny remont w Wojnarowej

Radosne
sklepy
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należało wymienić ze względu na to, że
nie spełniało ono już swojej roli. Mocno
zniszczona dachówka powodowała, że
dach poważnie przeciekał.

FERALNA
KONSTRUKCJA
Do koñca paŸdziernika
k³opot z przeciekaj¹cym
dachem na budynku
szko³y w Wojnarowej
powinien byæ rozwi¹zany. Po rozstrzygniêciu
przetargu na wykonanie
prac remontowanych
podpisano ju¿ umowê ze
Spó³dzielni¹ Rzemieœlnicz¹ „S¹deczanka”,
która za swoje us³ugi
otrzyma 86 tys. z³.
Dach na budynku szkoły w
Wojnarowej, który poddano
remontowi m.in. dzięki dotacji pozyskanej przez gminę z
Ministerstwa Edukacji Narodowej, od dawna nastręczał
wiele problemów. Od początku wadliwie wykonana konstrukcja wymagała kolejnych
napraw i interwencji. Dotychczasowe doświadczenia
pokazują, że zmiana pokrycia
dachu w tym przypadku nie
przynosi pożądanego skutku.

Ekipy remontowe naprawą
przeciekającego dachu zajmowały się już kilkakrotnie,
ale – jak dotąd – nieskutecznie. Po pewnym czasie problem zawsze powracał. Tym
razem zdecydowano się nie
tylko na wymianę pokrycia
dachu, ale także na odciąże-

nie konstrukcji dachu. Zamiast blachy zastosowana zostanie specjalna papa zgrzewalna. W sumie ma to spowodować, że dach będzie bardziej odporny na szczególnie
groźne w tym przypadku opady śniegu.
(p)
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O pomys³ach na obchodzenie narodowych œwi¹t
mówi Leszek Skowron, Wójt Gminy Korzenna

WYCHOWUJMY
PATRIOTÓW

- W ubieg³ym roku samorz¹dowe w³adze firmowa³y obchody œwiêta Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodleg³oœci. Czy to oznacza, ¿e te patriotyczne
uroczystoœci wejd¹ na sta³e do gminnego kalendarza?
- Chcia³bym, ¿eby tak siê sta³o. Przez lata
te wydarzenia nie by³y obecne w kalendarzu oficjalnych imprez, a w mojej ocenie
powinny w nim siê znaleŸæ. To jeden ze
sposobów zwrócenia uwagi na wa¿ne wydarzenia historyczne, na tradycjê narodow¹… To jest na pewno jeden z wa¿nych elementów wychowania.
- W gminach wiejskich z nielicznymi wyj¹tkami najczêœciej siê tego nie praktykowa³o. Tu akcent pada³ zazwyczaj na
œwiêta religijne.
- Ale nasze œwiêta patriotyczne maj¹ tak¿e wymiar religijny. Te dwie sfery zazêbiaj¹
siê i warto to podkreœliæ. Zreszt¹ podczas
obchodów organizowanych w ubieg³ym
roku by³o to bardzo widoczne. W organizacjê w³¹czyli siê ksiê¿a, parafie… Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku
wa¿nym lub wrêcz centralnym punktem
obchodów by³y msze œwiêta odbywaj¹ce
siê w maju w koœciele w Korzennej, a w
listopadzie w koœciele w Bukowcu.
ECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2008

Czy¿by to mia³y byæ te dwa g³ówne miejsca obchodzenia œwi¹t narodowych?
- Niekoniecznie. Niewykluczone, ¿e pojawi¹ siê nowe miejsca.
- Nie ma obawy, ¿e budowana od pocz¹tku tradycja œwiêtowania poprzez zmianê
miejsc bêdzie z trudem zapuszcza³a korzenie?
- Zamys³ jest taki, ¿eby patriotyczne tradycje sta³y siê udzia³em jak najszerszej
grupy osób. Nie chcemy zawê¿aæ patriotyzmu do jednej czy dwóch miejscowoœci,
chcemy by sta³ siê on postaw¹ wyznawan¹ powszechnie, a œwiêta organizowane w ró¿nych miejscowoœciach maj¹ byæ
jednym ze sposobów osi¹gniêcia tego
celu. Zwykle przy tego rodzaju uroczystoœciach w ich organizacjê w³¹czaj¹ siê nie
tylko parafie, ale tak¿e szko³y oraz organizacje dzia³aj¹ce na terenie danego so³ectwa takie jak ochotnicze stra¿e po¿arne czy inne stowarzyszenia.
- Ale miejsca nie mo¿na przecie¿ wybieraæ na chybi³ trafi³…
To jasne. Najlepiej, jeœli w miejscowoœci
jest jakieœ symboliczne miejsce, w którym mo¿na siê zgromadziæ. W miastach
s¹ to z regu³y pomniki, miejsca symbolicznego pochówku… U nas jest podobnie. W Bukowcu miejsce pod ska³¹ upamiêtniaj¹c¹ partyzanck¹ walkê z okupantem okupion¹ krwi¹ wielu ludzi jest naturalnym wyborem. W Korzennej gromadziliœmy siê przede wszystkich w koœciele,
ale w gminie s¹ tak¿e inne miejsce, których wybór mo¿e wynikaæ tak¿e z samego charakteru uroczystoœci.
- Plany na 90 rocznicê odzyskania niepodleg³oœci s¹ ju¿ skonkretyzowane (rozmowê przeprowadzono 14 paŸdziernika –
przyp. red.)?
- W³aœciwie tak. Pocz¹tkowo braliœmy pod
uwagê Mogilno, ale z uwagi na odbywaj¹cy siê w tym czasie odpust w parafii zdecydowaliœmy siê ostatecznie na Siedlce,
które maj¹ w swojej historii tak¿e przyk³ady heroizmu i patriotyzmu z czasów
wojny. Inicjatywê bardzo chêtnie przyj¹³
proboszcz tamtejszej parafii ks. Jan Bajor. Generalnie jednak nie to jest najwa¿niejsze. G³ówne zamierzenie to budowanie patriotycznej tradycji, której znaczenia dla przysz³ych losów kraju niepodobna przeceniæ.
(p)

INICJATYWY
Skuteczne monity samorz¹du

Ratunek
dla kaplicy
Groźba zniszczenia kaplicy w
Trzycierzu powinna zostać oddalona. Jeszcze w tym roku koryto
Korzenianki ma być uregulowane,
co zabezpieczy brzeg przed osuwaniem się.
Przypomnijmy, że po kolejnych wezbraniach rzeki działka, na której znajduje się kaplica, została mocno podmyta. W efekcie istnieje poważna groźba
całkowitego osunięcia się jej i zniszczenia kaplicy, w której co niedziela odprawiane są msze święte dla okolicznych mieszkańców.

Dzięki staraniom samorządowych
władz Gminy Korzenna, które wspierał w tym także senator Stanisław Kogut, udało się uzyskać pomoc w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z budżetu tej instytucji na regulację odcinka Korzenianki
płynącego w pobliżu kaplicy zostanie
przeznaczonych ok. 250 tys. zł. Kwota
ta pozwoli jeszcze w tym roku przeprowadzić niezbędne prace z punktu widzenia bezpieczeństwa kaplicy.
W dalszym ciągu do rozwiązania pozostanie problem innych budowli zagrożonych przez rzekę, a zwłaszcza domu p.
Świerada. Jego załatwienie będzie jednak
zadaniem bardzo trudnym do realizacji.
Regulacja całej Korzenianki to przedsięwzięcie bardzo kosztowne szacowane na
6-7 mln zł. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości finansowe MZMiUW w
najbliższej przyszłości nie ma mowy o
wykonaniu tej inwestycji.
(p)
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INICJATYWY
Stan¹³ oczekiwany maszt

Dzwoni¹ telefony
Dziesi¹tki monitów w sprawie
budowy masztu telefonii komórkowej w Korzennej nie posz³y na
marne. Pierwsze efekty starañ
samorz¹du o u³atwienie ¿ycia
posiadaczom mobilnych telefonów odczuwaj¹ ju¿ u¿ytkownicy
sieci PLUS GSM.
Maszt tego operatora stoi już w Korzennej górując nad okolicą. Widać go
dobrze jadąc drogą powiatową z Wojnarowej do Korzennej. Dla posiadaczy telefonów mobilnych w sieci
PLUS GSM ważniejsze jest zapewne
to, że dzięki niemu dotychczasowa
„czarna dziura” telefonii komórkowej jaką była Korzenna i okolice,
przestała być udręką amatorów rozmów telefonicznych. Dziś bez kłopo-

tu można się stąd dodzwonić gdzie
tylko dusza zapragnie.
W nieodległej przeszłości komfort dostępny już abonentom jednej sieci powinien stać się udziałem korzystających
z innych ofert. – Przedstawiciel firmy
Orange zapewnił mnie, że na przełomie
października i listopada także ta sieć będzie dysponowała zasięgiem obejmującym będącą dotychczas poza nią część
Gminy Korzenna – powiedział nam Wiesław Widlak, który w imieniu samorządu pilotował tę sprawę. Nieco później z
dobrodziejstw telefonii mobilnej będą
korzystać posiadacze telefonów zarejestrowanych w sieci Era GSM. Ta firma
zdecydowała się na budowę osobnego
masztu, a procedura z tym związana
wymaga czasu. Wobec energicznych
kroków podjętych przez konkurencyjne
firmy nie powinno to trwać zbyt długo…
(g)

Ambitne plany budowy kanalizacji

Razem mo¿na wiêcej
O pieni¹dze z funduszy zewnêtrznych na kompleksow¹ kanalizacjê stara siê Gmina Korzenna.
Wniosek w tej sprawie jeszcze w
tym roku z³o¿y spó³ka „Dunajec”
wspó³tworzona przez gminy
Gródek, Czchów i Korzenna.
Dla Gminy Korzenna współpraca z
tymi dwoma samorządami ma znacznie
kluczowe. Ubieganie się o pomoc finansową w ramach unijnego programu „Infrastruktura i środowisko” jest możliwe
tylko pod warunkiem, że procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci jest zaawansowana w co najmniej
50 procentach. – W przypadku naszej
gminy traktowanej osobno nie byłoby to
możliwe, ponieważ poprzednie władze
gminy nie pozostawiły po sobie nic, co
można by wykorzystać. Współudział z
innymi gminami w przygotowaniu wspólnego projektu znacznie poprawia naszą
sytuację, bo nasi partnerzy są już w pracach mocno zaawansowani – tłumaczy
Andrzej Czernecki, zastępca wójta Gminy Korzenna.
Koncepcja opracowana na zlecenie samorządu Korzennej przez firmę Hydroprojekt zakłada budowę całej sieci wod-
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no-kanalizacyjnej. Inwestycją objęta byłaby cała gmina, ale prace z uwagi na olbrzymie koszty realizowane byłyby etapowo. W opinii projektantów na terenach
wystarczająco gęsto zaludnionych obejmujących 70 procent powierzchni gminy
należałoby wybudować kanalizację grawitacyjną, która jest rozwiązaniem naj-

go dofinansowania, to jednak nie jest to
jedyne źródło pozyskania pomocy z zewnątrz. W razie nieprzyjęcia wniosku do
realizacji samorządy mogłyby się starać o
pieniądze w ramach regionalnych programów operacyjnych, co jednak najprawdopodobniej oznaczałoby konieczność wyższych wydatków z własnego budżetu.

Koncepcja budowy kanalizacji zak³ada budowê dwóch oczyszczalni œcieków (w £êce oraz w Wojnarowej). Okres ich eksploatacji
okreœla siê na 100 lat. Doprowadzenie œcieków do oczyszczalni w
£êce wymaga³oby budowy 19 km sieci kanalizacyjnej, a do oczyszczalni w Wojnarowej – 17 km.
tańszym. Na pozostałym obszarze należałoby wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia planowanego na obszarze wszystkich gmin uczestniczących w tym projekcie wynosi ponad 60 mln zł. W przypadku
jednej gminy średnie koszty wynosiłyby
mniej więcej 20 mln zł. Jakkolwiek akceptacja wniosku w ramach programu „Infrastruktura i środowisko” ma ogromne
znaczenie z uwagi na możliwość wysokie-

Zakładając, że szczęście uśmiechnęłoby się do spółki „Dunajec” i udałoby się
uzyskać dofinansowanie w ramach realizowanego przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska programu, to już teraz można by podać szacunkowe terminy realizacji prac. Zgodnie z przyjętymi założeniami inwestycja powinna się zakończyć
do 2012 roku, a wszyscy użytkownicy
powinny zostać podłączeni do sieci najdalej do 2015 roku.
(p)
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PROBLEMY
Fina³ konfliktu w handlu ¿ywcem?

Zbawcza konkurencja
Poszerzenie oferty handlowej pozwoli³o znormalizowaæ handel ¿ywcem na
targu w Korzennej. W³aœciciel placu – GS w Korzennej
– zwiêkszy³ liczbê dni handlowych wpuszczaj¹c na
rynek kolejnego oferenta.
Efekty przyszły niemal natychmiast.
Kłopoty z wypłacalnością handlowców
skupujących żywiec wieprzowy zniknęły niemal odrazu. Zainteresowany kupnem żywca handlowiec, któremu spółdzielnia dała do dyspozycji kolejny
dzień handlowy w poniedziałek, zaoferował na tyle interesujące warunki, że
właśnie ten dzień stał się jednym z najbardziej obleganych przez sprzedawców. Gotówka wypłacana na miejscu
okazała się na tyle atrakcyjną ofertą,
że producenci zaczęli pojawiać się w
większej liczbie.
Reakcja handlowców dotychczas dominujących na lokalnym rynku była
natychmiastowa: lepsza cena i gotówka do ręki. W efekcie kłopoty z wypłacalnością handlowców na razie odeszły
w zapomnienie.
Na ile trwała jest ta zmiana – trudno powiedzieć. Dotychczasowe doświadczenia w Korzennej są pod tym
względem niezbyt obiecujące. W przeszłości zdarzały się już okresy popra-

im
pisaliœmy szczegó³owo w popr zedn
O problemach w handlu ¿ywcem
numerze „Echa Korzennej”.
rolników oznaczało to niskie ceny skuwy warunków handlu żywcem wieprzo- pu oraz nawet kilkumiesięczne oczekiwym, ale po pewnym czasie sytuacja wanie na wypłatę pieniędzy.
wracała tam do fatalnej normy. Dla
(g)

Ministerstwo rozmawia z samorz¹dem

ŒWIATE£KO W TUNELU
Samorząd Korzennej nie rezygnuje z przejęcia terenów po jednostce
wojskowej w Miłkowej. Po kolejnych
rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej pojawiła się szansa na wykupienie tych
terenów na korzystnych warunkach.
Przypomnijmy, że władze gminy zaraz
po likwidacji jednostki zgłosiły chęć przejęcia tych terenów. Przeprowadzone
wówczas rozmowy zakończyły się fiaskiem. Na przeszkodzie stanęły m.in.
względy formalne nakazujące oddanie
dawnej jednostki pod kuratelę Agencji
Mienia Wojskowego, która działa na rynkowych zasadach szukając możliwości
ECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2008

zysku. Na przejęcie majątku po wojsku
na komercyjnych warunkach gminy jednak nie stać i rozmowy utknęły w martwym punkcie.
Samorządowe władze podjęły je jednak na nowo stawiając na szali kolejne
argumenty. Jednym z ważniejszych
jest fakt, że na terenie byłej jednostki
znajduje się ujęcie wody, z którego dotychczas korzystała pobliska szkoła.
Gmina chciałaby przejąć te urządzenia,
co wymaga uregulowania spraw własnościowych pod względem formalnoprawnym. Wciąż aktualne są też pomysły turystycznego zagospodarowania
tego atrakcyjnie położonego terenu.
Nie mając aktu własności gmina nie

może w nie ani inwestować, ani nawet
starać się o pieniądze z zewnątrz na
zagospodarowanie tego terenu.
Przedstawiciele MON zdają się coraz
lepiej rozumieć stanowisko gminy i
obecnie staraniom samorządu nie
mówi się już kategorycznie: nie. Przeciwnie, pojawiła się propozycja sprzedaży majątku z bonifikatą wynoszącą
nawet 90 procent. Kłopot tylko w tym,
że jak na razie nieznana jest całkowita
wartość nieruchomości. Samorządowe
władze liczą, że na wycenę nie trzeba
będzie długo czekać, a wkrótce potem
MON przedstawi samorządowi konkretną propozycję.
(p)
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TEMAT NUMERU
Nowy obiekt do dyspozycji uczniów

BOISKO POŒWIÊ
Kilkudziesiêciu zaproszonych
goœci uczestniczy³o w oficjalnym
oddaniu do u¿ytku nowego
boiska w Mogilnie. Obok samorz¹dowców i przedstawicieli
w³adz oœwiatowych nie zabrak³o
tak¿e… naukowców. Z zaproszenia skorzysta³ pochodz¹cy z
Posadowej prof. W³adys³aw
Su³owicz, kierownik Katedry
i Kliniki Nefrologii Collegium
Medicum UJ, wojewódzki konsultant ds. nefrologii.
Prace przy boisku, które ulokowano
w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły zakończyły się już wcześniej, ale dopiero

teraz nadarzyła się sposobność, by oficjalnie podsumować inwestycję. Dzień
rozpoczęcia roku szkolnego był ku
temu najlepszą okazją. Najpierw msza
święta, potem poświęcenie obiektu,
przemówienia, część artystyczna i
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obiad dla gości to dla tego rodzaju uroczystości scenariusz znany od lat.
W Mogilnie sprawdził się bez zarzutu.
Dopisała nawet pogoda. Gdy ks. Leszek
Kozioł proboszcz parafii w Mogilnie święcił nowe boisko, na bezchmurnym niebie
świeciło słońce. W znajdującej się obok
sali gimnastycznej zadbano o niecodzienny wystrój. Na oknach i ścianach można
było oglądać dowody sportowych dokonań
uczniów z Mogilna. Dyplomy dla laureatów rywalizacji w różnych dyscyplinach
sportowych można było traktować jako
dowód słuszności decyzji o ulokowaniu
boiska właśnie tutaj. Jakby komuś było
mało, to mógł jeszcze utwierdzić się w
tym przekonaniu rzucając okiem na poustawiane na scenie puchary.

koszt ca³kowity
boiska ................. 460 tys. z³
dotacja z Rozwoju Kultury
Fizycznej............... 200 tys. z³
dofinansowanie z bud¿etu
gminy ................... 260 tys. z³
Wymiary: .............. 22 x 44 m
Dyscypliny: pi³ka no¿na, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny,
pi³ka rêczna i badminton.

ECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2008

ÊCONE
Wójtowi Leszkowi Skowronowi, który
o budowę boiska zabiegał od dawna, takie argumenty nie były potrzebne. Przekonany o potrzebie tej inwestycji publicznie dziękował za pomoc całej Radzie
Gminy Korzenna, a także swoim współpracownikom zwłaszcza swojemu zastępcy Andrzejowi Czerneckiemu. – On tu
częściej bywał niż ja – podkreślał.
Potem sam zbierał komplementy.
Chwalili go zaproszeni goście i gospodarze. Niektórzy przypominali przy tym
dotychczasowe dokonania samorządu tej
kadencji i przewidywali, że kolejnych powodów do zadowolenia na pewno w gminie nie zabraknie.
Na koniec w centrum uwagi znaleźli się
uczniowie ze szkoły w Mogilnie. Krótki,
sportowy program artystyczny okazał się
na tyle trafiony, że włączyła się w niego
publiczność klaszcząc w rytm prezento-

powiedzieli

TEMAT NUMERU
Halina Kozio³,
wizytator Kuratorium Oœwiaty w Krakowie
Cieszê siê ogromnie i dziêkujê panu wójtowi i Radzie Gminy za
podjêcie tak wspania³ego przedsiêwziêcia i cieszê siê, ¿e
m³odzie¿ tych dwóch szkó³ i nie tylko, bo s³yszê, ¿e tak¿e
uczniowie z innych szkó³ siê tutaj zapowiadaj¹, bêdzie mia³a do
dyspozycji ten obiekt. Równoczeœnie ¿yczê wam, uczniowie,
wiele radoœci w rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym. Rodzicom
¿yczê spokoju, nauczycielom i dyrekcji ¿yczê, by w dalszym
ci¹gu sp³ywa³y tutaj pieni¹dze, bo wiem, ¿e nie tylko jest nowe
boisko, ale i remont obiektu mia³ tu miejsce.

prof. W³adys³aw Su³owicz
Ja jestem wzruszony, ¿e po 46 latach jak opuœci³em
rodzinn¹ Posadow¹ jest mi dane spotkaæ siê w gronie
znajomych i przyjació³ przy okazji otwarcia wspania³ego
obiektu spor towego. Wzruszenie jest tym wiêksze, ¿e
zosta³em zaproszony przez wójta, którego mia³em okazjê
poznaæ i s³ysz¹c o jego zamiarach i planach na przysz³oœæ jestem przekonany, ¿e bêdziecie œwiadkami
niejednego takiego uroczystego momentu otwarcia
obiektu, któr y bêdzie s³u¿y³ mieszkañcom.
Gratulacje nale¿¹ siê tak¿e m³odzie¿y, bo bêdzie mia³a
teraz wspania³e warunki do treningu. Jest powiedzenie „W zdrowym ciele zdrowy
duch”.Ja myœlê, ¿e kszta³tuj¹c to zdrowe cia³o równie¿ podczas spor towych
zawodów bêdziecie kszta³towaæ swoje charakter y. Na boisku spor towym nie ma
przegranych. Jest ten kto wygra³ mecz i ten któr y dzisiaj przegra³, ale jeœli chodzi
o wynik. Natomiast ta pora¿ka jest stymulacj¹ do wytê¿onej pracy, aby w nastêpnym spotkaniu ten, któr y dziœ przegra³, by³ teraz zwyciêzc¹. ¯yczê wszystkim, aby
nigdy nie zaznali gor yczy pora¿ki, a przegran¹ traktowali jako stymulacjê do
dalszej pracy, która zawsze daje wyniki.
Czasem sukcesy rodz¹ siê w ciszy, w zale¿noœci od predyspozycji, talentu, ale
wielka jest te¿ pod tym wzglêdem rola nauczycieli, którzy zaszczepiaj¹ w nas dobre
nawyki. Takim przyk³adem dobrego wp³ywu nauczycieli jest tak¿e moja osoba.
Kiedyœ us³ysza³em od swojego nauczyciela: „Móg³byœ tak zrobiæ jak napisa³eœ w
wypracowaniu” i oto jestem przed wami pracuj¹cy poza rodzinnymi stronami, ale
coœ tam uda³o siê mi uzyskaæ. S³uchajcie zatem swoich nauczycieli.
Panie wójcie, gratulujê i ¿yczê kolejnych takich boisk. Jako krajan muszê powiedzieæ, ¿e serce siê raduje na widok tych piêknych rzeczy, które siê tutaj teraz
rodz¹.

Jolanta Oleksy, dyr. ZS w Mogilnie

wanego na scenie tańca. Nie zabrakło też
rad dla sportowców oraz żartobliwego
pokazu sportowej potęgi Mogilna. Formuła występu z przymrużeniem oka wszystkim przypadła do gustu na tyle, że niektórzy porządnie się przy tym uśmiali.
Gdy zaproszeni goście zapoznawali się
z efektami kulinarnych wysiłków rodziców, uczniowie testowali już poliuretanową nawierzchnię podczas inauguracyjnego meczu siatkówki. Nie mieli wątpliwości, że warto było za nią zapłacić duże
pieniądze…

Nasz zespó³ szkó³ otrzyma³ najpiêkniejszy prezent na
rozpoczêcie roku szkolnego: ten piêkny obiekt, ale starania
o niego trwa³y bardzo d³ugo. Najpierw wybudowaliœmy sobie
boiska ¿wirowe, potem ¿u¿lowe, a¿ w koñcu mamy ten
nowoczesny obiekt. Myœlê, ¿e to nie tylko dziêki rz¹dowemu
programowi „Blisko boisko”. Jestem przekonana, ¿e gdyby
nie Wójt i Rada Gminy, to pieni¹dze by siê nie znalaz³y.
Dziêkujê przewodnicz¹cemu Rady Gminy Wies³awowi
Kraconiowi i radnemu Ryszardowi Su³owiczowi. O tym, ¿e
jest to nie tylko inwestycja, ale zdrowy styl ¿ycia mówi³ ju¿
prof. Su³owicz. Ja chcia³abym tylko dodaæ, ¿e boisko jest zajête przez ca³y dzieñ: od
rana do wieczora. Ludzie przychodz¹ nie tylko, ¿eby graæ, ale ¿eby byæ razem. My, w
Mogilnie, czujemy siê teraz jak w XXI wieku. Szczególne podziêkowania chcia³am
skierowaæ do Pana Wójta. Bardzo dziêkujemy za to, ¿e le¿y panu na sercu dobro
oœwiaty w ca³ej gminie, nie tylko w naszej wsi. W dowód naszej wdziêcznoœci chcieliœmy wrêczyæ drobny pami¹tkowy upominek.

Mieczys³aw Kie³basa, wicestarosta nowos¹decki
Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ za zaproszenie
do udzia³u w tej uroczystoœci. Mi³o uczestniczyæ w
poœwiêceniu takiego obiektu… Ziemia korzeñska staje
siê coraz piêkniejsza, coraz bardziej przyjazna dla
mieszkañców i przyjezdnych, którzy coraz czêœciej j¹
odwiedzaj¹. ¯yczê, by ten obiekt s³u¿y³ jak najlepiej. (…)
W imieniu radnego Zbigniewa Mi³kowskiego i w³asnym
chcia³bym przekazaæ szkole prezent w postaci sprzêtu
spor towego w wysokoœci tysi¹ca z³otych.

(p)
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EDUKACJA
D³uga kolejka chêtnych

Podrêczniki
z refundacj¹
Jeszcze w październiku zostaną
rozdysponowane pieniądze na zakup podręczników. Otrzymają je
osoby spełniające formalne kryteria, które w odpowiednim terminie
złożyły wniosek w tej sprawie.
W październiku wypłacona zostanie
pierwsza transza pomocy przeznaczonej
na ten cel. Kuratorium Oświaty w Krakowie na podstawie informacji przesłanej przez samorząd, który zebrał informację ze szkół z całej gminy, przekazało
gminie 38 410 zł na refundację wydatków
poniesionych na zakup podręczników.
W pierwszej kolejności skorzystają z
niej osoby, które spełniają stawiane wymagania i złożyły odpowiednie dokumenty do końca czerwca. Ci, którzy w tym
terminie nie zmieścili się, będą musieli
uzbroić się w cierpliwość i poczekać na
drugą transzę.
Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętymi zasadami refundacja dotyczy zakupu
podręczników dla klas 0-III. Maksymalny pułap dofinansowania ustalono na 70
zł (klasa „0”), 130 zł (klasa I), 150 zł (klasa II) i 170 zł (klasa III).
(pg)

Angielski
na Wawelu
Sześćdziesięciu uczniów ze szkół
w Posadowej, Korzennej i Mogilnie
bierze udział w edukacyjnym projekcie „Z wizytą u królowej” finansowym w ramach Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Jego
efektem ma być doskonalenie znajomości języka angielskiego.
Projekt adresowany jest do uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjów zaawansowanych w nauce języka angielskiego. Szkoły uczestniczące w nim wytypowały po 20 uczniów, którzy w październiku i listopadzie wezmą udział w
zajęciach językowych obejmujących sześć
godzin tygodniowo. Ponadto uczestnicy
projektu wezmą też udział w dwóch wycieczkach. W Suchej Beskidzkiej oglądać
będą ogrody w stylu angielskim, a w Krakowie podczas pobytu na Wawelu szczególną uwagę zwrócą na komnaty królewskie. Całkowite koszty realizacji tego
przedsięwzięcia sięgną 20 tys. zł.
(p)
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CZEKAJ¥C
NA STYPENDIUM
Jest mnóstwo chêtnych w naszej
gminie na stypendia socjalne dla
uczniów. Z pocz¹tkiem paŸdziernika z³o¿ono 1061 wniosków w tej
sprawie.
To nieco mniej niż w roku ubiegłym,
kiedy to liczba wniosków przekroczyła
1200, ale w dalszym ciągu można mówić
o bardzo dużym zainteresowaniu. Ile spośród złożonych podań zostanie zaakceptowanych, dowiemy się mniej więcej w
połowie listopada. Informacja o wysokości przyznanych stypendiów może być
znana nawet później. Wszystko zależy od
tego, kiedy gmina otrzyma pieniądze na
ten cel z budżetu państwa.
Z początkiem października samorząd
nie miał żadnej oficjalnej informacji w tej

sprawie. Na internetowych stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano jedynie wiadomość, z której wynikało, że Gmina Korzenna otrzyma
185 504 zł na ten cel na okres czterech
miesięcy. Jeżeli taki przydział pieniędzy
zostanie oficjalnie potwierdzony, cała kwota znajdzie się na koncie gminy, a wnioski
o stypendia zostaną ostatecznie zweryfikowane, to będzie można przystąpić do
podejmowanie konkretnych decyzji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
minimalna kwota stypendium na okres
jednego miesiąca wynosi 51,20 zł, a maksymalny pułap stypendium określono
jako 128 zł. O pomoc w tej formie mogą
ubiegać się osoby spełniające kryterium
dochodowe wyznaczone na poziomie 351
zł netto na jedną osobę w rodzinie.
(g)

Szansa dla niepe³nosprawnych

PIENI¥DZE
NA KSZTA£CENIE
Szeœædziesi¹t wniosków w sprawie
dofinansowania kosztów kszta³cenia
niepe³nosprawnych z³o¿yli mieszkañcy naszej gminy w ramach programu
„Uczeñ na wsi” realizowanego przez
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych. Maksymalna kwota jak¹ mo¿na uzyskaæ to
cztery tysi¹ce z³otych.
Program w skali kraju realizowany jest
już po raz kolejny. Na terenie gminy to
jego debiut, który jest reakcją na zainteresowanie rodziców. W zamierzeniu jego
pomysłodawców ma ułatwić kształcenie
osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza
tym, dla których barierą w podnoszeniu
swoich kwalifikacji są koszty. Program
„Uczeń na wsi” przewiduje możliwość dofinansowania dla uczniów szkół podstawowych do dwóch tysięcy złotych, a dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych do
trzech tysięcy złotych. W wyjątkowych sytuacjach czyli w przypadku konieczności
zapłaty czesnego za naukę pomoc może
sięgnąć nawet czterech tysięcy złotych.
Ubiegający się o pomoc z tego źródła
muszą spełniać kilka kryteriów formal-

nych. Konieczne jest zameldowanie na
terenie gminy, posiadanie zaświadczenia
o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia o pobieraniu nauki.
Pieniądze uzyskane w ramach pomocy z PFRON można przeznaczyć na różne cele związane z kształceniem w szerokim tego słowa znaczeniu. Przykładowo obok pomocy dydaktycznych, w grę
wchodzą także różnego rodzaju kursy,
koszty dostępu do Internetu, zakup mebli koniecznych do nauki i wiele innych.
Nie wolno natomiast przeznaczać pieniędzy z tego programu na kupno sprzętu
rehabilitacyjnego czy ortopedycznego.
Szeroki wykaz przykładowych wydatków pokrywanych w ramach programu
„Uczeń na wsi” dostępny jest na stronie
PFRON.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami weryfikacja wniosków na poziomie
gminy miała się zakończyć w połowie
października. Potem do pracy przystąpią pracownicy PFRON, którzy będą
mieli na to ponad miesiąc. Dopiero potem poznamy listę osób zakwalifikowanych do pomocy. Ostateczna wysokość
wsparcia zapewne zależeć będzie od liczby uczestników programu.
(p)
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EDUKACJA
Z³ote Baletki dla uczniów z Janczowej

Taneczny konkurs
Blisko 150 uczniów z piêciu szkó³
naszej gminy skorzysta³o z zajêæ
tanecznych prowadzonych w
ramach projektu „W ma³ej szkole
du¿o mo¿na” realizowanego z
funduszy Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W fina³owym turnieju
„Z³otych baletek” uczestniczy³o
20 par, spoœród których najlepsi
okazali siê Kasia Urban i Maciek
Sowa ze SP w Janczowej.
W realizację projektu, którego koordynatorem była Maria Kogut, włączyło się
pięć szkół. Obok SP w Janczowej swoich reprezentantów w tanecznej rywalizacji wystawiły także szkoły z Łyczanej,
Łęki, Miłkowej i Trzycierza. Z zajęć prowadzonych przez profesjonalistów i obliczonych w sumie na 20 godzin skorzystali uczniowie w wieku od 7 do 15 lat.
Pracowali nie na żarty. Do tego stopnia,
że podczas finałowego turnieju naprawdę było na co popatrzeć. Zanim jednak

doszło do rywalizacji na tym
szczeblu trzeba było wyłonić
reprezentacje szkolne. Zgodnie
z przyjętym regulaminem każda ze szkół mogła wytypować
po cztery pary. Utworzona tym
sposobem „dwudziestka” najlepszych tancerzy znalazła się
w szerokim finale, który oceniało jury znające się na rzeczy bardzo dobrze. Zasiedli w
nim instruktorzy tańca: Dariusz Migacz i Anita Migacz
oraz para taneczna Agata i
Tomek z nowosądeckiego Klubu Axis. Gminę w tym gremium reprezentowała Agata Zwolenik – Michalik.
Już pierwsza runda pokazała, że czas
spędzony na zajęciach nie był zmarnowany. Po wyrównanej walce jurorzy
wskazali „dziesiątkę” rywalizującą dalej, a po kolejnym etapie na parkiecie
zostały już tylko trzy pary. Zwycięstwo
przypadło w udziale Kasi Urban i Maćkowi Sowie z SP w Janczowej, którzy
pokonali Danielę Sierotowicz i Sebastiana Zięcinę z SP w Łęce (II miejse) oraz

Klaudię Miłkowską i Ilonę Obrochtę z
SP w Miłkowej.
Zarówno zwycięzcy jak i pozostali
uczestnicy odebrali nagrody i dyplomy.
Dekorujący tancerzy Wójt Leszek Skowron oraz Wiesław Kracoń, przewodniczący Rady Gminy, nie szczędzili
uczestnikom projektu słów uznania i
zachęty do kontynuacji nauki. – Kto
wie, może gmina w dalszym ciągu będzie finansowo wspierać takie zajęcia –
(p)
zastanawiali się samorządowcy.

Pierwszoklasiœci z³o¿yli œlubowanie

UCZNIOWIE PE£N¥ GÊB¥
Kilkunastu siedmiolatków zostało uroczyście przyjętych do grona
uczniów Szkoły Podstawowej w
Wojnarowej. Warunkiem było złożenie zapewnienia o pracowitości
i patriotyzmie. Kandydaci na
uczniów wywiązali się z niego nie
byle jak: deklaracje zarówno w
jednej jak i w drugiej sprawie składali… wierszem.

ECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2008

Potem dyrektor szkoły
Anna Mikulska mogła już
sięgnąć po ogromny ołówek, by dokonać publicznie aktu pasowania na
ucznia. Dokument poświadczający to wydarzenie każdy z pierwszoklasistów otrzymał na własność. Nowo przyjęci do
grona uczniów
oglądali dyplomy dokładnie,
a potem pozowali z nimi do
pamiątkowych
zdjęć.
Później z ust
starszych kolegów i koleżanek w telegraficznym skrócie poznali różne oblicza szkoły. W specjalnie przygotowanej na tę okoliczność
inscenizacji pojawiły się
różne typy uczniów i nauczycieli. Okazało się, że

szkoła to nie tylko nauka, ale także
koleżanki i koledzy, z którymi trzeba nauczyć się żyć. Świeżo pasowani
uczniowie dowiedzieli się także, że
nauczyciele efekty pracy będą systematycznie sprawdzać nagradzając za
dobre wyniki i karcąc za lenistwo.
(s)
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KULTURA

P£YTOWY
DEBIUT
„Na lipnick¹ nutê” to tytu³ wydanej niedawno pierwszej p³yty
Regionalnego Zespo³u Dzieciêcego Mali Lipniczanie. Znalaz³o siê
na niej 19 utworów – melodii i
piosenek z Pogórza S¹deckiego.
Do nagrania i wydania płyty doszło
dzięki pomocy finansowej ze środków
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, których dysponentem
jest Wójt Gminy Korzenna. Istniejący od
2005 roku zespół mógł tym sposobem
utrwalić część ze swojego bogatego już
repertuaru. Zasługuje na to tym bardziej,
że ma w swoim dorobku już sporo sukcesów. Najważniejsze z nich to udział w
XXX Karpackim Festiwalu Dziecięcych
Zespołów Regionalnych w Rabce oraz
kwalifikacja i udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Święto Dzieci
Gór”. Mali Lipniczanie liczący w sumie
65 dzieci w wieku od 7 do 15 lat występują też podczas mniejszych, lokalnych
imprez takich jak Dni Piwnicznej, Dni

Kapela: Gabriela Szafrañska – skrzypce I,
Laura Szafrañska – skrzypce II, Rafa³ Cygnarowicz – tr¹bka I, Krzysztof Cygnarowicz – tr¹bka II, Patryk Kubisz – klarnet,
Szymon Szlag – basy
W nagraniu uczestniczyli: Karolina Groñ,
Joanna Szlag, £ucja Szlag, Zuzanna Brzóska, Marzena Ciwiñska, Agnieszka Oleksyk, Justyna Oleksyk, Sylwia Nowak, Ewa
£atka, Izabela Turek, Krystyna Bulanda,
Monika Bulanda, Agnieszka Bulanda, Katarzyna Bulanda, Izabela Król, Izabela Gajewska, Bo¿ena Bulanda, Tomasz Jaworecki, Dawid Golonka, Tomasz Groñ, Adrian
M³ynarczyk, Maksymilian Zieleñ, Arkadiusz
Golonka, Daniel Szlag, Jakub Bulanda, Arkadiusz Zieleñ, Witold Golonka.
Jeziora Rożnowskiego, Dzień Matki,
Dzień Seniora czy spotkania opłatkowe.
W wielu przypadkach członkowie zespołu kultywują tradycje rodzinne kontynuując pasje swoich rodziców czy dziadków.
(p)

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Echa Korzennej” omyłkowo poinformowaliśmy o ukazaniu się nowej płyty „Po kolędzie…”
Regionalnego Zespół Pieśni i Tańca Lipniczanie. Faktycznie płyta ta została nagrana znacznie wcześniej. Za pomyłkę
przepraszamy.
Redakcja
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Zespó³ Fletów Prostych aktualnie tworz¹: Franciszek Samek i Dawid Cisowski (basy),
Micha³ Dyngosz i Piotr Bigos (tenor), Mariusz Bigos i Kuba Sejud (alt), Agata Broñczyk i Iwona Mróz (sopran). Instruktor: Andrzej Bogda³, opiekun i menad¿er zespo³u:
ks. Zenon Tomasiak, wiza¿ystka: Wies³awa Stec.

Skuteczna muzyczna edukacja

BUKOWIEC
Z FLETAMI
Zaczê³o siê od pasji ksiêdza
Zenona Tomasiaka, proboszcza
parafii w Bukowcu. Jako m³odzieniec w OSP Piwniczna gra³ na
saksofonie altowym, a muzyka
tak go zajê³a, ¿e nied³ugo potem
zabra³ siê za flet. Spodoba³o siê
do tego stopnia, ¿e zami³owanie
kontynuowa³ tak¿e jako kap³an
zara¿aj¹c swoim muzycznymi
zainteresowaniami tak¿e innych.
W Bukowcu wywo³a³ prawdziw¹
epidemiê, której skutkiem jest
Zespó³ Fletów Prostych tworzony
przez uczniów miejscowej szko³y.
Droga do zespołu jest wieloetapowa.
Wszystko zaczyna się od przesłuchań. –
Ksiądz kazał nam wystukiwać rytm –
wspomina Karolina Brończyk. Kto pomyślnie przeszedł muzyczne „testy”,
mógł rozpocząć naukę na serio. Początkowo ks. Zenon edukację wziął na swoje
barki, ale w pewnym momencie musiał
poprosić o wsparcie. – Uczniowie na tyle
opanowali zasady muzyki i sposób gry,
że jako amator nie byłem im w stanie
więcej pomóc. Zwróciłem się do Centrum
Kultury o przydzielenie profesjonalnego
instruktora – objaśnia.
Prośbie księdza uczyniono zadość i o
muzyczną formę grupy dba teraz dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami Andrzej Bogdał. Efekty widać gołym okiem.
Wystarczy pamiętać o uroczystościach
szkolnych i religijnych, podczas których

o muzyczną oprawę dbają fleciści z Bukowca. Coraz częściej można ich też posłuchać na imprezach gminnych, a nawet
dalej. Na łamach „Echa” pisaliśmy już o
sukcesie zespołu podczas XV Sądeckiej
Wiosny Artystycznej, która przyniosła
flecistom nagrodę starosty nowosądeckiego. Konkursowe plany są szersze. Po
wzbogaceniu repertuaru, grupa będzie
mogła występować także podczas innych
konkursów organizowanych na terenie
całego kraju. Na razie trwają przygotowania do kolejnej Sądeckiej Wiosny Artystycznej i snują się plany wydawnicze.
– Marzy nam się nagranie płyty – zdradza ks. Tomasiak. Współpraca z towarzystwem „Nomina rosae” daje ponadto nadzieję na kupno strojów z epoki, które dla
zespołu fletowego byłoby bardzo interesującym dodatkiem.
Inicjatywę księdza Zenona docenili nie
tylko mieszkańcy gminy. Zespół zwrócił
uwagę m.in. Zbigniewa Preisnera, światowej sławy kompozytora muzyki filmowej, który ufundował młodym muzykom
komplet instrumentów. W przypadku
zespołu z Bukowca oznacza to dwa flety
basowe, dwa flety tenorowe, dwa altowe
i dwa sopranowe.
Nie ma obawy, że nie będzie miał na
nich kto grać. Edukacja muzyczna podjęta w Bukowcu obejmuje naprawdę szerokie grono. Popularyzacja fletu okazała
się na tyle skuteczna, że gry na tym instrumencie uczy się mniej więcej 60 procent uczniów czyli około 30 osób! To daje
podstawy, by wierzyć, że muzyka dawna
nie będzie tu tylko chwilową fascynacją.
(p)
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SPORT
Rozmowa z Janem Wojtasem

Dzieci mnie
pilnowa³y
- Spêdzi³ Pan w Wojnarowej 18 lat na
pracy z najm³odszymi. Wspomnieñ z
tego okresu pewnie nie brakuje?
- Na pocz¹tku, w dziewiêædziesi¹tym
roku nie przypuszcza³em, ¿e tak d³ugo
tu bêdê. A zaczê³o siê tak, ¿e wtedy
Miêdzyszkolny Oœrodek Sportowy w Bobowej obejmowa³ trzy gminy: Bobow¹,
Grybów i Korzenn¹. Ja przeszed³em na
emeryturê i prezes MOS-u zaproponowa³ mi tam prowadzenie zajêæ. Powiedzia³, ¿e trzeba uaktywniæ Wojnarow¹ i
Korzenn¹, bo nie startowa³y w zawodach. Pojechaliœmy do dyrektora Pawlika, któr y wtedy kierowa³ szko³¹ w
Wojnarowej i bardzo chêtnie przyj¹³ propozycjê. Zaczêliœmy treningi dwa razy
w tygodniu. To by³o abecad³o siatkarskie, ale tak¿e prowadziliœmy zajêcia
lekkoatletyczne, bo konieczne by³o poprawienie ogólnej sprawnoœci.
- Ilu siatkarzy Pan w tym czasie wyszkoli³?
- No tak ponad dwieœcie zezwoleñ od
rodziców by³o z tym, ¿e niektórzy po kilku treningach rezygnowali. Zobaczyli,
¿e trzeba w³o¿yæ sporo pracy zanim coœ
z tego bêdzie i siê zniechêcali. Inni byli
kilka lat, a najd³u¿ej szkolona przeze
mnie by³a Justyna Miczo³ek: jedenaœcie
lat. A jej siostra Boguœka, m³odsza od
niej, by³a w Zabrzu wyró¿niona przez
trenera Huberta Wagnera na ogólnopolskich zawodach w minisiatkówce. Na
takiej imprezie nie¿yj¹cy ju¿ trener naszej z³otej dru¿yny po zakoñczeniu wrêcza³ koszulkê najlepszemu ch³opakowi
i najlepszej dziewczynie, i zdziwienie
by³o niesamowite, gdy koszulkê dla
najlepiej wyszkolonej w Polsce m³odej
siatkarki dosta³a Bogus³awa Miczo³ek.
- Gra³a póŸniej jeszcze gdzieœ?
- Gra do tej pory, w trzeciej lidze w Grybowie. W lidze rozegra³a ponad sto
meczów. Jej starsza siostra zagra³a nawet ponad dwieœcie meczy, obydwie
graj¹ tam do tej pory. A jeœli chodzi o
innych, to w drugiej lidzie gra³y w ubieg³ym sezonie Karolina Apryasz i Marta
Mogilska. Ta ostatnia najpierw w SanECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2008

decji, a potem w Krakowie, gdzie posz³a na uczelniê i niekiedy wyró¿niano
j¹ w gazetach, ¿e bardzo dobrze siê
spisywa³a.
- To chyba satysfakcja dla Pana?
- Ogromna, bo mimo wszystko wybór w
Wojnarowej by³ niewielki. Na przyk³ad
w 2004 roku mistrzostwo Ma³opolski
w dwójkach zdoby³y And¿elika Klimek i
Agnieszka Liszka i jako reprezentantki
Ma³opolski pojecha³y do Zabrza, by w
turnieju dwójek zaj¹æ dziewi¹te miejsce
w Polsce. A z tego rocznika by³o piêæ
dziewczyn w szkole! To jest coœ niesamowitego. G³ow¹ krêcili w Krakowie,
prezes Litwin i nauczyciele, opiekunowie innych ekip, ¿e maj¹c piêæ dziewczyn z tego rocznika mo¿na wygraæ mistrzostwo Ma³opolski.
- £za siê pewnie w oku krêci, gdy przychodzi to wszystko zostawiæ…
- No pewnie tak, bo wspomnienia s¹
generalnie bardzo mi³e. Muszê podkreœliæ, ¿e wspó³praca z gronem pedagogicznym by³a bardzo dobra. Myœmy na
bie¿¹co informowali siê o trudnoœciach
w nauce i pomagaliœmy tym, którzy
sobie nie radzili. Reakcja by³a wtedy natychmiastowa, ale wiêkszoœæ radzi³a
sobie bardzo dobrze. Niektórzy mieli
œwiadectwa z paskiem i to by³o bardzo
przyjemne wiedzieæ, ¿e uczniowie potrafi¹ godziæ sport z nauk¹.
- Podobno przez wiêkszoœæ spêdzonych
tutaj lat pracowa³ Pan spo³ecznie.
- No tak.
- Co takiego jest w siatkówce, ¿e siê
dla niej pracuje nawet za darmo.
- Dzieci, które chodzi³y na treningi by³y
bardzo zaanga¿owane. Pilnowa³y treningów i mnie nawet pilnowa³y, ¿ebym siê
czasami nie spóŸni³. To mnie mobilizowa³o… No i robi³y bardzo widoczne postêpy.
Poza tym by³o wiele bardzo atrakcyjnych
zawodów, chocia¿by w kopalni soli w Wieliczce sto piêædziesi¹t metrów pod ziemi¹
impreza z udzia³em 43 trójek z ca³ej Polski, a wœród nich my, Wojnarowa.
- Siatkówka nie jest tak popularn¹ dyscyplin¹. Jak siê Panu uda³o zaintereso-

Jan Wojtas by³ wieloletnim
trenerem siatkówki w UKS
„Bociek” dzia³aj¹cym w SP w
Wojnarowej. Efektem jego pracy
by³y liczne sukcesy siatkarskie
szko³y, a wychodz¹cy spod jego
rêki zawodnicy niejednokrotnie
radzili sobie póŸniej bardzo
dobrze w rozgrywkach ligowych.
W paŸdzierniku tego roku definitywnie zakoñczy³ pracê trenersk¹. Dziêkowali mu za ni¹
nauczyciele i zawodnicy ¿egnaj¹cy go podczas szkolnej uroczystoœci.
waæ jej uprawianiem tak wielu
uczniów?
- Rzeczywiœcie, pocz¹tki by³y bardzo
trudne i wiele osób siê zniechêci³o, bo
siatkówka to gra b³êdów. Pi³ka zaczyna
s³uchaæ zawodnika dopiero jak trzy,
cztery lata j¹ odbija, tak ¿e nawet sam
jestem zdziwiony, ¿e trafia³em na takich
ambitnych i cierpliwych uczniów, ¿e wytrzymywali. Ale potem sukcesy by³y i to
ich mobilizowa³o. PóŸniej, gdy szli do
szkó³ œrednich, to od razu ich wychwytywano do reprezentacji. Na przyk³ad
Pawe³ Grygiel, syn polonistki, poszed³
do I LO w Nowym S¹czu i ju¿ w pierwszej klasie ch³opcy wziêli go do reprezentacji ogólniaka. Jak mi to opowiada³, to by³ taki przejêty, taki zadowolony…Na jego przyk³adzie mo¿na powiedzieæ, ¿e dziêki siatkówce niektórzy
zyskiwali nowe znajomoœci. Inni widzieli,
¿e w tej dyscyplinie mo¿na coœ osi¹gn¹æ, ¿e siê przywozi puchary, dyplomy i medale. Mimo ¿e niektórym ciê¿ko sz³o, pracowali wytrwale i udawa³o
siê coœ osi¹gn¹æ.
(p)
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11 listopada bêdzie jasne, kto w gminie jest najlepszy
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Derbowy pojedynek pomiêdzy ULKS Korzenna a Or³em Wojnarowa mo¿e byæ zupe³nie wyj¹tkowy.
Nigdy dot¹d zespo³y te nie walczy³y ze sob¹ zajmuj¹c dwa pierwsze miejsca w tabeli. Pytanie tylko,
czy taka kolejnoœæ zostanie utrzymana do dnia meczu pomiêdzy nimi wyznaczonego ju¿ poza oficjalnym terminarzem czyli 11 listopada. W pierwotnie ustalonym terminie czyli 21 wrzeœnia do rywalizacji
dwóch czo³owych zespo³ów ligi nie dosz³o wskutek decyzji w³adz pi³karskich podokrêgu, które odwo³a³y mecz ze wzglêdu na z³e warunki atmosferyczne. O wyj¹tkowym meczu, który wywo³uje szczególne zainteresowanie i emocje rozmawiamy z przedstawicielami obu klubów.
Stanis³aw Chramêga, prezes Or³a Wojnarowa

WIÊCEJ ADRENALINY
- Na 11 listopada dru¿yna pewnie przygotowuje siê w sposób szczególny…
- Po pierwsze, nie wiadomo czy mecz siê w
ogóle odbêdzie. Jedenasty listopada to jest
taki termin, ¿e trudno przewidzieæ warunki
pogodowe. Mo¿e byæ œnieg i o grze nie bêdzie mowy…
- Za³ó¿my jednak, ¿e pogoda pozwoli na rozegranie spotkania. Taki mecz wyzwala
jak¹œ szczególn¹ mobilizacjê?
- Na pewno tak. Myœmy siê przygotowali na
ten pierwszy termin, który wyznaczono w
terminarzu. Do dyspozycji byli wszyscy zawodnicy, którzy tylko mogli graæ. Podokrêg
zachowa³ siê trochê nie fair, bo podczas
zebrania w Gorlicach ustaliliœmy, ¿e przedstawiciele klubów, których boiska nie bêd¹
siê tego dnia nadawaæ do rozgrywania me-

czu, powiadomi¹ przedstawicieli podokrêgu telefonicznie. Ja nie dzwoni³em, bo boisko uda³o siê przygotowaæ na tyle, ¿e nie
by³o powodu, by nie graæ. Niejednokrotnie
graliœmy w znacznie gorszych warunkach…
Tymczasem mecz odwo³ano mimo to i to w
ostatniej chwili. Ja otrzyma³em wiadomoœæ
dopiero o dziewiêtnastej w sobotê, podczas
gdy mieliœmy graæ w niedzielê o godzinie
czternastej. Ch³opcy mieli do mnie pretensje, bo niektórzy przyjechali z Wroc³awia, z
Warszawy, gdzie pracuj¹ i ponieœli koszty, a
jak ja ich mia³em powiadomiæ, skoro informacjê dosta³em dopiero wieczorem...
- Teraz trudniej bêdzie skompletowaæ sk³ad?
- Myœlê, ¿e nie. Wierzê, ¿e przyjad¹ wszyscy,
którzy mog¹. To wa¿ny, presti¿owy mecz, który pewnie wyzwala wiêksz¹ dawkê adrenaliny ni¿ inne mecze, ale generalnie ja podchodzê do niego jak do ka¿dego innego meczu.
Oczywiœcie, bêdziemy chcieli wygraæ.
- Na boisku walka mo¿e przekroczyæ dozwolone granice?

- Dotychczas nigdy spiêæ nie by³o i tak powinno byæ nadal. W obu dru¿ynach graj¹ czêsto
koledzy, którzy siê dobrze znaj¹ i szanuj¹ siê.
- Kibice te¿ s¹ tak pokojowo nastawieni?
- Nie s¹dzê, ¿eby tu by³y jakiekolwiek antagonizmy miêdzy kibicami obu zespo³ów. Prawda jest
taka, ¿e w Korzennej na meczach jest czêsto
wiêcej kibiców z Wojnarowej ni¿ z Korzennej.
- Jest przewidziana jakaœ dodatkowa motywacja dla zawodników?
- Oni nie potrzebuj¹ dodatkowej motywacji.
Mecz derbowy jest ni¹ sam przez siê, a czy
bêdzie to pojedynek zespo³ów zajmuj¹cych
pozycjê lidera i wicelidera, to jeszcze nie
wiadomo. Ja na pewno nie bêdê robi³ tragedii, jeœli przegramy. Jak zwykle ktoœ musi
wygraæ, ktoœ musi przegraæ.
- Frekwencja na trybunach bêdzie pewnie
wiêksza?
- Na pewno powinna byæ wiêksza liczba ludzi
ni¿ zwykle, ale t³umów siê nie spodziewam.
Szacujê zainteresowanie na trzysta, czterysta osób.

Kazimierz Podobiñski, wiceprezes ULKS Korzenna

BIÆ SIÊ NIE BÊD¥
- Ruszy³y przygotowania do derbowego meczu?
- To Wojnarowa chyba siê strasznie bêdzie
przygotowywaæ, bo to ona traci do nas szeœæ
punktów. My normalnie trenujemy i chcemy
w ka¿dym meczu graæ jak najlepiej.
- Ale takie spotkanie chyba szczególnie motywuje?
- No na pewno. To jest mecz, w którym jest
szansa zdobyæ tak¹ przewagê, ¿eby na wiosnê graæ ju¿ spokojnie. Oczywiœcie, chcemy
wygraæ mecz. Jednak mimo ¿e Wojnarowa
ma w tej chwili s³abszy zespó³, to jednak w
derbach wszystko mo¿e siê zdarzyæ.
- Czy w takim meczu mo¿na opanowaæ
emocje?
- Przecie¿ nie bêd¹ siê biæ na boisku…Jeœli
wygramy, to dobrze, jeœli nie, to te¿ tragedii
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nie bêdzie i nikt w³osów z g³owy rwaæ nie
zamierza.
- Uda siê wystawiæ optymalny sk³ad?
- Tego nie wiadomo. Kilku zawodników ma
po trzy kartki i jak wpadnie czwarta, to nie
bêd¹ mogli graæ.
- Bêd¹ siê satraæ tego unikn¹æ…
- Ale nie wszystko od nich zale¿y. Sêdzia mo¿e
daæ kartkê za wszystko: za ostr¹ grê, za symulowanie faulu, grê na czas, zachowanie
na boisku… Trudno to przewidzieæ, ale przed
meczem z Wojnarow¹ na pewno bêdziemy
chcieli te kartkowe sprawy „wyczyœciæ”.
- Termin spotkania nie niepokoi Pana trochê?
- Sam listopadowy termin nie ma dla mnie
znaczenia. Jak nie bêdzie warunków, to przesun¹ nam mecz na wiosnê i ju¿. Gorzej, ¿e

to wtorek, a w niedzielê jest ostatnia kolejka
oficjalnego kalendarza. To nie s¹ zawodowcy, ¿eby graæ dwa mecze w ci¹gu trzech dni.
No ale warunki dla obu dru¿yn bêd¹ równe.
- Spodziewa siê Pan wiêkszej liczby kibiców?
- Mo¿e pojedzie kilkadziesi¹t osób z Korzennej. Pozycja lidera robi swoje, ludzi przychodzi teraz wiêcej ni¿ w przedtem.
- Nie ma obawy przed kibicami?
- Nasi kibice to pe³na kultura, a w Wojnarowej te¿ jest pod tym wzglêdem spokojnie.
Na nasze mecze przychodz¹ powa¿ni goœcie,
¿adnych szumowin nie ma.
ECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2008

SPORT
Udana reaktywacja zapomnianych rozgrywek

Puchar g³odnych pi³ki
Reaktywowanie rozgrywek pi³karskich o Puchar Wójta okaza³o siê
pomys³em trafionym. Najlepszy
dowód to liczba uczestnicz¹cych
w nich dru¿yn, ca³kiem spora
frekwencja na meczach i objawienie siê kilku pi³karskich talentów.
Pierwsze doœwiadczenia wskazuj¹
jednak na koniecznoœæ przemyœlenia raz jeszcze terminu, w jakim
powinna odbywaæ siê ta impreza.
Puchar Wójta, który w tym roku rozegrano po raz pierwszy po długiej przerwie,
nie jest ideą całkiem nową. Jeden z organizatorów imprezy, Damian Szczerba,
pamięta, że w tej rywalizacji uczestniczył
zarówno jego tato jak i wujek. W pewnym
momencie zaprzestano rozgrywania tego
turnieju i tak już zostało na wiele lat. Rozbrat z piłką najwyraźniej dał się wszystkim mocno we znaki. Propozycja wznowienia tej rywalizacji spotkała się nie tylko z
bardzo dobrym przyjęciem, ale i z dużym
zainteresowaniem. – Nikogo nie musieliśmy specjalnie namawiać. Przeciwnie,
miejscowości samodzielnie się organizowa-

Wyniki

I miejsce: Koniuszowa/Mogilno 1500 z³
II miejsce: Wojnarowa 1000 z³
III miejsce: Posadowa 500 z³
Œrednia liczba widzów: 200-300 osób
Wiek graczy: od 15 lat wzwy¿
Najlepszy bramkarz:
Andrzej Miczo³ek - Wojnarowa
Najlepszy zawodnik:
Mariusz Szlag - Mogilno
Najlepszy strzelec:
Seweryn Michalik - Mi³kowa
ły radząc sobie także w sytuacji, gdy same
nie były w stanie wystawiać pełnej drużyny – potwierdza Damian Szczerba. Formuła pozwalająca na piłkarską rywalizację także tym miejscowościom, które nie
mają u siebie klubu, przyciągnęła osiem
zespołów. Do gry garnęli się nie tylko zawodnicy niezrzeszeni, którzy w pierwotnym zamyśle mieli być jedynymi uprawnionymi do gry, ale także piłkarze występujący w klubach. Pod wpływem dużego
zainteresowania organizatorzy odstąpili
od tej zasady dopuszczając do zespołów w
ograniczonej liczbie także zawodników w
wieku powyżej 18 lat należących do kluECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2008

I miejsce
bów. Młodsi gracze zrzeszeni w klubach
mogli zasilać szeregi sołeckich reprezentacji bez ograniczeń.
Zmagania na boisku potraktowano bardzo prestiżowo. Zdecydowana, zacięta
walka obowiązywała we wszystkich meczach, ale nikt nie przekraczał granic, poza
którymi należałoby mówić o brutalnej
grze. Na trybunach także nie było mowy
o zachowaniach, które dawałyby powody
do niepokoju. Piłkarskie cele doprowadziły nawet do integracji różnych środowisk.
W niektórych przypadkach doszło do
utworzenia jednej drużyny przez dwa sołectwa.
Turniej przyniósł niewątpliwe korzyści
w postaci popularyzacji piłki nożnej. Rejony gminy dotychczas raczej na piłkę
nożną odporne okazały się także nią zainteresowane. Mogilno do tego stopnia poczuło ochotę do uprawiania piłki nożnej,
że zaraz po turnieju pojawiły się propozycje utworzenia klubu w Mogilnie. Rozgrywki pokazały, że w tym sołectwie jest
naprawdę duży potencjał. W różnych klubach piłkę uprawia kilku zawodników pochodzących właśnie z Mogilna.
Rywalizacja o Puchar Wójta pozwoliła
ponadto wyłapać kilku utalentowanych
zawodników. Dobre wrażenie zrobił m.in.
Mariusz Szlag występujący obecnie w Librantovii a mieszkający w Mogilnie, z dobrej strony zaprezentował się Seweryn
Michalik z Miłkowej, który został królem
strzelców, a na co dzień gra w Zawiszy
Rożnów.
Problemem była jedynie pogoda i konkurencja w postaci trwających meczy ligowych. Pierwsza spowodowała, że zaplanowany kalendarz gier nie mógł być utrzymany i spotkania trzeba było kilkakrotnie przekładać. Druga sprawiła organizatorom kłopot w postaci trudności z ustaleniem miejsc rozgrywania meczów.

ULKS Korzenna w obawie przed niszczeniem murawy zgodził się tylko na rozegranie spotkania finałowego. Wyjście znalazło się dzięki życzliwości Orła Wojnarowa i prezesa tego klubu Stanisława Chramęgi, który nie tylko udostępnił stadion
na pozostałych siedem meczów, ale osobiście przygotowywał płytę boiska.
Zarówno jeden jak i drugi problem
można rozwiązać za jednym zama-

II miejsce

III miejsce
chem. Wystarczy wyznaczyć termin
turnieju poza oficjalnym kalendarzem
ligowym np. z końcem czerwca i na
początku lipca.
(gp)
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ROZMAITOŒCI

Dzieñ wdziêcznoœci
Nie do¿ynki, ale dzieñ
wdziêcznoœci za plony obchodzi³y parafia w Siedlcach i w Bukowcu. Nazewnictwo nie jest w tym przypadku bez znaczenia, bo
podkreœla religijny charakter uroczystoœci.
Uroczystość w SIEDLCACH pielęgnowana jest od lat. Efekty podtrzymywania tradycji dziękczynienia za plony
widać dziś gołym okiem. Wystarczy spojrzeć na jej uczestników, wśród których
nie brakuje także młodzieży i dzieci. W
tym roku było nie inaczej. Nie zabrakło

wśród nich także przedstawicieli władz
samorządowych. Gminę reprezentował
wójt Leszek Skowron i przewodniczący
Rady Gminy Wiesław Kracoń, a powiat
- wicestarosta Mieczysław Kiełbasa. W
trakcie mszy świętej przyjmowali z rąk
rolników owoce i chleb symbolizujące
efekty żmudnej pracy rolników. Potem
był czas na część mniej oficjalną. Spe-

cjalny koncert na placu przed świątynią
dała Orkiestra Sobolów.
Za plony dziękowano także w BUKOWCU. W odbywających się tu uroczystościach wzięli udział mieszkańcy
trzech gmin i dwóch powiatów. Parafia
w Bukowcu przekracza bowiem administracyjne granice gmin obejmując obok
Bukowca, Lipnicy Wielkiej i Jasiennej wsi wchodzących w skład Gminy Korzenna, także Falkową, Siekierczynę i
Jamną należące do gminy Zakliczyn i
Ciężkowice, które z kolei znajdują się już
w powiecie tarnowskim. Forma wdzięczności była podobna jak podczas tradycyjnych dożynek, ale na pierwszy plan wysunęły się nie tyle wieńce dożynkowe, co
procesja z darami. Otwierający ją starostowie dożynek Wiesława Stec i Krzysztof Ligęza nieśli chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, za nimi z wieńcem w
kształcie monstrancji kroczyli mieszkań-

cy Siekierczyny, a dalej przedstawiciele
Bukowca dzierżyli wieniec przedstawiający nasiona zbóż umieszczone pod krzyżem. W procesji nie zabrakło mieszkańców pozostałych wiosek należących do
parafii, a specjalny dar w postaci pieczywa złożonego w darze na ołtarzu ufundowała firma „Danek” z Nowego Sącza.
Ministranci zamykający procesję przynieśli hostie i komunikanty.
Po mszy świętej sprawowanej przez
proboszcza parafii ks. Zenona Tomasiaka dożynkowymi refleksami podzielił się
z uczestnikami uroczystości Andrzej
Czernecki, zastępca wójta Gminy Korzenna. Potem rozpoczęła się agapa –
wspólna uczta, która potrwała do późnych godzin popołudniowych. Był czas,
by podzielić się pobłogosławionym chlebem, powspominać obrzędy sprzed lat i
wspólnie spędzić czas.
(n)

Gminne obchody œwiêta nauczycieli

Wa¿na data w szkole w Jasiennej
Na 22 października zaplanowano uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej w Jasiennej. W programie tej samej
uroczystości znalazło się także oficjalne otwarcie nowych boisk
szkolnych, poświęcenie szkolnego
autobusu oraz gminne obchody
Dnia Edukacji Narodowej.
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Dla szkoły w Jasiennej data ta mieć
będzie wyjątkowe znaczenie. Na
sztandar czekano tu już od 35 lat. Podejmowane w tym czasie próby ufundowania sztandaru nigdy nie mogły
doczekać się szczęśliwego finału z tym
większą radością sztandar wprowadzono do szkoły w tym roku. Szkolna
uroczystość stała się równocześnie

areną gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej i okazją do poświęcenia szkolnego autobusu, który dzięki
staraniom władz samorządowym trafił właśnie do Gminy Korzenna. Łatwo
nie było, bo na całe województwo małopolskie przeznaczono jedynie cztery
autobusy.
(g)
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KRÓTKO

Z OSTATNIEJ STRONY
KURTYNA W GÓRÊ

Niecodzienna wizyta w szkole

¯mije na
boisku
Z dreszczykiem emocji rozpoczęli kolejny rok szkolny uczniowie Zespołu Szkół
w Mogilnie. Na oddanym niedawno oficjalnie do użytku nowym boisku sportowym wygrzewały się dwie… żmije, które
nie miały najmniejszej ochoty opuszczać
legowiska na sztucznej nawierzchni.
Jadowite węże zobaczył nauczyciel wychowania fizycznego, który przed wpuszczeniem klasy na boisko jak zwykle skrupulatnie sprawdzał
wszystkie urządzenia. Na środku boiska zauważył dwa węże, które zidentyfikowano jako żmije.
Uczniowie pozostali w budynku, a nauczyciel
wraz z pracownikiem administracji szkoły zaję-

li się wypraszaniem niechcianych gości. –
Ostrożnie zaczęli je płoszyć rzucając w ich kierunku piłkami. Początkowo na wężach nie robiło to większego wrażenia i dopiero po dłuższej
chwili zaczęły pełzać w kierunku ogrodzenia.
Nauczyciel „odprowadził” je aż poza teren szkoły
i dopiero potem boisko udostępniliśmy uczniom
– relacjonuje zastępca dyrektora Małgorzata
Skoczeń, która w swojej dotychczasowej karierze zawodowej takiej wizyty nie pamięta.
W samym Mogilnie żmije w tym roku nie
należą do rzadkości. Informacje o natrafieniu
na węże w okolicznych lasach pojawiały się w
tym roku częściej niż zazwyczaj.
(pg)

MOJA PASJA
Mam dwie najwiê ksze
pasje. Pierw sza to wycieczk i, podró ¿e. Uwielbiam nasze Tatry - mogê
wraca æ tam bez przerw y.
Druga - praca z dzieæm i i
m³odz ie¿¹-d aje mi wiele
satysf akcji i dodaje skrzyde³.
MOJA ZMOR A
To gotow anie - o wiele
przyje mniej zjeœæ obiad
przygo towan y przez moj¹
Mamê a jak wspan iale
smaku je! Dziêk ujê Jej za
to!
MOJA MA£A OJCZY ZNA
To miejsc e gdzie spêdz i³am
dzieci ñstwo , uczy³a m siê,
doras ta³am i gdzie obecn ie
pracu jê - Wojna rowa. Tu s¹
ludzie mi bliscy, przyja ciele, tu spêdz i³am najws panialsz e lata mojeg o ¿ycia.
I, mimo ¿e od prawie 10 lat
miesz kam gdzie indzie j, to
tu w³aœn ie jest moja ma³a
Ojczyz na.
MOJE MARZ ENIE
Moje marze nie na najbli ¿szy czas - aby syn zda³
matur ê .Inne marze nia
zostaw iam na póŸnie j.
MOJA S£ABO ŒÆ
Nigdy nie mogê przejœ æ
obojê tnie obok wysta wy z

Imiê i nazwisko:
Anna Mikulska
Miejsce pracy:
SP Wojnarowa
Rodzina: m¹¿ Grzegorz,
dzieci - Mateusz, Jakub
Samochód: Suzuki SX

fajnym i ciuszk ami (chyba
kobie ty tak ju¿ maj¹) .
Zawsz e muszê wst¹p iæ i
kupiæ coœ. Moje samop oczucie od razu siê popra wia chocia ¿ por tfel ubo¿eje.
MÓJ NAJSZ CZÊŒL IWSZY
DZIEÑ
Niech pozos tanie tylko dla
mnie! A kto wie, mo¿e on
jeszcz e przed e mn¹... ?

Trzy nowe punkty wydawania posi³ków

KONIEC Z JEDNORAZÓWKAMI
Szkoły w Bukowcu i Wojnarowej dysponują już nowymi punktami wydawania
posiłków, a w szkole w Trzycierzu w chwili zamykania tego numeru prace były już
na ukończeniu. Oznacza to, że dzieci korzystające z dożywiania będą mogły zjeść
posiłek w dobrych warunkach, a korzystanie z jednorazowych naczyń i opakowań nie będzie już konieczne.
Do tej pory nie można było się bez
tego obejść ze względu na brak kuch-
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ni wyposażonej w wymagany przez sanepid sprzęt. Teraz obok wygodnych
pomieszczeń są także zlewozmywaki,
lodówki, zmywarki do naczyń, a także odpowiednie meble do ich przechowywania.
W szkole w Bukowcu wymagało to
adaptacji pomieszczenia. Podobnie
było w Wojnarowej z tą różnicą, że tu
było do dyspozycji więcej miejsca. W
Trzycierzu niezbędne okazało się tak-

że zabezpieczenia pomieszczeń przed
wilgocią oraz instalacja oświetlenia.
Prace finansowane z pieniędzy przeznaczonych na dożywianie dzieci na tym
się w tym roku jeszcze nie zakończą. W
planach jest jeszcze uruchomienie
punktów wydawania posiłków w dwóch
innych szkołach. W chwili zamykania
tego numeru „Echa” nie zapadła jeszcze decyzja, jakie to będą placówki.
(p)
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