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LUDZIE

Z DRUGIEJ STRONY

Spó³ka z szefem
Powiedzenie „do trzech razy sztuka” sprawdzi³o siê w przypadku poszukiwania kandydata na stanowisko
prezesa zarz¹du Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych, które od nowego roku ma rozpocz¹æ dzia³alnoœæ na
terenie gminy. Funkcjê tê obejmie maj¹cy wieloletnie doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej Wojciech Rams.
Na razie, na okres miesi¹ca, zatrudniony zosta³ w Urzêdzie Gminy. Jego g³ównym zadaniem bêdzie rejestracja
nowej spó³ki, której ma zostaæ szefem. Przyjêto, ¿e bêdzie to spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z
kapita³em za³o¿ycielskim w wysokoœci 50 tys. z³. Wszystkie udzia³y w spó³ce obejmie gmina, któr¹ w Zgromadzeniu Wspólników reprezentowaæ bêdzie wójt. Za³o¿enie jest takie, ¿e wszelkie formalnoœci zwi¹zane z
uruchomieniem spó³ki uda siê za³atwiæ jeszcze w tym roku i od nowego roku spó³ka bêdzie mog³a rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ.
Najwa¿niejsze zadania, jakie przed ni¹ stoj¹ to uruchomienie kamienio³omu. Gmina wi¹¿e z jego eksploatacj¹
du¿e nadzieje. Pozyskiwanie w ten sposób surowca pozwoli³oby znacznie zmniejszyæ koszty inwestycji np.
drogowych. Zanim dojdzie do eksploatacji trzeba bêdzie uzyskaæ koncesje oraz przeprowadziæ prace geologiczne.
(p)

JUBILEUSZ

Wojciech Rams jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ma ponad 30-letnie
doœwiadczenie zawodowe. Pracowa³ w budownictwie, administracji i samorz¹dzie. Ostatnich 12 lat
pracowa³ jako samorz¹dowiec. Przez siedem lat kierowa³ Miejskim Zak³adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej Zdroju, wczeœniej przez piêæ lat by³ sekretarzem miasta i gminy w
Starym S¹czu. By³ wspó³organizatorem wizyty Jana Paw³a II w Starym S¹czu.

Obraz w prezencie

Gratulacje
dla ma³¿onków
Sześćdziesiąt lat przeżyły wspólnie dwie pary małżeńskie z Gminy
Korzenna. Obydwie otrzymały specjalne gratulacje od samorządowej
władzy.

Niezwykłą rocznicę świętowali Anastazja i Władysław Wesołowiczowie
oraz Aleksander i Maria Mokrzyccy.
Obie pary mieszkają w Korzennej,
która najwyraźniej ma dla małżeństw
dobry klimat. Z życzeniami i kwiatami pojechali do jubilatów wójt Leszek
Skowron i przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kracoń oraz radny Szymon Semla.
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SESJA
Z SENATOREM
Za poparcie w ostatnich
wyborach parlamentarnych
dziêkowa³ mieszkañcom
naszej gminy senator Stanis³aw Kogut, który by³ goœciem podczas listopadowej
sesji Rady Gminy. Samorz¹d
w rewan¿u za wspieranie
inicjatyw gminy obdarowa³
senatora obrazem mieszkaj¹cej w Jasiennej Renaty
Mi³kowskiej.
Senator miał za co dziękować,
bo wśród mieszkanców Gminy
Korzenna cieszy się bardzo dużą
popularnością. Wybory do Senatu wygrał tu miażdżącą przewagą. Zabierając głos podczas sesji Rady Gminy zapowiedział pomoc dla
władz samorządowych w staraniach o
odbudowę mostu w Wojnarowej zniszczonego podczas powodzi. Ocenił, że to
właśnie ta konstrukcja ma duże znaczenie dla mieszkańców tej części wsi.
Odniósł się też do różnicy zdań pomiędzy kierownictwem OSP w Korzennej a samorządowymi władzami w spra-

wie budowy nowej remizy dla strażaków. – Jeżeli ma się do kogoś uwagi, to
nie można ich publicznie wypowiadać
za czyimiś plecami – krytykował jednego z reprezentantów straży, który
podczas oficjalnego spotkania miał niepochlebnie wyrażać się o pomysłach
gminnej władzy.
(p)
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WYDARZENIA
Ponowna konsekracja po 100 latach

Jakie losy maj¹tku
po wojsku?

BISKUP
W SIEDLCACH

O bazie
z genera³em
O przejęcie bazy wojskowej w Miłkowej przez Gminę Korzenna zabiegali
przedstawiciele władz samorządowych podczas wizyty w
Sztabie Generalnym WP i
Ministerstwie Obrony Narodowej. Efekt? Jest szansa na
przejęcie majątku po wojsku, ale pod warunkiem, że
posłuży on do budowy gminnej infrastruktury.

Z udzia³em ksiêdza biskupa
Wiktora Skworca odbywa³y
siê czwartego listopada
uroczystoœci rekonsekracji
koœcio³a w Siedlcach. Przed
100 laty œwi¹tyniê konsekrowa³ abp Leon Wa³êga.
Na mszę świętą z tej okazji ściągnęły tłumy wiernych nie tylko z parafii, ale z całej gminy. Nie brakowało też gości z Nowego Sącza, przedstawicieli przedsiębiorców, rzemieślników i samorządowych władz.
Zainteresowaniu wiernych nie
ma się co dziwić. Obrzędu konsekracji nie ogląda się na co dzień,
a w Siedlcach ze względu na jubileusz miały one wyjątkowy charakter. - Ośmielamy się prosić Cię,
Ekscelencjo, o poświęcenie nowej
ambonki, tabernakulum, wnętrza, konsekrację nowego ołtarza
i umieszczenie w nim relikwii bł.
Karoliny Kózki – zwracał się do
pasterza diecezji tarnowskiej ks.

Pierwszy koœció³ w Siedlcach pod
wezwaniem œw. Jêdrzeja stan¹³ w
1338 roku. Przetrwa³ najprawdopodobniej do 1776 roku. Zniszczon¹ ze staroœci œwi¹tyniê zast¹pi³a nowa budowana w latach 1777
i nastêpnych. S³u¿y³a wiernym do
1901 roku, kiedy to ówczesny proboszcz ks. Jan de Nowina Sroczyñski rozpocz¹³ budowê nowego koœcio³a. Ukoñczono ja w 1902 roku
stosuj¹c interesuj¹ca metodê budowy polegaj¹c¹ na obudowaniu
starego, drewnianego koœcio³a –
nowym. Wyposa¿anie wnêtrza trwa³o piêæ lat, a do konsekracji dosz³o
16 czerwca 1907 roku.
Jan Bajor, proboszcz parafii w
Siedlcach.
Niedługo potem wszyscy mogli
już wspólnie uczestniczyć w niezwykłym obrzędzie. Parafia przygotowywała się do niego przez pięć
ostatnich lat prowadząc w tym czasie kompleksowy remont świątyni.
Wymieniono instalację elektryczną, posadzkę, odnowiono ma-

lowidła… A wszystko po to, by spotkania wiernych z
Bogiem mogły odbywać się w jak najlepszych warunkach. Biskup Skworc wyraźnie te wysiłki doceniał. –
Mogę wam pogratulować tego dzieła, bo wiem, że pracy było wiele. Możecie mieć radość i satysfakcję w sercu, że ten Dom Boży jest zadbany i może służyć młodemu pokoleniu, a młode pokolenie niech za to dziękuje swoim rodzicom. Mam nadzieję, że temu domowi będziecie wierni, że będziecie do niego przychodzić
– mówił. Rola świątyni jako miejsca kształtowania i
umacniania wiary przewijała się zresztą w jego homilii wielokrotnie. Zdawali sobie z niej sprawę także
przodkowie dzisiejszych parafian, którzy przed 100
laty podjęli wysiłek budowy nowego kościoła. Dzięki
nim możliwe jest dzisiaj tutaj słuchanie Słowa Bożego i spotkanie z Chrystusem w Eucharystii, a to są –
jak podkreślał biskup – dwa, główne filary naszej wiary
i źródła wewnętrznej przemiany człowieka.
Wierni odwdzięczyli się ordynariuszowi diecezji tarnowskiej darami. W procesji obok parafian stanęli
przedsiębiorcy, przedstawiciele Caritas, samorządowcy... Ci ostatni postanowili wesprzeć nowo budowane
świątynie w diecezji. Decyzją biskupa Skworca z ich
daru skorzysta sanktuarium w pobliskiej Przydonicy.
Słowa wdzięczności na koniec mszy świętej usłyszał
także ksiądz proboszcz. Zbigniew Miłkowski i Maria
Dutka w imieniu parafian dziękowali mu za to, że
podjął trudy kosztownej i długotrwałej inwestycji. –
Bez księdza proboszcza, by tego nie było - mówili obdarowując go kwiatami.
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Przypomnijmy, że atrakcyjnie
położone tereny bazy wojskowej
w Miłkowej samorządowcy
chcieliby wykorzystać jako dobre miejsce pod budowę ośrodka sportowo-rekreacyjnego.
Podstawowym warunkiem powodzenia tego planu jest jednak
oddanie nieruchomości gminie
i to najlepiej za darmo.
Wygląda jednak na to, że droga do tego celu może być długa
i wcale nie jest pewne, że zakończy się ona powodzeniem. W
październiku Wójt Gminy Leszek Skowron i jego zastępca
Andrzej Czernecki spotkali się
w Warszawie z generałem Franciszkiem Gągorem, szefem
S z t a b u G e n e r a l n e g o Wo j s k a
Polskiego i z Jackiem Kotasem,
wiceministrem w MON. W obydwu przypadkach przekonywali, że wojskowe mienie w Miłkowej warto oddać samorządowi.
Pochodzący z Koniuszowej
generał Gągor zapoznał się z
propozycjami władz gminy
traktując je z przychylnym zainteresowaniem, ale sfera decyzji w tej sprawie należeć będzie
do urzędników MON. Przebieg
spotkania z ministrem Kotasem
daje nadzieję, że ministerstwo
pomysły gminy weźmie pod
uwagę. W jego trakcie samorządowcy usłyszeli, że oddanie majątku gminie jest możliwe, ale
pod warunkiem wykorzystania
go na budowę infrastruktury
gminnej takiej jak np. zbiornik i w o d n e . Wc z e ś n i e j j e d n a k
bazę musi przejąć Agencja Mienia Wojskowego, która rozważy
także inne możliwości wykorzystania tego majątku.
(gp)

(g)
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WYDARZENIA
Tysi¹ce pop³yn¹ do rowów

KOSZTOWNA ZIMA
Kilkaset tysięcy złotych zabezpieczono w budżecie naszej gminy
na zimowe utrzymanie dróg. To
kilka razy więcej niż w wielu innych gminach.
Do końca roku odśnieżaniem zajmować się będzie 6 firm wyłonionych w
przetargach. Nie było łatwo przydzielić zadania, bo nie ma zbyt wielu chętnych. W efekcie konieczne były dwa
przetargi, by ostatecznie zamknąć
sprawę. Podzieloną na 11 części gminę
obsługiwać będzie sześć firm.
Standardy odśnieżania obowiązujące w
Gminie Korzenna ustalono bardzo rygo-

Na terenie Gminy Korzenna jest oko³o
150 km dróg gminnych objêtych zimowym utrzymaniem. Pozosta³e to drogi
powiatowe i wojewódzkie, ich utrzymaniem zajmuje siê powiat i województwo.
Koszt zimowego utrzymania jednego kilometra drogi gminnej to wed³ug obecnych cen 42 z³ dziennie.
rystycznie. Każda z firm w razie potrzeby (opady) zobowiązana jest do dwóch wyjazdów dziennie wraz z posypywaniem
jezdni tak, by użytkownicy mogli się po
nich poruszać w miarę bezpiecznie.

Ogólnie koszty zimowego utrzymania dróg sięgają w gminie przeciętnie
300 tys. zł. To mniej więcej trzy razy
więcej niż w wielu innych gminach.
Mimo ogromnych wydatków, które
pozwoliłyby na wybudowanie ok. 2
km dróg asfaltowych, samorząd chce
utrzymać wysoki standard zimowego
utrzymania dróg. Równocześnie szuka dodatkowych rozwiązań, które
ułatwiłyby życie kierowcom takich
jak np. skrzynki z piaskiem ustawione w najbardziej niebezpiecznych
miejscach. W razie potrzeby każdy
mógłby z nich korzystać.
Kolejny przetarg na utrzymanie zimowe dróg w okresie od 1 stycznia do
15 kwietnia odbędzie się już wkrótce. W tym przypadku trzeba będzie
zaplanować podobne wydatki.
(g)

Du¿e wydatki w inwestycjach drogowych

ASFALTOWY ROK

Do koñca roku trwa³y prace przy
budowie dróg w naszej gminie.
Ich efekty najlepiej dokumentuj¹
liczby. Kosztem 3,2 mln z³ powsta³o ponad 13 km nowych dróg
asfaltowych i betonowych.
W listopadzie, po obfitych opadach
śniegu wydawało się, że zakładanego zakresu prac nie uda się wykonać w tym
roku. Potem jednak pogoda się nieco poprawiła i ostatnie planowane do wykonania odcinki kończono tuż przed zamknięciem tego numeru „Echa”. W grudniu
sfinalizowano prace na drodze Siedlce –
Osztki – Janczowa oraz Jasienna-Ulica
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(Mieścisko), które łącznie mają 2,6 km
długości. W sumie od końca wakacji w
gminie przybyło 4,4 km asfaltowych nawierzchni, a w całym 2007 roku – ponad
13 km. Dla porównania w ciągu całych
czterech lat poprzedniej kadencji wybudowano 17 km dróg.
Samorząd w inwestycjach drogowych
posiłkował się pieniędzmi z zewnątrz.
Z różnych źródeł pozyskano ok. 720 tys.
zł. Większość tych pieniędzy pochodzi
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji, które na likwidację
szkód spowodowanych m.in. ulewami
deszczu wyasygnowało 650 tys. zł. Pozostałą kwotę wyłożył Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Inicjatywa gminy najwyraźniej zdopingowała także wielu mieszkańców,
którzy indywidualnie zwrócili się do
FOGR o dofinansowanie dróg do indywidualnych pól. Urzędnicy samorządowi pomogli przygotować wnioski zainteresowanym, których było ponad 20.
Dzięki temu wielu gospodarzy uzyskało wsparcie pozwalające we własnym
zakresie poprawić dojazd do swoich pól.
Współpraca pomiędzy FOGR a właścicielami pól odbywa się na tej zasadzie,
że FOGR pokrywa 50 procent kosztów
inwestycji, właściciel pola dokłada 25
procent, a reszta to jego wkład w postaci robocizny.
(g)
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WYDARZENIA
Stra¿acy z Wojnarowej z nowym samochodem

Import z Sandomierza
Nowy samochód bojowy oficjalnie przekazano stra¿akom z OSP Wojnarowa. Druhowie
mogli sobie pozwoliæ na sprowadzenie z
Sandomierza kosztuj¹cego 53 tys. z³ wozu
dziêki pomocy samorz¹du Gminy Korzenna,
który w ca³oœci sfinansowa³ zakup.
Przekazanie samochodu strażakom poprzedziła
msza święta w parafialnym kościele. Potem druhowie oraz zaproszeni przez nich goście, wśród których
obok kolegów z OSP Korzenna i OSP Lipnica Wielka
byli także przedstawiciele samorządu gminy i Państwowej Komendy Straży Pożarnej, przeszli na plac
przed budynkiem szkoły w Wojnarowej. Tam ksiądz
proboszcz poświęcił samochód, a Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron wręczył kluczyki ochotnikom.
Kierowca zaraz potem zrobił z nich użytek. Wszyscy
usłyszeli warkot silnika, ryk syreny alarmowej i zobaczyli błysk świateł. Próba sprawności auta została
zaliczona. Trudno się temu dziwić, skoro pozyskany
wóz steyer GBA 4/16 nie był dotąd nadmiernie eksploatowany. Nie jest wprawdzie nowy , bo pochodzi z
1973 roku, ale na liczniku ma ledwie 23600 przejechanych kilometrów. – To w pełni zaspokaja nasze
potrzeby – zapewnia naczelnik Włodzimierz Piórkowski.
Wyposażony w pozwalające uczestniczyć w akcjach
gaszenia pożaru tak zwane szybkie natarcie, zbiornik na wodę o pojemności 4000 litrów i napęd na cztery
koła. Wszystko działa bez zarzutu, o czym strażacy
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W maju1932 r. z inicjatywy hrabiego Adama de Lavoo i jego brata
Jana Kantego D³ugoszowskiego
(pierwszy prezes) powstaje OSP w
Wojnarowej. Rok póŸniej stra¿acy
bior¹ udzia³ w pierwszych zawodach
stra¿ackich w Nowym S¹czu. W budowie pierwszej remizy pomóc mia³
sam Józef Pi³sudski, przyjaciel rodziny de Lavoo, ale w planach przeszkodzi³ wybuch II wojny œwiatowej.
Po wojnie przez 13 lat stra¿ na polecenie w³adzy ludowej zawiesi³a
dzia³alnoœæ wznawiaj¹c j¹ w roku
1957. W 1959 roku jednostka
otrzymuje pompê rêczn¹, w 1964
– motopompê. Od 1965 roku OSP
Wojnarowa uczestniczy regularnie
w zawodach stra¿ackich, a w 1978
roku w zawodach rejonowych zajmuje III miejsce. W tym samym
roku zapada decyzja o budowie remizy (Stanis³aw Jamróz – inicjator).
Inwestycja rozpoczyna siê w 1985
roku. W 1990 roku Stanis³aw Miczo³ek przekazuje stra¿akom samochód terenowy star 660, który s³u¿y³ jednostce przez szeœæ kolejnych
lat. PóŸniej po specjalistycznych
przeróbkach auto wykorzystywano
a¿ do tego roku. W 2001 roku jednostka wzbogaci³a siê o nowoczesny sprzêt: pilarkê do drewna, agregat pr¹dotwórczy, motopompy szlamowe.

mieli się już okazję przekonać w
warunkach bojowych. Jeszcze
przed oficjalnym oddaniem im samochodu uczestniczyli w akcji gaszenia pożarów nie mając żadnych
powodów do narzekania. Wójt Leszek Skowron przekazując im
sprzęt na własność życzył im tego
także w kolejnych latach. – Niech
ten sprzęt służy wam jak najlepiej,
ale równocześnie życzę wam, byście
nie mieli zbyt wielu okazji do jego
wykorzystywania – podkreślał.
(p)
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ROZMOWA

REFLEKSJE PO
ROKU RZ¥DZENIA
Rozmowa z Leszkiem Skowronem, Wójtem Gminy Korzenna
- Rzadki prezent dosta³ Pan na Miko³aja od
radnych: kwiaty i podziêkowania za roczn¹
pracê to raczej rzadki widok.
- To by³o mi³e zaskoczenie. Dla mnie radoœæ i zadowolenie mieszkañców z efektów pracy jest najwiêksz¹ motywacj¹. To naprawdê cieszy, gdy
mieszkañcy doceniaj¹ wysi³ek i przekonuj¹ siê,
¿e faktycznie mo¿na coœ w tej gminie zrobiæ.
- Poza radnymi inni te¿ daj¹ tego dowody?
- Kilka miesiêcy wstecz, gdy na zebraniach wiejskich mówi³em, ¿e w tym roku zrobimy tak¹ to
a tak¹ drogê, to niektórzy œmiali siê z tego.
Nie wierzyli, ¿e to kiedykolwiek bêdzie mo¿liwe i traktowali te deklaracje jako obietnice bez
pokrycia. Dzisiaj mog¹ korzystaæ z nowej drogi i coraz czêœciej zdarza siê, ¿e ludzie przychodz¹ do mnie nie tylko z list¹ próœb i ¿yczeñ,
ale tak¿e z podziêkowaniami i to jest powód do
satysfakcji.
- Przedwyborcze plany obejmowa³y bardzo
szeroki zakres spraw. Uda³o siê wykonaæ wszystkie zamierzenia na ten rok?
- Byæ mo¿e zabrzmi to nieskromnie, ale
fakty s¹ takie, ¿e w tym roku zrobiliœmy
wiêcej ni¿ zak³adaliœmy. Widaæ to szczególnie wyraŸnie na przyk³adzie dróg, ale
nie tylko. Inwestycje oœwiatowe to równie¿ dziedzina, w której mo¿na mówiæ o
osi¹gniêciach. Podczas wizyty w gminie
z okazji Dnia Edukacji Narodowej wskazywa³a na to wizytator z kuratorium
oœwiaty. Sama dostrzeg³a, ¿e nie ma
szko³y, w której by siê nie inwestowa³o. Natomiast trudno mi powiedzieæ, czy uda siê takie tempo i skalê inwestycyjnych prac utrzymaæ równie¿ w przysz³ym roku. To nie zale¿y
tylko od samorz¹du. Zobaczymy, ile rzeczywiœcie bêdzie pieniêdzy z Unii Europejskiej. Moje
plany s¹ takie, by tempo prac utrzymaæ na takim poziomie jak obecnie, ale trzeba sobie zdawaæ sprawê tak¿e z tego, ¿e trzeba bêdzie ruszyæ wreszcie z budow¹ kanalizacji i oczyszczalni œcieków. Jeœli to nast¹pi, to wiêkszoœæ pieniêdzy pójdzie na ten cel i wtedy trudno bêdzie liczyæ na równie du¿¹ skalê inwestycji w innych
dziedzinach.
- Kilka lat temu obserwowa³ Pan pracê samorz¹du z pozycji pracownika urzêdu, dziœ
jako wójt kieruje Pan tymi pracami. Jak z
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tej nowej perspektywy postrzega Pan pracê urzêdu, jego pracowników?
- Swój sukces opieram na kompetencji i rzetelnej pracy pracowników. Bez ich zaanga¿owania
trudno by³oby pewnie mówiæ o takiej skali zmian,
z jak¹ mamy do czynienia. Wójt, oczywiœcie, ma
mo¿liwoœæ dobierania sobie wspó³pracowników i

ja w pewnej mierze z tej mo¿liwoœci skorzysta³em dokonuj¹c niewielkich korekt w kadrze
urzêdniczej z myœl¹ o jak najlepszej efektywnoœci pracy. Generalnie kierujê siê zasad¹ równego traktowania wszystkich, rozliczania z efektów pracy na tych samych zasadach bez wzglêdu
na to czy s¹ to nowi pracownicy czy moi dawni
koledzy.
- Nie ma ¿adnych powodów, ¿eby uderzyæ
siê we w³asne piersi? Telefonia komórkowa jak by³a zmor¹ mieszkañców czêœci gminy tak ni¹ pozosta³a…

- Ale rozwi¹zanie problemu jest ju¿ bliskie. To,
co mogliœmy w tej sprawie zrobiæ – zrobiliœmy.
Proszê pamiêtaæ, ¿e to nie gmina jest w tym przypadku inwestorem, wiêc jej oddzia³ywanie na tê
inwestycjê jest ograniczone. Poleci³em pilotowanie tej sprawy kierownikowi referatu organizacyjnego, który na bie¿¹co j¹ monitoruje. Gdyby
nie obiektywne przyczyny sprawy by ju¿ dzisiaj
nie by³o, bo inwestycja by³a planowana na ten
rok. Czy faktycznie zostanie w tym roku zrealizowana – nie umiem powiedzieæ. Po naszej stronie uczyniliœmy wszystko, co by³o mo¿liwe, by
posiadacze telefonów komórkowych, do których
sam siê zaliczam, mogli z nich normalnie korzystaæ. Jestem jednym z tych, którym najbardziej
na tym zale¿y.
- Most w Wojnarowej nie psuje nieco tego
optymistycznego nastroju?
- Nie uda³o siê doprowadziæ do jego odbudowy z powodów formalnych. Po prostu gmina
nie jest w³aœcicielem tego obiektu. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z wieloma
osobami i urzêdnikami, i mam nadziejê,
¿e w koñcu przyniesie to pozytywne rezultaty. W³¹czyli siê w to politycy, miêdzy innymi senator Kogut, który razem
ze mn¹ pofatygowa³ siê w tej sprawie
do dyrekcji Ma³opolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych, a tak¿e do
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji i jest szansa, ¿e ten problem w
przysz³ym roku zostanie rozwi¹zany.
- Oczekiwania ludzi wydaj¹ siê byæ tak rozbudzone, ¿e mo¿e byæ im trudno zrozumieæ
zw³okê nie tylko w przypadku tego mostu, ale tak¿e innych inwestycji. Niemal w
ka¿dej wiosce ludzie czekaj¹ na drogê, remont oœrodka zdrowia czy inwestycje w
oœwiacie…
- Nikogo nie oszukujê, mówiê ludziom prawdê.
Jeœli wiem, ¿e jest szansa na jak¹œ inwestycjê, to
o tym mówiê. Jeœli takiej szansy nie ma, to lojalnie uprzedzam o tym ludzi. Czasem s³yszê z ust
niezadowolonych, ¿e oni ju¿ osiem czy dziesiêæ
lat czekaj¹ na wa¿n¹ dla nich inwestycjê… Rozumiem rozgoryczenie, lecz nie mogê odpowiadaæ za obietnice mojego poprzednika ani obiecaæ, ¿e wszystkie deklaracje z ostatnich kilku lat
zamieniê w czyn w ci¹gu roku.
ECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2007

INICJATYWY
lać na przykład ulgi, które można by
wykorzystać na rozwój – proponował.
Na razie ulg co prawda nie ma, ale
są niezmienione stawki podatku od
środków transportowych. Dla prowadzących działalność gospodarczą
związaną z posiadaniem samochodów
to na pewno dobra wiadomość. Cieszyć mogą się też rolnicy. Wprawdzie
prezes GUS ogłaszając cenę skupu
kwintala żyta będącą podstawą naliczania podatku rolnego spowodował
u nich zapewne szybsze bicie serca,
ale radni skorzystali ze swoich
uprawnień i natychmiast tę stawkę
obniżyli. W efekcie zamiast proponowanej przez GUS stawki 58,29 zł za
kwintal czyli o blisko 65 procent
wyższej niż przed rokiem w Gminie
Korzenna obowiązywać będzie stawka 45 zł za kwintal. Oznacza to, że
rolnicy posiadający gospodarstwa o
powierzchni do 1 ha zapłacą 225 zł

Radni przyjêli nowe stawki jednog³oœnie.

Mniej przedzia³ów, ³atwiejsza procedura

Nowe stawki podatków
Nowe stawki podatków lokalnych
przyjê³a Rada Gminy Korzenna. W
wiêkszoœci przypadków id¹ one
nieco w górê, ale s¹ te¿ obni¿ki.
Powody do zadowolenia powinni
mieæ przedsiêbiorcy, bo skale
podatkowe zosta³y uproszczone.
W miejsce szeœciu przedzia³ów
wprowadzono tylko trzy.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi
dotychczas przedsiębiorcy byli podzieleni na sześć grup podatkowych w zależności od powierzchni budynków zajmowanych pod działalność gospodarczą. Na tle rozwiązań stosowanych
w innych gminach był to pomysł rzadko spotykany i powodujący różnego
rodzaju komplikacje. Istnienie wielu
stawek dla niektórych przedsiębiorców
mogło stanowić pokusę np. do „sztucznego” ograniczenia powierzchni zajmowanej pod działalność gospodarczą.
Samorządowa władza chcąc uprosić
ten system i ograniczyć pole do różnego rodzaju nadużyć podatkowych dokonała zmiany systemu. W miejsce sześciu stawek wprowadzono trzy, a docelowo w całej gminie obowiązywać będzie jedna stawka, co jest najczęstszym
rozwiązaniem. Praktyczne konsekwencje tych zmian są następujące. W pierwszej grupie znaleźli się ci przedsiębiorcy, którzy dotychczas płacili najwyższe
stawki. Wskutek wprowadzonej zmiany w przyszłym roku zapłacą niższy
podatek. W grupie drugiej podatki
wzrosną o wskaźnik inflacji, a w trzeciej będą wyższe o niecały jeden punkt
ECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2007

procentowy. Reprezentujący tę ostatnią
grupę Krzysztof Kubiak, prezes Gminnej Spółdzielni od razu dmuchał na
zimne. – Mam prośbę, by w miarę możliwości pomagać spółdzielni, która zatrudnia siedemdziesiąt osób i uchwa-

rocznie (przy stawkach GUS byłoby
to 291,45 zł), a właściciele gospodarstw powyżej 1 ha zapłacą 112,5 zł
za jeden ha rocznie (przy stawkach
GUS byłoby to 145,75 zł rocznie)
(p)

strona

7

BEZPIECZEÑSTWO
Policja uwa¿a, ¿e jest lepiej

PYTANIA DO
KOMISARZA
Spadek liczby przestêpstw i
mniej pijanych kierowców na
drogach to najkrótsze podsumowanie efektów pracy policji w
tym roku w Gminie Korzenna.
Szef komisariatu w Grybowie
komisarz Dariusz Kotala, który
uczestniczy³ w listopadowej sesji
Rady Gminy Korzenna, nie
wszystkim radnym trafi³ jednak
do przekonania. Wœród stawianych zarzutów pojawi³ siê problem zbyt ma³ej liczby patroli i
regularnie zamkniête drzwi
komisariatu w Korzennej nawet
dla... œwiadków przestêpstw
umówionych na sk³adanie zeznañ.
Komisarz Kotala dla radnych miał generalnie dobre wiadomości. Posiłkując się

Radni nie stronili od trudnych pytañ.
danymi statystycznymi z kilku ostatnich
lat udowadniał, że w tym roku niekorzystna dotychczas, zwyżkowa tendencja
uległa zmianie i wreszcie idzie ku lepszemu.

Mniej przestêpstw
W roku 2007 po raz pierwszy od kilku
lat policja w swoich statystykach mogła
odnotować nie wzrost, ale spadek liczby
przestępstw. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku było ich 160, podczas gdy
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przed rokiem w analogicznym okresie
odnotowano 201 przestępstw. Optymistyczna informacja dotyczy także liczby
nietrzeźwych kierowców zatrzymanych
przez policję. – W tym roku było ich tutaj
mniej niż w Grybowie. Obserwujemy
wyraźną poprawę – podkreślał szef grybowskiego komisariatu.
Lepiej jest niemal w każdej kategorii
przestępstw. Niezwykle uciążliwe włamania w ubiegłym roku były powodem zmartwień m.in. kierownictwa i pracowników
Gminnej Spółdzielni. Rok 2007, przynajmniej do chwili składania raportu przed
Radą Gminy, był pod tym względem wy-

Z bud¿etu Gminy Korzenna
przeznaczono 10 000 z³ na
wsparcie dla policji.
raźnie lepszy. Cieniem na, w sumie dość
pozytywnym pod względem bezpieczeństwa, wizerunku gminy, kładzie się jedynie incydent z Lipnicy Wielkiej, w której
podczas wakacji doszło do... napaści na
policjantów interweniujących w trakcie
imprezy gminnej. – Policjanci sami ocenili, że nie potrzeba im tam większego
wsparcia, dlatego było ich tylu, ilu było –
tłumaczył komisarz Kotala przypominając w tym kontekście o dotkliwej niedogodności, jaką na terenie gminy są problemy z łącznością za pomocą telefonii
komórkowej. Próba wezwania policji za
pomocą telefonu komórkowego z wykorzystaniem numeru 997 kończy się tutaj
często uzyskaniem połączenia z Nowym
Sączem lub Gorlicami, a czasem nawet
z... pogotowiem ratunkowym.

Zarzuty radnych
Nieco sielankowy obraz pracy policji na
terenie gminy „zburzyli” nieco niektórzy
radni. Radny Bulanda zarzucił policji w
Grybowie, że ogranicza liczbę policjantów
pracujących przy ochronie i zabezpieczaniu imprez masowych odbywających się
na terenie Gminy Korzenna wysyłając ich
chętniej gdzie indziej np. do obsługi meczów piłkarskich poza terenem gminy.
Wiktoria Apryasz przypomniała sytuację,
w której wezwany do złożenia zeznań jeden z mieszkańców gminy o umówionej
godzinie nikogo w komisariacie nie zastał.

Komisarz Kotala stara³ siê wyjaœniaæ
wszelkie w¹tpliwoœci.
Wątpliwości wzbudzała też sama obsada
personalna komisariatu policji w Korzennej zwłaszcza w kontekście absencji chorobowej, co podkreślać miał nawet sam
szef komisariatu w Korzennej.

Szybka replika
Kom. Dariusz Kotala wszelkie wątpliwości starał się rozwiewać od razu. Tłumaczył, że byłby bardzo niezadowolony, gdyby policjanci siedzieli w komisariacie. – Oni
muszą pracować w terenie, bo tam są problemy – argumentował przyznając jednak,
że terminy umówionych spotkań powinny
być dotrzymywane. W podnoszonym przez
radnych przypadku o wszystkim miał zadecydować los. – Policjanci zostali wezwani nagle do interwencji. Nie było już czasu
powiadomić o tym wezwanej osoby. Niestety, taki jest charakter naszej pracy i raz na
jakiś czas tego typu sytuacje się zdarzają –
wyjaśniał. Przypominał też, że policjanci
nie są przypisani na stałe do jednego terenu. W razie potrzeby mogą być wykorzystywani do pracy wszędzie, gdzie jest taka
potrzeba. Mecze piłkarskie są jednym z
przykładów tego typu interwencji. - Zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami
zwykle najmocniej zabezpieczane są spotkania o najwyższym stopniu ryzyka i nie
inaczej jest także u nas – dodawał. Zarzuty
dotyczące absencji chorobowej zbijał stanowczo wskazując, że w tym roku były to
wyłącznie sporadyczne przypadki.
(g)
ECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2007

ANALIZA
Jak g³osowali mieszkañcy naszej gminy?

ZWYCIÊZCA INNY
NI¯ W KRAJU
Wybory parlamentarne w Gminie Korzenna cieszy³y
siê mniejszym zainteresowaniem ni¿ przeciêtnie w
kraju. Do urn posz³o 5147 osób spoœród 9852
uprawnionych czyli 52,24 procent, podczas gdy w
kraju œrednia frekwencja wynios³a 53,88 procent.
Zdecydowan¹ wiêkszoœæ wyborców z naszej gminy
postawi³a na PiS, które uzyska³o ponad 55 procent
g³osów. W odró¿nieniu od wyników ogólnopolskich
drugie miejsce zaj¹³ PSL, który wyraŸnie (22,9
procent) pokona³ PO (12,25 procent). Rywalizacjê
o mandaty senatorskie z du¿¹ przewag¹ wygra³o
PiS, którego kandydaci – Stanis³aw Kogut i Tadeusz
Skorupa - zajêli w gminie dwa pierwsze miejsca
uzyskuj¹c przygniataj¹c¹ wiêkszoœæ g³osów.

powiatu nowosądeckiego była
także bardzo duża. Na swojej
liście był zdecydowanie najbardziej popularny do tego
stopnia, że w obwodzie w Bukowcu wszystkie głosy oddane na PSL (47) były głosami
oddanymi na Mieczysława
Kiełbasę. Relatywnie dobrze
wypadł też kandydujący z listy PiS Edward Ciągło, który
wprawdzie nie pochodzi z
Gminy Korzenna, ale będąc
jeszcze posłem LPR starał się
ją wspierać. Wyborcy najwyraźniej to docenili obdarzając
go największym zaufaniem po

dziej popularna okazała się w
Korzennej, gdzie głosowało
na nią 20 procent wyborców.
Ale i tutaj PiS był wyraźnie
górą gromadząc ponad 54
procent głosów. Prawdziwym
matecznikiem PSL-u okazał
się Bukowiec, gdzie ludowcy
zdobyli 54 procent głosów. W
bardzo przychylnej dla ludowców Lipnicy Wielkiej PSL
uzyskał 50,3 procent głosów.
Na drugim biegunie znalazła
się PO, która miała tu zdecydowanie najmniej zwolenników w całej gminie. Na ugrupowanie, które w kraju uzy-

W wyborach do Sejmu
najmniej zwolenników zyskała Polska Partia Pracy
(28 głosów), LPR (44 głosy)
i Samoobrona (75 głosów).
W 8 na 9 obwodów głosowania zwyciężało PiS. W jednym (Lipnica Wielka) PiS
musiał uznać wyższość PSLu. Słabo wypadła PO, która
tylko w obwodzie w Korzennej uzyskała drugi wynik po
PiS. W pozostałych okręgach znalazła się na miejscu
trzecim ustępując PiS-owi i
PSL-owi.
Biorąc pod uwagę indywidualne wyniki uzyskane przez

liderze listy Arkadiuszu Mularczyku. Wśród kandydatów
PO także „swój” człowiek,
Waldemar Olszyński, został
doceniony. W Korzennej i Jasiennej było to widoczne najbardziej, bo tam pokonał on
pierwszego na liście Andrzeja
Czerwińskiego.
Zwycięski w gminie PiS
największym poparciem cieszy się w Wojnarowej, gdzie
uzyskał 65,7 procent głosów.
W tym przypadku wysoka
frekwencja nie przyniosła korzyści PO, która zyskała
przychylność ledwie 9,4 procent wyborców. PO najbar-

skało ponad 40 procent głosów tutaj głosowało ledwie
2,5 procent głosujących.
Najbardziej obywatelską
postawą w gminie wykazali się
mieszkańcy Wojnarowej, gdzie
głosowało 59,6 procent uprawnionych. Najmniej zainteresowani losami kraju są w gminie mieszkańcy głosujący w
obwodzie w Bukowcu, w którym z prawa wyborczego skorzystało ledwie 38,5 procent
uprawnionych. Po części można to tłumaczyć relatywnie
dużą odległością części gospodarstw od komisji obwodowej.

kandydatów do Sejmu można
zauważyć wyraźną ochotę wyborców do popierania w pierwszej kolejności tych kandydatów, którzy są mniej lub bardziej związani z miejscem zamieszkania wyborców. Najlepszym tego przykładem jest
kandydujący z listy PSL Mieczysław Kiełbasa, który pochodzi z Lipnicy Wielkiej. W
swoim obwodzie jego wynik
był na tyle dobry, że pozwolił
PSL-owi wyprzedzić PiS. W
pozostałych obwodach liczba
głosów, jakie padły na Mieczysława Kiełbasę piastującego
obecnie funkcję wicestarosty
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Dosta³ lanie, by potem wygrywaæ

MISTRZ Z
Po pierwszym treningu pyta³ sam siebie: „Co
ja tutaj robiê?”. Niemi³osiernie obijany przez
doœwiadczonego rywala przez kilka dni
powraca³ do zdrowia i o ponownej walce
nawet nie myœla³. Dwa lata póŸniej z angielskiego Wocester wraca³ ju¿ jako
Mistrz Europy.
czasy Maciej Sikoński może
wspominać ze
śmiechem, ale
Łukaszowi nie
było do żartów.
Obity
ze
wszystkich
stron wychodził
z treningowej
sali w przeświadczeniu, że już nigdy
więcej... „Co innego
gimnastyka albo gry zespołowe.” – tłumaczył sam
sobie.

siłowe, wytrzymałościowe, technika i
walka... Trudno zliczyć te wewnętrzne
pojedynki, ale wiadomo, że nikt się podczas nich nie oszczędzał. Ojciec Łukasza osobiście mógłby o tym zaświadczyć. „Chińczyk się z ciebie robi” – dogadywał. Ciężka harówka musiała zostawić ślad, a liczba przyjętych ciosów

Ch³opak
z charakterem

£ukasz Michalik
Pierwsze kroki w sztukach walki nigdy nie są łatwe. Łukasz Michalik, nauczyciel wychowania fizycznego z Janczowej, niby to wiedział, ale dopiero na
własnej skórze przekonał się co to naprawdę znaczy. Pomógł Maciek Sikorski – pierwszy trener, sparing partner
i kolega, który na pierwszym treningu
wcale nie zachowywał się jak kolega ze
studiów.

Têgie lanie
Bez taryfy ulgowej obnażał wszystkie braki. Niskie kopnięcie, lewe proste, sierpowe, kopnięcia okrężne... Michalik raz po raz przekonywał się, że
sztuki walki to nie „fruwanie” w powietrzu znane z ekranów kin. O unikaniu ciosów nie miał wtedy większego pojęcia i większość znajdowała drogę do celu. W ataku – kompletnie surowy. – Ani lewej ani prawej ręki nie miał,
a kopnięć to już w ogóle – dziś tamte
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Nie potrafi wyjaśnić,
dlaczego po czterech tygodniach znowu pojawił
się na treningu, ale pewnie nie bez znaczenie
była ambicja. Głupio
tak byłoby żyć ze świadomością, że się przestraszył, że jest za
miękki, by stanąć i walczyć. – Ma charakter - komentuje Sikoński, który
chętnie znowu widział go w gronie trenujących. Nie przeszkadzało im, że sali
musieli szukać na własną rękę. Pomysł
uruchomienia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, gdzie studiowali, klubu z sekcją
karate kyokushin lub inną tego typu
dyscypliną spalił na panewce, to spróbowali inaczej. - Sami wynajęliśmy salę
– dopowiadają. Nieważne, że o profesjonalnych warunkach trudno było
mówić. Skoro się chciało ćwiczyć szkolna sala, jak choćby ta w „elektryku”,
musiała wystarczyć.

Chiñczyk czy co?
Przez ostatnie dwa lata przychodzili
tam razem najpierw trzy, a potem cztery razy w tygodniu. Każdy trening to
minimum półtorej godziny. Ćwiczenia

robiła swoje. Opuchnięta twarz, krwiaki, wszędzie pełno siniaków – cena za
podnoszenie umiejętności nie była
mała, ale warto było...

Nokaut w finale
Na turniej do Worcester organizowany przez federację WUMA, która
ECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2007

TEMAT NUMERU

w zawodowym światku sportów walki jest przedsionkiem do znanych na
całym świecie organizacji K1, Pride
czy MMA, jechał solidnie przygotowany. Z drogi nie zawróciła go nawet
doznana na krótko przed nim kontuzja. Naderwany miesień uda praktycznie uniemożliwił mu stosowanie
kopnięć, ale nie chciał odpuścić. W
debiutanckim starcie stanął przed
szansą rywalizacji o tytuł Mistrza
Europy.
W kategorii do 70 kg wśród 30 zawodników nie prezentował się najbardziej
okazale. Z wagą lewie 64 kg przy niektórych ze swoich przeciwników wyglądał na raczej słabszego fizycznie, ale
Maciek Sikoński nie przywiązywał do
tego wagi. Swoim spokojem pomagał

bez kłopotu wygrywając wyraźnie. Potem miało być trudniej. Po eliminacjach walki toczyły się systemem pucharowym i jedno potknięcie mogło zadecydować o wszystkim. Wytrzymał nie
tylko presję, ale i kask parzący w głowę jak licho i po trzech walkach mógł
się przygotowywać do finału.
W roli rywala – reprezentant gospodarzy. „Nie będzie łatwo” – pomyślał,
ale tym razem trochę się pomylił. W
finale turnieju znokautował przeciwnika... Spacerek? Bynajmniej. - Po powrocie do domu trzy dni dochodziłem do
siebie.

O TRENERZE

Z JANCZOWEJ
Pokazaæ Holendrom
Dziś znowu szlifuje formę. Praca –
trening, trening – praca – mniej więcej
w takim rytmie mijają mu kolejne dni.
Raz na jakiś czas kontuzja, chwila przerwy i znowu do roboty... W najbliższych
planach jest turniej w Grecji w marcu
przyszłego roku. Tam przeciwnicy będą
jeszcze mocniejsi. Tradycyjnie przyjadą
Holendrzy, którzy w tej dyscyplinie od
lat należą do najlepszych. Łukasz Michalik chce im pokazać, że w Polsce są
dla nich godni przeciwnicy.
(gp)
Maciek Sikoński

zwalczyć tremę. Napięcie rozeszło się po kościach zaraz
po pierwszym gongu. Kilka
dobrych ciosów pozwoliło
uwierzyć, że treningi zrobiły
swoje. Z kondycją żadnych
problemów. Trzy rudny po
trzy minuty każda wytrzymał

Treningowa codziennoœæ to ciê¿ka harówka.
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Sporty walki trenuje od 15 lat.
Zacz¹³ jako oœmiolatek bior¹c
siê najpierw za judo. Powody?
Jak u wszystkich ch³opaków w
tym wieku: efektowne filmy, gry
komputerowe, aura tajemniczoœci. Po judo przyszed³ czas na
karate, które d³ugo okazywa³o
siê mi³oœci¹ nieodwzajemnion¹.
Do 2004 roku przegra³ wszystko, co móg³ przegraæ, ale
wtedy karta siê odwróci³a i
przysz³y pierwsze sukcesy m.in.
w Mistrzostwach Polski. Potem
by³ znowu rok posuchy, ale rok
2006 wynagrodzi³ mu wszystko. Zdoby³ 14 ró¿nych mistrzowskich tytu³ów, wœród
których by³y trzy medale
Mistrzostw Œwiata odbywaj¹cych siê na Malcie. Tam te¿
zdoby³ tytu³ Mistrza Œwiata
federacji WUMA.
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EDUKACJA
Fina³ w ci¹gu trzech lat

Jeszcze w tym roku
monitoring w Korzennej

Sala dla Koniuszowej

Szko³a z
kamerami

Fundamenty maj¹
wkrótce przestaæ
straszyæ.

Jeszcze w tym roku Zespó³
Szkó³ w Korzennej bêdzie
wyposa¿ony w system
monitoringu. Taki jest
efekt akceptacji wniosku
samorz¹du o dofinansowanie tego przedsiêwziêcia z
bud¿etu pañstwa.
Gminy mogą się starać o pieniądze na ten cel w ramach ogólnopolskiego programu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Samorząd Korzennej korzystając z tej okazji
złożył w tym roku jeden wniosek
dotyczący szkoły w Korzennej.
Placówkę tę wybrano nieprzypadkowo. W ubiegłym roku podczas wizytacji szkoły przez tzw.
trójki Giertycha zwrócono uwagę, że właśnie monitoring mógłby być w przypadku tej szkoły
jednym z rozwiązań problemu
bezpieczeństwa, z którym szkoła
w ostatnich latach miewała kłopoty. Obok kradzieży miało tu
miejsce m.in. pobicie i rozbój, a
na terenie szkoły pojawiały się
czasem obce osoby.
Po uruchomieniu systemu monitoringu z tego rodzaju problemami łatwiej będzie sobie radzić.
Samorząd uzyskał na ten cel 12
tys. zł dofinansowania, a z własnego budżetu dołoży jeszcze 8
tys. zł. Suma ta wystarczy na instalację dobrej klasy sprzętu.
Szkołę wewnątrz i na zewnątrz
budynku obserwować będzie
osiem kamer, które rejestrować
będą obraz na nośnikach elektronicznych, a następnie będzie on
archwizowany. W razie potrzeby
materiał ten posłuży do identyfikacji sprawców ewentualnych
wykroczeń. Zgodnie z przyjętym
harmonogram system ma być zainstalowany do połowy grudnia.
W przyszłym roku gmina zamierza wystąpić o pomoc finansową na ten sam cel także dla innych szkół spełniających formalne warunki ubiegania się o
wsparcie. Najważniejszym z nich
jest liczba uczniów, która nie
może być mniejsza niż 200.
(p)
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W przysz³ym roku rozpocznie
siê budowa sali gimnastycznej
w Koniuszowej. Rada Gminy
Korzenna podjê³a uchwa³ê
umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê tej
inwestycji.
O budowie sali w Koniuszowej mówiło się od dawna, ale inwestycja nie mogła ruszyć na dobre. Postawiono przed
laty fundamenty, ale od tamtej pory
minął szmat czasu i miejsce budowy
zarosło już trawą.
Tym razem wydaje się, że sala gimnastyczna w Koniuszowej to realna
perspektywa. Samorząd postanowił

rozpocząć inwestycje już w przyszłym
roku. Budowa będzie kontynuowana
przez trzy lata, co ma pozwolić udźwignąć wysokie koszty inwestycji. Pierwotnie szacowano je na mniej więcej
2 mln zł, ale samorządowcy mają nadzieję, że uda się zejść poniżej tej
kwoty.
Dla szkoły w Koniuszowej to bardzo
dobra wiadomość. Z zewnątrz wygląda
ona wprawdzie na obiekt duży, ale fakty są takie, że wewnątrz miejsca jest
mało. Konieczność adaptacji jednej klasy na salę gimnastyczną skutkuje ciasnotą. Nowa sala gimnastyczna kłopot
rozwiąże.
(p)

Fina³ programu ekologicznego

ŒCIE¯KA Z TABLICAMI
Tablice informacyjne na trasie
ścieżki przyrodniczej w Bukowcu
zostały już ustawione. To ostatni
akord programu „Ja sem netoperek”, który współfinansowały Gmina Korzenna i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
O osobliwościach przyrody Bukowca informuje 10 tablic. Każda ma wymiar 70 cm x 90 cm, wyposażona jest
w zdjęcia, mapkę sytuacyjną oraz
wiadomości o oznakowanym obiekcie
oraz o florze i faunie występującej w
okolicy. Wszystkie wykonano z materiałów odpornych na działanie wa-

runków atmosferycznych, są kolorowe i dobrze widoczne. Umocowano je
na stałe zalewając je w ziemi betonem.
Montaż tablic był finałem projektu
„Ja sem netoperek”, którego celem było
przygotowanie ścieżki edukacyjnej i
materiałów informacyjnych na temat
rezerwatu w Bukowcu. Od strony merytorycznej zajęli się tym Jolanta i Dariusz Brończykowie.
Realizacja programu kosztowała w
sumie ok. 30 tys. zł. Większość kosztów
pokrył WFOŚ, resztę wyłożył budżet
gminy.
(p)
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EDUKACJA
Podwójne œwiêto w szkole w Korzennej

Nagrody dla dyrektorów
Oœmiu dyrektorów szkó³ odebra³o
nagrody podczas odbywaj¹cej siê
w Zespole Szkó³ w Korzennej
uroczystoœci z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania
z udzia³em emerytowanych nauczycieli oraz w³adz gminy i
przedstawicieli kuratorium oœwiaty, oficjalnie otworzono i poœwiêcono tak¿e gminn¹ sto³ówkê
przygotowuj¹c¹ prawie tysi¹c
darmowych posi³ków dla dzieci.

ki nie ma żadnego znaczenia, bo transport
specjalnym samochodem pozwala dostarczyć posiłki do szkół w ciągu kilku przedpołudniowych godzin.
Pomysł ten najwyraźniej przypadł do
gustu także Kuratorium Oświaty. – Nie
kryję, że rok temu po wyborach miałam
obawy jak będzie wyglądała oświata w

Œwiêto sta³o siê tak¿e okazj¹, by
oficjalnie otworzyæ i poœwiêciæ
sto³ówkê.

Ksiądz Stanisław Gancarz, proboszcz
parafii w Korzennej, ze swojej roli wywiązał się bardzo starannie.– Są tu gdzieś jeszcze jakieś zakamarki? – dopytywał żartobliwe zaglądając do każdego pomieszcze-

nia. Zarówno na nim jak i na pozostałych
gościach wyposażona w nowoczesny
sprzęt, nowa stołówka zrobiła wrażenie.
Chwalono wystrój, czystość i porządek
oraz efekty, jakie przynosi. Dzięki pozyskanym przez samorząd dotacji z budżetu
państwa w wysokości 1,2 mln zł prze cały
rok będą tu przygotowywane posiłki dla
dzieci z całej gminy. Odległość od stołów-

gminie, ale dzisiaj całkowicie się ich wyzbyłam. Jestem pod wrażeniem tego, co
się dla oświaty w gminie robi – mówiła Halina Wójcik, starszy wizytator kuratorium.
Reprezentantka oświatowych władz powodów do zadowolenia miała zresztą więcej. Wspólnie z wójtem Leszkiem Skowronem wręczyła osiem nagród dyrektorom szkół. Maria Kogut – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Janczowej – cieszyła się z nagrody kuratora. Pozostałe osoby (Dariusz Brończyk, dyr. SP
w Bukowcu, Grzegorz Kozakowski, dyr.
SP w Jasiennej, Kazimierz Gargula, dyr.

ZS w Koniuszowej, Tadeusz Turek, dyr.
ZS w Lipnicy Wielkiej, Marta Bielak, dyr.
SP w Łęce,. Jolanta Oleksy, dyr. ZS w Mogilnie, Maria Kantor, dyr. SP w Posadowej Mogilskiej) otrzymały nagrody Wójta Gminy Korzenna, które w tym roku
wyniosły 2 tys. zł.
Satysfakcję mogli też odczuwać emerytowani nauczyciele. Specjalne podziękowania za lata pracy usłyszeli m.in. od swojego dawnego wychowanka Wiesława
Kraconia, przewodniczącego Rady Gminy. Obecni uczniowie poza specjalnym
programem pokazującym wartość pedagogicznej pracy obdarowali ich także
kwiatami.
W imieniu nagrodzonych nauczycieli
wypowiadał się Kazimierz Gargula. W odczuciu niektórych zrobił to w zaskakującej formie. Dziękował za brak stałych w
takich okolicznościach opowieści o powołaniu nauczyciela i proponował, by w zamian za to lepiej pedagogom płacić.
(g)

Rozmowa _________________________________________________________________________ Kazimierz Gargula

SKANDALICZNE ZAROBKI
- Jak siê Pan czuje w roli autora kontrowersyjnej wypowiedzi podczas uroczystoœci z okazji Dnia Edukacji Narodowej?
- Nie dostrzegam nic kontrowersyjnego w mojej wypowiedzi.
- Powiedzia³ Pan mniej wiêcej tak: „Nie trujcie nam o powo³aniu tylko wiêcej nam zap³aæcie...”
- I tak dok³adnie uwa¿am. Przy takich okazjach mówi siê g³ównie o
powo³aniu nauczyciela, o misji... Tym razem nic takiego nie by³o i
bardzo dobrze siê sta³o. Nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e moja wypowiedŸ mo¿e byæ odebrana jako kontrowersyjna, nie by³o to moim
zamiarem. Chcia³em jedynie zwróciæ uwagê na skandaliczne zarobki
nauczycieli.
- To ile zarabia dyrektor, który tak stanowczo, publicznie
wyrazi³ swoj¹ opiniê o wynagrodzeniu nauczyciel?
- To nie chodzi o zarobki dyrektora, ale nauczycieli w ogóle. Nauczyciel po studiach rozpoczynaj¹cy pracê w szkole mo¿e liczyæ na 1218
ECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2007

z³ brutto plus dziesiêæ procent dodatku wiejskiego. Ja nalezê do
tej grupy, która ju¿ wiêcej w tym zawodzie mieæ nie mo¿e i trudno mówiæ tu o wysokich zarobkach. Zasadnicza pensja wynosi
2195 z³ brutto. Do tego dochodzi dodatek sta¿owy w wysokoœci
20 procent, dodatek wiejski – 10 procent i dodatek funkcyjny –
753 z³.
- Swoj¹ dezaprobatê wyrazi³ Pan podczas gminnej uroczystoœci, a samorz¹d pod wzglêdem kszta³towania pensji nauczycieli ma raczej ograniczone pole manewru.
- Faktycznie, samorz¹d niewiele mo¿e w tej sprawie, bo dysponuje tym, co otrzymuje z ministerstwa, ale na sali by³ tak¿e przedstawiciel kuratorium oœwiaty. Niektóre samorz¹dy zdecydowa³y
siê na zamykanie szkó³ i tam mo¿liwoœci s¹ wiêksze. U nas tego
nie by³o i trudno wygospodarowaæ wiêcej na p³ace. Problem mog³yby rozwi¹zaæ zmiany systemowe.
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EDUKACJA
Wojewódzki konkurs humanistyczny

PI¥TKA IDZIE DALEJ
Pięciu uczniów reprezentować
będzie naszą gminę w zaplanowanych na połowę stycznia przyszłego
roku eliminacjach rejonowych Małopolskiego Konkursu Humanistycznego. Do tej fazy konkursu z eliminacji szkolnych zakwalifikowano
765 uczniów z całego województwa
małopolskiego.
W pierwszym, szkolnym etapie uczniowie w całym województwie odpowiadali
na te same pytania, które oparte były na
obowiązkowym zestawie czterech lektur.
Znalazły się w nim dwa opowiadania Stanisława Lema, „Władca Lewawu” Doroty Terakowskiej i „Niekończąca się historia” Michaela Ende. Uczniowie musieli

wykazać się nie tylko znajomością lektur,
ale także ich analizą. Do ich zadań należało także przygotowanie wypracowania,
w którym musieli wykazać się umiejętnością pisania baśni. Sporo punktów
można było otrzymać także za interpretację tekstów.
W sumie można było uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do udziału w eliminacjach rejonowych zgodnie z regulaminem konieczne było zdobycie minimum
ponad połowy punktów możliwych do
uzyskania, ale równocześnie komisja do
eliminacji rejonowych mogła zakwalifikować co najwyżej 800 najlepszych uczniów.
W tym roku poziom rywalizacji był naprawdę wysoki. Aby znaleźć się w fazie
rejonowej konkursu należało uzyskać

minimum 51 punktów czyli 85 procent.
W naszej gminie ta sztuka udała się pięciu osobom.
Najlepiej z konkursowymi zadaniami
poradziła sobie Ewelina Gołąb ze Szkoły
Podstawowej w Łęce, która spośród
wszystkich uczniów obejmujących rejon
Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego została sklasyfikowana na drugim
miejscu. Poza nią mniej więcej w środku
100-osobowej grupy z naszego rejonu,
która walczyć będzie w kolejnym etapie,
miejsca w środku stawki zajęli: Łucja
Szlag ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Lipnicy Wielkiej, Monika
Kempa ze Szkoły Podstawowej w Łyczanej i Franciszek Samek ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu. Nieco dalsze miejsce zajęła Patrycja Matuszewska ze Szkoły Podstawowej w Siedlcach, ale ona także w eliminacjach rejonowych będzie miała szansę powalczyć o udział w finale
wojewódzkim.
(p)

Podsumowanie Janko Muzykanta

TAÑCZYLI DLA GOŒCI
Kilkudziesiêcioosobowa grupa
dzieci z Gminy Korzenna skorzysta³a z zajêæ prowadzonych w
ramach programu Janko Muzykant. Ich efekty podsumowano
podczas specjalnego spotkania w
szkole w Jasiennej, w którym
obok uczniów i nauczycieli
uczestniczyli tak¿e reprezentanci
Kuratorium Oœwiaty i samorz¹du.
Przypomnijmy, że jeszcze przed wakacjami do udziału w rządowym programie „Janko Muzykant 2007”, którego głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych
dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, zakwalifikowały się dwie szkoły
z naszej gminy. Szkoła Podstawowa w
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Trzycierzu zaproponowała program
„Spełniamy marzenia”, a szkoła w Janczowej projekt „Janko Muzykant bawi
się z nami w Janczowej”. Pierwsza z
wymienionych otrzymała wsparcie w
wysokości 6 tys. zł, druga - 5 tys. zł.
W Janczowej publicznie podsumowano realizację projektu. Gospodarze
na spotkanie z tej okazji zaprosili wizytatora Kuratorium Oświaty Halinę
Wójcik, zastępcę wójta Andrzeja Czarneckiego, przewodniczącego R ady
Gminy Wiesława Kraconia, radnego
Wiesława Trybucha, sołtysa Stanisława Hodorowicza, emerytowanych nauczycieli, pracowników szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców i Lucynę
Śliwę – prezesa Stowarzyszenia Janczowska Wspólnota.

Goście mogli się osobiście przekonać, że tego typu projekty mają sens.
Wycieczki do Krakowa, skansenu i
muzeum w Nowym Sączu, Bukowca i
Jamnej, a także zajęcia informatyczne i taneczne dały ciekawe efekty.
Dzieci opowiedziały o tym zresztą
same przygotowując na tę okoliczność specjalne prezentacje. Pokazały,
na przykład, jak nauczyły się tańczyć.
Grupa młodsza popisywała się krakowiakiem, grupa starsza - tańcem towarzyskim takim jak cha-cha i taniec
belgijski. Kto chciał wiedzieć więcej
mógł zapoznać się z dokumentacją
fotograficzną projektu, którą przygotowano wykorzystując sprzęt kupiony w ramach programu.
(g)
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HISTORIA
Rozmowa z Mieczys³awem Górk¹,
œwiadkiem tragicznych wydarzeñ z polskiej historii

KUL¥ PROSTO
W SERCE
- Dla Pana 13 grudnia to szczególna
data…W pamiêtnym dla Polski 1981
roku pracowa³ Pan w kopalni „Wujek”
bêd¹c œwiadkiem tragicznych wydarzeñ, jakie tam siê rozegra³y…
- Z chwil¹ og³oszenia stanu wojennego wyczuwa³o siê atmosferê napiêcia. Kopalnia
„Wujek” mieœci siê przy g³ównej ulicy i widzieliœmy sun¹ce jedne za drugim samochody milicyjne, potem milicja zamknê³a ruch
na tej ulicy i nikt nie móg³ siê ju¿ do nas
dostaæ, nawet rodziny nie mia³y takiej mo¿liwoœci.
- To by³o zwi¹zane z og³oszeniem strajku w kopalni.
- W nocy 13 grudnia internowano przewodnicz¹cego „Solidarnoœci” Ludwiczaka i zak³adowa „Solidarnoœæ”, do której jak wiêkszoœæ nale¿a³em, og³osi³a strajk okupacyjny. Domagaliœmy siê wypuszczenia Ludwiczaka na wolnoœæ. Zaczê³o siê to w poniedzia³ek od pierwszej zmiany, na której akurat pracowa³em i trwa³o do œrody. Siedzieliœmy tam trzy dni bez picia i jedzenia, podzieliœmy siê dy¿urami, ¿eby obserwowaæ
co siê bêdzie dalej dzia³o.
- Spodziewaliœcie siê ataku milicji,
ZOMO?
- Ruch przed kopalni¹, coraz to nowe si³y
milicyjne tworzy³y atmosferê napiêcia. Zak³adaliœmy, ¿e mog¹ wkroczyæ, dopuszczaliœmy myœl, ¿e mo¿e dojœæ do pacyfikacji.
- Nie by³o ¿adnych prób mediacji?
- Rozmawialiœmy z dyrekcj¹ na temat przerwania strajku, ale na realizacjê naszych
postulatów nie by³o szans.
- Szesnastego grudnia dosz³o do ataku. Jak to wygl¹da³o?
- Pada³ œnieg, by³o szaro i zimno…Najpierw
zablokowano ca³kowicie ulice, milicja przepêdzi³a wszystkich ludzi stoj¹cych przed kopalni¹: wjecha³o dzia³ko wodne i lali wod¹
wszystkich, których napotkali po drodze.
Potem wjecha³y czo³gi. W sumie by³o ich ze
czterdzieœci, robi³y wra¿enie… Równoczeœnie
forsowa³y trzy bramy, ja by³em na g³ównej.

S³ysza³em krzyk dzieci, ¿on i matek obserwuj¹cych z daleka to, co siê dzia³o …
- Broniliœcie siê?
- Zaczêliœmy siê wycofywaæ, ustawiaæ barykady… Spontanicznie ktoœ chwyci³
ceg³ê i rzuci³ w kierunku zomowców… Potem rzuca³
ju¿ ka¿dy, w sumie
„posz³o” ze trzy tysi¹ce cegie³, które le¿a³y
na placu… Niektórzy
rzucali te¿ granatami z
gazem ³zawi¹cym, które dolatywa³y do nas wystrzelone przez zomowców,
ale nic im nie mog³y zrobiæ. Oni strzelali z
karabinów na kilkadziesi¹t metrów, a my,
co? Jak daleko mo¿na by³o rzuciæ granat
rêk¹? Oni mieli wszystko: tarcze, pa³ki i gaz,
a z góry os³ania³ ich œmig³owiec. My nie mieliœmy nic, ale na trzeciej bramie ch³opaki
wziêli trzech zak³adników: jednego oficera
i dwóch zomowców. Najpierw ktoœ chcia³
ich od razu wieszaæ, ale inni uspokajali kolegów i do linczu nie dosz³o...
- Jak dosz³o do tragedii? Dlaczego zaczêli strzelaæ?
- Starcie trwa³o gdzieœ od dziesi¹tej przez
cztery godziny. Ko³o czternastej pad³y strza³y, chocia¿ ja samego odg³osu strza³ów nie
pamiêtam. Dopiero, gdy trafi³em na punkt
opatrunkowy zobaczy³em rannych, krew siê
la³a, ludzie krzyczeli z bólu…Razem z innymi transportowa³em rannych… Bardzo
cierpieli, uk³adaliœmy ich w jednym miejscu.
Obok, przykryte p³aszczami, le¿a³y zw³oki.
Wœród zabitych by³ Zyszek Wilk, mój kolega, z którym dzieñ wczeœniej gadaliœmy do
drugiej w nocy. Dosta³ wizê do Ameryki…
„Dobrze, ¿e sobie biletu nie kupi³em, bo
bym teraz nie pojecha³…” – mówi³. Dosta³ w samo serce…
- Œmieræ górników zakoñczy³a pacyfikacjê, ale nawet w obliczu tragedii nie
chcieliœcie ulec…
- Zaczê³y siê rozmowy o rozejmie. Zgodziliœmy siê odst¹piæ od strajku, ale pod warun-
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Mieczys³aw Górka mieszka w Posadowej Mogilskiej, w 1981 roku pracowa³ w kopalni
„Wujek”. Podczas tragicznych wydarzeñ 16
grudnia 1981 roku wraz z kolegami odpiera³
ataki zomowców, patrzy³ na œmieræ kolegów,
by³ œwiadkiem jak komunistyczna w³adza z
broni¹ w rêku „rozmawia³a” z narodem. Mia³
wówczas 24 lata, do kopalni trafi³ przez przypadek szukaj¹c pracy. Koledzy mówili, ¿e tam
s¹ dobre zarobki, to siê zg³osi³. Dziœ z tamtych lat pozosta³y mu pami¹tki: dokumenty,
fotografie…Ze swoimi dzieæmi odwiedza pomnik pomordowanych.
kiem, ¿e o wydarzeniach w kopalni „Wujek” zostanie powiadomiona opinia publiczna za poœrednictwem telewizji. Faktycznie, informacja siê pojawi³a, ale zmanipulowana. Podawali, ¿e to górnicy zaatakowali milicjê…
- Mogliœcie uczestniczyæ w pogrzebie zamordowanych?
- Nie. To by³y bardzo skromne, ciche ceremonie z udzia³em w³¹cznie
najbli¿szej rodziny. W³adza ba³a siê, ¿eby pogrzeb nie sta³ siê pocz¹tkiem manifestacji.
- Po latach œledzi³ Pan zapewne proces w sprawie pacyfikacji kopalni „Wujek”. Jakie refleksje nasuwaj¹ siê w zwi¹zku z jego przebiegiem?
- Dla mnie sprawa by³a ewidentna. Wiadomo, kto by³ zomowcem, a
kto wydawa³ im rozkazy. Mimo to problem z ustaleniem winnych
by³ ogromny. Ja ju¿ nie wierzê, ¿e kiedykolwiek winni zostan¹ ukarani.
strona
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SPORT
Biegi prze³ajowe

SUKCESY NASZYCH
REPREZENTANTÓW
Sporo powodów do zadowolenia przysporzyli nam reprezentanci Gminy Korzenna
rywalizuj¹cy w biegach prze³ajowych w
Mistrzostwach Powiatu Nowos¹deckiego
i Mistrzostwach Województwa Ma³opolskiego. Czterech z nich w zawodach
powiatowych zajmowa³o miejsca w
pierwszej trójce, a tradycyjnie najlepszy
w gminie Krzysztof Tarasek zosta³
wicemistrzem województwa.

WYNIKI

Do zawodów powiatowych awansowali ci zawodnicy, którzy podczas zawodów gminnych pokaza-

ZAWODY POWIATOWE – SZKO£Y PODSTAWOWE
Klasy VI – ch³opcy (dystans 1000m)
I miejsce - Tarasek Krzysztof (SP Posadowa Mogilska)
VIII miejsce - Janusz Kocio³ek (SP Mogilno)
Klasy VI – dziewczyny (dystans 800m)
III miejsce - Oleœ Jolanta (SP Mogilno)
Klasy V – ch³opcy (dystans 1000m)
III miejsce - Rados³aw G¹gor (SP Koniuszowa)
Klasy IV – dziewczyny (dystans 800m)
IX miejsce Karolina Jarosz (SP Mogilno)
ZAWODY POWIATOWE – GIMNAZJUM
Klasy III – dziewczyny (dystans 1000m)
I miejsce – Dorota Zwolennik (Gimnazjum w Mogilnie)
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO
(MIEJSCA ZAWODNIKÓW Z NASZEJ GMINY)
2 miejsce Krzysztof Tarasek (131 startuj¹cych)
13 miejsce Rados³aw G¹gor (139 startuj¹cych)
17 Dorota Zwolennik (135 startuj¹cych)
67 miejsce Oleœ Jolanta (133 startuj¹cych)
81 miejsce Janusz Kocio³ek (131 startuj¹cych)

W drugim rzêdzie od lewej stoj¹: Barbara Kubiak – nauczyciel wychowania
fizycznego w Posadowej Mogilskiej, Franciszka Tarasek – nauczyciel
wychowania fizycznego w Koniuszowej, Jan Oleksy – nauczyciel wychowania
fizycznego w Mogilnie, Janusz Kocio³ek- uczeñ kl. VI SP w Mogilnie. W
rzêdzie pierwszym od lewej stoj¹:Krzysztof Tarasek – uczeñ kl. VI SP w
Posadowej Mogilskiej, G¹gor Rados³aw – uczeñ V kl. SP w Koniuszowej,
Zwolennik Dorota – uczennica kl. III a Gimnazjum w Mogilnie, Jolanta Oleœ –
uczennica kl. VI SP w Mogilnie
li, że mogą reprezentować gminę na dobrym poziomie. Wybór okazał się
trafny. Podczas zawodów odbywających się w Kadczy, gdzie na starcie pojawili się najlepsi biegacze z całego powiatu, ekipa Gminy Korzenna pokazała, że jest naprawdę groźna. Awans do zawodów wojewódzkich uzyskało pięciu zawodników.
W odbywających się w Nowym Targu Mistrzostwach Województwa Małopolskiego zawodnicy z Gminy Korzenna także mocno zaznaczyli swoją obecność. Spośród pięciu startujących jeden wrócił z tytułem wicemistrza województwa, a dwie osoby zajęły miejsca w drugiej dziesiątce w stawce liczącej
ponad 130 zawodników.
(g)

4 PODWÓJNA ROLA PI£KARZA
Pytania do Krzysztofa W³odarza, by³ego zawodnika Or³a Wojnarowa

- Nie czu³ siê Pan trochê dyskomfortowo opuszczaj¹c Or³a
Wojnarowa?
- Zmiana barw klubowych to nic szczególnego dla pi³karza.
- Pod warunkiem, ¿e nie jest – jak Pan – równoczeœnie
cz³onkiem zarz¹du klubu. Odchodz¹c z klubu nie zachêca
Pan innych do trenowania w dru¿ynie Or³a.
- No tak, pod tym wzglêdem to mo¿e nie jest najbardziej szczêœliwa sytuacja, ale nie by³o to moim zamierzeniem. Ja myœla³em o przejœciu tylko ze wzglêdów sportowych.
- Ostatecznie jednak nie wysz³o to najlepiej.
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- Zgadzam siê, ale przecie¿ wielu ch³opaków zmienia³o kluby i
nie by³o problemu. Dlaczego ja tego nie móg³bym zrobiæ.
- Koledzy nie zasiadali w zarz¹dzie klubu. Mo¿e gdyby
Pan z tej funkcji zrezygnowa³, to by nie by³o ¿adnych
kontrowersji.
- Faktycznie, mo¿e by to lepiej wygl¹da³o, ale na razie o tym nie myœlê. W koñcu wczeœniej gra³em wy³¹cznie dla Or³a, mimo ¿e by³y propozycje z innych klubów. Nie korzysta³em z nich, teraz postanowi³em
zmieniæ klimat, ale w dalszym ci¹gu jestem zwi¹zany z Or³em i mam z
tym klubem bardzo dobre skojarzenia ¿ycz¹c mu jak najlepiej.
ECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2007

SPORT
Halowa mini pi³ka no¿na

ZWYCIÊSKIE MOGILNO
Szkoła Podstawowa w Mogilnie zwyciężyła w gminnym turnieju w halowej piłce nożnej odbywającym się w
Zespole Szkół w Korzennej. Do rywalizacji chłopców z klas IV-VI przystąpiły reprezentacje siedmiu szkół. Mecze rozgrywano systemem „każdy z
każdym” w dwóch grupach. Z truda-

mi turnieju najlepiej poradzili sobie
młodzi piłkarze z Mogilna, za który-

Dru¿yna SP Mogilno wystêpowa³a w sk³adzie: Ogorza³ek Dawid, Jeliñski Mateusz,
Piksa Szymon, Rucha³a Wojciech, Filipowicz Dawid, Bielak Mateusz, Szlag Dominik, Pogwizd Kacper, Porêba Pawe³

mi znaleźli się gospodarze turnieju.
Miejsce na podium zajęła także drużyna SP Posadowa Mogilska. Na kolejnych miejscach znalazły się zespoły
reprezentujące SP w Trzycierzu, SP w
Koniuszowej, SP w Wojnarowej, SP w
Jasiennej.
(p)

Tenis sto³owy

Do dwóch przegranych
Mogilno, Lipnica Wielka i Posadowa Mogilska mog¹ poszczyciæ siê najlepszymi zawodnikami w tenisie sto³owym. Podczas
gminnego turnieju, który rozegrano w
Lipnicy Wielkiej to w³aœnie reprezentanci
szkó³ z tych so³ectw spisali siê najlepiej
uzyskuj¹c kwalifikacje do zawodów miêdzygminnych.

Zwyciêzcy Gminnego Dru¿ynowego Turnieju Tenisa Sto³owego ch³opcówzespó³ z Mogilna i Lipnicy Wielkiej

WYNIKI

Na stołach w Lipnicy Wielkiej zmagali się ze sobą
uczniowie klas IV-VI. W kategorii chłopców swoje drużyny wystawiło sześć szkół, z których każdą reprezentowały po dwa zespoły. Wśród dziewczyn rywalizacja była nie mniej zacięta. W sumie zagrało 11 zespołów. Zarówno wśród dziewczyn jak i wśród chłopców turniej rozgrywano systemem do dwóch przegranych. Najlepiej z jego trudami poradzili sobie reprezentanci trzech szkół, z których szczególne powody
do zadowolenia ma szkoła w Posadowej Mogilskiej. W
kategorii dziewczyn dwa pierwsze miejsca zajęły właśnie zespoły z tej szkoły występujące w składzie: Daria Bacia i Aneta Filip oraz Jowita Bacia i Karolina

ch³opcy
I SP Mogilno I (Szlag Dominik , Bielak Mateusz)
II SP Lipnica Wielka I (Cygnarowicz Daniel, Gruca Krzysztof)
III SP Posadowa Mogilska I (Filip Maciej, Tarasek Krzysztof)
IV SP Janczowa II (Matusik £ukasz, Trybuch Marcin)
V – VI SP Koniuszowa I (Janiszewski Dominik, Bielak Jakub), SP Posadowa
II (Su³owicz Dawid, Gniadecki Grzegorz)
VII – VIII SP Mogilno II (Ogorza³ek Dawid, Paciorek Damian, Bugara Kamil),
SP Lipnica W. II (W¹tlikiewicz Mateusz, Wolak Mateusz )
IX – XII SP Janczowa I (Klimek Dawid, Zubrzycki Artur ), SP £yczana I (Grêblowski Piotr, Górowski Kamil, Œwierad Piotr ), SP £yczana II (Oracz Daniel,
Gwi¿d¿ Ireneusz, Pociecha Andrzej), SP Koniuszowa II (G¹gor Rados³aw,
Kocio³ek Mateusz ,

dziewczyny
Zwyciêzcy Gminnego Dru¿ynowego Turnieju Tenisa
Sto³owego dziewcz¹t - zespó³y I i II z Posadowej
Mogilskiej
Wargoła. Równocześnie obydwie pary zyskały kwalifikację do zawodów międzygminnych. Rywalizację
chłopców wygrali reprezentanci SP w Mogilnie: Dominik Szlag i Mateusz Bielak, a drugie miejsce zajęli
Daniel Cygnarowicz i Krzysztof Gruca z SP w Lipnicy Wielkiej. Oni też zostali zakwalifikowani do zmagań na kolejnym szczeblu rozgrywek.
(p)
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I SP Posadowa Mogilska II (Bacia Daria, Filip Aneta)
II SP Posadowa Mogilska I (Bacia Jowita, Wargo³a Karolina)
III SP Janczowa I (Hodorowicz Joanna, Pêksa Iwona)
IV SP Mogilno I (Jasiñska Karolina, Biskup Agnieszka, Oleœ Jolanta)
V – VI SP Koniuszowa II (Hatlaœ Klaudia, G¹dek Natalia), SP Janczowa II
(Niedzielska Izabela, Pêksa Urszula)
VII – VIII SP Mogilno II (Kasprzak Paulina, Waligóra Alicja, Gnylewicz Ewelina), SP Lipnica I (¯arowska Monika, Rusek El¿bieta)
IX – XI SP Lipnica II (£atka Ewa, Mucha Paulina, Zarzycka Anna), SP Koniuszowa I (Adamczyk Ewelina, Michalik Ma³gorzata), SP £yczana (Kempa
Monika, Matusik Alicja, Oracz Agata)
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ROZMAITOŒCI

Bank w Lipnicy

Gratulacje za konkurs

Sukces
so³tysów
Bardzo dobrze wypadli sołtysi z naszej
gminy startujący w organizowanym przez
Sądecką Fundację Rozwoju Wsi i Rolnictwa konkursie na najlepszego sołtysa powiatu nowosądeckiego. Wszyscy trzej zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce. Od samorządowych władz otrzymali listy gratulacyjne.

Bank Spółdzielczy w Korzennej
zbliża się coraz bardziej do ludzi. W
Lipnicy Wielkiej do dyspozycji jest
już filia, w której z wyjątkiem podpisywania umów kredytowych, można załatwić wszystko.
Bank przejął lokal zajmowany dotychczas przez pocztę, która w całym kraju
likwiduje wiele punktów mieszczących się
na wsi. Bankowi w to graj. Lokal wynajmowany od Gminnej Spółdzielni znajduje się w tym samym obiekcie, co sklep
usytuowany w pobliżu szkoły.
Pilotażowo jest czynny od godziny 7 do
11. – To dogodna pora dla mieszkanców,
którzy odprowadzając dzieci do szkoły
będą mogli przy okazji załatwiać sprawy
finansowe – wyjaśniono nam w banku. W
razie potrzeby godziny pracy filii będą

mogły być zmieniono w ten sposób, by
było to najwygodniejsze dla klientów.
(p)
W filii pracuje jedna osoba.

Prezent od komisji

PACZKI DLA NAJM£ODSZYCH

Wies³aw Kracoñ w pe³ni zas³u¿y³ na
gratulacje i kwiaty.
Najwyższe, drugie miejsce, zajął Wiesław Kracoń – sołtys Jasiennej sprawujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady Gminy Korzenna. Wysoko znalazł się także Stanisław Michalik z Lipnicy Wielkiej, który był piąty oraz Stanisław Hodorowicz z Janczowej sklasyfikowany na VII miejscu.
(gp)

Sprostowanie
We jednym z poprzednich numerów w
rubryce poświęconej najlepszym uczniom
napisaliśmy błędnie o… Aleksandrze
Wrończyk, podczas gdy faktycznie chodziło o Aleksandrę Brończyk. Jak to się stało? Komputer raczy wiedzieć, bo to on
zaakceptował nazwisko Wrończyk nijak
nie chcąc przyjąć do wiadomości, że ma
być… Brończyk. Nasza wina polega na
tym, że komputera nie udało nam się
przekonać.
Na domiar złego zaniżyliśmy wynik
sprawdzianu dla klas VI szkoły w Bukowcu. Podaliśmy (bazując na źródłach kuratoryjnych), że średnia wyniosła tam 27
punktów, a faktycznie była wyższa – 28,6
punktu.
Czytelników i zainteresowanych za
pomyłkę przepraszamy.
Redakcja „Echa Korzennej”
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Uœmiechniête twarze i serdeczne podziêkowania to najpiêkniejsza nagroda, jak¹
mogli otrzymaæ od dzieci cz³onkowie
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Dla 45 dzieci z terenu ca³ej gminy w wieku od 7 do 12 lat przygotowali niespodziankê na œwiêtego Miko³aja. Paczki z ³akociami trafi³y do najbardziej potrzebuj¹cych dzieciaków, którym
los ju¿ od najm³odszych lat nie szczêdzi³

ciê¿kich doœwiadczeñ. W Korzennej mogli
od trosk choæ przez chwilê odpocz¹æ. Œwiêty Miko³aj, w rolê którego wcieli³ siê udanie Grzegorz Krasiñski, dyrektor Centrum
Kultury, obdarowa³ ich sowicie. S³odka zawartoœæ paczek bardzo siê spodoba³a. Do
tego stopnia, ¿e przynajmniej w niektórych
przypadkach zosta³y one bardzo szybko
opró¿nione.
(p)

Najpierw koncepcja, potem (byæ mo¿e) pieni¹dze

£ADNIEJSZE WSIE?
Trwaj¹ prace nad przygotowaniem
koncepcji rewitalizacji centrum Ja- Taki obiekt mo¿e stan¹æ w Jasiennej
siennej. Opracowanie projektu to
warunek ubiegania siê o pieni¹dze z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Gra jest warta świeczki, bo uzyskać można maksymalnie pół miliona złotych. Spoza budżetu gminy
można otrzymać dofinansowanie,
które pokryje nawet 75 procent kosztów. W ramach inwestycji obejmującej rewi- już w przygotowaniu, ale tutaj ze względu
talizację centrów wsi można m.in. budować na szerszy zakres potencjalnych prac gmina
chodniki, montować nowe oświetlenie, bu- będzie się mogła ubiegać o pieniądze z Madować boiska sportowe, elementy małej ar- łopolskiego Regionalnego Programu Operachitektury (np. altanki, ławki itp.), miejsca cyjnego.
Na razie trudno cokolwiek pewnego porekreacyjne.
Jasienna zostały wskazana jako pierwsza, wiedzieć o tym, czy gmina uzyska wsparcie
Lipnica Wielka jest w trakcie realizacji, a w spoza budżetu czy też nie. Decyzja należeć
dalszym etapie koncepcje rewitalizacji po- będzie do ekspertów, którzy oceniać będą
wstaną także z myślą o innych miejscowo- wnioski złożone z całego województwa.
(p)
ściach. W przypadku Korzennej projekt jest
ECHO KORZENNEJ listopad - grudzieñ 2007
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nasza migawka

Z OSTATNIEJ STRONY
KURTYNA W GÓRÊ

UCZNIOWIE
ŒLUBOWALI

MOJA PASJA:
Gotowanie z jednoczesnym
u¿yciem wszystkich przypraw
jakie s¹ w domu.
MOJA ZMORA:
Ogromny apetyt, szczególnie
w weekendy.

Przybywa pełnoprawnych uczniów w naszej gminie. Podczas tradycyjnych uroczystości związanych ze ślubowaniem pierwszoklasistów w szkołach w Jasiennej i w Łęce nie
brakowało gości specjalnych. Obok reprezentacji Kuratirum Oświaty w osobie starszej wizytator Haliny Wójcik byli także m.in. wójt
Leszek Skowron i przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kracoń. Była część artystyczna,
słowa ślubowania i tradycyjne pasowanie na

MOJA MA£A OJCZYZNA:
Przytulny gabinecik na piêterku NAJLEPSZEGO Banku
Spó³dzielczego w Korzennej
(bo jedynego).
MOJE MARZENIE:
Aby pierwszym s³owem wypowiedzianym przez moj¹ wnusiê by³o s³owo „dziadek”.
MOJE S£ABOŒCI:
Oczywiœcie s³aboœæ do ¿ony :)
i wnusi.

list do wójta

(p)

663

ucznia z wykorzystaniem odpowiednich rekwizytów. Rodzice nie kryli wzruszenia, a
samorządowcy radości, bo dzieci w szkole są
dzisiaj na wagę złota. Bez nich los szkół bywa
zagrożony, a sołectwa coraz bardziej się starzeją. Nie dziwi w tej sytuacji, że ceremonia
musi mieć odpowiednią rangę. Nowo upieczonym uczniom życzymy, by kolejne lata spędzone w szkole pomogły im zdobyć taką wiedzę, która w dorosłym życiu umożliwi im
spełnianie swoich marzeń.

liczba numeru

MÓJ NAJSZCZÊŒLIWSZY DZIEÑ
W ¯YCIU:
To tajemnica poliszynela!

Imiê i nazwisko:
Antoni Klimontowski
Miejsce pracy:
Bank Spó³dzielczy
Oddzia³ w Korzennej
Wiek: 50
Rodzina: ¿ona, 3 synów, synowa i wnuczka
Miejsce zamieszkania:
Korzenna
Samochód:
Skoda Octavia

Tylu mieszkañców Gminy Korzenna wed³ug stanu na 6
grudnia nie z³o¿y³o jeszcze wniosku o wymianê starego
dowodu osobistego na nowy. Obowi¹zku dope³ni³o ponad 9 tysiêcy osób. Maruderzy mog¹ liczyæ na przychylnoœæ samorz¹du w tym sensie, ¿e w razie ewentualnych
kolejek godziny urzêdowania zostan¹ wyd³u¿one. Szacuje siê jednak, ¿e nie wszyscy zdecyduj¹ siê na wymianê.
W tej grupie mog¹ siê znaleŸæ osoby zaawansowane wiekowo i ci, którym stan zdrowia nie pozwala na to, by wybraæ siê do urzêdu. Samorz¹dowi urzêdnicy przypominaj¹,
¿e i w takich sytuacjach mo¿e siê znaleŸæ wyjœcie. Wystarczy zg³osiæ problem do urzêdu.

Podziękowania od biskupa Kalety
List od biskupa Janusza Kalety otrzymał Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron. Administrator apostolski Atyrau w Kazachstanie dziękuje w nim za zaproszenie do udziału w dożynkach
gminnych, które odbyły się latem w Korzennej.
Wójt Skowron odczytał treść listu publicznie podczas sesji Rady Gminy w Korzennej uznając, że
słowa biskupa dotyczą całego samorządu. W przygotowanie dożynek zaangażowana była spora
grupa osób, dzięki czemu ich oprawa mogła się podobać. Do gustu przypadła najwyraźniej
także księdzu biskupowi Januszowi Kalecie, który pochodzi z Janczowej. Hierarcha skorzystał z
zaproszenia władz samorządowych i był jedną z głównych postaci uroczystości. Wierni mogli
uczestniczyć w odprawianej przez niego mszy świętej i wysłuchać jego kazania.
Wdzięczny za gościnę ksiądz biskup oficjalnie podziękował za przyjęcie przesyłając list w tej
sprawie do wójta. Podkreślał w nim serdeczność ludzi oraz ich przywiązanie do wartości
religijnych, a także zapewniał o swojej modlitewnej pamięci.
(p)
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