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LUDZIE

Z DRUGIEJ STRONY

Kinga Nikiel - Gimnazjalistka z klasy II a Zespo³u Szkó³ w Korzennej sprawi³a sobie nie lada
prezent uzyskuj¹c tytu³ laureata kurator yjnego konkursu „WW – Wiem wiêcej”. Dziêki temu nie
musi siê mar twiæ o to, czy uda siê jej dostaæ do wybranej szko³y ponadgminazjalnej czy te¿ nie.
Bêd¹c laureatem ma wstêp do takiej szko³y, jak¹ sobie wybierze bez wzglêdu na obowi¹zuj¹ce w
niej wewnêtrzne kr yteria. W tym roku szkolnym Kinga uczestniczy³a równie¿ w konkursie histor ycznym, matematycznym oraz jêzyka angielskiego. Ma przy tym czas na dzia³alnoœæ spo³eczn¹
pe³ni¹c funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego klasy i uczestnicz¹c w przygotowywaniu imprez klasowych. Jest cz³onkiem m³odzie¿owej dru¿yny OSP w Korzennej. Nie brakuje jej tak¿e zdolnoœci
plastycznych. Bierze udzia³ w konkursach, a jej dekoracje zdobi¹ szkolne gazetki. S³u¿y te¿ innym
pomoc¹ w nauce.
ROZMOWA ______________________ EWA JUREK

Pomoc od dzieci

JESTEM ZADOWOLONA

Szkolna
Caritas
Paczki dla ubogich, wizyty na
święta u samotnych, prezenty
dla chorych – to tylko część szerokiej działalności szkolnego oddziału Caritas działającego w
Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej. W pracę tej instytucji angażuje się kilkadziesiąt dzieci, co
– jak podkreślał dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Ryszard Podstołowicz – czyni ją największym
szkolnym oddziałem w diecezji.
W ubiegłym roku należało do
niej 70 dzieci, w tym roku aktywnie działa 38 osób. Pracy nie
brakuje, ale szczególnie dużo
jest jej w okresach świąt. W tym
czasie dzieci chodzą ze stroikami do chorych i samotnych, odwiedzają dzieci niepełnosprawne. W dzień świętego Mikołaja
roznoszą nawet kilkadziesiąt
paczek, które przygotowują z
własnych prezentów. Opiekująca się organizacją Barbara
Łatka nie ma wątpliwości, że to
doskonała metoda wychowawcza. Dzieci pomagające od najmłodszych lat innym, w życiu
dorosłym raczej także nie pozostaną obojętne wobec ludzi potrzebujących wsparcia.
(p)

ECHO KORZENNEJ
Wydawca: Centrum Kultury
w Korzennej.
Redaktor naczelny:
Grzegorz Pulit
Redakcja:
Gamar s.c., tel. 0-509 539 311,
e-mail:grzegorzpulit@gamar.net.pl
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie
odpowiada, tekstów nie zamówionych nie
zwracamy, redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów
oraz zmiany ich tytułów.

strona

2

- Z jakimi uczuciami koñczy³a Pani tegoroczne negocjacje p³acowe z samorz¹dem?
- Generalnie jestem zadowolona. Samorz¹d ma wp³yw
tylko na niewielk¹ czêœæ wynagrodzenia czyli dodatek
motywacyjny i dodatek za wychowawstwo, a pod tym
wzglêdem uda³o siê uzyskaæ, to co sobie zak³adaliœmy.
- Co siê zmieni³o?
- Dodatek za wychowawstwo zosta³ podniesiony z 40 z³otych na 70 z³otych, a dodatek motywacyjny ze 105 z³otych na 120 z³otych. To przyzwoita stawka jak na mo¿liwoœci gminy. Nie ma co narzekaæ.
- Brzmi to doœæ sielankowo…
- Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku tak¿e uda siê coœ
jeszcze uzyskaæ i wtedy bêdzie znowu powód do zadowolenia. Dzisiaj na sercu le¿y mi uposa¿enie pracowników obs³ugi. Wprawdzie uda³o siê uzyskaæ dla nich podwy¿kê w wysokoœci 5 procent, ale zbieg³o siê z podniesieniem wysokoœci p³acy minimalnej i wysz³o na to, ¿e
bez naszych zabiegów te¿ by to otrzymali.
- W przysz³ym roku o co zwi¹zek bêdzie walczy³
przede wszystkim?
- Moim marzeniem jako zwi¹zkowca jest poprawienie
sytuacji materialnej pracownikom obs³ugi w taki sposób,
by nie by³o ju¿ wiêcej potrzeby wyrównywania im wynagrodzenia do poziomu p³acy minimalnej. Tak byæ nie

Ewa Jurek jest nauczycielem w Zespole Szkó³ w Lipnicy Wielkiej i prezesem Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego
mo¿e i wierzê, ¿e w³adze samorz¹dowe tak¿e podziel¹
ten pogl¹d w trakcie nastêpnych negocjacji.

S£ODKA LEKCJA DEMOKRACJI
W Gminie Korzenna nauka
demokracji trwa od najm³odszych lat. Przedszkolaki,
które odwiedzi³y radnych
podczas obrad, wizyty chyba
nie bêd¹ ¿a³owaæ. Nie doœæ,
¿e samorz¹dowcy byli
bardzo zdyscyplinowani
podczas okolicznoœciowego
wystêpu, to jeszcze na
koniec obdarowali goœci
³akociami. O skutecznoœæ
takiej s³odkiej lekcji demokracji mo¿na byæ raczej
spokojnym…
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WYDARZENIA
Wysoka frekwencja podczas pierwszej akcji

Lepsze warunki
do uprawiania sportu

Sztuczne
boisko
Najprawdopodobniej
w
połowie
czerwca
uczniowie Zespołu Szkół
w Mogilnie będą się cieszyć z boiska o sztucznej
nawierzchni. Przetarg
na jego wykonanie został już rozstrzygnięty i
zwycięska firma niebawem przystąpi do pracy.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie mniej więcej
450 tys. zł, a blisko połowę
tej kwoty (200 tys. zł) gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu. Za tę kwotę
urządzone zostanie boisko
z nawierzchni poliuretanowej imitującej trawę. Wyznaczone na nim zostaną
boiska do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę
oraz do tenisa. W ramach
przetargu boisko będzie
wyposażone w elementy
stałe takie jak bramki czy
słupki. Budowa ogrodzenia
planowana jest systemem
gospodarczym.
Głównym walorem takiej
nawierzchni jest jej trwałość. Wykonawca udziela na
swoją pracę gwarancji na
okres 5 lat. Boisko powinno jednak służyć znacznie
dłużej, o ile tylko będzie
właściwie eksploatowane.
Jest bardzo odporne na
działanie warunków atmosferycznych i można z niego
korzystać niemal o każdej
porze roku, jeśli tylko nie
umożliwia tego leżący
śnieg.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonawca
powinien zakończyć roboty
w połowie maja. Do dyspozycji uczniów obiekt powinien być gotowy najdalej
miesiąc później.
Dla szkoły w Mogilnie będzie to z pewnością ważne
wydarzenie. Dziś dysponuje ona jedynie salą gimnastyczną nie mając żadnego
obiektu na zewnątrz do
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.
(g)

UDANY DEBIUT
KRWIODAWCÓW
Mianem udanego debiutu mo¿na nazwaæ
pierwsz¹ w Korzennej
akcjê honorowego
oddawania krwi. Na
inicjatywê OSP w Korzennej odpowiedzia³o
blisko 50 osób czyli dwa
razy wiêcej ni¿ zak³ada³y pielêgniarki, które
obs³ugiwa³y dziesi¹tki
podobnych akcji.
Pomysł uruchomienia w
Korzennej honorowego krwiodawstwa zrodził się spontanicznie. Podczas zebrania
OSP ktoś rzucił hasło, a reszta chętnie je podchwyciła po-

25 osób, to będzie bardzo dobrze. Zgłosiło się 49. Frekwencja była na tyle duża, że zaplanowany wcześniej termin akcji od g. 10 do 14 organizatorzy musieli przedłużyć o godzinę.
Do dyspozycji honorowych
dawców były trzy stanowiska. Każdy z nich najpierw
oddawał próbkę krwi do badania, przechodził badania
lekarskie i wypełniał szczegółową ankietę dotyczącą stanu
zdrowia. Piętnaście osób po
tym etapie usłyszało, że ze
względów zdrowotnych nie
może wziąć udziału w akcji.
Pozostali po wypiciu herbaty lub kawy mogli zająć miejsce na specjalnym fotelu,

powinno się pojawiać nawet
osiemdziesiąt osób. Gminę
na to stać – przewiduje. Osobiście jako doświadczony
krwiodawca zapewnia, że oddawanie krwi jest dla zdrowia zupełnie bezpieczne. Pogłoski jakoby człowiek, który raz odda krew musiał to
robić już zawsze, są nieprawdziwe. – Sam miałem przerwę kilkuletnią i nie było
żadnych problemów – przekonuje dodając, że dzięki takim akcjom ludzie niejednokrotnie wcześnie wykrywają
swoje choroby. Przeznaczona
dla chorych krew jest szczegółowo badana, a po wyniki
można się zgłosić do stacji
krwiodawstwa. Czasem lu-

Chêtnych do oddania krwi nie brakowa³o.
wierzając organizację akcji naczelnikowi Stanisławowi Wojtarowiczowi. Niedługo potem
komunikaty o możliwości oddania krwi dla potrzebujących
czytali z ambony księża we
wszystkich parafiach w Gminie Korzenna, a na tablicach
ogłoszeniowych i w wielu miejscach publicznych zawisły plakaty z powiadomieniem o
miejscu i terminie akcji.
Pod koniec pierwszej dekady marca strażacy mogli się
przekonać, że rozgłos był skuteczny. Pielęgniarki ze stacji
krwiodawstwa w Nowym Sączu poproszone o obsługę akcji zakładały, że jak przyjdzie
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żeby oddać 450 ml krwi czyli
tyle, ile maksymalnie można
jednorazowo oddać. W sumie
uzbierało się 15,3 litra.
Wśród dawców przeważali
strażacy, ale nie brakowało
też innych. Przyszli w głównej mierze mężczyźni, ale
było też pięć kobiet. Dominowali ludzie młodzi i w średnim wieku, a większość z
nich na oddanie krwi zdecydowała się po raz pierwszy.
Niemal każdy zapewniał, że
w kolejnej akcji także weźmie
udział. Stanisław Wojtarowicz nie kryje, że w przyszłości liczy nawet na większe zainteresowanie. – Myślę, że

dzie dzięki temu rozpoczynają potem leczenie ratując
swoje zdrowie, a nawet życie.
Dobre efekty pierwszej akcji zachęciły strażaków do
postawienia kolejnego kroku. Druhowie myślą już o założeniu klubu Honorowych
Dawców Krwi w Korzennej i
systematycznym organizowaniu akcji, na przykład,
dwa razy w roku. Niedzielny termin najprawdopodobniej pozostanie niezmienny,
bo w ciągu tygodnia ludziom
byłoby trudniej. Nie wszyscy
mogą sobie pozwolić na nieobecność w pracy…
(pg)
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WYDARZENIA

KROK DO EKSPLOATACJI
Pierwszy krok w kierunku eksploatacji kamieniołomu w Miłkowej
został uczyniony. Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych złożyło wniosek o koncesję na poszukiwanie i
dokumentowanie złoża.

Nie jest to równoznaczne z wystąpieniem o zgodę na rozpoczęcie wydobycia,
ale bez tego o uruchomieniu kamieniołomu nie ma mowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najpierw trzeba mieć
zezwolenia na prowadzenie prac doku-

mentacyjnych, a dopiero potem można się
starać o rozpoczęcie wydobycia. Według
wstępnych szacunków potrwać to może
kilka tygodni. Mniej więcej tyle samo zająć może oczekiwanie na uzyskanie koncesji na wydobycie. Oznacza to, że jest
szansa, by jeszcze w tym roku PUK miało pierwsze korzyści z eksploatacji kamieniołomu.
(g)

Komunalne przedsiêbiorstwo z ludŸmi i sprzêtem

BAZA DLA SPÓ£KI
Specjalistyczny sprzêt,
zatrudnieni pracownicy i
pierwsze prace wykonywane
na rzecz gminy – oto efekty
dotychczasowej dzia³alnoœci
powo³anego niedawno przez
gminê Przedsiêbiorstwa
Us³ug Komunalnych. W
najbli¿szych tygodniach
ruszyæ powinien te¿ remont
bazy w Mogilnie, która
stanie siê siedzib¹ spó³ki.
Powołana przez gminę firma ma
w zamierzeniu być samodzielnym
przedsiębiorstwem nie tylko zarabiającym na swoje utrzymanie, ale
także przynoszącym dochody.
Głównych ich źródłem mają być
zlecenia na
remonty
dróg,
ich
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zimowe utrzymanie, a także konserwacja rowów przydrożnych i
melioracyjnych. Do zadań spółki
ma też należeć eksploatacja kamieniołomu w Miłkowej, który dla
gminy ma być źródłem pozyskiwania materiału niezbędnego do budowy dróg (więcej na ten temat w
osobnej informacji na tej stronie).
Zarejestrowana przed kilkoma
tygodniami spółka część tych zamierzeń realizuje już teraz. Na zlecenie samorządu wykonuje cząstkowe remonty dróg, a w dalszej
perspektywie przystąpi do uzupełniania i budowy
poboczy przy droW SUMIE NA ZAKUPY
gach gminnych.
SPRZÊTOWE WYDARozpoczęcie
O wyborze sprzętu decydowały
działalności było
NO GRUBO PONAD
możliwości finansowe spółki i jego
możliwe dzięki
200 TYS. Z£.
jakość. We wszystkich przypadkach
zatrudnieniu
sięgnięto po urządzenia używane, ale
pierwszych pracowników. Jednoosobowa jeszcze sprawne. Ciężki ciągnik massey ferguson o mocy 115
niedawno spółka dziś ma już obok KM pochodzi z 1994 roku, ale jego ocena techniczna
prezesa i księgowej także czterech wypadła dobrze. Został sprowadzony z Francji i będzie
pracowników zatrudnionych bez- wykorzystywany zarówno do zimowego jak i letniego
pośrednio przy wykonywaniu utrzymania dróg. Przyczepa transportowa została doprac. Jedna z tych osób ma umo- brana w ten sposób, by mogła dobrze współpracować z
wę podpisaną od marca bezpo- ciągnikiem. Jej ładowność wynosi od 7 do 10 ton, a słuśrednio ze spółką, trzy pozo- żyć będzie przede wszystkim do przewożenia wszelkich
stałe zatrudniono na wa- materiałów sypkich. Samochód osobowo-dostawczy
runkach preferencyjnych marki ford transit wypatrzono w Nowym Sączu. Mimo
od kwietnia korzystając że ma 19 lat z powodzeniem może służyć zarówno do
przy tym ze współpracy z transportu ludzi jak i drobnego sprzętu. Ma kabinę na
sześć osób i skrzynie ładunkową pozwalającą zabrać
urzędem pracy.
Firma komunalna zapew- towar ważący 1750 kg. - Podwójna funkcja umożliwia
niła im obok odzieży robo- równoczesny transport ludzi i sprzętu – mówi Wojciech
czej także niezbędne narzę- Rams, prezes spółki, który w chwili zamykania tego
dzia. Łopaty, taczki, kilofy i numeru „Echa” miał też na oku koparko-ładowarkę.
innego rodzaju drobny Japoński sprzęt z 1999 roku z kompletem trzech łyżek
sprzęt były pierwszym wy- i wyjściem na młot udarowy pozwoli znacznie poszeposażeniem zakupionym dla rzyć paletę usług zakładu.
Maszyny jak na razie przechowywane są na prywatspółki. Obecnie pracownicy
dysponują już także ciężkim nych posesjach, ale ten stan nie powinien trwać dłuciągnikiem z przyczepą go. Możliwie szybko gmina przekaże spółce bazę bytransportową oraz samocho- łego kołka rolniczego w Mogilnie. Po jej remoncie,
dem osobowo-dostawczym, który w głównej mierze Przedsiębiorstwo Usług Koa w kwietniu spółka miała munalnych, wykona własnymi siłami, miejsca na przeuzupełnić swój majątek o ko- chowywanie sprzętu będzie pod dostatkiem.
(pg)
parko-ładowarkę.
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WYDARZENIA
Przybêdzie kilkanaœcie kilometrów nowych dróg

Rok jak ca³a kadencja
Najprawdopodobniej ponad
17 kilometrów nowych dróg
powstanie w tym roku w
Gminie Korzenna – zapowiada Wójt Leszek Skowron. To
mniej wiêcej tyle, ile w
ci¹gu ca³ej poprzedniej
kadencji samorz¹du.
W dużej mierze to efekt skuteczności
gminy w pozyskiwaniu pieniędzy spoza
budżetu. Szczególnie udane były pod tym
względem starania o wsparcie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas spotkania z samorządowcami w Krakowie minister Grzegorz
Schetyna przywiózł dla włodarzy Korzennej wiadomość więcej niż dobrą.
Gmina z rezerw celowych budżetu państwa na usuwania skutków klęsk żywiołowych otrzymała 900 tys. zł będąc jedną
z trzech gmin w województwie, które
uzyskały najwyższą pomoc finansową.
Pieniądze te w całości zostaną wykorzystane na odbudowe zniszczonych dróg,
ale na tym nakłady na drogi bynajmniej
się nie skończą. Ponad dwa razy tyle
wyłoży budżet gminy.
W większości inwestycje zostały już
zaplanowane. O wyborze konkretnych
odcinków dróg do remontów i modernizacji decydowało kilka czynników. W
pierwszym rzędzie liczy się natężenie ruchu i stan drogi, a także liczba gospodarstw, które znajdują się przy drodze.
Nie bez znaczenia jest też opinia mieszkańców. W przypadku wyboru nawierzchni drogi motywy są podobne, ale szczególną wagę przywiązuje się do liczby samochodów korzystających z trasy. Budowa betonowych dróg wchodzi w grę
przede wszystkim tam, gdzie ruch jest
szczególnie duży, a trasy są strome i przez
to bardziej podatne na niszczenie wskutek warunków atmosferycznych.
W chwili zamykania tego numeru
„Echa” podpisano umowy na wykonanie
trzech odcinków dróg o łącznej długości
przekraczającej 1,5 km. W przypadku
kolejnych pięciu odcinków o długości bliskiej 4 km rozstrzygnięto przetargi wskazując ich zwycięzcę. Do zlecenia pozostały jeszcze prace na łączną kwotę blisko
750 tys. zł oraz roboty wykonywane w ramach usuwania skutków powodzi. W sumie wraz z pieniędzmi uzyskanymi z
MSWiA gmina wyda na to blisko 1,5 mln
zł. W przypadku dróg o długości 2 km
decyzje jeszcze nie zapadły.
(g)
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WYDARZENIA
Cierpliwoœæ bêdzie nagrodzona

MILION NA MOST W WOJNAROWEJ

NASZA MIGAWKA

Mniej więcej milion złotych kosztować będzie odbudowa zniszczonego mostu w Wojnarowej. Po wielomiesięcznych zabiegach w tej sprawie naprawa mostu wydaje się przesądzona.
Trudności związane z tą inwestycją
sprowadzały się przede wszystkim do
kwestii własności. Gmina samodzielnie
nie była w stanie sobie z tym faktem po-

radzić, ponieważ obiekt nie należy do niej.
A inwestowanie w cudzą własność jest w
przypadku samorządu niedopuszczalne.
Ostatecznie jednak udało się ustalić,
kto jest właścicielem zniszczonego obiektu i dzięki temu można było starać się o
niezbędne pieniądze. Małopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych zabezpieczył już na ten cel milion złotych. Pieniądze te mają być wykorzystane jeszcze w

Edukacjê nie tylko w murach szko³y i
szkolnych ³awkach prowadz¹ nauczyciele
ze Szko³y Podstawowej w Bukowcu.
Uczniowie tej szko³y poszerzaj¹ wiedzê
tak¿e podczas wycieczek. Ostatnio by³o
ich ca³kiem sporo. By³ wypad na Jurê
Krakowsk¹-Czêstochowsk¹, wycieczka w
Pieniny i ca³kiem blisko do Nowego
S¹cza. Dowody na za³¹czonym obrazku,
który dokumentuje pobyt na zamku w
Pieskowej Skale.

tym roku, co oznacza, że mieszkańcy korzystający od wielu miesięcy z dróg objazdowych będą mogli wreszcie skrócić
sobie drogę do domów.
Zaangażowanie samorządu w tej sprawie wsparł senator Stanisław Kogut. Jego
zabiegi w tej sprawie w dużej mierze przesądziły o uzyskaniu zapewnienia o wykonaniu kosztownej naprawy.
(p)

Odciêcia pr¹du nie bêdzie

Skuteczna
interwencja
Zwi¹zane z likwidacj¹
jednostki wojskowej
niebezpieczeñstwo odciêcia Szko³y Podstawowej
w Mi³kowej od pr¹du i
kanalizacji zosta³o za¿egnane. Po interwencji
samorz¹du w tej sprawie
rozpoczêto prace nad
wydzieleniem przynajmniej czêœci wojskowego
maj¹tku, który s³u¿yæ
bêdzie gminie. Równoczeœnie samorz¹d nie rezygnuje z przejêcia ca³ego
obiektu na w³asnoœæ.
Z początkiem roku sytuacja
wydawała się groźna. Wraz z
formalną likwidacją jednostki
pojawiła się nieoficjalna informacja o oddaniu majątku pod
opiekę firmy ochroniarskiej i
wyłączeniu zasilania elektrycznego. Dla Szkoły Podstawowej w Miłkowej oznaczałoby to prawdziwą katastrofę.
Dostarczany dla niej prąd pochodzi z sieci wojskowej, a alternatywnego źródła nie ma.
Obok brku prądu groziłoby to
także odcięciem dostaw wody
d l a s z k o ł y, k t ó r e t a k ż e p o chodzą z jednostki.
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Samorządowe władze reagowały natychmiast interweniując zarówno w Ministerstwie Obrony
jak i w Agencji Mienia Wojskowego, która miała formalnie przejąć jednostkę po wojsku. Efekt
jest taki, że do przerwania dostaw nie doszło. Toczą się natomiast rozmowy w sprawie zagospodarowania majątku po wojsku
i ewentualnego udziału gminy w
tym przedsięwzięciu. Na razie
Agencja Mienia Wojskowego ma
przygotować projekt wydzielenie
z nieruchomości należących do
jednostki części majątku, na której znajduje się ujęcie wody, wodociąg i kanalizacja wraz z
oczyszczalnią. Miałaby ona zostać przekazana gminie. Na jakich warunkach jeszcze nie wiadomo. Samorząd na pewno będzie się starał o przejęcie tych
nieruchomości nieodpłatnie.
Los pozostałej części majątku
także będzie przedmiotem rozmów samorządu i Agencji. Gmina niezmiennie jest zainteresowana pozyskaniem go w formie
darowizny i urządzeniem na tych
terenach np. ośrodka sportoworekreacyjnego. Może to być jednak trudne z uwagi na dotychczasową praktykę AMW, która zbywając dawny wojskowy majątek
stara się z reguły uzyskać z tego
tytułu możliwie duże wpływy do
budżetu państwa.
(g)
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WYDAZRENIA
Nie zostawili rodziny w biedzie

DOBRZY LUDZIE Z £ÊKI
Na pocz¹tku nie zdawali sobie
sprawy co siê sta³o. Pani Janina
wyrwana ze snu zauwa¿y³a
tylko, ¿e œwiat³a nie da siê
w³¹czyæ. – Pr¹du nie ma –
zawo³a³a do córki. Chwilê potem wszystko by³o ju¿ jasne.
Dach ponios³o kilkadziesi¹t
metrów na dó³, a po fajermurach nie zosta³ nawet œlad. –
Szok, normalnie, szok – Janina
Ferenc do dziœ nie mo¿e zrozumieæ jak to siê wszystko sta³o.

Dach i fajermury
odbudowano
dziêki ludzkiej
¿yczliwoœci.

Wichura marcowej, sobotniej nocy
zaskoczyła ich we śnie. Niby w telewizji zapowiadali, że może mocniej wiać,
ale kto, by się jej spodziewał tu, w Łęce.
Nawet nie słyszeli, kiedy przyszła. Zbudził ich dopiero huk, ale
nawet wtedy nie podej- W pomoc poszkodowanej rodzinie w sposób szczerzewali, że wiatr zerwał
gólny zaanga¿owali siê mieszkañcy £êki i stra¿acy z
cały dach. Przecież soMogilna. Wœród mieszkañców na wielkie s³owa uznalidnie go zrobili…

Solidarni stra¿acy

nia zas³uguj¹: Andrzej Ziêcina, Jan Gurgul, Józef
Groñ, Józef Jonisz, Kazimierz Jeliñski, Marek Rola,
Józef Oracz, Stanis³aw Szczygie³, Józef Kurowski.
Przetrwaæ pierwsz¹ noc po wichurze pomogli z kolei druhowie z OSP Mogilno: Cezary Skowron, Rafa³
Gajdosz, Grzegorz Gajdosz, Tomasz Baran, Dariusz
Szarek i Grzegorz Olchawski.

Radny Andrzej Zięcina o wszystkim dowiedział się nazajutrz. Od
razu zaalarmował wójta Leszka Skowrona.
Niedługo potem na
miejscu byli już strażacy z Mogilna. – Nie mogliśmy odmówić,
skoro ludzie są w potrzebie – dla
Krzysztofa Kubika, komendanta OSP
Radny Ziêcina
pierwszy przyszed³
z pomoc¹

Mogilno to była zupełnie normalna reakcja. Kilkuosobowa ekipa na miejsce
jechała od razu, bo padający deszcz
mógł jeszcze pogorszyć sytuację. Namoknięta powała w każdej chwili mogła się zawalić, ale strażacy znaleźli na
to sposób. Nieprzemakalną plandeką
przykryli cały dom mocując ją tak, żeby
mogła się oprzeć nawet gwałtownym
podmuchom wiatru. Wystarczyło, żeby
przetrwać pierwszą noc po katastrofie.
ECHO KORZENNEJ marzec - kwiecieñ 2008

Odruch serca
Drugiego dnia skutki ataku wichury
wójt Skworon oglądał razem z przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Kraconiem. Widok był przygnębiający. – O,
tak to wyglądało – córka Janiny Ferenc
wciąż ma w komórce zdjęcie zniszczonego domu. Wygląda jakby go ktoś nie dokończył. Nie trzeba było nikogo przekonywać, że pomoc jest tu konieczna. –
Szczegółów nie znam, ale wiem, że po
rozmowie z wójtem mogliśmy jechać po
drzewo do tartaku pana Frączka w Niecwi – opowiada Andrzej Zięcina, który też
był przy oględzinach w niedzielę. Własnym ciągnikiem z Markiem Rolą przywieźli cały transport na miejsce. Po kilku dniach, kiedy pogoda wyraźnie się
poprawiła, można było skrzyknąć ludzi
do roboty. Pięć osób z więźbą dachową
uporało się w ciągu trzech dni. Resztę
wzięli na siebie ludzie z firmy dekarskiej
Mariusza Kasprzyka. Gdy przykryli dom
blachą, miło było patrzeć na radość Janiny Ferenc. „Andrzej, dziękuję ci chłopie,
że mam dach nad głową” – radny Zięcina
odbierał wyrazy wdzięczności w imieniu

wszystkich, którzy pochylili się nad nieszczęściem mieszkającej na odludziu rodziny. W sumie mieszkańcy Łęki podczas
zbiorki po domach prowadzonej przez
sołtysa i członków Rady Sołeckiej zebrali
trzy i pół tysiąca złotych. Dokładnie tyle
potrzebowali na blachę…
Z początkiem kwietnia po sobotniej
nocy zostały już tylko porozrzucane nieopodal domu połamane deski, a o skutkach wichury świadczyła pośrednio świeżo postawiona ściana z fajermurem i
nowa blacha na dachu. - Jak tynk obeschnie, to sobie już sami ją wymalują –
objaśniał radny Zięcina raz jeszcze oglądając budynek. Janina Ferenc nie miała
wątpliwości, że to dzięki ludzkiej życzli-

Po wichurze zosta³y jeszcze po³amane
deski.
wości. – Proszę podziękować mieszkańcom i wójtowi… Bez nich byśmy nie dali
rady…
(pg)
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WYDARZENIA

Jest akceptacja, bêd¹ pieni¹dze?
Blisko Socratesa
Spora szanse na kontynuowanie projektu współpracy międzynarodowej ma Zespół Szkół w
Lipnicy Wielkiej. Projekt przygotowany przez nauczycieli szkoły
w ramach programu Socrates
Comenius został zaakceptowany
przez decydentów.
Wprawdzie nie oznacza to jeszcze
przyznania pieniędzy na realizację planów zawartych w projekcie, ale droga
do tego jest bardzo bliska. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że kluczem do
uzyskania dofinansowania jest pozyskanie partnerów zagranicznych. Lip-

nicy ta sztuka się udała, chociaż nie
było łatwo. Wymogiem programu jest
posiadanie czterech partnerów z takich
krajów jak Turcja, Francja, Grecja i
Rumunia. Nauczyciele szkoły w Lipnicy postarali się i partnerzy są. Na razie jednak trzeba się uzbroić w cierpliwość aż do lipca, bo dopiero wtedy podejmowane będą decyzje o dofinansowaniu i jego wysokości.
O ile dla Lipnicy wieści będą pozytywne , to będzie się z czego cieszyć.
Realizacja programu trwa trzy lata,
a polega on przede wszystkim na wymianie uczniów i nauczycieli. Odwiedzają się oni w swoich krajach ucząc

s i ę s w o i c h o b y c z a j ó w, h i s t o r i i , a
przede wszystkim języków obcych.
Dla młodych ludzi to – jak podkreślają nauczyciele – bardzo dobra motywacja do nauki. Poznawani zagranicą nowi koledzy i koleżanki zaczynają zazwyczaj ze sobą korespondować wykorzystując łącza internetowe
i znajomość języka jest konieczna.
Program przynosi także bardzo dobre
efekty pod względem skutecznej walki z narodowościowymi stereotypami.
Pedagodzy z Lipnicy, którzy korzystali już z programu Socrates, wiedzą o
tym najlepiej.
(g)

Jest sposób na dzikie wysypiska œmieci

Skuteczna zmiana
Zmiana zasad odbioru œmieci w naszej gminie przynosi
efekty. –Zbiera siê ich coraz
wiêcej. £atwo siê o tym
przekonaæ obserwuj¹c, ile
worków ludzie wystawiaj¹
do odbioru – potwierdzaj¹
so³tysi.
Nowy sposób wprowadzono ze względu na to, że dotychczasowe zasady przynosiły marne efekty. Przypomnijmy, że
mieszkańcy do tej pory kupowali ozna-

uciążliwości z tym związane narzekali
mieszkańcy niemal wszystkich wiosek,
ale szczególnie mocno dały się we znaki
w Miłkowej, gdzie upodobano sobie znajdujący się tam wąwóz, a także w Niecwi,
Jasiennej czy Lipnicy Wielkiej. Gmina z
kolei nie tylko nie była w stanie poradzić sobie z ich likwidowaniem, ale także z egzekwowaniem należności, bo duża
część mieszkańców pakowała śmieci
do… własnych worków.
Problem udało się zminimalizować
poprzez wprowadzenie nowych zasad
odbioru odpadów. Ustalono, że za odpady płacić będzie każdy mieszkaniec i
wprowadzono odpłatność od głowy w
wysokości 1,5 zł. Za te cenę mieszkańcy

Podczas marcowej sesji Rady Gminy Korzenna niektórzy so³tysi
zwracali siê z proœb¹ o zmianê trasy samochodów zabieraj¹cych œmieci tak, by niektórzy mieszkañcy mieli bli¿ej do punktów odbioru œmieci. Teoretycznie jest to mo¿liwe, ale wymaga³oby zmiany umowy z firm¹, która wskutek wygranego przetargu
zajmuje siê odbiorem œmieci na terenie gminy. Wi¹za³oby siê
tak¿e najprawdopodobniej ze zmian¹ warunków umowy polegaj¹c¹ przede wszystkim na wzroœcie kosztów us³ug, co przypuszczalnie doprowadzi³oby równoczeœnie do wzrostu op³at za wywóz œmieci ponoszonych przez mieszkañców.
kowane worki, a poniesione w związku
z tym koszty były równoznaczne z odpłatnością za odbiór śmieci. Uzyskiwane w tej formie wpływy nie pokrywały
kosztów wywozu śmieci, a wiele odpadów
trafiało na dzikie wysypiska śmieci. Na

strona

8

mają zapewniony odbiór śmieci według
ustalonego harmonogramu i w określonych z góry miejscach. Obowiązkiem
właścicieli gospodarstw jest dostarczenie śmieci na wyznaczone miejsce w
przyjętym wcześniej terminie.

Już pierwsze tygodnie obowiązywania nowych zasad pokazały, że dają
one znacznie lepsze efekty niż system
dotychczasowy. Przy drogach, przy
których wyznaczono punkty odbioru

Odbiór œmieci odbywa siê w
wyznaczonych miejscach w
pier wszy i tr zeci czwar tek
miesi¹ca.
śmieci, niemalże z dnia na dzień pojawiło się znacznie więcej worków z
odpadami niż dotąd. Niektórzy sołtysi szacują wręcz, że jest ich dwa razy
więcej, a nie brakuje też przypadków
osób, które ku zdumieniu swoich sąsiadów po raz pierwszy od lat wystawiły worki ze śmieciami. – Robią to,
bo pozbywanie się śmieci na dziko nie
daje im żadnych oszczędności. Zapłacić muszą bez względu na to czy robią
to zgodnie z obowiązującymi zasadami czy też nie – tłumaczy Wiesław
Kracoń, sołtys Jasiennej i przewodniczący Rady Gminy.
Mimo że nowe zasady są skuteczniejsze od porządków dotychczasowych, to jednak system nie jest doskonały. W dalszym ciągu gmina do wywozu śmieci musi dopłacać. Władze
samorządowe przekonują jednak, że
nie musi to wcale oznaczać podwyżki
opłat. Jeśli mieszkańcy zaczną segregować śmieci, to mimo wzrostu kosztów usług będzie szansa na utrzymanie obecnych stawek.
(g)
ECHO KORZENNEJ marzec - kwiecieñ 2008

WYDARZENIA
Konieczna opinia geologiczna

KONCEPCJA DLA SIEDLEC
Sala gimnastyczna w postaci
nadbudowy nad czêœci¹ administracyjn¹ to propozycja projektanta dla Zespo³u Szkó³ w Siedlcach. Tak¹ koncepcjê wymusi³a
ograniczona iloœæ miejsca.
W poprzednich latach doszło
wprawdzie do rozbudowy szkoły, ale
nie uwzględniono przy tej okazji budowy sali gimnastycznej. W efekcie
dzisiaj projektant ma bardzo ograniczone pole manewru, bo nowe skrzydło szkoły ustawiono w taki sposób,

że miejsca na wolnostojącą salę gimnastyczną już nie ma. Sytuację dodatkowo utrudniają warunki geologiczne nakazujące wielką ostrożność w
decyzjach budowlanych.
Po analizie wszelkich argumentów
projektant opowiedział się ostatecznie za koncepcją nadbudowy sali nad
istniejącą już konstrukcją. Projekt
zakłada, że powierzchnia sali wynosiłaby 12m x 24 m i miejsca wystarczyłoby jeszcze na niewielką widownię. Bezpośrednio pod salą znalazłyby się np. pomieszczenia administracyjne i świetlica.

R ealizację projektu poprzedzić
muszą badania geologiczne. Specjalistyczna opinia w sprawie możliwości
wzniesienia tej konstrukcji przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa powinna być znana w maju. Jeśli
będzie pozytywna, to rozpocznie się
procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Formalności z
tym związane powinny zostać zakończone jeszcze w tym roku, a sama inwestycja mogłaby ruszyć po zakończeniu budowy w Koniuszowej, o której informujemy na tej stronie.
(p)

Dokumentacja le¿a³a
w szufladzie dziewiêæ lat

Nieaktualny
projekt
Po radosnym nastroju przyszed³
czas na kube³ zimnej wody. Entuzjazm zwi¹zany z decyzj¹ o budowie sali gimnastycznej w Koniuszowej ostudzi³a analiza dokumentacji projektowej przygotowanej
przez poprzedni¹ ekipê rz¹dz¹c¹
gmin¹. Okaza³o siê, ¿e wymaga
ona poprawek, co wyd³u¿y ca³y
proces inwestycyjny.
Projekt budowy sali gimnastycznej w
Koniuszowej leżał w szufladach urzędników dziewięć lat. Gdy w ubiegłym
roku podjęto długo oczekiwaną decyzję
o budowie obiektu, okazało się, że projekt w tym czasie mocno się zdezaktualizował i bez poprawek się nie obędzie.
Kłopot polega na tym, że w ciągu dziewięciu lat zmieniły się przepisy określające wymogi techniczne stawiane
obiektom szkolnym. Przygotowany
przed laty projekt w niektórych wypadkach ich nie spełnia i jako niezgodny z
obowiązującymi wymaganiami nie
może być realizowany. Może to nastąpić dopiero po dokonaniu niezbędnych
korekt i zatwierdzeniu ich przez nadzór budowlany. Zmiany objąć muszą
m.in. szerokość korytarzy i kształt dachu. To zaś wymaga czasu. Ile? Dokładnie jeszcze nie wiadomo, ale trzeba się
liczyć z opóźnieniem, które sięgnąć
może nawet kilku miesięcy.
(p)
ECHO KORZENNEJ marzec - kwiecieñ 2008
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Centrum Korzennej nie do poznania?

ŒMIA£A WIZJA
Centrum Korzennej w
formie wspó³czesnej agory
z miejscami do handlu,
czêœci¹ widowiskoworekreacyjn¹ i zapleczem
konferencyjno-hotelowym –
oto g³ówne za³o¿enia koncepcji rewitalizacji przygotowanej przez profesora
Marka Kowickiego. Realizacja tego zamierzenia zale¿eæ bêdzie od mo¿liwoœci
finansowych gminy i rezultatu konsultacji spo³ecznych w tej sprawie.
Opracowanie wstępnego projektu nieprzypadkowo powierzono
prof. Kowickiemu z Politechniki
Krakowskiej. W swoim zawodowym dorobku ma już kilka tego
typu przedsięwzięć, a jago publikacja „Współczesna agora” to jedno z
najlepszych tego typu opracowań w
kraju. Prezentowane w niej założe-

wadzenia imprez masowych. Wewnątrz nowoczesnej budowli znalazłyby się stragany i stoły przeznaczone do handlu, które byłoby wykorzystywane głównie od
rana do wczesnego popołudnia.
Później plac mógłby pełnić rolę terenu rekreacyjnego, na którym
można by urządzić np. tor do jazdy na deskorolkach czy na rowerze. Mogłoby to być także dobre
miejsce dla organizowania imprez
masowych. Po rozłożeniu od strony potoku mobilnej sceny plac
targowy zamieniałby się w dużą
salę widowiskową, która mogłaby
być tym sposobem areną zarówno wydarzeń sportowych jak i
występów estradowych. Prowadzące na brzeg potoku schody byłby naturalną widownią, przy której można by ustawiać rozkładane siedziska. Brzeg potoku byłby
dobrym miejscem do urządzenia
na nim m.in. placu zabaw i boiska
do siatkówki plażowej, a po wybudowaniu kanalizacji można by
pokusić się także o regulację czę-

Widok centrum z góry.
Od lewej: parking, pasa¿ handlowo-us³ugowy, zadaszony plac na
tysi¹æ osób, kompleks kulturalny
i obiekt konferencyjno-hotelowy.

Widok od strony rzeki

nia w dużej mierze wykorzystane
zostały w trakcie pracy nad koncepcją zagospodarowania centrum
Korzennej. Było to możliwe dzięki
naturalnym walorom miejscowości
posiadającej wyraźnie wyodrębnione centrum.

Masowe imprezy
W zamierzeniu autora koncepcji głównym elementem przestrzennego zagospodarowania
Korzennnej byłby wielofunkcyjny
plac, na którym stanęłaby lekka
konstrukcja z dachem z przezroczystego materiału pozwalającego
wykorzystać naturalne światło. W
zależności od potrzeb pełniłby
rolę placu targowego, boiska rekreacyjnego lub miejsca do pro-
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ści potoku oraz spiętrzenie wody
i urządzenie kąpieliska.

Kultura i handel
Po jednej stronie obiektu handlowego w miejscu zajmowanym dziś
przez remizę strażacką mógłby stanąć budynek pełniący rolę centrum
kulturalnego. Obok siedziby gminnych instytucji kulturalnych znalazłoby się tam także miejsce np. na
bibliotekę, kawiarenkę z dostępem
do Internetu, a także czytelnię z
częścią handlową np. na wzór sieci
EMPIK. W budynku po drugiej
stronie wzniesionym od podstaw
przez partnera samorządu byłoby
miejsce na działalność usługową.
Swoje sklepy mogłaby tam ulokować np. Gminna Spółdzielnia. W

efekcie w jednym miejscu znalazłby się niemal wszystkie instytucje
użyteczności publicznej, a tam,
gdzie dzisiaj znajduje się sklep GS
urządzono by parking z prawdziwego zdarzenia.

Propozycje profeso
kowskiej by³y ju¿ kon
zebrania wiejskieg
stycznia bie¿¹cego r
sowaniu w tej spraw
cepcji opowiedzia³o
ciw by³a 1 osoba, a
³o siê 5 osób.

Zaplecze konferencyjne
Koncepcja profesora Kowickiego
przewiduje ponadto dobudowanie do
dzisiejszej siedziby Urzędu Gminy
centrum konferencyjno-hotelowego.
Obiekt mógłby się składać z trzech
kondygnacji. Jedna z nich byłaby
przeznaczona na salę konferencyjną
wraz z zapleczem restauracyjnym. W
innej urządzone zostałyby pokoje hotelowe. Obiekt byłby do dyspozycji
nie tylko samorządu, ale także organizacji działających na terenie gmiECHO KORZENNEJ marzec - kwiecieñ 2008
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A PROFESORA
wano dwie ubikacje oraz dwa pomieszczenie magazynowe na sprzęt
i dokumenty. Do wykorzystania byłaby także piwnica. Obiekt miałby
też połączenie z ośrodkiem zdrowia, w którym do wspólnego korzystania z ośrodkiem wsparcia dziennego byłaby świetlica. Przy budynku byłoby kilka miejsc parkingowych, a przed nim miejsce na ustawienie figury św. Floriana. Plac z
tyłu obiektu mógłby być także do
dyspozycji straży. Nadawałby się na

ustawienie chociażby ściany do
ćwiczeń.
Ewentualna przeprowadzka jednostki z dotychczasowej siedziby,
dopuszczonej warunkowo do użytkowania, odbyłaby się nie wcześniej
niż po wybudowaniu nowego obiektu, którego realizacja następowałaby w dwóch etapach. W pierwszej
kolejności budowane byłyby garaże,
a w drugim etapie finalizowano by
m.in. prace wewnątrz sali na górze.
(p)

Nowa remiza
s¹siadowa³aby z oœrodkiem zdrowia

ra Politechniki Kransultowane podczas
go w Korzennej 20
roku. W jawnym g³owie za realizacj¹ konsiê 58 osób, przeod g³osu wstrzyma-

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA
ny. Dziś tego rodzaju budynku gmina nie ma, co powoduje, że przygotowanie jakiejkolwiek oficjalnej uroczystości na terenie gminy urasta do
rangi dużego problemu. Dodatkowym atutem budynku byłoby 19
miejsc parkingowych.

Nowa remiza
Z koncepcją profesora Kowickiego wiąże się bezpośrednio kwestia
nowej lokalizacji dla jednostki OSP.
Samorządowe władze oferują strażakom budowę nowej remizy w
bezpośrednim sąsiedztwie obiektu
zajmowanego dzisiaj przez ośrodek
zdrowia. Opracowana już koncepcja zakłada, że w tym obiekcie znalazłyby się dwa garaże: jeden na
średni wóz bojowy, drugi na samochód ratowniczy. Na górze byłoby
miejsce na salę konferencyjną o powierzchni 84 m kwadratowych, do
której prowadziłaby klatka schodowa. W znajdującej się obok niej
wnęce można byłoby urządzić zaplecze kuchenne. Na dole zaplano-
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Planowana budowa nowej remizy stra¿ackiej by³aby czêœci¹ wiêkszej inwestycji polegaj¹cej na modernizacji budynku oœrodka zdrowia. Prace z tym zwi¹zane obejmowa³yby z jednej strony rozbudowê obiektu o remizê oraz roboty
modernizacyjne przy istniej¹cym budynku takie jak m.in. zmiany w uk³adzie
pomieszczeñ (m.in. wyburzenia œcian dzia³owych i wymurowanie nowych œcian),
wymianê stolarki okiennej i drzwiowej, wymianê posadzek, docieplenie œcian
zewnêtrznych budynku, docieplenie stropu nad piêtrem, remont dachu, izolacjê przeciwwodn¹ piwnic

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ REMIZY
1. Zaplecze techniczne Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
powierzchnia ogó³em: ......................................... 177,40 m2 w tym:
komunikacja ...................................................... 11,50 m2
gara¿ dla wozu bojowego .................................... 66,10 m2
gara¿ dla samochodu ratowniczego ..................... 52,20 m2
pomieszczenie magazynowe ............................... 7,10 m2
pomieszczenie sprzêtu Stra¿y ............................. 8,60 m2
pomieszczenie sprzêtu Stra¿y /suszarnia ............ 13,30 m2
wc mêskie ......................................................... 5,60 m2
wc damskie ....................................................... 5,60 m2
korytarz ............................................................ 7,40 m2
2. Zaplecze socjalne OSP
ogó³em: ............................................................ 107,80 m2 w tym:
komunikacja ...................................................... 16,80 m2
magazyn sprzêtów (umeblowania) ....................... 6,50 m2
pomieszczenie socjalne stra¿aków/sala klubowa ..... 84,50 m2
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EDUKACJA
Konkurs rozstrzygniêty

Nowy
dyrektor
Zmiana na stanowisku dyrektora
Zespo³u Szkó³ w
Korzennej. Komisja
konkursowa uzna³a, ¿e spoœród
trójki kandydatów
najlepiej zaprezentowa³a siê Agnieszka Mi³kowska.
W praktyce oznacza to,
że z dniem 1 marca rozpoczęła ona pracę na nowym
stanowisku. W liczącej 11
osób komisji kurator
oświaty miał trzech swoich przedstawicieli. Poza
nimi oferty kandydatów,
wśród których byli także
Marek Sus będący jeszcze
niedawno dyrektorem
gimnazjum w Korzennej
oraz Renata Mucha kierująca dotychczas Zespołem
Szkół w Korzennej, oceniali także: przedstawiciele samorządu gminy (trzy
osoby), reprezentanci rad
pedagogicznych oraz rad
rodziców gimnazjum i
szkoły podstawowej oraz
przedstawiciel związku
zawodowego.
Każda z osób ubiegających się o funkcje dyrektora zaprezentowała nie
tylko swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe
i kwalifikacje, ale także
koncepcję organizacji pracy szkoły oraz jej rozwoju. Z uzyskanych przez
nas informacji wynika, że
oferta Agnieszki Miłkowskiej zrobiła najlepsze
wrażenie na większości
członków komisji i to ona
właśnie została formalnym zwycięzcą konkursu.
Dotychczas pracowała w
Szkole Podstawowej w
Miłkowej.
(p)
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- Ostatnie lata spêdzi³a Pani w
ma³ej szkole w Mi³kowej, teraz
pr zychodzi Pani kierowaæ najwiêksz¹ szko³¹ w gminie. Nie by³o
obaw przed tak radykaln¹ zmian¹?
- By³y, bo w ma³ej szkole problemy s¹
zupe³nie inne, ale z drugiej strony du¿a
szko³a nie jest mi nieznana. Wczeœniej
uczy³am w szko³ach w Lipnicy Wielkiej
i w Siedlcach, gdzie naby³am sporo doœwiadczeñ, które bêd¹ przydatne w Korzennej.

którego trzeba wyci¹gn¹æ rêkê w
sposób szczególny. Zajêcia pozalekcyjne to na pewno dobra forma doskonalenia umiejêtnoœci, ale warto
te¿ zwróciæ uwagê na wzajemn¹ pomoc uczniów i do niej zachêcaæ. Trzeba wreszcie rozpoznaæ faktyczne
mo¿liwoœci uczniów, a to mo¿na zrobiæ poprzez specjalistyczne badania,
na przyk³ad, w poradni psychologicznej. Nie zawsze niezbyt dobre
wyniki œwiadcz¹ o niechêci do nauki,

publiczna pochwa³a. Docenienie ludzkiej pracy nie wi¹¿e siê li tylko z wynagrodzeniem.
- Szko³ê czekaj¹ jakiœ organizacyjne zmiany?
- Raczej niewielkie. Zamierzam przenieœæ gabinet dyrektora na parter, w
pobli¿u wejœcia tam, gdzie by³ gabinet
dyrektora szko³y podstawowej. To wygodniejsze dla ludzi z zewn¹trz, którzy dzisiaj wchodz¹c do szko³y musz¹

Rozmowa z Agnieszk¹ Mi³kowsk¹, dyrektorem ZS w Korzennej

Bez du¿ych zmian
- Co wymaga zmiany w Zespole
Szkó³ w Korzennej?
- Przede wszystkim trzeba d¹¿yæ do
podnoszenia kwalifikacji nauczycieli
poprzez uzyskiwanie przez nich dodatkowych uprawnieñ umo¿liwiaj¹cych nauczanie wiêcej ni¿ jednego przedmiotu. Czasem lepiej powierzyæ ju¿ zatrudnionemu nauczycielowi dodatkowe
obowi¹zki ni¿ siêgaæ po kogoœ z zewn¹trz. Dlatego nauczyciele zainteresowani uczestnictwem w kursach i szkoleniach z mojej strony nie bêd¹ napotykaæ sprzeciwu.
- Dostrzega Pani jakieœ rezerwy
pod wzglêdem efektów nauczania
w szkole? Czy mog¹ byæ one lepsze?
- Czasem pr zykrêcanie œruby nie
wszystkim wychodzi na dobrze. Niektórych to wrêcz blokuje, innych –
dopinguje, dlatego konieczne jest
podejœcie indywidualne do ka¿dego
ucznia. Nie nale¿y przy tym zapominaæ o uczniu mniej zdolnym, do

czasem to wynika z takich a nie innych mo¿liwoœci dziecka. Znaj¹c je
bêdziemy mogli do nich dopasowaæ
wymagania.

szukaæ dyrektora. Dotychczasowy gabinet po wyburzeniu œcianki dzia³owej
oddzielaj¹cej go od sekretariatu zostanie wykorzystany na salê lekcyjn¹.

- Obowi¹zuj¹cy w Korzennej punktowy system oceniania mo¿e w tym
pomóc?
- Ten system to dla mnie nowoœæ, bo
by³am przyzwyczajona do innego sposobu, ale niczego nie zamierzam w tej
sprawie zmieniaæ. System punktowy siê
sprawdza. Ka¿dy uczeñ zna jego regulamin i wie, na jak¹ ocenê koñcow¹ w
danym momencie mo¿e liczyæ. Tak¿e
rodzice maj¹ mo¿liwoœæ monitorowania
sytuacji na bie¿¹co.
- Bez zaanga¿owania nauczycieli
trudno myœleæ o lepszych wynikach.
Mo¿na ich jakoœ dopingowaæ do
ciê¿kiej pracy?

- Na wiêksze plany inwestycyjne
pewnie jeszcze za wczeœnie?
- One zale¿¹ od w³adz gminy, ale marzy mi siê nag³oœnienie w sali gimnastycznej, bo w trakcie uroczystoœci czy
spotkañ z udzia³em wiêkszej liczby
osób wyraŸnie go brakuje. Poza tym
sensowne wydaje siê po³¹czenie biblioteki z centrum multimedialnym zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum. Dziêki temu uczniowie w jednym pomieszczeniu mieliby dostêp do
ksi¹¿ek i do internetu.

- Sposoby s¹ ró¿ne. Mo¿na siêgn¹æ do
instrumentów finansowych w postaci
dodatków motywacyjnych, ale tak¿e do
innych form nagród takich jak choæby

- Na ca³¹ kadencjê pewnie stawia
Pani sobie jakieœ cele. Te najwa¿niejsze to…
-…jak najwiêcej laureatów w ró¿nych
konkursach przedmiotowych. To jeden
z elementów œwiadcz¹cych o dobrej
pracy szko³y.
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EDUKACJA
Gminny Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym

Podwójne zwyciêstwo
Dwanaœcie zespo³ów
uczestniczy³o w gminnych
eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa
w Ruchu Drogowym. Rywalizacja zakoñczy³a siê podwójnym sukcesem szko³y
w Korzennej, która zwyciê¿y³a zarówno w kategorii
szkó³ podstawowych jak i
gimnazjów.
Do gminnego finału awansowały trzyosobowe zespoły, które najlepiej wypadły
w zawodach prowadzonych w poszczególnych szkołach. W kategorii szkół podstawowych konkurencja była mocniejsza:
zgłosiło się osiem zespołów. Wśród gimnazjalistów o miano najlepszych znawców
przepisów ruchu drogowego walczyły
cztery drużyny.
Każdy z zespołów uczestniczących w
turnieju miał do rozwiązania test złożony z 25 pytań dotyczących m.in. zasad poruszania się po drogach pieszych i rowerzystów oraz znajomości znaków drogowych. Drużyny musiały się też wykazać
umiejętnością jazdy na rowerze w symulacyjnych warunkach drogowych.

Dla najlepszych by³y dyplomy.

Organizatorami turnieju s¹: Polski
Zwi¹zek Motorowy przy wspó³pracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Komendy G³ównej Policji, Ministerstwa Infrastruktur y, Krajowej Rady
Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego,
Wojewódzkich Rad Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego, Wojewódzkich
Oœrodków Ruchu Drogowego.
Rywalizacja ma na celu m.in. dzia³anie na rzecz poprawy stanu bezpieczeñstwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i
zasad bezpiecznego poruszania siê po
drogach, kszta³towanie partnerskich
zachowañ wobec innych uczestników
ruchu, popularyzowanie podstawowych
zasad i umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako œrodka transportu, a tak¿e rekreacji i sportu. W
turnieju bior¹ udzia³ uczniowie ze szkó³
podstawowych klas 4-6 oraz gimnazjów
klas 1-3.

Turniej sk³ada³ siê m.in. z praktycznej
umiejêtnoœci jazdy na rowerze.
Z obydwoma zadaniami najlepiej poradzili sobie uczniowie z Zespołu Szkół w
Korzennej. Rywalizację w grupie młodszej
wygrali reprezentujący szkołę podstawową: Emil Włodarz, Karol Skowron i
Robert Widlak. Na drugim miejscu uplasowała się SP w Koniuszowej, a na trzecim SP w Trzycierzu. W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce zajęło gimnazjum z Korzennej w składzie: Grzegorz
Szewczyk, Sylwester Górowski, Sławomir
Kantor, drugie miejsce przypadło gimnazjum w Lipnicy Wielkiej, a trzecie zajęło
gimnazjum w Koniuszowej. Zwycięzcy od
dyrektora szkoły Agnieszki Miłkowskiej
odebrali gratulacje i dyplomy. Do nich też
należeć będzie reprezentowanie gminy w
eliminacjach powiatowych oraz – ewentualnie – w finale wojewódzkim i ogólnopolskim.
(p)

Plastyczni laureaci
Drugie i trzecie miejsce w powiecie nowosądeckim zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlcach w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”. Karol Zając z klasy II
zajął drugie miejsce w grupie dzieci w wieku od 6 do 8 lat, a Maria Kozak w
grupie dzieci od 9 do 12 lat była trzecia. Obok satysfakcji laureaci otrzymali
także dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez starostę nowosądeckiego. Prace uczniów ze szkoły w Siedlcach zakwalifikowano także do wojewódzkiej fazy konkursu.
ECHO KORZENNEJ marzec - kwiecieñ 2008
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EDUKACJA
Zabrak³o trzech punktów

Izabela Strojny
prezentacje
Jest uczennicą Zespołu Szkół w Koniuszowej i w tym roku została redaktorem naczelnym wydawanego w
szkole miesięcznika „Echo szkoły”.
Funkcję objęła na ochotnika. – Zgłosiłam się sama, innych kandydatów
nie było i tak mnie wybrano – przyznaje. Obok pisania i oceny tekstów
przygotowanych przez kilkunastoosobowy zespół zajmuje się także
składem gazety. W szkole na to nie
ma już czasu i tą część dziennikarskiej pracy wykonuje w domu. Stresu przy tym nie brakuje, bo z terminowym oddawaniem materiałów

Blisko laureatów
Kinga Turska z Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej niemal otarła się o grono
laureatów organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie konkursu
polonistycznego. W finale spisała się naprawdę dobrze, ale do granicy uprawniającej do miana laureata zabrakło jej
trzech punktów. Od oceny komisji się nie
odwoływała, bo – jak powiada – z pewnością prace oceniono rzetelnie. W finale
konkursu z języka niemieckiego zabrakło
już więcej punktów, ale szkoła i tak jest z
Kingi dumna. – To nasza wizytówka –
mówi o niej dyrektor Tadeusz Turek i nie
ma się temu co dziwić. Udział w finale
dwóch konkursów to nie byle jaki wyczyn
zważywszy na wysoki stopień trudności
i dużą konkurencję. Kinga imponuje także wysoką średnią ocen. W pierwszym
półroczu wynosiła ona 5,4. Po ukończeniu gimnazjum Kinga zamierza kontynuować edukację w liceum.
(p)

Konkurs matematyczny

Zwyciêska Natalia

bywa różnie. Czasem musi pogonić
trochę kolegów, bo inaczej miesięczny cykl mógłby być zagrożony. W piśmie dominują tematy szkolne. Są informacje o konkursach, wycieczkach,
uroczystościach szkolnych, a także o
sukcesach uczniów. Czasem sięga się
także po tematy światowe i wtedy na
łamach pojawia się kalendarium najważniejszych wydarzeń.
Redaktorski zespół rzemiosła uczy
się samodzielnie szukając wskazówek
podczas czytania prasy. Redaktor naczelna, na przykład, sięga chętnie po
tygodniki takie jak „Polityka” czy
„Wprost”. Najwyraźniej jest pojętnym uczniem, skoro jej publikacje
trafiły już na łamy „Dziennika Polskiego”. – Była straszna satysfakcja,
gdy się widziało swoje nazwisko w
gazecie o takim zasięgu – komentuje
zdradzając, że z dziennikarstwem
raczej przyszłości nie wiąże. Najbardziej aktualne plany to farmacja.
(p)
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Trzynastu uczniów z dwunastu
szkół z terenu naszej gminy wzięło
udział w III Gminnym Konkursie
Wiedzy Matematycznej klas III. Rywalizacja była zacięta, ale najlepiej
z konkursowymi zadaniami poradziła sobie Natalia Nikiel z Korzennej.
Komisja konkursowa czuwająca nad
przebiegiem konkursu i złożona z nauczycieli kształcenia zintegrowanego
(Małgorzata Szymczyk, Halina Stojek,
Maria Jarosz, Stanisław Gniadecki)
przyznała ponadto dwa drugie i dwa

trzecie miejsca. Tuż za zwycięzcą konkursu znaleźli się Dominik Trybuch z
Siedlec i Edyta Wiktorowska z Wojnarowej, a na trzecie miejsce zapracowali: Joanna Turek z Lipnicy Wielkiej i
Krzysztof Nędza z Miłkowej.
Niemały udział w organizacji konkursu mieli także sponsorzy (BS-Korzenna, GS Korzenna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski), dzięki którym
można było wręczyć wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody rzeczowe oraz
zorganizować dla nich poczęstunek.
(p)
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EDUKACJA
Gimnazjaliœci z Siedlec w Przegl¹dzie Ma³ych Form Teatralnych

Trzy indywidualne nagrody
W VIII edycji Przegl¹du Ma³ych
Form Teatralnych uczestniczy³o
Gimnazjum z Siedlec. Z imprezy
wspó³organizowanej przez Gminê
Korzenna, zespó³ wróci³ z trzema
nagrodami indywidualnymi.
Odbywający się w Nowym Sączu konkurs organizuje Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który tym razem zaproponował, by rywalizacja na scenie
odbywała się pod hasłem „Uwierz w siebie! Przebudzenie”. Spośród dziewięciu
zespołów z całej Małopolski, które wzięły
udział w przeglądzie, jak zwykle nagrodzono trzy. Co prawda aktorzy ze szkoły
w Siedlcach w tym gronie się nie znaleźli, ale wyjazd i tak można uznać za udany. Już sama praca nad spektaklem pozwoliła zrozumieć, że w życiu warto stawiać sobie ambitne cele i mimo pojawiających się często przeszkód i problemów
dążyć do ich osiągnięcia. Co więcej, w towarzyszących przeglądowi konkursach
troje przedstawicieli szkoły zdobyło na-

Gimnazjum w Siedlcach uczestniczy³o w przegl¹dzie po raz pierwszy. Program zosta³ przygotowany w ramach ko³a historyczno-regionalnego prowadzonego przez Joannê Kozak, nauczyciela historii. Zajêcia odbywaj¹ce siê w
formie ko³a to autorski projekt Joanny Kozak, który przyniós³ ju¿ szkole wymierne sukcesy w postaci II miejsca w 2003 i 2005 roku uzyskanego w
odbywaj¹cym siê w ca³ym województwie programie Bli¿sza Ojczyzna Ma³opolska. Efekty pracy ko³a œledziæ mog¹ na bie¿¹co tak¿e mieszkañcy uczestnicz¹cy w uroczystoœciach patriotycznych (Œwiêto Niepodleg³oœci, 3 Maja) i
imprezach okolicznoœciowych takich jak Dzieñ Seniora, Dzieñ Matki i wiele
innych, w których uczestnicy ko³a prezentuj¹ specjalne programy edukacyjno-artystyczne. W prowadzonych najczêœciej w soboty zajêciach uczestniczy
nawet ponad 20 osób zarówno ch³opców jak i dziewczyn. Mimo ¿e adresowane s¹ one g³ównie do gimnazjalistów, to garn¹ siê do niego tak¿e uczniowie szko³y podstawowej.

Grupa teatralna reprezentuj¹ca
gimnazjum w Siedlcach: Judyta
Obrochta, Joanna Pêksa, Karolina
Dzwonkowska, Izabela Woliñska,
Paulina Syga, Ewelina Pres, Anna
Padula, Dominika Go³¹b, Klaudia
Go³¹b, Ewelina Dziêgiel, Weronika
Nowicka, Jolanta Rola. Program
artystyczny zosta³ przygotowany pod
kierunkiem Joanny Kozak.
grody. W konkursie dotyczącym profilaktyki zdrowotnej Paweł Stawiarski zajął I
miejsce, a Maria Hornik była trzecia,. W
konkursie poetyckim Justyna Martynek
zasłużyła na drugie miejsce.
(g)

Sukcesy aktorów z Koniuszowej

Teatralna szko³a
Z drugim i trzecim miejscem wrócili z XIII Starosądeckiego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych
młodzi aktorzy z Zespołu Szkół w Koniuszowej.
W powiatowej rywalizacji gimnazjaliści z grupy teatralnej „Arlekin”, którzy pokazali przedstawienie „Bogowie Olimpu w XXI wieku”, zajęli
drugie miejsce. Ich młodsi koledzy i koleżanki występujący pod nazwą „Koniuszowskie Skrzaty” za
spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu” zasłużyli w oczach jurorów na trzecie miejsce. Do scenicznej rywalizacji obie grupy przygotowała Beata Kawik.
(g)
ECHO KORZENNEJ marzec - kwiecieñ 2008
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NIEOCZEKIWANIE
Publikacja „Lipniczanie najlepsi”
opisuj¹ca sukces dzieci z ZS w
Lipnicy Wielkiej zamieszczona w
poprzednim numerze „Echa
Korzennej” wzbudzi³a zdumiewaj¹c¹ dla nas reakcjê. Aby Czytelnicy samodzielnie mogli wyrobiæ
sobie opiniê w tej sprawie,
poni¿ej publikujemy tekst spowodowanej t¹ informacj¹ skargi na
wydawcê „Echa Korzennej”
(faktycznie dotyczy ona redakcji i
autora), odpowiedŸ Wójta Gminy
Korzenna Leszka Skowrona oraz
autora tekstu.

Skarga do wójta
Zobligowana przez uczniów, którzy reprezentowali Zespół Szkół w Lipnicy
Wielkiej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz
ich rodziców wnoszę skargę na podległe
Panu wójtowi Centrum Kultury w Korzennej, które jest wydawcą dwumiesięcznika „Echo Korzennej”.
W numerze 1(6) wspominanej gazety
ukazał się artykuł pt. „Lipniczanie najlepsi”. Wprawdzie na wstępie artykułu
jest napisane, że „Lipniczanie” przy ZS
w Lipnicy Wielkiej poradzili sobie znakomicie, niemniej jednak z dalszej treści
artykułu wynika, że „Zwycięzcy z Będzina” to część istniejącego od 1969 r. zespołu” co jest ewidentnym kłamstwem.
Informuję, że I miejsce podczas tego
festiwalu uzyskał zespół instrumentalno
– wokalny działający przy Zespole
Szkół w Lipnicy Wielkiej. Nie jest to
w żadnym wypadku część istniejącego od 1969 r. zespołu ”Lipniczanie”
lecz, są to uczniowie, z którymi ja i tylko ja pracuję od kilku lat i przygotowałam ich do udziału w festiwalu. Również ja wybrałam i opracowałam repertuar, a do wybranych kolęd i pastorałki
napisałam nuty dla tych uczniów, którym do gry na instrumentach były niezbędne.
Przygotowując uczniów do w/w festiwalu działałam w ramach realizacji projektu opracowanego przez powiat nowosądecki a realizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym
Sączu. Również to powiat a nie gmina
pokrył w całości koszty naszego wyjazdu
do Będzina.
Jest zadziwiające, że we wspomnianym
artykule pisze się nawet o tym, ile trwało
przygotowanie do eliminacji, bez zapyta-

strona

16

nia o to mnie, która się wyłącznie tym
zajmowałam. Można by odnieść wrażenie,
że do osiągnięcia sukcesu na OFKiP wystarczą 2+1 tygodnie pracy.
Gdyby autor artykułu był uprzejmy
porozmawiać ze mną to nie tyko nie pisałby takich bzdur, ale podobnie wymieniając nazwiska zwycięzców z Będzina nie
pominąłby 3 osób (Jurek Tomasz, Izabela Szafrańska, Agnieszka Cygnarowicz).
Najbardziej bulwersujące jest to, że
zarówno na stronie tytułowej jak również
na str. 5 zamieszczone są fotografie, które nie maja nic wspólnego z fotografiami
z Będzina. Informują, że uczniowie z Zespołu Szkół z Lipnicy Wielkiej ani w Tuchowie, ani w Będzinie występowali w
strojach regionalnych.
Reasumując stwierdzam, że na skutek
przedmiotowego artykułu uczniów ZS w
Lipnicy Wielkiej okradziono w środowisku swojej gminy z dorobku artystycznego. Wydawana przez podległą wójtowi jednostkę gazeta w ewidentny sposób kłamie, najbardziej przykre jest to, że w tym
przypadku dzieje się to na oczach młodzieży, za których wychowanie my nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni.
Słynny w pierwszej połowie XX w. znany pewno wójtowi ze słyszenia mieszkaniec sąsiedniego kraju mówił, że kłamstwo 100 razy powtarzane staje się
prawdą, a przecież ta kłamliwa gazeta
wydawana jest w nakładzie większym niż
100 egzemplarzy.
Ponieważ zawsze oburza mnie jeżeli
ktoś poszywa się pod dorobek innych osób
w związku z tym informuję, że nie jest
prawdą jakobym była jedną z osób opracowujących choreografię dla zespołu
„Lipniczanie”. Daleko mi bowiem do niezbędnej wiedzy,

umiejętności talentu w tym zakresie. To
Śp. Lidia Michalik, przed laty opracowała choreografię dla „Lipniczan”, z której
ten zespół do tej pory korzysta.
Kończąc myślę, że uczciwe by było aby
w artykule na temat zespołu „Lipniczanie” wspomnieć nazwisko osoby, która
była założycielem zespołu i na której dorobku do tej pory się bazuje, czyli nazwisko Jana Bulandy.
Godzi się również nie zapomnieć o
człowieku, dzięki któremu powstała kapela ludowa czyli o panu Śp. Władysławowi Łachu z Tarnowa – nauczycielowi
muzyki.
Będąc świadoma rozlicznych obowiązków jakie ma Pan wójt uprzejmie przepraszam za zaprzątanie mu głowy takimi przyziemnymi sprawami. Z drugiej
jednak strony aż strach pomyśleć, że
wszystkie inne artykuły zamieszczone w
dwumiesięczniku „Echo Korzennej”
mogą być równie „rzetelne” jak przedmiotowy. Zaznaczam, że zupełnie nie zależy mi na promocji swojej własnej osoby, chociaż niewątpliwie jest to mój olbrzymi sukces jako nauczycielki. Nie
mogę jednak dopuścić do tego, aby komu
innemu przypisywano osiągnięcie jakie
odnieśli moi uczniowie. Występując właśnie w ich interesie liczę, że w kolejnym
numerze ukaże się odpowiednie sprostowanie oraz stosowne przeprosiny.
Maria Kiełbasa

OdpowiedŸ
wójta na skargê
W związku z Pani skargą dotyczącą
artykułu „Lipniczanie najlepsi”, który
ukazał się na łamach dwumiesięcznika
„Echo Korzennej” informuję, że o treści
materiałów publikowanych w wydawanym przez Centrum Kultury w Korzennej piśmie decyduje redaktor naczelny
gazety Pan Grzegorz Pulit. Do niego też
należy kierować ewentualne uwagi dotyczące treści artykułów lub sugestie w
sprawie zamieszczanych na łamach pisma materiałów. Decyzji redaktora naczelnego, któremu Pani skarga została
przekazana, pozostawiam też zgodny z
prawem prasowym sposób jej załatwienia.
Jednocześnie informuję, że „Echo
Korzennej” jest gazetą wolną, która
mieszkańcom naszej gminy ma dawać
jak najpełniejszy obraz wydarzeń dotyczących naszej gminy i jej mieszkańców. O układzie tekstów, doborze materiałów i kształcie graficznym gazety decyduje redaktor naczelny, który
ECHO KORZENNEJ marzec - kwiecieñ 2008

POLEMIKA

EFEKTY POCHWA£Y
w każdym wypadku zobowiązany jest do
przestrzegania prawa prasowego. Wydawca może wnosić swoje uwagi co do publikowanych materiałów lub autoryzować teksty co do ich zgodności z faktami,
ale nigdy nie może to naruszać przepisów prawa prasowego.
Dotychczasowa praca Pana Grzegorza
Pulita jako redaktora naczelnego nie daje
mi podstaw do tego, by sądzić, że publikacje na łamach „Echa Korzennej” naruszają prawo prasowe. Co więcej, ze
względu na zainteresowanie mieszkańców gminy gazetą mam powody, by jego
pracę traktować jako przykład profesjonalizmu i rzetelności.
Podczas rozmowy z redaktorem naczelnym „Echa Korzennej” dotyczącej Pani
skargi uzyskałem wyjaśnienia, które nie
dają podstaw do dopatrywania się w działalności redakcji złej woli. Przeciwnie,
wykazała się ona dużą determinacją w
nagłośnieniu sukcesu dzieci. Mimo że
informację o nim uzyskała przypadkowo
(nikt z opiekunów zespołu o nim redakcji nie poinformował) na krótko przed
oddaniem numeru do druku, nie tylko
zdążyła przygotować materiał, ale jeszcze
nadała mu dużą rangę poprzez umieszczenie go na pierwszej stronie. Trudno też
winić redakcję za zawarte w tekście nieścisłości (w żaden sposób nieumniejszające sukcesu dzieci), skoro źródłem informacji byli członkowie zespołu.
Nie można mieć też pretensji do redaktora naczelnego, że nie zamieścił zdjęcia
z występu zespołu w Będzinie, ponieważ
jak wynika z jego wyjaśnień nie dysponował nim. Dlatego też publikacja zdjęcia z częścią członków zespołu została
przedstawiona jako wariant zastępczy.
Zważywszy, że redakcje na całym świecie
wykorzystują w swoich publikacjach materiały archiwalne do ilustracji bieżących
wydarzeń, trudno nie uznać tego rozwiązania za uzasadnione.
Leszek Skowron,
Wójt Gminy Korzenna

OdpowiedŸ autora
Nauczyciel kojarzył mi się dotychczas
najczęściej z wiedzą i dobrymi manierami. Maria Kiełbasa przekonuje, że niesłusznie. Okazuje się bowiem, że zestawienie tych dwóch cech nie dotyczy, niestety, wszystkich przedstawicieli tego zawodu. Nauczycielka Zespołu Szkół w Lipnicy zdradza nie tylko duże problemy w
opanowaniu podstawowych elementów
kindersztuby, ale udowadnia również, że
wymagane już na podstawowym szczeblu
edukacji czytanie tekstu ze zrozumieniem
ECHO KORZENNEJ marzec - kwiecieñ 2008

sprawia jej duży kłopot. Nawiązując do
zaproponowanej przez nią stylistyki należałby powiedzieć: „Strach pomyśleć, że
podobne walory prezentuje w codziennej
pracy dydaktycznej, a zwłaszcza wychowawczej”.
Dowodów na potwierdzenie tej smutnej tezy nie brakuje, bo Maria Kiełbasa bez żenady nurza się w absurdalnych oskarżeniach. Z jednej
strony instruuje ochoczo w swoim piśmie-skardze, co powinno się
jeszcze znaleźć w tekście i o kim
powinniśmy poinformować, z drugiej żali się, że autor tekstu z nią
nie rozmawiał, a uczniów Zespołu
Szkół w Lipnicy wskutek artykułu
prezentującego przecież ich osiągnięcie okradziono (!) z dorobku artystycznego. Zapomina tylko dodać,
że sama tak mocno dbała o to, by
ten dorobek został dostrzeżony, że
aż zapomniała o nim poinformować.
Na szczęście pamiętał o tym Grzegorz Krasiński, dyrektor Centrum
Kultury, wspominając o zwycięstwie
w Będzinie podczas oficjalnej uroczystości i to dzięki niemu ta informacja
dotarła do mnie. Umożliwiło to w
ostatniej chwili zmianę zawartości
numeru oddając temu wydarzeniu
należne mu miejsce.
Informacje, jakich zasięgnąłem w
tej sprawie u obecnych na sali członków zespołu, w tym m.in. od Agnieszki
Bulandy, okazały się w interpretacji
Marii Kiełbasy bzdurami z tego oto powodu, że nasza rozmówczyni zapomniała, co zdarza się przecież każdemu, wymienić trzech członków zespołu. Jedyna twórczyni sukcesu zespołu dziwi się
też, że według autora tekstu, bazującego znowu na informacjach członków zespołu, przygotowania do festiwalu trwały trzy tygodnie. Zdziwienie byłoby pewnie mniejsze, gdyby doczytała w tym samym tekście, że przygotowania do festiwalu zaczęły się na kilka miesięcy przed
nim, a trzy tygodnie trwało jedynie ostateczne szlifowanie formy.
Zupełnie groteskową formę przybiera
natomiast oburzenie Marii Kiełbasy
umieszczonymi w tekście fotografiami.
Wystarczy zupełnie elementarna wiedza,
by rozumieć, że w razie braku zdjęć z opisywanego wydarzenia dopuszcza się wykorzystanie fotografii archiwalnych, które z natury rzeczy nie są w stanie pokazać aktualnych wydarzeń. Nie byłoby
zresztą takiej potrzeby, gdyby Maria Kiełbasa była uprzejma zaproponować wypożyczenie zdjęcia redakcji lub wskazać
posiadające je osoby. Zamiast tego najwyraźniej woli z lubością nazywać gazetę
kłamliwą i do reszty się kompromitować

przywołując w kontekście tej podszytej
kompleksami sprawy propagandystę III
Rzeszy(!). Na koniec, proponując wzbogacenie tekstu o ludzi związanych z „Lipniczanami”, nie ma też litości dla racjonalnego rozumowania. Bo przecież logiki w tym doszukać się nie da,

skoro kilkanaście zdań wcześniej od tego właśnie zespołu zupełnie się
odżegnywała nie mając szacunku ani dla
faktów ani dla tradycji.
A wszystko to, rzecz jasna, w interesie
uczniów. Szkoda tylko, że w kontekście
nachalnego podkreślania swoich własnych zasług deklaracja ta jakoś dziwnie
zgrzyta przywodząc na myśl jedną z postaci Małego Księcia, która od swoich
gości oczekiwała wyłącznie nieustannych
oklasków…
Grzegorz Pulit

P.S.
W sprawie informacji „Lipniczanie najlepsi” telefonowało do mnie dwoje rodziców członków zespołu. Zwrócili mi uwagę, że na zdjęciach jest tylko część grupy.
Moje wyjaśnienie spokojnie przyjęli do
wiadomości, a ja sam zaproponowałem
kolejne materiały o zespole w pełnym
przeświadczeniu, że na to zasługuje. Jednym z nich miała być rozmowa z Marią
Kiełbasą… Dziś mam wrażenie, że ciekawsze byłyby rozmowy z członkami zespołu, którzy razem pracują na wspólny
sukces. Życząc im kolejnych osiągnięć nie
mam wątpliwości, że jeszcze wiele razy
dostarczą powodów mediom do opowiadania o ich sukcesach.
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SPORT
Dobre wyniki sportowców z Siedlec

Udany wyjazd na mistrzostwa

Kolekcjonuj¹
tytu³y

Zwyciêstwo w Grecji

Koszykówka i pi³ka rêczna to dyscypliny,
które szczególnie upodobali sobie
uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Siedlcach.
Lista sukcesów w tym roku szkolnym
zespo³ów reprezentuj¹cych tê szko³ê
jest imponuj¹ca.

Sukcesem zwi¹zanych z
nasz¹ gmin¹ zawodników
zakoñczy³y siê Otwarte
Mistrzostwa Grecji w sztukach walki odbywaj¹ce siê w
marcu w Argos. Maciej Sikoñski rozpoczynaj¹cy prowadzenie w szko³ach naszej gminy
zajêæ w ramach sekcji karate
wygra³ g³ówn¹ konkurencjê, a
£ukasz Michalik ucz¹cy
wychowania fizycznego w
szkole w Janczowej zdoby³
br¹zowy medal w formule
semi-contact.
Do greckiego Argos zjechało w sumie mniej więcej 300 zawodników z
całej Europy. Kilkuosobowa repre-

Chłopcy uzyskali następujące wyniki w minikoszykówce: I miejsce (zawody gminne Korzenna), I miejsce (zawody międzygminne Krużlowa),
III miejsce (mistrzostwa powiatu nowosądeckiego Krużlowa). W mini-piłce ręcznej z kolei zajęli:
I miejsce (zawody gminne), IV miejsce (zawody
międzygminne Stróże). W obydwu dyscyplinach
występowali w składzie: Bielak Arkadiusz, Bielak
Damian, Nowobilski Mateusz, Rosiek Stanisław,
Wańczyk Hubert, Hołda Mateusz , Świerad Kacper , Baran Mateusz, Jarząb Janusz , Rosiek Artur, Domalik Marcin

Dziewczyny w mini koszykówce zdobyły: I miejsce (zawody gminne Korzenna), I miejsce (zawody
międzygminne Rożnów), III miejsce (mistrzostwa
powiatu nowosądeckiego Łabowa). W mini piłce
ręcznej natomias zajęły: I miejsce (zawody gminne
Korzenna), II miejsce (zawody międzygminne Stróże). Na bardzo dobre wyniki zapracowały: Rosiek
Patrycja, Rosiek Gabriela, Kasprzyk Zaneta , Plata Natalia, Martuszewska Patrycja, Wiśniewska
Aleksandra, Maciaszek Paulina, Mucha Iwona,
Basta Martyna ,Cisoń Edyta, Biel Klaudia.
Opiekunem obydwu zespołów jest Maria Bogdańska
(s)
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mu przychodziło to z wyjątkową
łatwością. Wygrał pokaz samoobrony, pokaz kata z bronią i bez broni,
walkę na macie oraz konkurencję polegającą na łamaniu cegieł. Z tej
ostatniej zadowolony jest szczególnie. – Ręką złamałem cztery cegły
czyli tyle, ile Grek cięższy ode mnie
o czterdzieści kilogramów. Nogą złamałem pięć cegieł, a on cztery i wygrałem – opowiada podkreślając, że
jak zwykle jechał z nastawianiem, że
da z siebie wszystko.
W podobnym duchu walczył także Łukasz Michalik, ale jemu tak
dobrze się tym razem nie powiodło. Zaangażowanie w rywalizację
zaowocowało tym razem dyskwalifikacją. – Walczyłem jak zwykle,
ale tym razem okazało się, że to
zbyt ostro. Zaproponowana formuła była znacznie lżejszą od-

Sukcesy instruktorów i mieszkañców gminy powoduj¹, ze zainteresowanie uprawianiem karate roœnie. Podczas inauguracyjnego treningu w szkole w Korzennej pojawi³o siê ponad 30
osób zarówno z gimnazjum jak i ze szko³y podstawowej. Obok
ch³opców by³y tak¿e dziewczyny, a po treningu o tej dyscyplinie
i dalszych perspektywach rozwoju sekcji rozmawiano ponad
godzinê.
zentacja mocno związana z Gminą
Korzenna zarówno poprzez mieszkających tutaj zawodników jak i poprzez prowadzących tutaj swoje interesy sponsorów zaprezentowała się
bardzo dobrze. Maciej Sikoński popularyzujący sporty walki w naszej
gminie jeden ze współzałożycieli
działającego w gminie Stowarzyszenia „Korzenie” miał najwięcej powodów do satysfakcji. W sumie zdobył
pięć złotych medali bezapelacyjnie
zwyciężając w wieloboju polegającym
na zdobywaniu punktów w poszczególnych konkurencjach. Sikońskie-

mianą karate od tej, jaką my uprawiamy – tłumaczy nie żałując jednak wyjazdu. Przed zaplanowanymi na listopad, także w Grecji,
mistrzostwami świata, było to dobre doświadczenie i możliwość poznania umiejętności potencjalnych przeciwników.
Wyjazd do Argos umożliwili młodym karatekom sponsorzy, wśród
których było Stowarzyszenie „Korzenie”, a także firma Mo-Bruk Józefa
Mokrzyckiego, Zbigniew Miłkowski
oraz Antoni Klimontowski.
(p)

Pomoc z ministerstwa
Ponad 13 tys. z³ otrzyma³ z Ministerstwa Sportu UKS „Start”
w Lipnicy Wielkiej na pozalekcyjne zajêcia sportowe. Wniosek klubu o dofinansowanie po
raz pierwszy zyska³ akceptacjê
oceniaj¹cych.
Przygotowany program zakłada
prowadzenie zajęć z siatkówki i tenisa stołowego. Ich prowadzeniem

zajmie się trzech nauczycieli. Sześć
godzin tygodniowo poświęconych
będzie na siatkówkę, pozostałe cztery na tenis stołowy. Treningami objętych zostanie łącznie 119 dzieci.
Pozyskana dotacja pozwoli wreszcie wynagrodzić nauczycieli pracujących dotychczas najczęściej za darmo. Pieniądze te zostaną także wykorzystane na obsługę administracyjną projektu.
(p)
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Z OSTATNIEJ STRONY
KURTYNA W GÓRÊ

MOJA PASJA
¯eglarstwo, a ostatnio jazda
konna. Je¿d¿ê od lutego, na
hucu³ach i nie tylko, w Stró¿ach.
Wci¹¿ ¿eglujê. Mam nawet ³ódkê
i czasem, jak jest taka potrzeba,
bior¹ j¹ nawet nad morze. Poza
tym, jak przysta³o na nauczyciela wychowania fizycznego,
uprawiam te¿ inne dyscypliny.

Ho³d dla legionistów

Spotkanie
z prezydentem

MOJA MA£A OJCZYZNA
To, oczywiœcie, Lipnica Wielka, z
któr¹ mam tylko dobre skojarzenia. Gdy o niej myœlê, przede
wszystkim przychodz¹ mi do
g³owy ludzie: krewni, znajomi,
koledzy…Tutaj mam grupê
przyjació³ i z tym miejscem
wi¹¿e siê wiele mi³ych wspomnieñ.
MOJE MARZENIE
Skoñczyæ budowê domu. Trwa to
ju¿ kilkanaœcie lat, ale trudno
siê temu dziwiæ: ¿ona tak¿e jest
nauczycielem. Mam nadziejê, ¿e
koniec jest bliski. Zaczynam
roboty wykoñczeniowe, wiêc
mo¿e siê uda…?

liczba numeru

Liczna delegacja Gminy Korzenna wzięła
udział w odbywającym się w Marcinkowicach
w Gminie Chełmiec sympozjum „Bóg Honor
Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w
służbie niepodległej Rzeczypospolitej”. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się m.in. Ryszard
Kaczorowski, ostatni prezydent RP na Uchodźstwie, szef Sztabu Generalnego WP gen. Franciszek Gągor oraz wicemarszałek województwa
małopolskiego Leszek Zegzda. Marcinkowice
wybrano nieprzypadkowo. To tutaj w grudniu
1914 roku w Bitwie Marcinkowickiej uczestniczyły legiony dowodzone przez Józefa Piłsudskiego. Na grobach poległych żołnierzy delegacja gminy złożyła wieńce i kwiaty. Obok wójta
znaleźli się w niej także uczniowie z Zespołu
Szkół w Koniuszowej wraz z dyrektorem Kazimierzem Gargulą, zespół „Lipniczanie” oraz

MOJA ZMORA
Ci¹g³y brak czasu. Odczuwa to
szczególnie rodzina, bo coraz
trudniej spotkaæ siê we w³asnym
gronie. Ale sam te¿ mam z tym
problem: trudno wygospodarowaæ woln¹ chwilê na w³asne
hobby.

przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kracoń
i radny Jacek Fornagiel z Koniuszowej – rodzinnej miejscowości generała Gągora. Samo sympozjum było dla przedstawicieli naszej gminy
nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy na temat historii naszego kraju i wydarzeń z okresu
I wojny światowej rozgrywających się na Sądecczyźnie, ale także do bezpośredniego spotkania z osobami, które wpisały się już w najnowszą historię Polski. - W bezpośrednich rozmowach prezydent Kaczorowski i jego małżonka robią wrażenie niezwykle ciepłych i serdecznych ludzi o dużym poczuciu humoru – relacjonował nam wójt Skowron.

Imiê i nazwisko:
Tadeusz Turek
Wiek: 46 lat
Miejsce pracy: Zespó³
Szkó³ w Lipnicy Wielkiej
Rodzina: ¿ona Beata oraz
dzieci: Tomek i Joanna
Samochód: renault
laguna z 1998 roku

MOJA S£ABOŒÆ
Gadulstwo, chyba… Wszyscy,
którzy mnie znaj¹ wiedz¹, ¿e lubiê
du¿o gadaæ i trudno mi to opanowaæ.
MÓJ NAJSZCZÊŒLIWSZY
DZIEÑ W ¯YCIU
¯ona podpowiada, ¿e dzieñ œlubu.
Ceremonia odby³a siê w s¹deckiej
farze i w s¹deckim ratuszu. By³a
ma³a, skromna, w gronie przyjació³…

Tyle projektów przygotowanych przez
Centrum Kultury w Korzennej uzyska³o dofinansowanie z bud¿etu Starostwa Powiatowego w Nowym S¹czu.
Na projekt „Lipniczanie jad¹” zwi¹zany z koncertami zespo³u przeznaczono 2 tys. z³ na refundacjê kosztów transportu. Propozycja „Nieznany zak¹tek S¹decczyzny” polegaj¹ca na przygotowaniu folderu mo¿e
liczyæ na 1,5 tys. z³, „Œwiêto Dzieci
na Pogórzu S¹deckim” dofinansowano tak¿e kwot¹ 1,5 tys. z³, a projekt
„Jarmark korzeñski”, za którym kryje siê impreza plenerowa zas³u¿y³ na
2 tys. z³.
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