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ludzie

Z DRUGIEJ STRONY

Daniel Lizoñ
Ma 23 lata, pochodzi z Wojnarowej i mo¿e siê ju¿ pochwaliæ dwoma wydanymi tomikami poezji.
Pierwszy, „W s³oñcu zatopieni”, ukaza³ siê w ubieg³ym roku, a w jego wydaniu pomog³o autorowi
m.in. Centrum Kultury w Korzennej. W tym roku drukiem wyszed³ drugi tomik „Ambra” znacznie
obszerniejszy od poprzedniego i nieco odmienny tematycznie. O ile – jak podkreœla poetka Anna
Kajtochowa – w pierwszym tomiku dominowa³ zachwyt nad przyrod¹, mi³oœæ i problemy œwiatopogl¹dowe, to w drugim górê zaczyna braæ problematyka spo³eczna. Pojawiaj¹ siê pytania o sens ¿ycia,
znaczenie jednostki w wielkomiejskim œwiecie, o wartoœci i ich miejsce w ¿yciu cz³owieka.
Zarówno pierwszy jak i drugi tomik zebra³ ciep³e recenzje krytyki i kolegów po fachu. Dla mieszkañców Gminy Korzenna wa¿niejsze to tym bardziej, ¿e tutejsze pejza¿e s¹ w tej poezji mocno wyczuwalne. Znalaz³o siê w niej miejsce tak¿e na wspomnienie o Orle Wojnarowa i kolegach z tamtejszej
szko³y.
Zdobywal wyró¿nienia w kilku konkursach poetyckich m.in. w II Konkursie „Echo moich gór” oraz w
Turnieju Jednego Wiersza w ramch festiwalu „bieszczadzkie anio³y”. Aktualnie mieszka, pracuje i
studiuje (polonistyka, UJ) w Krakowie Debiutowa³ w 2004 roku w „Dzienniku Polskim”. Jest cz³onkiem krakowskiej grupy poetyckiej „Ka¿dy”, a wœród swoich wzorów poetyckich wymienia Jerzego
Harasymowicza.

problem

(p)

ROZMOWA

Gmina dosta³a pieni¹dze
na dodatkowe zajêcia

Angielski dla
pierwszaków
Pierwszoklasiści uczący się we
wszystkich szkołach Gminy Korzenna z całą pewnością będą
uczyć się w tym roku szkolnym języka angielskiego. Samorząd
otrzymał dotację z budżetu wojewody na ten cel.
Pieniądze z tego źródła były warunkiem kontynuacji zajęć, z których najmłodsi uczniowie korzystali już w
roku ubiegłym. Wniosek skierowany
do Kuratorium Oświaty w Krakowie
rozpatrzono pozytywnie i samorząd
otrzymał na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych blisko 44
tys. zł.
Pieniądze te wystarczą na dwie godziny lekcyjne tygodniowo w pierwszym semestrze. O pieniądze na drugi semestr trzeba będzie wystąpić
osobno, ale – jak pokazuje przykład
ubiegłego roku – nie powinno być z
tym żadnych problemów.
Zajęcia są obowiązkowe, a prowadzą
je wykwalifikowani nauczyciele. Ich
zatrudnienie było jednym z warunków uzyskania pomocy finansowej.
(g)
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RENATA MUCHA

- W nieco nowej roli rozpoczê³a Pani rok szkolny...
- Có¿, z pewnoœci¹ bêdzie wiêcej obowi¹zków, ale zasadniczych zmian raczej siê nie spodziewam. To w koñcu to
samo miejsce i ci sami nauczyciele...
- Nie by³o ¿adnych obaw przed objêciem tej
funkcji?
- By³y, ale obejmujê tê funkcjê na razie na pó³ roku i to
jest dla mnie czas, który powinien wystarczyæ, by sprawdziæ siê w tej roli i oceniæ czy jestem sobie w stanie z tym
poradziæ.

Czas
próby
- Dotychczas kierowa³a Pani szko³¹ podstawow¹,
w gimnazjum pojawiaj¹ siê nowe problemy...
- Na pewno problemy wychowawcze w gimnazjum s¹ innego rodzaju, ale nie jest to nic, co mia³oby powodowaæ
jakieœ powa¿niejsze k³opoty. To s¹ sytuacje, z którymi nauczyciele spotykaj¹ siê codziennie w swojej pracy.
- Nast¹pi¹ jakieœ organizacyjne zmiany?
- Zamiast dwóch szkó³, bêdziemy mieli jedn¹ szko³ê. To
oznacza, ¿e zmniejszy siê, liczba zatrudnionych osób i bêd¹
oszczêdnoœci przede wszystkim na administracji. Dot¹d w
ka¿dej szkole by³ dyrektor, jego zastêpca obs³uga sekretariatu, teraz mamy jedn¹ szko³ê, a zatem tak¿e jednego
dyrektora i jednego zastêpcê. Od strony organizacyjnej
za wszystko odpowiadaæ bêdzie jedna osoba.
- Pomys³ utworzenia zespo³u szkó³ nie przypad³ do
gustu nauczycielom. Rada Pedagogiczna wyrazi³a
negatywn¹ opiniê w tej sprawie. To nie bêdzie teraz jak¹œ przeszkod¹?
- Nie s¹dzê. Faktycznie, broniliœmy siê przed zmian¹, ale
podczas inauguracji roku szkolnego ¿adnych oznak niezadowolenia nie zauwa¿y³am. Wydaje mi siê, ¿e nauczyciele obydwu szkó³ w sposób naturalny siê zintegruj¹. Jedenastu nauczycieli z gimnazjum uczy teraz tak¿e w szkole
podstawowej. To powoduje, ¿e integracja odbywa siê niejako automatycznie.

Renata Mucha objê³a
obowi¹zki dyrektora
Zespo³u Szkó³ w
Korzennej, wczeœniej
by³a dyrektorem
Szko³y Podstawowej
w Korzennej.
- Pani tak¿e by³a wœród osób niechêtnych zmianie.
Co spowodowa³o zmianê tej opinii?
- Otrzyma³am propozycjê, któr¹ by³a bardzo zaskoczona,
ale przyjê³am j¹, bo myœlê, ¿e przez pó³ roku bêdê mia³a
okazjê sprawdziæ siê w tej roli i spróbowaæ tak zorganizowaæ pracê, by przynosi³o to dobre efekty dla uczniów.
- Jak rodzice przyjêli zmianê?
- Oficjalnie nikt nie zg³asza³ ¿adnych uwag.
- Jakie cele stawia sobie Pani na te pó³ roku?
- Liczê na to, ¿e wspó³praca z nauczycielami i rodzicami bêdzie uk³ada³a siê dobrze. To chyba podstawowa sprawa.
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Betonowa nawierzchnia
ma byæ du¿o bardziej trwa³a ni¿ asfalt.
Samorz¹d modernizacjê nawierzchni traktuje priorytetowo

Walce na drogach
Budowa nowych dróg to najbardziej kosztowne, ale te¿
najbardziej spektakularne
inwestycje, jakie prowadzono
tego lata na terenie Gminy
Korzenna. Efekt jest taki, ¿e
do koñca wrzeœnia mieszkañcy bêd¹ mieæ do dyspozycji
ponad 7 kilometrów zupe³nie
nowych nawierzchni.
Wójt Leszek Skowron nie kryje, że
drogowe inwestycje traktuje priorytetowo. – Zakres zadań do wykonania
pod tym względem jest ogromny, dlatego musimy narzucić możliwe szybkie tempo, żeby w możliwie krótkim
czasie doprowadzić do w miarę dobrej
sytuacji – podkreśla.
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Bazując wyłącznie na własnym budżecie nie byłoby to jednak możliwe,
bo w ostatnich miesiącach budowanie dróg znacznie podrożało. Więcej
trzeba płacić nie tyle za wykonawstwo, co za materiały i surowce niezbędne przy budowie. W górę i to o
kilkadziesiąt procent poszły ceny
kruszywa koniecznego jako podbudowa drogi oraz ceny asfaltu i betonu.
Bez pomocy z zewnątrz o kolejne inwestycje drogowe byłoby trudno. Samorząd Korzennej chce w tej sytuacji
wykorzystywać wszelkie możliwe
szanse na wsparcie własnych wysiłków. Efekty są całkiem dobre. Jakkolwiek większość kosztów inwestycji
finansuje budżet gminy, to jednak
sporo pieniędzy udało się też ściągnąć
z zewnątrz. Część kosztów inwestycji pokrył budżet państwa wydając
na ten cel pieniądze z puli przezna-

czonej na likwidację skutków klęsk
żywiołowych lub z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wzorcowy beton
Wzorcowa inwestycja to droga Korzenna – Świegocin – Koniuszowa.
Mieszkańcy od lat zabiegali o jej budowę, bo żwirowa nawierzchnia była
dla nich źródłem nieustannych problemów. Wystarczyła większa ulewa,
żeby ze znajdującej się na stromym
zboczu drogi niewiele zostało. Teraz
ma się to zmienić. We wrześniu była
gotowa nowa droga o betonowej nawierzchni, która ma objawić swoje
walory zwłaszcza na tym, górzystym
terenie. Władze samorządowe zdecydowały się na tę technologie mimo że
jest ona wyraźnie droższa niż droga
ciąg dalszy na stronie 4
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Leje siê asfalt
Ponadto sieć dróg gminnych wzbogaci się wkrótce także o nowe nawierzchnie asfaltowe. Położone one
zostaną na trasie Posadowa – Zagóra
– Podlas – Cieniawa oraz w Jasiennej. W przypadku pierwszej z nich
umowa na wykonanie powinna być
podpisana do 28 sierpnia. Użytkownicy zyskają tym sposobem jezdnię o
szerokości 2,8 metra wraz uzupełnieniem poboczy, która powinna być gotowa do końca września.
Podobny termin wyznaczono także dla realizacji drogi w Jasiennej,
która jak na razie jest jedynie drogą
żwirową ulegającą poważnym zniszczeniom wskutek np. opadów desz-

droga: Korzenna – Œwiegocin
– Koniuszowa
d³ugoœæ: 2770 m;
technologia: beton;
koszt: 755 000 z³ w tym 201 000 –
rezerwa bud¿etu pañstwa na usuwanie
skutków klêsk ¿ywio³owych; gwarancja
– 7 lat
droga: Posadowa – Zagóra – Podlas
– Cieniawa
d³ugoœæ: 1237 m;
koszt: 280 000 z³ w tym 150 000 z³ z
bud¿etu pañstwa
droga: Jasienna
d³ugoœæ: 1450 m
droga: Siedlce – Osztki – Janczowa
d³ugoœæ: 1137 m
koszt: ³¹cznie obydwie drogi: 150 000 z³
drogi: Lipnica Wielka (2),
Jasienna, Korzenna
d³ugoœæ: 750 m (w tym 650 m nawierzchnia asfaltowa);
koszt: 156 000 z³ w tym 76 000 z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Efektywniej wykorzystaj¹ pomoc unijn¹?

Euro dla gminy
200 tys. euro z Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich otrzyma Gmina Korzenna. To jedna z najwyższych kwot,
jakie trafią do ponad 500 gmin w kraju w
ramach Programu Integracji Społecznej
Pieniądze mają być przeznaczone na pomoc dla
gmin w lepszym wykorzystaniu unijnych pieniędzy i wprowadzeniu nowych instrumentów zarządzania w sferze pomocy społecznej. Ponad 500 gmin
z całego kraju otrzyma w sumie 40 mln euro. Sumę
tą podzielono na poszczególne gminy biorąc pod
uwagę liczbę osób i rodzin, które będą korzystały z
programu: ludzi starszych, osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież, rodziny wielodzietne.
Pieniądze powinny trafić do kasy gminy jeszcze
w tym roku. W ich wydawaniu samorządowi pomagać będzie konsultant regionalny, którego zadaniem będzie współpraca w przygotowywaniu
projektów społecznych.
(g)
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asfaltowa. Przesądziły o tym dwa
względy: po pierwsze, lepsza jakość
betonowej nawierzchni a co za tym
idzie większa wytrzymałość drogi, po
drugie opinia mieszkańców, którzy
chcą mieć drogę na długie lata. Wykonawca zapewnia, że tak właśnie
będzie. Droga ma podbudowę z kruszywa naturalnego (żwiry), na którym kładzie się beton o grubości 15
cm ze szczelinami dylatacyjnymi co
3 metry. Równocześnie czyszczone są
stare rowy tak, by woda mogła swobodnie odpływać.
Inwestycja ma niebagatelne znacznie. Dla mieszkańców trzech przysiołków to dogodne połączenie z
gminą. Droga stanie się też ważnym
elementem rozwoju tych okolic. – Z
pewnością wzrośnie atrakcyjność
działek budowlanych w tym miejscu
– podkreśla Leszek Skowron.

czu. Jeszcze większe spustoszenie
sieje tam zima zwłaszcza, gdy są
duże opady śniegu oraz niska temperatura.
Jeszcze jesienią zakończą się inwestycje współfinansowane z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. W Lipnicy Wielkiej, Jasiennej i Korzennej
powstanie mniej więcej 650 metrów
dróg asfaltowych, a w Lipnicy Wielkiej wybudowana zostanie droga żwirowa o długości ok. 100 m.
We wrześniu rozstrzygnięto także
przetarg na wykonanie drogi Siedlce
– Osztki – Janczowa. Jej realizacja
nastąpi już jesienią.
(g)

LEPSZY KREDYT
O pomoc w związku ze stratami spowodowanymi gradobiciem wystąpiło
23 sadowników z terenu naszej gminy. Po uwzględnieniu ich roszczeń będą
mogli liczyć na preferencyjne kredyty na odnowienie produkcji. Jak na razie zainteresowanie tego rodzaju pomocą zadeklarowały dwie osoby.

K£OPOT Z PREZESEM
Gmina Korzenna przejęła na własność nieruchomość należącą niegdyś do kółka rolniczego w Mogilnie. Teren o powierzchni 48 arów mógłby być przeznaczony na bazę dla projektowanej spółki komunalnej, która jak na razie nie może ruszyć z miejsca. Powód? Brak odpowiednich
kandydatów na prezesa. Dotychczasowe dwa konkursy na to stanowisko nie przyniosły rozstrzygnięcia. Osoby, które były zainteresowane
objęciem tego stanowiska nie spełniały wymagań nałożonych na kandydatów. Jest nadzieja, że problem rozwiąże trzeci konkurs.

NOWE KOMPUTERY
Nowy sprzęt komputerowy powinien niedługo trafić do Urzędu Gminy
w Korzennej. Samorząd chce ogłosić przetarg na dostawę komputerów, bo
dzisiaj wyposażenie urzędu pod tym względem pozostawia wiele do życzenia. Część komputerów jest już przestarzała i niewydolna. Zastąpienie ich
nowszym sprzętem ma poprawić jakość obsługi mieszkańców.
(pg)
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WYDARZENIA
Ju¿ wkrótce susza coraz mniej groŸna dla gminy

Du¿o wiêcej wody
Jeszcze w tym roku rozpoczn¹
siê prace, których efektem
bêdzie rozbudowa sieci wodoci¹gowej w Gminie Korzenna i
zwiêkszenie dostaw wody. Dziêki
temu mieszkañcy korzystaj¹cy
dziœ z sieci wodoci¹gowej, ale
zmagaj¹cy siê z deficytem wody,
wkrótce bêd¹ mogli zapomnieæ o
tych k³opotach.
Problem ma rozwiązać budowa połączenia sieci wodociągowej już istniejącej
na terenie gminy, wodociągiem nowosądeckim. Zdecydowano się na to w przekonaniu, że jest to najlepsze wyjście z
sytuacji. Sądeckie Wodociągi są w stanie
zapewnić praktycznie nieograniczone ilości wody bez względu na porę roku i
wzrost zapotrzebowania. Dla mieszkańców Gminy Korzenna korzystających z
wodociągu miałoby to kapitalne znaczenie, ponieważ woda od lat, szczególnie w
niektórych sołectwach, jest tu towarem
deficytowym. - Brakuje jej w ciągu całego
roku, ale w okresie letnim, a zwłaszcza
wtedy, gdy we znaki daje się susza, nie
ma innego wyjścia jak dowożenie wody
beczkowozami – tłumaczy inspektor Piotr
Jeliński z Urzędu Gminy Korzenna.
Jest to jednak wyjście jedynie pozorne
i obfitujące w bardzo wiele mankamentów. Zajmujący się dostawą wody strażacy z komendy w Nowym Sączu ze względu na ograniczone możliwości techniczne zwykle nie są w stanie sprostać zapotrzebowaniu na wodę. Mają do dyspozycji ledwie jeden beczkowóz spełniający
wymagania sanepidu, którym w dni powszednie mogą wykonać 2-3 kursy, a w
soboty i niedzielę są w stanie napełnić
zbiornik maksymalnie 5-6 razy. Jeden
kurs zajmuje im 2-2,5 godziny, a samo
napełnianie zbiornika w gminnej sieci
wodociągowej w Koniuszowej trwa mniej
więcej pół godziny. Za każdym razem strażakom musi towarzyszyć przedstawiciel
Urzędu Gminy w Korzennej, który otwiera i zamyka zbiornik. – W tym roku w
newralgicznym okresie robiłem w związku z tym 1200 kilometrów miesięcznie –
potwierdza Piotr Jeliński, który w roli
otwierającego i zamykającego zbiornik
zmienia się z innym z pracowników urzędu. Do dyspozycji musi być w tej sytuacji
przez najmniej pół dnia, także nocą, bo
ostatnie dostawy odbywają się nawet o
godzinie 1 w nocy. W tym roku ciągłe dostawy wody prowadzono od 23 czerwca.
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Beczkowozy to bardzo niedoskona³e

Ca³kowita d³ugoœæ planowanej
rozwi¹zanie problemu deficytu wody
sieci wodoci¹gowej ³¹cz¹cej
tylko wtedy, gdyby doszło tam do przerw
Gminê Korzenna i Nowy S¹cz w dostawie energii elektrycznej. W takiej
wynosi 8105 m. W granicach sytuacji nie będą mogły działać pompy tłoczące wodę do sieci wodociągowej. ProjekNowego S¹cza przebiega odci- tując sieć taką ewentualność brano pod
nek wodoci¹gu o d³ugoœci 784 uwagę, ale zaproponowane rozwiązanie w
budowy zbiornika w Siedlcach nie
m. Pozosta³a czêœæ biegnie postaci
mogło być zastosowane ze względu na to,
przez Gminê Che³miec oraz Gmi- że właściciel terenu, w którym miałby się
nê Korzenna. Punktem docelo- znajdować zbiornik nie zezwolił na wejście w teren.
wym jest zbiornik w Koniuszowej. Nowa sieæ zostanie po³¹- Budowa tu¿, tu¿
czona z sieci¹ ju¿ istniej¹c¹.
Rozpoczęcie budowy strategicznej dla
Od połowy lipca beczkowóz jeździł non
stop, a mimo to wody i tak brakowało.

K³opot z dzia³k¹
Biorąc pod uwagę teren objęty siecią
wodociągową suszę najbardziej odczuwali mieszkańcy Koniuszowej, Łęki, Siedlec
i Mogilna. Lepszą sytuację mają jedynie
mieszkańcy Korzennej i niewielkiej części
Trzycierza. Ogłoszony pod koniec sierpnia przetarg na realizację inwestycji, która pozwoli połączyć istniejącą sieć wodociągową z ujęciem wody dla Nowego Sącza należącym do Sądeckich Wodociągów,
powinien rozwiązać problem raz na zawsze. Równocześnie mniej więcej 100 gospodarstw od lat oczekujących na podłączenie do sieci będzie mogła wreszcie uzyskać pozwolenie na to.
Z chwilą ukończenia prac korzystający
z wodociągu powinni mieć tyle wody, ile
dusza zapragnie. Co najwyżej chwilowe
kłopoty z dostawami wody będą mogły
występować w Siedlcach i Trzycierzu, ale

gminy sieci wodociągowej planowane jest
mniej więcej w półtora miesiąca po ogłoszeniu przetargu, bo tyle czasu potrzeba
na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie
umowy z wykonawcą. Sama inwestycja
natomiast powinna być gotowa do końca
czerwca 2008 r. Obejmie ona budowę ponad 8 km sieci wodociągowej. Część inwestycji na mocy porozumienia pomiędzy
Gminą Korzenna a Nowym Sączem uzyskanego wskutek długich negocjacji pomiędzy Wójtem Gminy Korzenna a prezydentem Nowego Sącza sfinansują Sądeckie Wodociągi. Ich zadaniem będzie budowa odcinka o długości 784 metrów, który
znajdować się będzie na terenie Nowego
Sącza. Resztę bierze na siebie Gmina Korzenna. W sumie będzie to odcinek o długości 7321 m.
Projektowaną siecią popłynie woda
uzdatniana wedle wszelkich najnowocześniejszych technologii i spełniająca
wszelkie wymagania sanepidu. Jakość
wody będzie ponadto na bieżąco monitorowana.
(g)
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WYDARZENIA
Obiady ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹

Wielkie gotowanie
Ruszy³a sto³ówka w szkole
w Korzennej. Codziennie
przygotowuje 942 darmowe
obiady dla wszystkich szkó³
na terenie gminy. – Mam
satysfakcjê, ¿e nasze starania o pozyskanie z bud¿etu
pañstwa pieniêdzy na ten
cel przynios³y skutek –
cieszy siê Leszek Skowron,
Wójt Gminy Korzenna.
Dotacja na dożywianie, którą dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej, wynosi około 1,2 mln zł na rok przy czym
na razie wpłynęła pierwsza transza w
wysokości 927 tys. zł. Pieniądze te wystarczają nie tylko na przygotowanie
obiadów, ale także na wynagrodzenie
dla ludzi, którzy są zatrudnieni w stołówce prowadzonej przez Centrum
Kultury w Korzennej. Znalazło w niej
prace osiem osób. Pięć z nich pracuje
w kuchni, dwie zajmują się rozważaniem obiadów, a jedna ma na swojej
głowie finanse i organizację pracy.
Po pierwszych tygodniach działalności stołówki doświadczenia były dobre.
W ciągu kilkunastu dni liczba dzieci korzystających z obiadów wzrosła o 50
osób. Kolejnych 23 uczniów zdecydowało się na wykupienie posiłków. – To
świadectwo wysokiej jakości oferty stołówki – przekonują pracownicy dodając od razu, że serwowane menu jest
bardzo różnorodne.
Szef kuchni Marian Gałat, który
wcześniej pracował w dobrej klasy restauracjach, nie pozwala sobie na

Sto³ówka jest bardzo
dobrze wyposa¿ona.

Koszty
Uruchomienie sto³ówki kosztowa³o grubo ponad 300 tys. z³.
Tyle tr zeba by³o zap³aciæ za
adaptacjê pomieszczenia i kupno sprzêtu AGD oraz samochodów s³u¿¹cych do transpor tu
obiadów do szkó³ na terenie
ca³ej gminy. Na wyposa¿enie
wydano 158 tys. z³, prace remontowe kosztowa³y ok. 50
tys. z³, a za dwa samochody zap³acono ponad 152 tys. z³.
żywieniową monotonię. Uczniowie
gminnych szkół mieli już okazję spró-

Liczba uczniów korzystaj¹cych z darmowych obiadów
Ogó³em: 922 + 20 uczniów spoza Gminy Korzenna
Wyszczególnienie: SP Bukowiec – 29, SP Jarczowa – 28, SP Jasienna
– 68, SP Koniuszowa – 27, Gimnazjum w Koniuszowej – 16 + 9 uczniów
spoza Gminy Korzenna, SP Korzenna – 111, gimnazjum w Korzennej –
111, SP Lipnica Wielka – 116, Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej – 74, SP
£êka – 21, SP £yczana – 26, SP Mi³kowa, SP Mogilno – 45 + 11
uczniów spoza Gminy Korzenna, Gimnazjum w Mogilnie – 38, SP Posadowa Mogilska – 32, SP Siedlce – 41, gimnazjum w Siedlcach – 56,
SP Trzycierz – 22, SP Wojnarowa - 42

bować bigosu, zupy pomidorowej z ryżem i parówką, zrazu w sosie pieczarkowym, zupy gulaszowej, rosołu z makaronem, zupy pieczarkowej, pierogów
z kapusta i grzybami i wielu innych.
Korzystający z obiadów mogą też liczyć
na deser w postaci słodyczy lub owoców, a w poniedziałki szkoły zaopatrywane są także w „suchy prowiant” czyli
drożdżówkę i jogurt lub serek.
Obiady przygotowywane są w niemalże nowej kuchni. Po przeprowadzonym w wakacje remoncie dawna stołówka szkolna radykalnie się zmieniła. Poza budowlanymi pracami adaptacyjnymi wyposażono ją w nowy, wysokiej klasy sprzęt AGD, a także w meble. Do przewożenia obiadów służą specjalne termosy, dzięki czemu posiłki nie
tracą nic ze swej wartości.
Obok obsługi szkół stołówka jest w
stanie realizować także innego rodzaju zamówienia. Na miejscu lub na wynos można zamówić m.in. barszczyk z
uszkami, placek po zbójnicku, gołąbki, pieczeń z kluskami śląskimi i surówką, pierogi ruskie, z mięsem i z
kapustą. Koszt pierwszego dania to 3
zł, za drugie trzeba zapłacić 6 zł. W
przyszłości planowane jest poszerzenie działalności o obsługę imprez okolicznościowych.
(gp)
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WYDARZENIA
Chc¹ pozwolenia na maszt

SYGNA£ CORAZ BLI¯EJ?
Firma Polkomtel złożyła wniosek o uzyskanie pozwolenia na
budowę masztu telefonii komórkowej w Korzennej. To kolejny
krok w kierunku umożliwienia
połączeń telefonii komórkowej
dla abonentów jednego, dużego
operatora.
O realizację tej newralgicznej inwestycji samorząd monituje od miesię-

cy, bo jedynie tyle może w tej sprawie zrobić. Gmina nie jest w tym
przypadku ani inwestorem ani zleceniodawcą i poza nieformalną formą
nacisku nie ma żadnych instrumentów do tego, by przyspieszyć inwestycję. Interwencje okazały się jednak na
tyle skuteczne, że jeden z operatorów
wystąpił już do starostwa powiatowego z wnioskiem o pozwolenie na budowę. O ile zostanie ono wydane, to

Obiekt w Jasiennej zostanie rozbudowany

Dziś budynek ten nie ma zbyt
wielkiej powierzchni do zaoferowania. Jest w nim świetlica, Centrum
Kultury oraz pomieszczenia dla
straży pożarnej. Jak na potrzeby
gminy liczącej blisko 14 tysięcy
mieszkańców to zbyt mało. Konieczna jest także przyzwoita sala konferencyjna oraz obiekt, który mógłby pełnić rolę domu weselnego. –
ECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2007

(gp)

Budynek ju¿ po remoncie

Powrót
poczty

WIÊKSZA
REMIZA?
Rozbudowa budynku w
Jasiennej nale¿¹cego do
Centrum Kultury w Korzennej wydaje siê ju¿ przes¹dzona. Samorz¹dowe w³adze Gminy Korzenna chc¹
zainwestowaæ w ten obiekt,
bo to na terenie gminy
jedno z niewielu miejsc, w
którym mo¿na organizowaæ
wiêksze imprezy. – Bêdzie
s³u¿y³ wszystkim, a w razie
potrzeby chêtni bêd¹ mogli
z niego skorzystaæ przy
organizacji wesela – t³umaczy Leszek Skowron, Wójt
Gminy Korzenna.

można się spodziewać, że maszt
wkrótce stanie i telefony z sieci PLUS
GSM na terenie Korzennej będą mogły wysyłać i odbierać sygnały. Co z
pozostałymi operatorami? Na razie
nie ma żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie, ale nieoficjalnie
wiadomo, że firma Orange jest zainteresowana postawieniem masztu w
Posadowej.

Od 3 października poczta w Mogilnie znowu będzie świadczyć swoje usługi. Zapowiadany wcześniej
remont udało się wykonać w przewidywanym terminie i zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami punkt
ponownie uruchomiono.

Czegoś takiego nie mamy w ogóle.
Tymczasem zapotrzebowanie wśród
ludzi jest ogromne – podkreśla Leszek Skowron.
Rozbudowa istniejącego obiektu
mogłaby problem rozwiązać. Gmina
kupiła już na tę okoliczność sąsiednią działkę o powierzchni 3,5 ara,
podjęto też decyzję o rozpoczęciu
prac projektowych. Dokumentacja
powinna być gotowa jeszcze w tym
roku, a budowa mogłaby się rozpocząć w roku przyszłym.
Gmina zamierza pozyskać pieniądze na ten cel z „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007
– 20013”. Wniosek w tej sprawie
jest już w przygotowaniu. O ile zostałby zaakceptowany, to można by
pozyskać z tego źródła sumę nie do
pogardzenia. Maksymalne dofinansowanie inwestycji realizowanych w
ramach tego programu nie może
przekroczyć 7500tys. zł, a kwota dofinansowania może pokrywać maksymalnie 75 procent całkowitych
kosztów.
Zakłada się, że w obiekcie będącym
własnością Centrum Kultury można
by organizować imprezy kulturalne,
a w miarę zapotrzebowania wynajmować sale np. na przyjęcia weselne
czerpiąc z tego tytułu dodatkowe dochody.

Przypomnijmy, że do zamknięcia poczty doszło w związku z warunkami lokalowymi. Były one na tyle złe, że ze wzglę-

dów sanitarnych obiekt nie nadawał się
do eksploatacji. Poczta zawiesiła działalność warunkując jej wznowienie remontem obiektu przez samorząd, który jest
jego właścicielem. Gmina na taki warunek przystała i po przygotowaniu projektu rozpoczęto prace obejmujące wykonanie zaplecza socjalnego, przyłączenie
wody i wykonanie instalacji do odprowadzania ścieków.
Z chwilą oddawania tego numeru
„Echa” do druku prace były już ukończone. W ich efekcie standard obiektu podniósł się na tyle, że o zastrzeżeniach sanitarnych nie ma już mowy.

(g)

(g)
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WYDARZENIA
Nagroda dla najlepszych czytelników

GIMNAZJALIŒCI PO LEKCJACH
Ponad 11 tys. zł dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego otrzymało Centrum Kultury w Korzennej
oraz gimnazja z terenu Gminy Korzenna na realizację programu
„Małopolskie klimaty”. W jego ramach kilkudziesięciu uczniów skorzysta z zajęć pozalekcyjnych, a najlepsi czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej wyjadą na wycieczkę
do Krakowa.

Projekt, którego całkowity koszt
przekracza 14 tys. zł, został przygotowany przez Centrum Kultury oraz
gimnazja i zakłada organizację różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych. 20
uczniów z gimnazjum w Siedlcach
weźmie udział w warsztatach, podczas których uczyć się będą wykonywania ozdób z bibuły. Taka sama grupa z gimnazjum w Mogilnie zajmie się
haftem, a dla 10 osób z różnych szkół

Centrum Kultury zorganizuje szkółkę muzykowania ludowego. W Centrum Kultury odbędą się także warsztaty taneczne.
W projekt włączyła się także Gminna
Biblioteka Publiczna ogłaszając konkurs
na najlepszych czytelników. Zwycięzcy
(grupa 45 osób) pojadą na wycieczkę do
krakowskiego Kazimierza. Zajęcia trwać
będą do 17 grudnia.
(g)

Samorz¹d inwestuje w swój maj¹tek

Szko³y za siatk¹
W pięciu szkołach efektem rozpoczętych jeszcze w wakacje prac będzie (lub
też już jest) nowe ogrodzenie terenu
szkół. W szkołach w Janczowej, Łęce, Jasiennej, Lipnicy Wielkiej i Koniuszowej
udało się to zrobić stosunkowo tanio, bo
w trzech z nich zdecydowano się na prowadzenie prac systemem gospodarczym.

wkrótce, gdy przyjdą mrozy, bo w klasach powinno być znacznie cieplej niż
dotąd. Powody do zadowolenia będą mieć
także dyrektorzy szkół, którym rachunki za ogrzewanie budynków powinny się
wyraźnie zmniejszyć.
Przesądzony jest już również remont
będącego w bardzo kiepskim stanie dachu

Dzieci ze szko³y w Jasiennej biegaj¹
ju¿...

Prawie 480 tys. z³ kosztowa³y
rozpoczête jeszcze w wakacje
remonty w szko³ach na terenie
Gminy Korzenna. Do koñca roku
skala wydatków jeszcze wzroœnie, bo og³oszono ju¿ przetarg
na remont dachu w budynku
Szko³y Podstawowej w Bukowcu.
Najbardziej kosztowne prace wykonano w SP w Mogilnie. Remont sanitariatów, które dawno już nie spełniały obowiązujących współcześnie standardów,
pochłonął ponad 154 tys. zł. Dzięki temu
dzieci mają do dyspozycji łazienki i toalety nie odbiegające niczym od wymagań
stawianych takim pomieszczeniom.
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.... po ogrodzonym terenie.
W przypadku jednego ogrodzenia koszty
wahały się od ponad 17 do 56 tys. zł w
zależności m.in. od wielkości terenu. W
chwili zamykania tego numeru „Echa”
prace zakończono już w szkołach w Łęce
i Jasiennej.
Sfinalizowano także wymianę okien w
szkołach w Bukowcu i Miłkowej. Skutki
tej „operacji” uczniowie odczują już

na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu. Przetarg na wykonanie robót został ogłoszony w drugiej połowie września,
a gmina otrzymała na ten cel nieco ponad
116 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponieważ z dotacji musi rozliczyć
się jeszcze w tym roku, prace należy zakończyć najdalej do końca grudnia.
(g)
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PROBLEMY
Prace w Lipnicy Wielkiej ju¿ rozpoczête

Dom zmienia oblicze
Rozpocz¹³ siê remont Domu
Kultury w Lipnicy Wielkiej. Zgodnie z umow¹ z wykonawc¹ prace
powinny zostaæ sfinalizowane do
koñca roku. Odnowiony obiekt
równoczeœnie zostanie wyposa¿ony w nowy sprzêt, a zespó³
Lipniczanie otrzyma nowe stroje
ludowe, a tak¿e instrumenty.
Modernizacja budynku jest bardzo szeroka. Obejmuje m.in. wymianę okien i
drzwi, podłóg i posadzek, instalacji elektrycznej, c.o. oraz wodno-kanalizacyjnej,
a także remont schodów wewnętrznych,
malowanie ścian i wymianę rynien.
Równocześnie Dom Kultury wyposażony zostanie w nowy sprzęt komputerowy
(m.in. komputery, drukarka, biurka komputerowe), urządzenia estradowe (np.
kolumny, wzmacniacze, mikrofony, statywy), a także instrumenty muzyczne. W
tym ostatnim przypadku planowane zakupy obejmą kontrabas, skrzypce, klarnet, trąbkę i akordeon. W pełni wyposażona zostanie także biblioteka, świetlica
i garderoba, do których trafią nowe krzesła, stoliki, biurka, regały na książki, a
nawet karnisze i firany.
Szczególne powody do zadowolenia
mieć będzie zespół „Lipniczanie” , który
będzie miał do dyspozycji nowe stroje ludowe oraz rekwizyty sceniczne. W przypadku tych ostatnich dostawca nie został
jeszcze wyłoniony, ale najprawdopodobniej nastąpi to już wkrótce.

Roboty modernizacyjne id¹ ju¿ pe³n¹ par¹.
Finał prac remontowych ma nastąpić
do końca grudnia bieżącego roku. W tym
samym terminie powinien być dostarczony także sprzęt komputerowy, estradowy,
instrumenty, stroje ludowe oraz meble.
Koszty prac remontowych oraz zakupy sprzętu i wyposażenia z wyłą-

czeniem rekwizytów scenicznych są
bliskie 500 tys. zł. Gmina Korzenna
pokryje jednak tylko 20 procent
kosztów z własnego budżetu. Reszta
zostanie sfinansowana z funduszy
unijnych.
(p)

PrzewoŸnik podnosi cenê

TWARDA REAKCJA SAMORZ¥DU
Blisko sto dwadzieścia tysięcy złotych oszczędności dla budżetu gminy – taki jest efekt zmiany firmy
przewozowej na trasie Nowy Sącz –
Korzenna przez Pogwizdów. Nie
oznacza to jednak, że nie ma żadnych problemów z komunikacją na
terenie gminy. Bólem głowy samorządu pozostaje jeszcze linia Nowy
Sącz - Mogilno.
Dotychczas współpraca pomiędzy gminami sąsiadującymi z Nowym Sączem a
MPK układała się bezproblemowo. MPK
zapewniało przewozy pasażerskie na ich
terenie w zamian za dotacje z kasy samoECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2007

rządu. W przypadku Gminy Korzenna
współpraca z MPK kosztowała samorząd
rocznie około 44 tys. zł. W tym roku MPK
uznało, że dotacja jest zbyt mała i zażądała od gminy w sumie za trzy linie ponad
154 tys. zł przy czym sama linia Nowy Sącz
– Korzenna przez Pogwizdów została „wyceniona” na 117 tys. zł. Samorządowcy
zainteresowani kursami na tej trasie zgodnie powiedzieli „nie” i poszukali innego
przewoźnika. PKS przyjął ofertę i aktualnie to właśnie ta firma obsługuje tę trasę
nie obciążając gminy żadnymi kosztami.
MPK w dalszym ciągu pozostaje natomiast głównym przewoźnikiem na dwóch

innych trasach przebiegających przez
Gminę Korzenna. Linia Nowy Sącz –
Koniuszowa funkcjonuje bez zastrzeżeń,
ale na trasie do Mogilna już tak dobrze
nie jest. Kursujące tam autobusy przejeżdżają także przez teren Gminy Chełmiec, która nie zamierza płacić przewoźnikowi swojej części. Samorządowe władze Gminy Korzenna nie chcą brać tych
kosztów na siebie, a to oznacza konieczność negocjacji z MPK lub poszukiwania
innej firmy. W chwili zamykania tego
numeru „Echa” sprawa nie była jeszcze
definitywnie załatwiona.
(g)
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TEMAT NUMERU

W Korzennej od¿y³o tradycyjne œwiêto

Udany powrót do¿
Okazale wypad³ powrót do do¿ynkowej tradycji w Korzennej. Tysi¹ce
mieszkañców gminy mog³y ogl¹daæ
wieñce, estradowe popisy profesjonalistów i amatorów, salwy armatnie
i pokaz sztucznych ogni. Wraz z
mieszkañcami z obfitych plonów
cieszy³ siê pochodz¹cy z Janczowej
biskup Janusz Kaleta – administrator
apostolski Atyrau w Kazachstanie,
parlamentarzyœci i samorz¹dowcy.
Świętowanie rozpoczęła msza święta w kościele w Korzennej celebrowana prze biskupa
Kaletę. Zaraz potem pochód wiernych wraz z
grupami wieńcowymi ruszył na plac przed
Centrum Kultury. Gdy gospodarz gminy wójt
Leszek Skowron otrzymanym od starostów
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powiedzieli

TEMAT NUMERU
bp Janusz Kaleta
Chcia³em siê podzieliæ osobista refleksj¹. Przyjecha³em do
kraju z grup¹ przyjació³ z Kazachstanu, którzy w Polsce chc¹
uruchamiaæ biznes. Ogl¹daliœmy ró¿ne miejsce, rozmawialiœmy z ludŸmi... I oni mówi¹ mi tak: „Nie ma ¿adnego
problemu z przeniesieniem maszyn tutaj, mo¿emy przenieœæ
ca³¹ fabrykê, ale znacznie trudniej przenieœæ ludzi...”
Czêsto nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile cz³owiek ze wsi
rzeczy potrafi zrobiæ. Trzeba dziêkowaæ Bogu, ¿e ¿yjemy w
tym miejscu i kultywowaæ tradycjê.

Anna Paluch, pose³ na Sejm RP
To wielka radoœæ byæ z wami w ten dzieñ. To poeci pisali, ¿e
têskni¹ za krajem, w którym kruszynê chleba szanuje siê jak
najwiêksze dobro. To Norwid pisa³: „Do kraju tego, gdzie
kruszynê chleba podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie dla d
a r ó w nieba... Têskno mi, Panie...”. ¯yczê Wam, by tego
chleba nigdy tu nie zabrak³o.

Edward Ci¹g³o, pose³ na Sejm RP
Jako syn ch³opski wiem, jak ciê¿ka jest praca rolnika, wiem,
jak ciê¿ko pracujecie i zdajê sobie sprawê, ¿e coraz mniej
m³odych chce zostawaæ na gospodarstwie i zajmowaæ siê
tym, co robili ich ojcowie. Dlatego proszê was: dbajcie o
ziemiê i nie wyzbywajcie siê jej.

¿ynek
dożynek chlebem zaczął dzielić się z gośćmi
dożynek i mieszkańcami, tradycji stało się
zadość. – Oj smakuje chlebek, smakuje...Nawet bez soli i smalcu – komentowali prowadzący. A wójt Skowron publicznie dziękował
rolnikom za owoce ich pracy. - Dziś mamy się
z czego cieszyć i za co dziękować. W tym roku,
szczęśliwie omijały nas wszelkie kataklizmy,
rolnicy zebrali plony wcześniej niż zwykle, a
my wszyscy przez cały rok będziemy mogli z
nich korzystać – podkreślał.
Rolników tego dnia doceniali wszyscy. O
ich ciężkiej pracy mówili duchowni (bp Kaleta), parlamentarzyści (m.in. poseł Arkadiusz Mularczyk, poseł Edward Ciągło, senator Stanisław Kogut) i samorządowcy
(Waldemar Olszyński, członek zarządu powiatu).
Na ciepłe słowa doczekały się też grupy
wieńcowe. – Jest tu ich aż piętnaście – informowali konferansjerzy. A na scenie prezentowały się imponująco. Duże i oryginalne, a
nad niektórymi prace trwały nawet dwa tygodnie. Publiczność oglądała wieńce-dzbany,
powozy, anioły i wiele innych. Żaden się nie
powtórzył. – Niektóre wzory brałyśmy z Internetu – opowiadały uczestniczki grup.
Później był czas na zabawę. Sceną zawładnęły zespoły polskie i słowackie, na boisku
padały salwy armatnie, a plac przed estradą
zamienił się w taneczny parkiet. Gdzieś koło
dziewiątej wieczorem podziwiano fajerwerki, a świętowanie zakończyło się mniej więcej o północy.
Powtórka za rok...

Arkadiusz Mularczyk, pose³ na Sejm RP
Jestem pod wra¿eniem tego œwiêta. Nigdy wczeœniej nie
widzia³em tylu wieñców do¿ynkowych co tutaj. To œwiadczy o
tym, ¿e tradycja jest dla was czymœ wa¿nym. Chcia³em te¿
podziêkowaæ rolnikom za ich pracê i zadeklarowaæ, ¿e
jestem do waszej dyspozycji.

Stanis³aw Kogut, senator
Chcia³em podziêkowaæ serdecznie Jego Ekscelencji ksiêdzu
biskupowi Kalecie za wspania³¹ homiliê a szczególnie za to,
¿e zwróci³ uwagê na wartoœæ pracy, bo w PRL-u wartoœæ
pracy by³a niszczona. Dopiero po upadku komuny wartoœæ
pracy wróci³a na swoje miejsce. Przypominam sobie jak po
¿niwach wszystkie k³osy zbiera³o siê ze œcierniska, bo
szanowa³o siê plony i ludzk¹ pracê, ciê¿k¹ pracê. To tylko
laicy mówi¹, ¿e rolnik œpi, a jemu roœnie. Wy najlepiej wiecie
ile siê trzeba napracowaæ, ¿eby coœ zebraæ. Oby tego
kawa³ka chleba nigdy wam nie brakowa³o i by wasze dzieci
podnosi³y go z szacunkiem.

Waldemar Olszyñski, cz³onek Zarz¹du Powiatu
Jestem dumny, ¿e mieszkam w Korzennej, ¿e mieszkam
wœród ludzi, którzy maj¹ szacunek dla innych, dla Boga,
pracy i chleba. Dziêkujê za owoce waszej pracy i wasz trud i
¿yczê wam, by wasza praca przynosi³a wam obfite plony.

(g)
ECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2007
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OBYCZAJE
Najd³u¿sza tradycja w gminie

PODZIÊKOWALI ZA ZBIORY
Po raz ósmy rolnicy z parafii w
Siedlcach dziêkowali w tym roku
Bogu za zebrane plony. Tradycja
zapocz¹tkowana przez ksiêdza
proboszcza Jana Bajora w 1999
roku zapuszcza w parafii coraz
mocniejsze korzenie. – Na to
œwiêto mieszkañcy zapraszaj¹
swoich bliskich i znajomych z
innych miejscowoœci – podkreœla inicjator parafialnych
do¿ynek.
Termin świętowania – pierwsza
niedziela września – wybrany został
nieprzypadkowo. Właśnie wtedy
wypada dzień centralnych dożynek
na Jasnej Górze. – My w ten sposób
duchowo łączymy się z rolnikami z
całego kraju – tłumaczy ks. Bajor.
Nie inaczej było także tym razem.
Najpierw przed kościołem zameldowały się
efektownie prezentujące się wozy z wieńcami zaprzęgnięte w coraz rzadziej spotykane konie lub ciągnięte przez traktory.
Przed plebanią powitał je gospodarz wraz

z asystującym mu księdzem Janem Kurcapem pochodzącym z Trzycierza i pracującym aktualnie w Hanowerze. Zaraz potem
zabrzmiało chóralne „Ciebie Boga wychwalamy...” i procesja ruszyła do kościoła.
Na przedzie szły grupy wieńcowe złożone z mężczyzn i kobiet, którym towarzyszyła młodzież. Obok wieńców były
bochny chleba z tegorocznego ziarna wypieczone w tradycyjnym, domowym piecu i obficie zdobione oraz koszyki z owo-

cami. W pochodzie nie zabrakło też młodych z kwiatami i dzieci niosących małe
snopy zbóż. Niektórzy (Słowikowa) na tę
specjalną okoliczność wyciągnęli z szaf
ludowe stroje.

Uczniowie szkoły w Miłkowej sięgnęli
po coś więcej. Jeszcze przed mszą świętą
pokazali akademię poświęconą dożynkom. – Chodziło o to, żeby od najmłodszych lat uczyć dzieci szacunku dla pracy i chleba – tłumaczył później proboszcz
parafii w Siedlcach. Podczas mszy świętej jeszcze w homilii sam wracał do tego
problemu. Parafianie jego wagę najwyraźniej doceniali niosąc mu w darze płody
ziemi w nadziei, że za rok będą to mogli
zrobić ponownie...
(g)

Parafialne do¿ynki

AGAPA W BUKOWCU
Mieszkañcy szeœciu so³ectw
uczestniczyli w parafialnych
do¿ynkach w Bukowcu. Za plony
dziêkowali Bogu nie tylko rolnicy,
ale tak¿e sadownicy i pszczelarze.

kościołem wiernych, niosących ze sobą
ziarna zbóż i owoce, wyszedł ksiądz
proboszcz Zenon Tomasiak, który poświecił płody rolne. Chwilę później uro-

Sygnał do rozpoczęcia uroczystości
dał przyjazd banderii konnej towarzyszącej przewożonemu wozem wieńcowi. Zaraz potem do stojących przed

czysta procesja liturgiczna ruszyła do
świątyni. Idący na przedzie starostowie
dożynek, Marzena Jacher i Mieczysław
Szołkowski, nieśli chleb i owoce. Za
nimi ustawili się rolnicy z wieńcem, a
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nieco dalej szedł wójt Leszek Skowron
z małżonką. Wśród wiernych nie zabrakło też Stanisława Michalika, sołtysa
Lipnicy Wielkiej i radnego gminnego.
Wszyscy razem wysłuchali kazania o
powołaniu do pracy na roli, a po mszy
świętej uczestniczyli w agapie – uczcie
miłości. Pobłogosławionym podczas
mszy świętej chlebem z tegorocznego
ziarna dzielili się z wiernymi starostowie dożynek i Krzysztof Ligęza, sołtys
Bukowca.
(MJ)
Fot. Tomasz Furtak
ECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2007

EDUKACJA
Pieni¹dze na przyrodnicz¹ edukacjê

JA SEM NETOPEREK
Blisko 90 osób –
uczniów szko³y w
Mogilnie i Bukowcu
oraz uczestników
warsztatów terapii
zajêciowej - wziê³o
udzia³ w programie
edukacyjnym „Ja
sem netoperek”.
£¹czyli przyjemne z
po¿ytecznym: obok
wypraw i konkursów z nagrodami
by³o tak¿e sprz¹tanie rezerwatów
przyrody.
Program opracowany
przez ??? spodobał się
urzędnikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na tyle, że wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia został zaakceptow a n y. W e f e k c i e W F O Ś
wspomógł autorów programu kwotą bliska 19 tys. zł.
Pieniądze wykorzystano
na organizację wycieczek,
konkursu z nagrodami i
przygotowanie oraz druk
folderu prezentującego
przyrodnicze walory Gminy

Zdobywcy nagród
Warsztaty terapii zajêciowej (Lipnica
Wielka): Przemys³aw Rams, Ryszard
Turek, £ukasz Gajewski
Zespó³ Szkó³ w Mogilnie: Marek Kawalec (klasa III), Kacper Popiela (klasa II),
Krystian Stêpieñ (klasa I)
Szko³a Podstawowa w Bukowcu: Alina
Maciaszek (klasa 2), Mateusz Broñczyk
(klasa III)
Zespó³ Szkó³ w Lipnicy Wielkiej: Jaros³aw Wilk (klasa I), Dawid Gucwa (klasa
II), Mateusz Oleksyk (klasa III)

Korzenna. Uczestnicy programu w towarzystwie przewodnika przemierzyli ścieżki przyrodnicze w Bukowcu i Mogilnie i pozbierali
w rezerwatach śmieci pozostawione przez tak
zwanych turystów. Autorzy programu zorganizowali przy okazji konkurs na najbardziej
skuteczne sprzątanie. Wygrywał ten, kto zebrał największą ilość śmieci. Spośród 10 osób,
które uzyskały najlepsze wyniki pod tym
względem wylosowano pięć i do nich właśnie
trafiły nagrody w postaci Mp4.
Namacalnym owocem programu będzie
folder poświecony rezerwatom w Bukowcu i
Mogilnie, o którego merytoryczną stronę
zadbał Dariusz Wrończyk, dyrektor szkoły
w Bukowcu.
(p)

Pieni¹dze zosta³y podzielone

MUNDURKOWA POMOC
Ponad 87 tys. zł otrzymała Gmina Korzenna z budżetu państwa
na dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych. Pieniądze te jeszcze we
wrześniu trafiły do wszystkich,
którzy ubiegali się o tę pomoc i
spełniali wymagane kryteria.
Według danych na dzień 26 września
o pomoc finansową przeznaczoną na
zakup podręczników dla klas 0-III starali się rodzice 370 uczniów. Z dofinanECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2007

sowania na zakup mundurków chciało skorzystać 542 uczniów ze szkół
podstawowych oraz 263 uczniów gimnazjów. Bogumiła Cygnarowicz, kierownik referatu oświaty Urzędu Gminy w Korzennej podkreśla, że liczby te
nie dają jeszcze pełnego obrazu sytuacji, ponieważ teoretycznie jeszcze po
26 września kolejni rodzice mogą zgłosić zainteresowanie uzyskaniem pomocy w tej formie. – Ostateczną informacją w tej sprawie będziemy dysponować dziesiątego października, bo

wtedy mija termin rozliczenia dotacji
– tłumaczy B. Cygnarowicz.
Gmina Korzenna we wrześniu
otrzymała na ten cel ponad 87 tys. zł
z czego ponad 47 tys. zł było przeznaczonych na dofinansowanie do zakupu podręczników i w pełni zaspokajało to zgłoszone do tego momentu
potrzeby. Pozostała kwota została wykorzystana na zakup mundurków dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów.
(g)
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EDUKACJA
Wyp³aty raczej dolnych granicach

Kolejka po stypendia
Sporym zainteresowaniem ciesz¹
siê w naszej gminie stypendia
socjalne dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Wnioski o ich przyznanie z³o¿y³y
1233 osoby. Trudno jednak w tej
chwili powiedzieæ, czy wszystkie
skorzystaj¹ z pomocy pañstwa.
Nie wiadomo te¿ kiedy dok³adnie
otrzymaj¹ pieni¹dze.
Liczba złożonych wniosków jest zbliżona do tego, co można było obserwować w latach poprzednich, ale wszystkie muszą jeszcze przejść weryfikację i
dopiero potem okaże się, kto jest
uprawniony do skorzystania z pomocy
a kto nie. W poprzednich latach zdarzało się, że o stypendia starały się osoby, które nie miały do tego podstaw.
Tymczasem określone w ustawie kry-

terium mówi jasno, że prawo do stypendium przysługuje osobom z tych rodzin, w których dochód na jedną osobę
nie przekracza 351 zł.
Teoretycznie wysokość stypendium
może wynosić od 51,20 zł do 128 zł miesięcznie, ale dotychczasowa praktyka
pokazuje, że na uzyskanie maksymalnej kwoty nie ma szans. - Przyznawana na ten cel dotacja z budżetu państwa z reguły wystarcza na niezbędne
minimum – komentuje Bogumiła Cygnarowicz, kierownik referatu oświaty.
Wszystko wskazuje na to, że nie inaczej będzie i tym razem. Wiadomo już,
że Gmina Korzenna otrzyma 129 809
zł na stypendia, a to pozwoli jedynie na
wypłatę stypendiów w wysokości zbliżonej do dolnej granicy ustalonych
„widełek”.
W chwili zamykania tego numeru
„Echa” termin wypłaty nie był jeszcze

Bogumi³a Cygnarowicz ocenia, ¿e
zainteresowanie stypendiami utrzymuje siê mniej wiêcej na podobnym
poziomie.
znany. Wszystko zależy od tego, kiedy
dotacja zostanie wpłacona na konto
gminy.
(p)

Dostali pieni¹dze i je¿d¿¹ na basen

Biblioteka kupi nowe ksi¹zki

NAUKA P£YWANIA
ZA DARMO

DOTACJA
Z MINISTERSTWA

Trzydzieścioro dzieci z
klas trzecich z terenu
G m i n y Ko r z e n n a b e z p ł a t n ie u cz est n i czy w
lekcjach nauki pływania.
Zajęcia odbywać się będą
do 17 grudnia bieżącego
roku.

Blisko 12 tys. zł otrzymała Gminna Biblioteka
Publiczna w Korzennej
na zakup nowych książek. O tym, co nowego
znajdzie się na półkach
zadecydują w dużej mierze czytelnicy.

jest zapotrzebowanie – mówi
Małgorzata Jasińska. Taka
możliwość dotyczy głównie
studentów, którzy są częstymi gośćmi w bibliotece. Często nie stać ich na zakup niezbędnej im naukowej litera-

Pozyskane pieniądze to dotacja z Ministerstwa Kultury. Bibliotekarze na razie nie
zdecydowali jeszcze na jakie
pozycje zostanie przeznaczona. Na pewno księgozbiór biblioteki wzbogaci się o nowości z dziedziny literatury
pięknej, popularnonaukowej
oraz literaturę dziecięca.
Najprawdopodobniej bibliotece przybędzie też poszukiwanych często słowników.
W wyborze nowości pomogą bibliotece także sami
czytelnicy. – Jesteśmy skłonni kupić na podstawie rachunku przyniesioną przez
czytelnika książkę, na którą

Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej ma a terenie gminy szeœæ filii: w Jasiennej, Lipnicy Wielkiej,
Wojnarowej, Mogilnie, Mi³kowej i Siedlach. Biblioteka w Korzennej ma do dyspozycji ok. 10 000 woluminów, a ksiêgozbiór filii liczy
po ok. 6000 woluminów.

Darmowe lekcje to skutek
programu „Delfinem” opracowanego przez samorząd,
który zyskał uznanie decydentów z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki temu
gmina otrzymała na jego realizację 6,6 tys. zł. Wraz z
wkładem własnym wartość
całego przedsięwzięcia przekroczy 10 tys. zł.
Wystarczy to na sfinansowanie odbywającej się raz w
tygodniu nauki pływania na
basenie w Nowym Sączu dla
30 dzieci z klas III z rodzin
spełniających ściśle określone kryterium dochodowe. Ze
względów praktycznych
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ustalono, że z oferty skorzystają dzieci ze szkół w Korzennej, Trzycierza, Mogilna i Łęki. – Taki wybór podyktowany był minimalizacją kosztów transportu –
tłumaczy Bogumiła Cygnarowicz, kierownik Referatu
Oświaty.
Do programu kwalifikowano dzieci z tych szkół, w
których było najwięcej potencjalnych chętnych po to,
by nie było konieczności pokonywania zbyt długiej trasy podczas odbierania
uczniów uczestniczących w
zajęciach. Samorząd musiał
to zrobić chcąc nie chcąc,
ponieważ pieniądze przyznane przez Urząd Marszałkowski nie wystarczyły na
sfinansowanie zajęć dla
wszystkich uczniów spełniających przyjęte kryteria,
których na terenie Gminy
Korzenna jest 90.
(pg)

tury i w takich sytuacjach biblioteka wychodzi im naprzeciw decydując się na
kupno poszukiwanej pozycji.
(gp)
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KULTURA
Wakacyjne reminiscencje

CUDA Z BIBU£Y
Ponad 40 dzieci przez dwa tygodnie brało udział w odbywających
się w Centrum Kultury w Korzennej zajęciach warsztatowych prowadzonych w ramach programu
„Pożyteczne wakacje 2007”. Pod
okiem instruktorów ze zwykłej bibułki robiły prawdziwe cuda...
Dwutygodniowe warsztaty mogły dojść
do skutku dzięki pomocy Fundacji Wspomagania Wsi, która zaakceptowała wniosek
Centrum Kultury o wsparcie finansowe.
Niespełna 2,5 tys. zł wystarczyło, by kilkudziesięcioosobowej grupie dzieci w wieku od
8 do 15 lat z terenu Gminy Korzenna zorganizować trwające dwa tygodnie nietypowe zajęcia, które cieszyły się popularnością
większą niż zakładali sami organizatorzy.

Codziennie Anna Bielak
i Lidia Szczepanek - nauczyciele ze szkoły w
Łyczanej, którzy wystąpili tym razem w roli instruktorów, miały ręce
pełne roboty ucząc uczestników zajęć przygotowania z bibuły kwiatów, aniołków i
zwierzątek... Zainteresowanie było na tyle
duże, że niejednokrotnie konieczne było
przedłużenie zajęć trwających od godziny
10 do 15.
Efekty pracy dzieci wykorzystano później
do ozdabiania przydrożnych krzyży i kapliczek. W bibułkowe stroiki udekorowane 10
krzyży i pięć kapliczek w całej gminie.
(g)

Renesans ludowej twórczoœci?

FOLKLOR NA SCENIE
Cztery zespo³y uczestniczy³y w
organizowanych po raz pierwszy
w Korzennej „Spotkaniach z
folklorem”. – Mam nadziejê, ¿e to
bêdzie impreza cykliczna, ale
wszystko zale¿y od mo¿liwoœci
finansowych – mówi Grzegorz
Krasiñski, dyrektor Centrum
Kultury w Korzennej.

Korzenna zespołu „Lipniczanie”, który prezentował się niedawno na międzynarodowym przeglądzie w Nowym
Sączu, przyjechały także grupy z Jastrzębi w Gminie Ciężkowice („Pogórzanie”), z Nawojowej („Nawojowiacy”) oraz z Piątkowej („Piątkowiacy”).
Formuła spotkań była otwarta i każdy z uczestników imprezy mógł prezen-

Inauguracyjne spotkania były możliwe, bo pieniądze na ten cel dał Urząd
Marszałkowski. Wniosek w tej sprawie
przygotowany przez Centrum został
przyjęty na tyle dobrze, że do udziału
w imprezie można było zaprosić cztery
zespoły. Obok reprezentującego Gminę

tować taki program,
jaki chciał. „Pogórzanie” postawili na
umiejętności wokalne, z których słyną
zresztą od dawna, a
„Nawojowiacy” zdecydowali się pokazać
publiczności sporo
układów tanecznych.
Były imponujące tym
ECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2007

bardziej, że w zespole nie brakowało
tancerzy już w zaawansowanych wieku. Mimo upału bynajmniej nie odstawali od młodzieży wytrzymując spokojnie narzucone tempo.
Publiczność, która wypełniła miejsca
przed sceną, bawiła się znakomicie. Niektórzy nie tylko kołysali się w rytm ludowych rytmów, ale wraz z zespołami
rytmiczne klaskali w ręce bawiąc się razem z wykonawcami. – Folklor to jest coś
co decyduje o naszej tożsamości. Dlatego cieszę się, że mogło dojść do tej imprezy i że jesteście państwo tak licznie.
Być może spowoduje to, że obok „Lipniczan” pojawią się w gminie także inne
zespoły – mówił Wójt korzennej Leszek
Skowron, który z całą rodziną uczestniczył w imprezie.
(gp)
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SPORT
Gminne Biegi Prze³ajowe w Wojnarowej

NAJLEPSZE MOGILNO

wyniki zawodów

Reprezentanci Zespo³u Szkó³ w Mogilnie zdominowali rywalizacjê w
biegach prze³ajowych odbywaj¹cych siê w ramach Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej i Gimnazjady. W zawodach w Wojnarowej uczestniczy³o 155
zawodników z siedmiu szkó³ podstawowych i trzech gimnazjum z
terenu Gminy Korzenna.
Biegano na dwóch dystansach.
Dziewczyny ze szkół podstawowych
miały do pokonania 800 metrów, a ich
starsze koleżanki z gimnazjum musiały przebiec 1000 m. Chłopcy ze

szkół podstawowych rywalizowali na
dystansie 100 m, a gimnazjaliści musieli pokonać 1500 m.
Najlepiej zaprezentowali się
uczniowie z ZS w Mogilnie, którzy

SZKO£Y PODSTAWOWE

5. Szlag Daniel - SP Lipnica W.
6. Jurek Grzegorz - SP Wojnarowa
Kl. V
1. G¹gor Rados³aw - SP Koniuszowa
2. Kocio³ek Mateusz - SP Koniuszowa
3. Rucha³a Wojciech - SP Mogilno
4. Wrona Rafa³ - SP Lipnica W.
5. Chmielowski Adrian - SP Lipnica W.
6. Filipowicz Dawid - SP Mogilno
Kl. VI
1.Tarasek Krzysztof - SP Posadowa Mogilska
2. Filip Maciej - SP Posadowa Mogilska
3. Kila Kamil - SP Posadowa Mogilska
4. Kocio³ek Janusz - SP Mogilno
5. Murzyd³o Jakub - SP Janczowa
6. Gruca Krzysztof - SP Lipnica W.

dziewczyny – 800 m
Kl. IV
1. Jarosz Karolina - SP Mogilno
2. Bajerska Joanna - SP Wojnarowa
3. Jaworecka Patrycja - SP Mogilno
4. Wiêcek Justyna - SP Posadowa Mogilska
5. Kasprzyk Edyta - SP Jasienna
6. Czernecka Anna - SP Koniuszowa
Kl. V
1. Fornagiel Natalia - SP Mogilno
2. Szlag Monika - SP Jasienna
3. Dara Joanna - SP Posadowa Mogilska
4. Skowron Alicja - SP Mogilno
5. Natanek Adrianna - SP Posadowa Mogilska
6. Obrzut Monika - SP Mogilno
Kl. VI
1. Oleœ Jolanta - SP Mogilno
2. Hodorowicz Joanna - SP Janczowa
3. Turska Paulina - SP Jasienna
4. Bulanda Monika - SP Lipnica W.
5. G¹dek Natalia - SP Koniuszowa
6. Michalik Ma³gorzata - SP Koniuszowa
ch³opcy – 1000 m
Kl. IV
1. Pomiet³o Mateusz
2. Grygiel Marcin 3. Gryz³o Szymon 4. Wielgus Dawid -
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- SP Mogilno
SP Jasienna
SP Lipnica W.
SP Lipnica W.

GIMNAZJUM
dziewczyny –1000 m
Kl. I
1. Nowak Sylwia - Lipnica W.
2. Luksa Aneta - Koniuszowa
3. Garbowska Ma³gorzata - Lipnica W.
4. Kasprzyk Wioletta - Mogilno
5. Janiszewska Katarzyna - Mogilno
6. Gnylewicz Iwona - Mogilno
Kl. II
1. Luksa Monika - Koniuszowa
2. Bulanda Agnieszka - Lipnica W.
3. Danek Natalia - Lipnica W.

wygrali siedem z dwunastu kategorii.
W przypadku rywalizacji gimnazjalistów z klas II wręcz zdeklasowali
przeciwników zajmując sześć pierwszych miejsc. Trzykrotnie najwyższe
miejsce zajmowali reprezentanci ZS
w Koniuszowej, a po jednym zwycięstwie odnieśli uczniowie ze szkół w
Posadowej Mogilskiej i Lipnicy Wielkiej.
(gp)

4. Sowa Zuzanna - Lepnica W.
5. Markowicz Angelina - Mogilno
Kl. III
1. Zwolennik Dorota - Mogilno
2. Natanek Lilianna - Mogilno
3. Jeliñska Jadwiga - Koniuszowa
4. Œliwa Justyna - Mogilno
5. Porêba Anna - Koniuszowa
ch³opcy –1500 m
Kl. I
1. Kocio³ek Maciej - Koniuszowa
2. Kocio³ek Tomasz - Mogilno
3. Wiêcek Dariusz - Mogilno
4. Wañczyk Adrian - Mogilno
5. Bulanda Pawe³ - Lipnica W.
6. Broñczyk Maciej - Lipnica W.
Kl. II
1. Kasprzyk Tomasz - Mogilno
2. Konicki Micha³ - Mogilno
3. Padula Damian - Mogilno
4. Porêba Mi³osz - Mogilno
5. Wiêcek Pawe³ - Mogilno
6. Rucha³a Kamil - Mogilno
Kl. III
1. Kocio³ek Mateusz - Mogilno
2. Cygnarowicz Pawe³ - Lipnica W.
3. Waligóra Krzysztof - Mogilno
4. Bulanda Bogdan - Lipnica W.
5. Turski Pawe³ - Lipnica W.
6. G¹gor Witold - Koniuszowa
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SPORT
Pracuj¹ za darmo, ale efektywnie

BOISKO CORAZ £ADNIEJSZE
Coraz bardziej okazale prezentuje się boisko LKS Łęka. Dzięki pomocy finansowej samorządu i społecznej pracy zapaleńców ogrodzono teren o powierzchni 800 metrów
kwadratowych, ustawiono dwie
bramki, utwardzono drogę leśną. Do
dyspozycji piłkarzy będzie także boisko treningowe.

prezes LKS Łęka, który jest jednym z
najbardziej zaangażowanych w pracę
przy boisku ludzi.
W ciągu mniej więcej dwóch miesięcy
ogrodzono większość płyty głównej i
sporą część boiska bocznego. Ustawiono też dwa słupy oświetleniowe. Do zakończenia prac przy ogrodzeniu brakuje jeszcze trochę grosza, ale wszystko
wskazuje na to, że samorząd coś tam
jeszcze z budżetu wysupła i roboty będzie można sfinalizować. Prezes Jarząb
wierzy, że nowy obiekt wpłynie też pozytywnie na formę zawodników...

Gmina wyłożyła na ten cel 20 tys. zł
i patrząc na efekty warto było ponieść
ten wydatek. – Ludzie wybierający się
do lasu na grzyby bardzo chwalą to, co
tutaj widzą – mówi Władysław Jarząb,

GRA BEZ PI£KI

(p)

- nasza subiektywna ocena

W poni¿szej ocenie (skala szkolna od 1 do 6) uwzglêdniliœmy mecze rundy jesiennej
do 7 kolejki w³¹cznie. Nasza opinia nie ma pretensji do nieomylnoœci.

ORZE£ WOJNAROWA
Po siedmiu kolejkach o dokonaniach
Orła Wojnarowa można powiedzieć, że
może nie są imponujące, ale też nie ma
powodów do rozpaczy. Biorąc pod uwagę
fakt, że z zespołu odeszło kilku podstawowych zawodników (np. Olszewski,
Włodarz), wyniki można uznać za zadowalające tym bardziej, że zespół nawet
przegrywając robił to w zupełnie przyzwoitym stylu będąc zwykle równorzędnym partnerem dla zwycięzcy. Trzy przegrane mecze, każdy po 1:2, były nieco
pechowe dla Orła. Jedną z przyczyn, dla
których piłkarze z Wojnarowej musieli
schodzić z boiska bez punktów był brak
stabilizacji w składzie. W każdym z przegranych meczów drużyna grała w innym
zestawieniu, o czym przesądziły absencje niektórych graczy spowodowane
względami obiektywnymi (praca). Dopiero jeden z ostatnich meczów wrześniowych zespół grał w optymalnym składzie
i efekt w postaci wygranej 4:0 był natychmiastowy. Spory wpływ na to miał powrót
Damian Nowaka, który wypełnił dotkliwe dotąd braki w ataku. Pozytywnym zaskoczeniem w tej fazie rozgrywek jest postawa Piotra Głąba, który wcześniej nie
mieścił się w podstawowym składzie i
wskoczył do niego po tym, jak kilku graczy opuściło drużynę. Ma na swoim koncie już kilka bramek i udowadnia zarówno w meczach jak i na treningach, że ambicji i ochoty do pracy mu nie brakuje.
Przy założeniu, że w dalszej części sezonu kłopoty kadrowe nie będą się przytrafiać już tak często można mieć nadzieję, że drużynę stać będzie na zajęcie miejsca w czołówce.
ECHO KORZENNEJ wrzesieñ - paŸdziernik 2007

W kolejnych sezonach z osiągnięciem
takich celów kłopotów być nie powinno,
o ile tylko dzisiejsi trampkarze zdecydują
się dalej grać w piłkę. Po czterech meczach w swojej kategorii wiekowej mogli
się cieszyć z czterech zwycięstw i imponującego bilansu bramkowego 34:4!
OCENA: 4,5

LKS KORZENNA
Uzyskiwane wyniki (10 miejsce na 14
drużyn po siedmiu kolejkach) nie dają
podstaw do pochwał, ale z drugiej strony optymistycznie wygląda gra zespołu. Drużyna udowadnia, że wie, o co
chodzi w piłce nożnej, choć na boisku
brakuje jej trochę szczęścia. Mimo to
kilku zawodników można śmiało pochwalić. Na wyróżnienie zasługuje
Bramkarz Kubisz i kapitan Artur Nalepka, na którego zawsze można liczyć.
Grzegorz Górka imponuje pracowitością, ale ocenę obniża brak skuteczności. Postępy widać także u Krzysztofa
Szeligi.
Na słowa krytyki zasługą z kolei
Szambelan i Adam Szlak. Pierwszy, pozyskany z Sandecji, miał być wzmocnieniem drużyny, ale faktycznie jak
dotąd wcale nim nie jest i najwyraźniej
nie może odzyskać dyspozycji, na jaką
go stać. Drugi rzadko trenuje i efekty
tego widać aż nadto dobrze na boisku.
Nadzieja kibiców z Korzennej w tym,
że wkrótce mają wrócić nieobecni w
pierwszej fazie rutynowani gracze tacy
jak Mokrzycki. Ich doświadczenie i
umiejętności powinny spowodować, że
zdobycz punktowa będzie bardziej oka-

zała, a dotychczasowy bilans bramkowy 9:11 znacznie się poprawi.
OCENA: 4

LKS £êka
Po siedmiu kolejkach zespół zajmował
12 miejsce, na koncie miał ledwie trzy
zdobyte punkty, a stosunek bramek 3:30.
Trudno w tej sytuacji doszukać się powodów do optymizmu. Drużyna grała
bez wątpienia poniżej oczekiwań. Jedną
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest
przewaga w drużynie graczy starszych,
którym najwyraźniej brakuje kondycji,
by na przyzwoitym poziomie grać cały
mecz. O ile pierwsze połowy wyglądają
jeszcze całkiem przyzwoicie, to w drugiej części zespół porusza się po boisku
coraz trudniej. Uporządkowaniu gry nie
sprzyja także brak trenera, który zrezygnował z prowadzenia zespołu. Nie bez
znaczenia jest również fakt, że Łęka w
tym roku trafiła do silniejszej „sądeckiej” grupy i braki widać tym bardziej
wyraźnie. Zawód sprawili juniorzy starsi, którzy mieli wspomagać zespół seniorów, ale nie wyrażają wielkiej ochoty, by
to robić. Na niedzielne mecze po prostu
nie przyjeżdżali. Pozostaje wierzyć, że w
dalszej części sezonu zaangażowanie w
pracę dla drużyny będzie bardziej widoczne, a Piotr Jankisz – nowy bramkarz
drużyny – nie będzie jedynym piłkarzem
zasługującym na słowa pochwały. W
przeciwnym razie miejsce 10-11, jakie
realnie zakładano przed rozpoczęciem
sezonu, może okazać się także zbyt wyśrubowanym celem.
OCENA: 2
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ROZMAITOŒCI
Lottomat w Korzennej

Mo¿na
wygrywaæ!

?
KIEDY PO ŒMIECIzen
na odbywa siê w ka¿dy

Kor
Wywóz œmieci na terenie Gminy
a. W³aœciciele gospodarstw
si¹c
pierwszy i trzeci czwartek mie
ednio
ze œmieciami, ale tylko odpowi
powinni rano wystawiaæ worki
zie
bêd
ków nie oznakowanych
oznakowane. Pozostawienie wor
alnoœæ kar administracyjnych.
ntu
nara¿a³o ich w³aœcicieli na ewe
Urz¹d powiadomi o terminie

Mieszkańcy Gminy Korzenna nie
muszą już daleko szukać, jeśli zechcą
spróbować szczęścia w grach liczbowych.
Lottomat jest do ich dyspozycji w sklepie

PODATEK
DO ZWROTU
Najprawdopodobniej w listopadzie bêdzie mo¿na odbieraæ w
kasie Urzêdu Gminy w Korzennej zwrot podatku akcyzowego
za paliwo przys³uguj¹cy rolnikom. O konkretnych terminach
i decyzji w tej sprawie rolnicy
bêd¹ powiadomieni pisemnie.

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Korzennej. Starania o montaż lottomatu były dosyć długie. Totalizator Sportowy stawia bardzo wysokie wymagania
operatorom i dopóki nie są one spełnione, na współpracę nie ma szans. Przy
uruchamianiu punktu liczy się m.in. liczba potencjalnych klientów, konieczne jest
spełnienie wymogów bezpieczeństwa. GS
w Korzennej wszystkie warunki spełnił i
jest już do dyspozycji potencjalnych graczy. Redakcja „Echa Korzennej” życzy
wszystkim wysokich wygranych.
(p)

Winda do
dyspozycji
Winda dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach jest
wreszcie do dyspozycji uczestników
warsztatów terapii zajęciowej w Korzennej. Po długich oczekiwaniach
została naprawiona. Dzięki temu niepełnosprawni mogą teraz bez problemu wjechać do budynku, w którym
odbywają się zajęcia. Windę obsługuje jeden przeszkolony do tego pracownik, który równocześnie pomaga korzystającym z niej uczestnikom
warsztatów.
(p)
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Wnioski w tej sprawie można składać dwa razy w roku. Aktualnie do
końca września (a właściwie do 1 października ze względu na fakt, że 30

września wypada w niedzielę) rolnicy składali wnioski za okres od 1 marca do końca sierpnia. Mogli to jednak
robić tylko ci rolnicy, którzy nie wykorzystali już maksymalnego limitu
zwrotu podatku przysługującego im
na cały rok ustalonego na poziomie 86
litrów oleju napędowego na jeden
hektar. W przeliczeniu na konkretne
kwoty oznacza to możliwość zwrotu
podatku w wysokości 47,30 zł na jeden hektar. W tej turze urzędnicy spodziewali się mniej więcej 300 wniosków w tej sprawie.
(p)

Najwy¿szy czas wymieniæ dowód osobisty

PRZESTROGA
PRZED KOLEJKAMI
Jeszcze mniej wiêcej 1000 mieszkañców
Gminy Korzenna nie wymieni³o starego
dowodu osobistego na nowy. Tymczasem
wnioski mo¿na sk³adaæ tylko do koñca
grudnia bie¿¹cego roku. – Im bli¿ej bêdzie
tego ostatecznego terminu, tym d³u¿szy
bêdzie czas oczekiwania na nowy dowód
– przestrzegaj¹ urzêdnicy.
Zapewne wiedz¹, co mówi¹, bo ju¿ teraz
kolejka jest coraz d³u¿sza. Bywaj¹ dni, w
których z wnioskami zg³asza siê nawet 50
osób, a to oznacza, ¿e trzeba liczyæ siê z
d³u¿szym oczekiwaniem. Samorz¹d chc¹c
pomóc mieszkañcom w jedn¹ z wrzeœniowych sobót dodatkowo umo¿liwi³ mieszkañcom sk³adanie wniosków zapewniaj¹c
nawet na miejscu fotografa. Akcja nag³oœniona tak¿e poprzez og³oszenia w koœcio³ach nie spotka³a siê jednak ze zbyt wiel-

kim zainteresowaniem. Urzêdnicy zajmuj¹cy siê wymian¹ dowodów, którzy w komplecie pojawili siê tego dnia w pracy, przyjêli ledwie 48 wniosków. Kolejna taka okazja powinna byæ tak¿e w paŸdzierniku,
najprawdopodobniej jeszcze przed wyborami. Informacje w sprawie terminu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w Korzennej.
Przypomnijmy, ¿e w sumie do wymiany
dowodów w ca³ej gminie zobowi¹zanych
by³o ok. 9000 osób. Wszyscy, którzy nie
uczynili tego do tej pory musz¹ pamiêtaæ,
¿e stary, ksi¹¿eczkowy dowód bêdzie wa¿ny najdalej do 31 marca 2008 r., ale tylko
wtedy, gdy jego w³aœciciel z³o¿y wniosek
do koñca grudnia 2007 r., a nowy bêdzie
móg³ otrzymaæ dopiero w roku przysz³ym.
(p)
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sukces

cytat numeru

Z OSTATNIEJ STRONY
KURTYNA W GÓRÊ

„Mam proœbê, ¿eby siê
zwróciæ do zak³adu
energetycznego o
wymianê s³upów
energetycznych, bo za
chwilê bêd¹... le¿eæ.
Sami pracownicy
zak³adu podczas
naprawy nie wychodz¹
na nie, tylko korzystaj¹ z wysiêgnika, bo
siê boj¹. S³upy s¹
ca³kiem przegnite” –
JAN CISOÑ, so³tys
S³owikowej

MOJA PASJA:
Ksi¹¿ki i filmy historyczne. Do
ksi¹¿ek zachêci³ mnie tato,
który czyta³ tak du¿o, ¿e w
bibliotece nie mieli mu ju¿
czego zaproponowaæ. Mnie jako
dziecku tak¿e czyta³. Polubi³em
to i ta mi³oœæ trwa do dziœ.
Zafascynowanie histori¹ to z
kolei efekt dyskusji rodzinnych,
z których dowiedzia³em siê
miêdzy innymi o Katyniu. Dzisiaj
dokumenty historyczne na
kanale Discovery ogl¹dam
zawsze z zainteresowaniem i
przyjemnoœci¹.

Prze³ajowy
talent

MOJA ZMORA:
Pracoholizm. W domu siê do
tego ju¿ przyzwyczaili i chyba
nie mieli wyjœcia, bo to jest
raczej choroba nieuleczalna.

Krzysztof Tarasek,
uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w
Posadowej Mogilskiej wyrasta na jednego z najlepszych
zawodników w biegach przełajowych
nie tylko w gminie,
ale także w Małopolsce. Zwycięstwo we wrześniowych zawodach
gminnych było tylko potwierdzeniem jego wysokich umiejętności. W ubiegłym roku zwyciężył w swojej kategorii w mistrzostwach województwa, a po drodze wygrywał rywalizację z
rówieśnikami na terenie powiatu nowosądeckiego. Trenerzy wróżą mu kolejne osiągnięcia pod
warunkiem, że talent połączy z systematyczną i
ciężką pracą. Pytanie tylko, jaka dyscyplina będzie miała z tego korzyść? Obok biegania Krzysztof lubi także piłkę nożną. Dał temu wyraz zapisując się do trampkarzy Sandecji.

MOJA MALA OJCZYZNA:
Jasienna, której nie zamieni³bym na ¿adn¹ inn¹. Ceniê j¹
przede wszystkim ze wzglêdu
na mieszkaj¹cych tu ludzi,
którzy s¹ jednymi z ostatnich,
prawdziwych spo³eczników.
Przyk³adowo przy budowie
remizy pomaga³o po 30 osób
dziennie. To s¹ ludzie, na
których zawsze mo¿na liczyæ i
tak jest od lat. W czasie wojny
to w³aœnie w Jasiennej ukrywa³o siê partyzantów.
MOJE MARZENIE:
Z³apaæ z³ot¹ rybkê, do której
mia³bym tylko jedno ¿yczenie:
zrobiæ drogi do wszystkich
mieszkañców.

NASZA MIGAWKA

(p)

Imiê i nazwisko:
Wies³aw Kracoñ
Miejsce pracy: w³asne
gospodarstwo rolne,
so³tys Jasiennej od
1990 roku
Wiek: 44 lata
Rodzina: ¿ona Cecylia
Miejsce zamieszkania:
Jasienna
Samochód:
volkswagen golf

MOJE S£ABOŒCI:
Ludzie. Od dawna obiecujê ¿onie,
¿e nastêpnym razem ju¿ nie bêdê
kandydowa³ na so³tysa, ale
zawsze zmieniam zdanie, bo skoro
ludzie prosz¹, to nie mogê odmówiæ.
MÓJ NAJSZCZÊŒLIWSZY DZIEÑ W
¯YCIU:
To ten, w którym spotykam siê z
rodzin¹. To dla mnie wydarzenie
specjalne, które ceniê sobie w
sposób szczególny.

Obiadowe kursy
Samochód do transportu żywności to nie przelewki. Musi spełniać wymagania sanitarne, nad
którymi czuwa sanepid, a poza tym musi być pakowny. Renault traffic radzi sobie zarówno z jednym warunkiem jak i z drugim. Wprawdzie producentowi zajęło trochę czasu zanim uporał się z
wszelkimi technicznymi wymaganiami, ale dziś
jest już po kłopocie. Auto objeżdża już wszystkie
szkoły na terenie gminy. Aby dostarczyć obiady
dla uczniów z terenu całej gminy, kierowca musi
załadować samochód tylko dwa razy w ciągu dnia.
Z pierwszymi posiłkami wyjeżdża o godzinie 7, a
już o godzinie 11 obiady dostarczone są do wszystkich objętych dożywianiem szkół. Wszystko odbywa się przy tym w komfortowych warunkach i z
zachowaniem wszelkich wymagań higienicznych.
(p)
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