IV( 2002) – obecny budynek szkoły - Fourth school building (2002)
Jak to się zaczęło?
27 października 1993 roku na zebraniu ogólnym rodziców powołany został Społeczny
Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Koniuszowej, w skład którego weszli:
Bacia Czesława
Gajewski Tadeusz
Gargula Kazimierz
Młynarczyk Bogumiła
Mogilska Helena
Rola ElŜbieta
Strojny Gerard
Szarek Maria
Wastag Tadeusz
Waz Barbara
Przewodniczącym został Kazimierz Gargula.
Przeprowadzona została zbiórka pieniędzy wśród mieszkańców. Środki finansowe
przekazane zostały równieŜ przez Kółko Rolnicze w Koniuszowej.
Podstawowym zadaniem Komitetu było zainicjowanie budowy nowej siedziby szkoły.
Pierwszym i bardzo waŜnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Komitet była budowa
studni zakładowej dla potrzeb przyszłej placówki. Udało się to dzięki ofiarności i dobrej woli
Jana Mirka z Koniuszowej, który w dniu 21 kwietnia 1995 roku przekazał szkole nieodpłatnie
działkę nr 474/3 o powierzchni 0,01ha usytuowaną w lesie na północnym stoku
Wierchowiny1. Jakość wody z tego źródła jest bardzo wysoka, co potwierdziły badania
laboratoryjne. Wynika to z niezwykle korzystnego usytuowania ujęcia wody – otoczonego
lasem, z dala od zabudowań gospodarczych i pól uprawnych. Problemem było znaczne
oddalenie studni od szkoły (prawie 1 kilometr). W naszych działaniach nieocenioną pomoc
okazał nam Wójt Gminy Korzenna Józef Mokrzycki2 i Rada Gminy. Dzięki nim
otrzymaliśmy środki finansowe na zakup rur na cały wodociąg. Rodzice wykopali 5 studni,
włoŜyli betonowe kręgi, pracowali przy pracach ziemnych, łączeniu rur itd. Właściciele
działek, przez które miały być prowadzone wykopy, nie zgłaszali sprzeciwu, dlatego w tym
samym roku budowa wodociągu została zakończona. Środki zgromadzone przez Komitet
pokryły koszty koparki.
Na szczęście dla mieszkańców Koniuszowej budowa nowej siedziby nie była
prowadzona systemem tzw. „czynów społecznych”, co w okresie wcześniejszym było
wielkim utrapieniem wielu szkolnych inwestycji w innych wioskach. Zadania inwestorskie
w pełni przejął Urząd Gminy w Korzennej, kierowany przez wójta Józefa Mokrzyckiego.
Pierwsze formalne działania związane z budową nowej siedziby szkoły zostały
podjęte przez Urząd Gminy w Korzennej juŜ na początku 1994 roku. 14 kwietnia tego roku
Wójt Gminy wydał wskazanie lokalizacyjne nowej siedziby. W tym samym roku
przedsiębiorstwo Usługi Techniczne „Eta” Sp. Z o.o. w Starym Sączu opracowało projekt
techniczny, który w tym samym roku został – po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem
uzgodnień i zezwoleń – zatwierdzony do realizacji.
Prace ziemne rozpoczęły się w maju 1995 roku, a stolarkę okienną (i drzwi
wejściowe) wstawiono w 1998 roku. DuŜo starań czynił w tej sprawie ówczesny radny Jan
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Akt notarialny został spisany w kancelarii notarialnej w Nowym Sączu w dniu 21 kwietnia 1995r.
Józef Mokrzycki pełnił funkcję wójta gminy w latach 1989-1997.

Ruchała. Prace trwały dość systematycznie do momentu tzw. „stanu zamkniętego” (budynek
pokryty dachem z wstawiona stolarką okienną).
Zaczął się okres „leŜakowania” nowej siedziby szkoły. Nauczycielom, uczniom i
rodzicom wydawało się, Ŝe budowa utknęła na dobre. Wszyscy z Ŝalem patrzyli na
zarastający trawą teren budowy, a przeraŜenie ogarniało patrząc na systematycznie
pogarszający się stan techniczny drewnianej szkoły. Trwało to aŜ do roku 2001. Wówczas
dzięki aktywności naszych radnych Jacka Fornagla i Piotra Ogorzałka, którzy przekonali
radnych ze swojego klubu do podjęcia uchwały w sprawie kontynuowania naszej inwestycji,
budowa nabrała gwałtownego tempa. Początkowo trudno było w to uwierzyć. Wszyscy
cieszyli się na widok kręcących się po placu budowy robotników. A tempo pracy było
imponujące.
Odbiór końcowy 2 segmentów „A” i „B” został dokonany 11 czerwca 2002 roku.
PoniewaŜ warunki nauki w starej siedzibie szkoły stwarzały realne zagroŜenie dla zdrowia i
Ŝycia dzieci (moŜliwość zawalenia stropów oraz rozpadające się kaflowe piece groŜące
zatruciem tlenkiem węgla), nie czekając na urzędową decyzję dotyczącą pozwolenia na
uŜytkowanie nowego obiektu, 16 stycznia 2002 roku wprowadziliśmy się „po cichu” do
nowej szkoły. CóŜ to była za radość! Trudno opisać szczęście dzieci z zachwytem
przyglądających się jasnym salom lekcyjnym, przestronnym korytarzom – i łazienkom!
Takim jak w domu! Oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło 1 września 2002 roku.
Oto kolejni wykonawcy obecnej siedziby szkoły
- Zakład Robót Instalacyjno-Budowlano-Transportowych-ZRIB-Józef Pustułka, 33-340
Stary Sącz, ul. Krakowska 26 – prace ziemne, ławy (segment „A”, „B”i”C”), I piętro
(segment „A”i „B”),
- Zakład Budowlano-MontaŜowy GRIMBUD – 33-300 Nowy Sącz, ul.J.Pawła II 28, parter (segment „A” i „B”),
- Zakład Ogólnobudowlany Jan Waz, Koniuszowa 136, 33-326 Mogilno – wykonanie
poddasza i dachu (segment „A” i „B”),
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BUDMEX Sp.zo.o., 33-300 Nowy Sącz, ul.
Magazynowa 2 – instalacje wewnętrzne, tynki, prace wykończeniowe (segment „A” i
„B”).
Czy coś się zmieni w zakresie bazy lokalowej w Zespole Szkół w Koniuszowej?
Na szczęście tak! W dniu 12 listopada 2006r. odbyły się wybory samorządowe, w
których mieszkańcy gminy wybrali wójta gminy oraz radnych do nowego składu rady gminy.
Stanowisko Wójta Gminy Korzenna objął Leszek Skowron, który wywodzi się z naszej
parafii (z Mogilna), radnym z Koniuszowej został Jacek Fornagiel.
W dniu 13 listopada 2007r. Rada Gminy Korzenna pod przewodnictwem Wiesława
Kraconia podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na rzecz budowy sali
gimnastycznej w Koniuszowej3. Mamy nadzieję, Ŝe w 2009r. uczniowie i mieszkańcy
Koniuszowej będą mogli rozwijać sprawność fizyczną w nowym obiekcie. Wszyscy jesteśmy
za to głęboko wdzięczni Wójtowi Gminy Korzenna, Przewodniczącemu Rady Gminy,
Radnym – na czele z reprezentantem Koniuszowej Jackiem Fornaglem.
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Uchwała Nr XIV/65/2007 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie zaciągnięcia
zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Koniuszowej” o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budŜecie gminy na rok 2007r.

