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...
Kolejny kwartał roku 2021 za nami.
Był zdecydowanie spokojniejszy niż
ubiegłoroczny. W tym roku mogliśmy,
przy zachowaniu odpowiednich zasad,
wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi, obejrzeć film w kinie, uczestniczyć
w koncercie lub bawić się na weselu. Spotkania towarzyskie i wszelkiego rodzaju wydarzenia sportowe czy kulturalne
mogły się odbyć. Po „lockdownie” większość z nas z radością
wróciła do normalności. Czy już na stałe? Czy koniec obecnego roku będzie też będzie spokojniejszy od ostatniego kwartału
ubiegłego roku? Miejmy nadzieję, że tak, choć wiele zależy od
rozwoju sytuacji „covidowej”, czyli poniekąd od każdego z nas.
Pewnie wiele osób, ja także, przywykło już do obecności COVID-19 w naszym życiu i do innej, niż chociażby przed dwoma
laty, rzeczywistości i codzienności.
W październiku nie mieliśmy dodatkowych obostrzeń i
specjalnych zaleceń. Zaplanowaliśmy więc na 11 listopada
obchody kolejnego Święta Niepodległości. „Młodzi dla Nie-

podległej” to konkurs pieśni i piosenki patriotycznej, zorganizowany w ubiegłym roku po raz pierwszy, adresowany jest
do dzieci i młodzieży z naszych szkół cieszył się dużą popularnością. W tym roku odbędzie się po raz drugi 4 listopada
i zostanie rozszerzony o repertuar poezji śpiewanej. W jakiej
formie się odbędzie? Mam nadzieję, że tradycyjnej, nie jak w
ubiegłym roku tylko wirtualnej, a laureaci tego konkursu będą
mogli wystąpić przed Państwem na żywo 11 listopada podczas
uroczystego koncertu w sali widowiskowej GOK. Już dzisiaj
serdecznie zapraszam wszystkich do radosnego świętowania
niepodległości w rodzinnym gronie właśnie z nami. Postaramy
się również, aby każdy, kto nie będzie mógł uczestniczyć na
żywo, miał możliwość obejrzenia wydarzenia w Internecie.
Zachęcam do odwiedzania strony internetowej naszego GOK-u i śledzenia naszych mediów społecznościowych.
Wszystkim czytelnikom życzę zdrowia i tego, by babie lato trwało przynajmniej do połowy listopada.
Wojciech Hila

RAZ NA KWARTAŁ

A po nocy przychodzi…
Witam serdecznie. Mocno się zastanawiałem, o czym napisać
tym razem. Chciałbym zasiać trochę optymizmu. Szczególnie teraz w okresie jesiennym, depresyjnym, kiedy na zewnątrz coraz
chłodniej, w dzień mniej słońca, a noce coraz dłuższe, zwłaszcza
że dalej mamy wysoki stopień zachorowań na COVID 19. W sytuacji coraz wyższej inflacji, a w związku z tym mocno drożejących
towarów i usług, trudno o optymizm. To wszystko powoduje, że
społeczeństwo staje się roszczeniowe i rośnie poziom rozdrażnienia. Na dodatek jesteśmy bardzo mocno podzieleni, a wokół
nas wylewa się olbrzymia fala hejtu. Zastanawiam się, czy jest
z tego wszystkiego jakieś wyjście. Oczywiście, jak zawsze jakieś się
znajdzie. W takim razie, co zrobić, żeby znów powiało radością
i optymizmem? Musimy sobie to wszystko poukładać. Na początek ustalmy, co możemy zrobić, a na co nie mamy kompletnie żadUwaga osuwisko!
Urząd Gminy Iwkowa informuje, iż w wyniku długotrwałych
opadów deszczu na przełomie
sierpnia i września powstało osuwisko, które zniszczyło w części
drogę Iwkowa-Skotnica (w stronę wieży widokowej). W związku
z powyższym droga zostaje wyłączona z użytkowania na czas nieokreślony.

nego wpływu. Jeśli pora roku czy polityka fiskalna i, generalnie to,
co dzieje się poza naszym zasięgiem, to w ogóle tym nie zaprzątajmy sobie głowy, bo po co? Co nam pozostaje? To co jest w nas, to
jest najważniejsze. Czyli pozytywne nastawienie do innych ludzi,
uczciwość, życzliwość. Cieszmy się z najmniejszych drobiazgów,
koncentrujmy się na tym, co dobre. Możemy też innym sprawić
radość, czasem wystarczy tylko uśmiech, czy dobre słowo. Ważna
jest również wiara w lepszą przyszłość. Przecież pandemia już się
kończy, „a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój”. Niedługo będą już święta, a potem wiosna. Radość i optymizm jest w nas,
rozwijajmy to, reszta sama się ułoży. Bądźmy radosnymi ludźmi
w naszej piękniej gminie.
Bogusław Kamiński
Wójt Gminy Iwkowa
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INFORMACJE URZĘDU GMINY
Program „Czyste Powietrze”
Gmina Iwkowa podpisała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie w celu realizacji
Programu „Czyste Powietrze”. Celem

W skład zadania inwestycyjnego wchodzić będzie:
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych
nr 1448K w km 6+340-8+619 oraz 1447K w km 13+72013+801;
- budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad potokiem
Bela w kilometrażu DP 1448K: kładka nr 1 km 6+358.5 oraz
kładka nr 2 km 7+128;
- budowa dwóch publicznych parkingów rowerowych w miejscowości Iwkowa oraz w miejscowości Porąbka Iwkowska;
- budowa jednego publicznego parkingu samochodowego
w miejscowości Iwkowa.
Natalia Nieć-Kolasa
Tężnia solankowa
Gmina Iwkowa podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Nowa strefa aktywności prozdrowotnej
w Gminie Iwkowa – budowa tężni solankowej”. Przedsięwzię-

programu jest obniżenie poziomu niskiej emisji oraz poprawę
efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy
Iwkowa mogą otrzymać pomoc w uzupełnianiu wniosku o dofinansowanie, rozliczeniu inwestycji oraz uzyskać informacje
o programie.
Jednocześnie informujemy o możliwości telefonicznego
kontaktu z doradcą pod numerem telefonu tel. 14 684 40 10
lub osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu.
Katarzyna Bukowiec
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drogach
powiatowych

W ubiegłym roku Gmina Iwkowa podpisała umowę z wykonawcą inwestycji na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu
pieszo-rowerowego przy drogach powiatowych nr 1448K oraz
nr 1447K wraz z budową dwóch kładek pieszo-rowerowych,
parkingu publicznego samochodowego i dwóch publicznych
parkingów rowerowych” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Zintegrowana
infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko
i subregionie tarnowskim na terenie gminy Iwkowa, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem kompleksowej
dokumentacji technicznej przez Wykonawcę projektowanego
przedsięwzięcia.

cie dofinansowane będzie ze środków budżetu Województwa
Małopolskiego.
Obecnie w miejscu realizacji inwestycji trwają prace budowlane, w związku z czym samorząd gminny prosi o zachowanie środków ostrożności w pobliżu placu budowy.
Natalia Nieć-Kolasa
Szczepienia w Gminie Iwkowa
Gmina Iwkowa wspólnie z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej włączyła się aktywnie w akcję promocji szczepień
i zorganizowała punkty szczepień dla swoich mieszkańców.
W dniach 18 i 25 lipca 2021 roku (niedziela) na terenie
Gminy Iwkowa odbyły się szczepienia przeciw COVID-19
jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson.
Pierwsza akcja szczepień odbyła się w budynku przy stadionie IVA w Iwkowej, podczas której zostało zaszczepionych
aż 80 osób. Szczepienia wykonywał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” Iwkowa.
Kolejne szczepienia miały miejsce w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kątach. Szczepienia wykonywał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WIELOMED” Wielogłowy.
Ze szczepień skorzystało 75 osób.
Ponadto w dniu 5 września 2021 roku w Gminie Iwkowa
została zorganizowana tzw. „Akcja Szczepień przy Parafiach”.
Punkt szczepień mieścił się przy Parafii w Iwkowej, w budynku Szkoły Podstawowej w Iwkowej.
Szczepienia realizował Punkt Szczepień Powszechnych
przy SPZOZ w Brzesku. Mieszkańcy mieli możliwość przyjęcia
jednego z dwóch preparatów: jednodawkowy preparat Johnson&Johnson oraz dwudawkowy preparat Pfizer. Zaszczepiło
się 19 osób.
Barbara Wiśniewska-Kęder
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Akcja sprzątania Małopolski
10 lipca 2021 r. Gmina Iwkowa zrealizowała sprzątanie
terenów zielonych, wpisując się w ten sposób w ogólnowojewódzką akcję „Sprzątamy Zieloną Małopolskę” organizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Z dwóch miejsc w Gminie Iwkowa wolontariusze wyruszyli
zbierać śmieci pozostawione w lasach, przy szlakach turystycznych.

„Sprzątamy Zieloną Małopolskę” to akcja edukacyjna, której celem było zwrócenie uwagi na problem pozostawiania
śmieci na terenach zielonych.
Akcja sprzątania na terenie Gminy Iwkowa prowadzona
była:
- na trasie turystycznej do Wieży Widokowej na Szpilówce,
w której uczestniczyli turyści udający się na wieżę widokową,
- na trasie spacerowej (Pańskie – Hojdowo) – w ramach
gminnego Rajdu Nordic Walking.
W wyniki przeprowadzonej akcji zebrano ok. 9 worków
śmieci.
Natalia Nieć-Kolasa

ECHO RAD SOŁECKICH
Na początku września we wszystkich miejscowościach gminy odbyły się zebrania wiejskie na których dokonano podziału środków finansowych z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.
Podjęte zostały uchwały dotyczące rozdysponowania tym funduszem. Środki finansowe z Funduszu Sołeckiego w poszczególnych miejscowościach przeznaczone zostały na następujące zadania: Dobrociesz – 44.406,99 zł – modernizacja dróg
gminnych i dojazdowych w sołectwie Dobrociesz. Drużków
Pusty – 28.775,29 zł – modernizacja dróg gminnych i dojazdowych w sołectwie Drużków Pusty. Iwkowa – 20.000 zł – modernizacja obiektu sportowego LKS IVA Iwkowa. 34.088,90 zł
– modernizacja drogi gminnej Iwkowa – Skotnica – Łącznik.
Kąty – 54.034,81 zł – modernizacja dróg gminnych i dojazdowych w sołectwie Kąty. Połom Mały – 29.099,83 zł – modernizacja dróg gminnych i dojazdowych w sołectwie Połom
Mały. Porąbka Iwkowska – 37.699,96 zł – modernizacja dróg
gminnych i dojazdowych w sołectwie Porąbka Iwkowska. Wojakowa – 54.088,90 zł – modernizacja wiaty przystankowej
w sołectwie Wojakowa.
Łącznie rozdysponowana została kwota 302.194,68 zł.
Stefan Szot

HDK

Trzecia w tym roku akcja krwiodawstwa odbyła się 11
września – tym razem nie w krwiobusie, lecz w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Iwkowej. Do oddania krwi zgłosiło się 30
kandydatów, a 28 krwiodawców oddało krew.
Na kolejną akcję zapraszamy 11 grudnia 2021 r.
Stanisław Biernat
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LUDZIE, MIEJSCA, WYDARZENIA
Rodzinny Rajd Rowerowy
W sobotę 10 lipca odbył się po raz kolejny Rodzinny Rajd
Rowerowy o Puchar Złotego Bicykla i Rajd Nordic Walking.
W obu rajdach uczestniczyło ponad 70 osób. Po wcześniejszych upałach, a także intensywnych ulewach (pierwotnie
rajdy miały odbyć się tydzień wcześniej, ale ze względu da zapowiadane deszcze zostały przeniesione) pogoda sprzyjała pie-

szym i rowerzystom. Mimo, iż przygotowana w tym roku trasa
rowerowa była dosyć długa, została na tyle dobrze zaplanowana i przygotowana, że wszyscy uczestnicy, którzy wystartowali
szczęśliwie dotarli do mety. Warto podkreślić, że najmłodszy
uczestnik jadący samodzielnie, który pokonał trasę w całości
miał 4 lata! Wśród wszystkich uczestników zostały rozlosowane puchary oraz nagrody specjalne: rower górski i kije do Nordic Walking oraz drobne upominki dla każdego. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za liczny udział w rajdach oraz strażakom OSP w Iwkowej i Porąbce Iwkowskiej za zabezpieczenie
trasy rajdu i dbanie o bezpieczne przeprowadzenie rajdu. Zapraszamy za rok na kolejną edycję.
/red./
Turniej Firm
1 sierpnia udało się, mimo obaw, dokończyć Turniej Firm
w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Iwkowa, przerwany
przez ulewne deszcze dwa tygodnie wcześniej.
Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
1 miejsce – Firma BIENIEK
2 miejsce – Firma EL-MAT
3 miejsce – Firma ALU4U

Ponadto w turnieju wzięły udział następujące firmy: BRUNO, BHP, KAMIX, KRAWCZYK, NITUS, PAJOR, Zakład
Usług Leśnych oraz w pierwszych, przerwanych przez ulewę
zawodach G-CAR i PYTEL.
Serdecznie dziękujemy prezesowi LKS IVA Iwkowa – Antoniemu Krężołkowi oraz całemu zarządowi klubu za pomoc
w organizacji wydarzenia. Dziękujemy także firmie DIMARCO za wysprzątanie boiska i całego miejsca organizacji imprezy. Podziękowania kierujemy również do Zenona Mastalskiego
za zabezpieczenie medyczne podczas rozgrywek.
/red./
Leśny Festiwal
24 lipca w sobotę, na boisku treningowym KS „Olimpia”
Kąty odbyło się ciekawe wydarzenie. Leśny Festiwal, bo to
o nim mowa został zorganizowany przez Paulinę Biernacką z Event Organization Now przy pomocy Stowarzyszenia
Wspólny Las, którego głównym celem jest zebranie środków
na wykup prawie 5 hektarów urokliwego lasu leżącego w miejscowości Wytrzyszczka.
Wydarzenie rozpoczęło się krótką prezentacją na temat akcji ocalenia lasu. Następnie scenę objęli tancerze – najpierw
dzieci, które pięknie zatańczyły Zumbę a po nich para – Adriana Jarosz (gościnnie z Włoch) wraz z Marcinem Banachem,
którzy przedstawili taniec współczesny.

W festiwalowym programie nie zabrakło Eksplozji
Kolorów – czyli wyrzutów kolorowych, nietoksycznych proszków „Holi”. Zabawa ta inspirowana jest tradycyjnym, indyjskim świętem Holi, podczas którego ludzie tańczą, śpiewają,
odwiedzają przyjaciół oraz obrzucają się kolorowymi proszkami i farbami. Jak podaje Wikipedia – jest to święto radości,
miłości oraz przebaczania popełnionych błędów sobie i innym. Patrząc na zachwycone, kolorowe twarze dzieci – można
śmiało stwierdzić, że festiwal można zaliczyć do udanych.
Festiwal prowadziła Karolina Gawlik, dziennikarka
i działaczka ekologiczna publikująca m.in. w smoglab.pl, onet.
pl oraz Gazecie Krakowskiej.
Imprezę uświetniło wielu artystów, m.in. Amon&Re, Mateusz Trembaczowski, Basia Kozaczkiewicz (która również
malowała twarze dzieciom), Filip Przybylski, Karolina
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Gawlik, Przemek Lipień, Jakub Jantczak, Dżasta, Hazar oraz
Stanisław Tokarski.
Dodatkowo, chętni goście festiwalu uczestniczyli w godzinnej sesji rozciągających ćwiczeń jogi oraz relaksacji prowadzonej przez KaNę, wspaniałą nauczycielkę, która od kwietnia
tego roku regularnie prowadziła zajęcia w Kątach 17 – naszym
lokalnym Domu Twórczej Ekspresji.
Organizatorzy, artyści i prowadząca wzięli udział w festiwalu charytatywnie – a to wszystko w celu ocalenia lokalnego, leśnego terenu oraz wartościowego spędzenia czasu wraz
z lokalną społecznością.
Ogromne podziękowania należą się Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej z Porąbki Iwkowskiej oraz wszystkim, którzy poświęcili czas, by to wydarzenie
mogło się odbyć.
By dowiedzieć się więcej o akcji ratowania lasu zapraszamy
na stronę Stowarzyszenia Wspólny Las: www.wspolnylas.org
Izabela Gryz
Prezes Stowarzyszenia Wspólny Las
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W dniu 25 lipca 2021 r. na Stadionie Sportowym Olimpia
w Kątach odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach uczestniczyły: 2 Kobiece
Drużyny Pożarnicze, 5 Drużyn Męskich, 3 Drużyny Młodzieżowe Chłopców i 2 Drużyny Młodzieżowe Dziewcząt. Zawody
sprawnie przeprowadziła Komisja Sędziowska z PSP w Brzesku
z Sędzią Głównym Zawodów Młodszym Kapitanem Rafałem
Rożkiem.
Warto wspomnieć, że Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze organizowane są od ponad 25 lat. W roku ubiegłym, z racji
pandemii, nie mogły się odbyć. W tym roku strażacy ze zdwojoną siłą przystąpili do zmagań. Nie zawiodła też publiczność,
która tłumnie kibicowała swoim faworytom.
Zawody składają się z dwóch części: ćwiczenia bojowe oraz
sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Podczas sztafety zawodnicy przekazują sobie prądownicę wodną, a każdy z członków
drużyny na swoim odcinku pokonuje jakąś przeszkodę. Druga
konkurencja polega na zbudowaniu linii gaśniczych, uruchomieniu motopompy i przewróceniu za pomocą strumienia
wody pachołków.
Strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej muszą natomiast pokonać tor przeszkód oraz nalać wodę (pompując
hydronetkę) do pojemnika przez niewielki otwór, celując z odległości 2m.
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O wygranej w obu konkurencjach decyduje najlepszy czas
oraz jak najmniejsza ilość ewentualnych punktów karnych.
Wyniki zawodów prezentują się następująco:
Klasyfikacja generalna Drużyny Kobiece:
I miejsce: OSP Wojakowa
II miejsce: OSP Iwkowa
Klasyfikacja generalna Drużyny Męskie:
I miejsce: OSP Porąbka Iwkowska I
II miejsce: OSP Porąbka Iwkowska II
III miejsce: OSP Wojakowa I
IV miejsce: OSP Iwkowa
V miejsce: OSP Wojakowa II
Klasyfikacja generalna Drużyny Młodzieżowe Chłopców:
I miejsce: OSP Wojakowa
II miejsce: OSP Porąbka Iwkowska
III miejsce: OSP Iwkowa
Klasyfikacja generalna Drużyny Młodzieżowe Dziewcząt:
I miejsce: OSP Porąbka Iwkowska
II miejsce: OSP Iwkowa
Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy!!!
Agnieszka Zelek
Turniej Tenisa Stołowego
8 sierpnia 2021 r. rozegrano organizowany dotychczas w ferie Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Iwkowa. Tegoroczna edycja nie mogła się odbyć do tej pory ze

względu na obowiązujące przepisy związane z epidemią COVID-19. Ze względu na to organizatorzy postanowili dodać
(wyjątkowo) jeszcze jedną kategorię.
Wyniki turnieju:
Juniorki:
I miejsce – Karolina Sowa
II miejsce – Dominika Liszka
III miejsce – Gabriela Krzyżak
Seniorki:
I miejsce – Anna Serafin
Juniorzy młodsi:
I miejsce – Bartłomiej Sowa
II miejsce – Bartosz Pytel
III miejsce – Jakub Zięć
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Juniorzy:
I miejsce – Filip Pysno
II miejsce – Wojciech Tokarski
III miejsce – Stanisław Pajor
Juniorzy starsi:
I miejsce – Grzegorz Stokłosa
II miejsce – Wojciech Figiel
III miejsce – Hubert Burnagiel
Seniorzy:
I miejsce – Rafał Gajda
II miejsce – Mateusz Sikoń
III miejsce – Mateusz Serafin
Oldboje młodsi:
I miejsce – Grzegorz Krzyżak
II miejsce – Jan Pajor
III miejsce – Bartłomiej Zięć
Oldboje:
I miejsce – Janusz Maciaś
II miejsce – Jerzy Serafin
III miejsce – Adam Pajor

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał Mateusz
Malik – trener Szkółki Tenisa Stołowego działającej przy GOK-u. Wszystkim uczestnikom oraz sędziom dziękujemy, a laureatom serdecznie gratulujemy!
/red./
„Niby nic, zwyczajne PaPaPa” –
jubileusz 110-lecia Iwkowskiej Orkiestry Dętej”
W ostatnią niedzielę sierpnia
odbyło się podsumowanie projektu zrealizowanego przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego p.t.: „Niby nic, zwyczajne PaPaPa” – jubileusz 110-lecia Iwkowskiej Orkiestry Dętej”.
Projekt przewidywał wsparcie organizacji jubileuszu naszej
orkiestry poprzez zakup pulpitów pod nuty i skrzyń transportowych do ich przechowywania oraz koszty związane z orga-

nizacją festiwalu orkiestr dętych. Na scenie wystąpiły cztery
orkiestry dęte: Miejska Orkiestra Dęta z Brzeska, Orkiestra
Dęta OSP Szczurowa, Orkiestra Dęta Uście Solne i jubilatka Iwkowska Orkiestra Dęta, prezentując bardzo wysoki poziom
i zróżnicowany repertuar.
Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł
Wojciech Hila
Wiceprezes SRiPGI

Górski Maraton na Orientację
Górski Maraton na
Orientację po roku pandemii powrócił do Iwkowej. Jak co roku, w drugi
weekend września, oprócz
załóg walczących w kategoriach sportowych, na trasę wyruszyła również rekreacyjna grupa – Family. W tym roku trasa rozpoczęła się przy 1000 letnim kościółku w Tropiu. Następnie po
przeprawie promowej na Dunajcu uczestnicy dotarli do „Wspólnego lasu” na Wytrzyszczce, a stamtąd do winnicy NOWIZNY
w Połomiu Małym. Marsz zakończył się w Bacówce „Biały Jeleń”
wspólnym spotkaniem uczestników trasy rodzinnej i zawodników części sportowej. Nad wyznaczeniem tras, organizacją zawodów i koordynacją całego przedsięwzięcia czuwał, jak zwykle,
Jerzy Kryjomski.
/red./
Święto Suszonej Śliwki
Tegoroczne Święto Suszonej Śliwki już za nami. Mimo nie
najlepszych warunków atmosferycznych, imprezę udało się
zorganizować w tradycyjnej festynowej formule. Cieszy fakt,
iż mimo niskiej temperatury dopisała publiczność. Na naszej
scenie wystąpili: Zespół Regionalny „Jakubkowianie” z Łososiny Dolnej, Iwkowska Orkiestra Dęta, uczestnicy zajęć ZUMBY. Podczas dwugodzinnego kabaretonu publiczność rozbawili
Pan Li i kabaret Czwarta Fala. Całość występów podsumował
koncert zespołu Pretekst Band. Specjalnie dla dzieci przygotowano spektakl ekologiczny pt. „Przygody Jasia Ananasa” w ramach projektu zintegrowanego LIFE – Małopolska w zdrowej
atmosferze. Podczas tegorocznej edycji imprezy gościliśmy
także w naszej gminie delegacje z Niemiec i Ukrainy.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom: Urzędowi
Gminy w Iwkowej, Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, KS Olimpia w Kątach i LKS IVA Iwkowa, członkom
Klubu Seniora „Aktywni”, strażakom ze wszystkich jednostek OSP
w gminie Iwkowa, sponsorom – Firmom: BRUNO, BUD-DRÓG,
DIMARCO, FART II, FLIZ-BET, KM-NET, MICHALIK, NITUS,
rodzinie Piwowarów z Dobrociesza, wolontariuszom GOK w Iwkowej i każdemu, kto przyczynił się do przygotowania oraz zrealizowania tegorocznego Święta Suszonej Śliwki.
/red./
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ŻYCIE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
Przedszkole
w Porąbce Iwkowskiej
Z wielką radością rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przywitaliśmy liczną grupę dzieci, które dopiero rozpoczynają edukację w naszym przedszkolu. Tęsknota za rodzicami szybko
przeobraziła się w świetną zabawę w gronie nowych przyjaciół.
W wesołej atmosferze przedszkolaki nabywają rozmaitych wiadomości oraz umiejętności, jak i uczą się zasad obowiązujących w przedszkolu.

Dostrzegaliśmy kropki tam, gdzie wcześniej nikt na nie
zwracał uwagi. Okazało się, że kropki towarzyszą nam w codziennym życiu. Są na skrzydełkach biedronki, w diamentowej
koronie króla, a nawet zdobią kapelusz muchomora. Wspólnie
bawiliśmy się z kropką, skakaliśmy po kropkach, z kropek powstały piękne krajobrazy, a z kolorowych farb wyczarowaliśmy
kropkowe jesienne drzewo.
Karolina Bodurka

Mamy wiele planów i dużo nowych kreatywnych pomysłów
na realizowanie podstawy programowej w sposób najbardziej
atrakcyjny i efektywny. Nauczanie przez doświadczanie jest
dla nas bardzo istotnym aspektem w procesie edukacyjnym.
Ze względu na to wzięliśmy udział w akcji sprzątania świata,
dzięki której dzieci nauczyły się potrzebnych informacji o segregacji śmieci oraz o procesie recyclingu. Okolica naszego
przedszkola została dokładnie posprzątana przez nasze pracowite dzieciaki.
Piękna słoneczna jesień daje dużo możliwości do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie. Przedszkolaki wychodzą na świeże powietrze, łapią ostanie tegoroczne promienie słońca. Zbierają dary jesieni oraz aktywnie spędzają czas,
dobrze bawiąc się w swoim towarzystwie.
Ewelina Pytel

Radosna Gromadka
Międzynarodowy Dzień Kropki
15 września dzieci w naszym przedszkolu obchodziły
Międzynarodowy Dzień Kropki. Tego dnia wszystkie ubrania
ozdobione były kolorowymi kropkami. Na zajęciach uważnie
wysłuchaliśmy opowiadania, jak to zwyczajna kropka zmieniła
świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności i talenty, które gdzieś tam drzemią głęboko i czekają na
nasze odkrycie. Tak jak nasza bohaterka, szukaliśmy naszych
mocnych stron, by podnieść poczucie wartości wszystkich
przedszkolaków.

Dzień Przedszkolaka
Co roku w całej Polsce 20 września przedszkolaki obchodzą swoje święto – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto
to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci oraz przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Również u nas dzieci

10

Echo znad Beli

Ochronka Sióstr Służebniczek
Pierwszy dzień w przedszkolu po wakacjach!
Dnia 1 września 2021 rozpoczął się kolejny wspaniały rok
dla dzieci z Ochronki Sióstr Służebniczek NMP NP pw. Bł.
Edmunda Bojanowskiego w Kątach, który dostarczy wszystkim wielu niezapomnianych, radosnych wrażeń. Pięknie przystrojone sale, kolorowe zabawki, ciekawe książki doczekały się
wreszcie przybycia dzieci. Po przedszkolnym korytarzu niesie

wyjątkowo spędziły ten dzień, gdyż w naszym przedszkolu na
dzieci czekało moc atrakcji. Przedszkolaki uczestniczyły we
wspólnych zabawach muzyczno – ruchowych. Chętnie brały
udział w zaproponowanych aktywnościach, z radością korzystały z toru przeszkód, bawiły się z chustą animacyjną i tańczyły. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał dyplom
lub medal przedszkolaka i słodki upominek – Róg Obfitości.
Dzień ten zwieńczony został pamiątkowymi zdjęciami. Wszyscy bawili się znakomicie, a uśmiech nie znikał z twarz przedszkolaków. Z pewnością ten radośnie spędzony czas na długo
pozostanie w pamięci każdego dziecka.
Edyta Nalepa
Wycieczka
Dnia 22.09.2021 r. dzieci 3,4,5-letnie z przedszkola „Radosna gromadka” wybrały się wraz z opiekunami po śniadaniu
na wycieczkę autokarową do „Safari Family Park” w Gnojniku.
Czekało tam na nie wiele atrakcji. Na początku dzieci znakomicie bawiły się na dmuchańcach, basenie wypełnionym kulkami oraz w dużej piaskownicy.

Dzieci mogły z bliska przyglądnąć się zwierzętom. Znajdowały się tam m.in.: wielbłądy dromadera, osiołki, alpaki,
konie fryzyjskie, kuce, kury i kaczki. Wielką radość sprawiło
przedszkolakom karminie zwierząt. Na miłe zakończenie każdy uczestnik wycieczki dostał dużą porcję popcornu. Wszyscy
pełni wrażeń wrócili do przedszkola. Dzieci były bardzo zadowolone.
Barbara Figiel

się echo wesołych, dziecięcych piosenek i szczerych uśmiechów ze wspólnych, ulubionych zabaw. Wszystkim przedszkolakom życzymy wielu radosnych chwil spędzonych w naszym
przedszkolu, dużo uśmiechu, wspaniałych zabaw i ciekawych
zajęć. Rodzicom życzymy, aby Wasze dzieci codziennie zaskakiwały Was swoimi nowymi osiągnięciami i sukcesami. Przed
nami kolejne dni pełne nowatorskich form i metod pracy, na
które z niecierpliwością czekamy.
Małgorzata Piętoń
Nowy plac zabaw przy Ochronce w Kątach
13 września odbyło się otwarcie nowego placu zabaw w naszym przedszkolu. Istotne dla nas było bezpieczeństwo naszych
dzieci oraz najwyższa jakość zastosowanych certyfikowanych
urządzeń i bezpiecznej nawierzchni. Plac został wyposażony w urządzenia zabawowe, elementy małej architektury, nawierzchnię z trawy syntetycznej amortyzującej upadek oraz
mini boisko. Plac zabaw, przylegający bezpośrednio do budyn-
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ku przedszkola jest dla dzieci miejscem codziennej zabawy podejmowanej indywidualnie lub wspólnie z rówieśnikami. Jest
dla nich także źródłem radości, relaksu, odpoczynku, nabywania wielu sprawności ruchowych i pokonywania przeszkód.
Nowy plac zabaw wspólnie otworzyli dyrektor Siostra Halina
z przedszkolakami.
Małgorzata Piętoń
Odwiedziny jaszczurki agamy brodatej
Dnia 09.09.2021r. w przedszkolu odwiedził nas nietypowy
gość, a mianowicie była to jaszczurka agama brodata – Gamuś.
Pan, który zawitał do naszego przedszkola, opowiedział nam
o życiu, zwyczajach oraz charakterystycznych cechach agamy.
Dzieci miały okazję zobaczyć agamę spacerującą po dywanie,
pogłaskać ją, dotknąć jej pancerza. Zwierzę bardzo zainteresowało najmłodszych. Padło mnóstwo pytań dotyczących cech

zabrakło również zabaw ruchowych i konkurencji sportowych.
Mamy nadzieję, że tak miło powitana jesień nie będzie smutna,
nudna i zimna, ale przepiękna, barwna, ciepła i bogata w jesienne skarby!
Małgorzata Piętoń
Pasowanie na przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka odbyło się w Ochronce Sióstr
Służebniczek NMP NP pw. Bł. Edmunda Bojanowskiego 1 października.
„Pasowanie na przedszkolaka” to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku po raz
pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Wszyst-

jaszczurki, jej upodobań i przysmaków. Dzieci dowiedziały
się między innymi, gdzie w naturze występuje agama brodata,
czy jest wymagającym zwierzęciem oraz co lubi jeść. Okazuje
się, że Gamuś uwielbia muchy i świerszcze oraz świeżą bazylię. Poznanie zwyczajów tego egzotycznego gatunku jaszczurek
pozwoliło dzieciom na pobudzenie ich ciekawości odkrywczej.
Nasze smyki były bardzo zaciekawione i zachwycone australijskim gościem. Z uwagą słuchały, zachowując się przy tym
cicho i spokojnie. Dziękujemy za odwiedziny i za niezwykle
interesującą lekcję przyrodniczą.
Małgorzata Piętoń
Powitanie jesieni
„Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa.
Jabłka, gruszki, winogrona, wszystko w koszu chowa.”

Zgodnie z tradycją w naszym przedszkolu powitaliśmy
Pierwszy Dzień Jesieni. Nawet pochmurna pogoda za oknem
nie przeszkodziła nam w świętowaniu. Kolory jesieni pojawiły
się zarówno w dekoracjach, jak i w pięknych strojach przedszkolaków. Ten dzień obfitował w zabawy o tematyce jesiennej,
poprzez które dzieci przyswoiły sobie wiadomości o rozpoczynającej się właśnie porze roku. Przedszkolaki poznały „jesienne
skarby”, odgadywały zagadki, wykonywały jesienne tańce. Nie

kie dzieci były bardzo dzielne i z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w tym
roku każda z grup świętowała pasowanie w kameralnym gronie swoich rówieśników. Mimo to, dzieci chciały jak najlepiej
zaprezentować swoje umiejętności. Dyrektor Siostra Halina za
pomocą „ogromnego lizaka” dokonała uroczystego „aktu pasowania”. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie. Nie
zabrakło życzeń i słodkich upominków oraz dyplomów i prezentów dla każdego malucha. Na pewno był to niezapomniany
dzień, pełen emocji i miłych wrażeń dla dzieci, a my jesteśmy
dumni z naszych nowych przedszkolaków.
Małgorzata Piętoń

Echo znad Beli

12

Szkoła Podstawowa
w Dobrocieszu
Dmuchawce, latawce, wiatr...
Puszczanie latawca to świetny pomysł na zabawę w wietrzne dni. Przedszkolaki z naszej szkoły odbyły już pierwsze
próby samodzielnego sterowania latawcem. Próbowaliśmy

Dzień Przedszkolaka
„Dzień Przedszkolaka to ważne święto,
Uczciliśmy je razem tańcem i piosenką!!!”

20 września to ważna data dla wszystkich przedszkolaków.
W tym dniu dzieci z oddziału przedszkolnego obchodziły bowiem Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji Nasza
Placówka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Przedszkolaka to ważne święto – uczcijmy je razem tańcem i piosenką”, pod patronatem miesięcznika „Bliżej przedszkola”. Punktem obowiązkowym akcji był taniec i wspólne odśpiewanie
piosenki „Życie przedszkolaka”. Myślą przewodnią obchodów

Puszczamy latawce

puszczać latawce do skutku – aż w końcu udało się utrzymać
je w powietrzu. Pierwsze treningi znakomicie się udały, choć
latawce wykonane przez dzieci były trochę niesforne. J
Kinga Mika-Pajor
Czy możemy pomóc naszej planecie? Możemy!
Dnia 23 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki i worki zakasali
rękawy i ruszyli w drogę, by posprzątać najbliższą okolicę z zalegających śmieci. Uczniowie klas 0-VIII wraz z wychowawcami, jak co roku wzięli udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie
Świata”, której tegoroczne hasło brzmi: „Myślę, więc nie śmie-

była dobra zabawa i radość z niej płynąca. Nie zabrakło więc
uśmiechu, muzyki i słodkiego poczęstunku.
Uwieńczeniem tego wspaniałego dnia było odkodowanie
prezentu na dywanie, po czym nastąpiło obdarowanie dzieci
pamiątkowymi upominkami i dyplomami.
Kinga Mika-Pajor
Uczymy się słówek w ciekawy i nowoczesny sposób!
Już od kilku lat uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu pracują nad doskonaleniem słownictwa
z języka angielskiego przy pomocy innowacyjnej platformy do
nauki słówek „Insta.Ling”. W tym roku szkolnym dołączyli do
nich również młodsi uczniowie – z klasy II i III, którzy także
chcieli wzbogacić swoją wiedzę językową i poprawić umiejęt-

Sprzątamy

cę”. Celem akcji jest nie tylko sprzątanie środowiska ze śmieci,
lecz również rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów
i ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dzięki sprzyjającej pogodzie i zaangażowaniu uczniów udało się sprawnie
oczyścić wcześniej wyznaczone rejony naszej okolicy.
Martyna Czyżycka

Uczymy się i... świetnie się bawimy!
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ność pisania słówek w języku obcym. „Insta.Ling” jest systemem optymalizacji słownictwa, dzięki któremu można systematycznie uczyć się i powtarzać słówka pojawiające się na
lekcji. Pozwala również w łatwy i przyjemny sposób rozszerzać
swój zasób słownictwa.
Życzymy uczniom wytrwałości w uczeniu się języka angielskiego oraz czerpania radości i satysfakcji z osiągniętych
efektów!
Paulina Madej
Wspomnienia z zielonej szkoły w Jarosławcu
„Odkrywamy i rozwijamy nasze możliwości,
predyspozycje, talenty promując zdrowy styl życia”

Uczniowie klas IV – VIII już po raz kolejny uczestniczyli
w zielonej szkole. Tym razem pobyt w Jarosławcu obejmował
działania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i poznawczym. Był on bardzo oczekiwany przez uczniów ze względu na to, że w ostatnim czasie spotkania rówieśnicze miały tyl-

ko charakter online. Głównym celem zajęć było odbudowanie
relacji po powrocie do szkoły. Czynne uczestnictwo w grupie
rówieśniczej pozwoliło na nowo wzbudzić aktywność, twórczość poprzez zaplanowane działania, a jednocześnie poszerzyło u uczestników już posiadane umiejętności interpersonalne. Przebywanie wśród rowieśników pozwoliło odbudować
poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania. Uczestnikami zielonej
szkoły było 38 uczniów wraz z opiekunami. Zajęcia odbywały
się w Ośrodku Kolonijno – Wypoczynkowym „Barka” w Jarosławcu i jego okolicach. Program pobytu na zielonej szkole
integrował różne dziedziny z zakresu edukacji polonistyczno
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– kulturalnej, przyrodniczo – społecznej, matematycznej, plastyczno – technicznej, muzycznej oraz ruchowej. W ramach
zajęć zielonej szkoły uczniowie zwiedzili: latarnię morską w Jarosławcu, Muzeum Bursztynu, galerię rybacką. Podczas wycieczki do Ustki popłynęli w rejs statkiem. Dodatkową atrakcją
tego miejsca były warsztaty w Bunkrach Bluchera obejmujące
łucznictwo oraz grę terenową „Podchody”. Dodatkową atutem
była piękna plaża i cudowne słońce. Już planujemy kolejny wyjazd. J
Agnieszka Musiał
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod nazwą
„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS
wypadkom zapobiegamy”
Wzorem lat ubiegłych uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu wzięli również udział w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym pod nazwą „Bezpiecznie na wsi mamy
– od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.
Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół
podstawowych było promowanie pozytywnych zachowań
związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polegało na wyko-

naniu dwuwymiarowej pracy plastycznej obrazującej sposoby
zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym
oraz rolniczym chorobom zawodowym. Pomimo trudności
związanych z trzecią falą epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
i wyczerpującej nauki zdalnej, konkurs cieszył się powodzeniem. Każda praca wykonana przez dzieci była niepowtarzalna
i wyjątkowa, zaskakiwała pomysłowością i starannością wykonania. Miło nam poinformować, że uczeń Bartłomiej Pajor
otrzymał wyróżnienie. Dodatkową niespodzianką było rozdanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu, które odbyło
się w naszej szkole w dniu 22 czerwca 2021 roku przy udziale
Wójta Gminy Bogusława Kamińskiego.
Agnieszka Musiał
Pierwsza pomoc przedmedyczna
14 września 2021 roku do naszej szkoły zawitali niecodzienni goście – strażacy z OSP w Wojakowej. Licencjonowani ratownicy medyczni – strażak Mateusz Pajor oraz Monika
Brzęk, którzy przeprowadzili szkolenie uczniów z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na początek odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego
w wykonaniu strażaków. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej
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ność uczenia się tabliczki mnożenia, a także poznawania matematyki.
W tym dniu we wszystkich klasach zostały przeprowadzone zabawy z tabliczką mnożenia, które dostarczyły wszystkim
wielu emocji. Podczas apelu nagrodzono klasowych „Mistrzów
Tabliczki Mnożenia” dyplomami oraz nagrodami. Słodkim
upominkiem nagrodzono również wszystkich uczniów, którzy
wykonali plakaty z „tabliczkowym wierszem”. Uczniowie przekonali się, że matematyka potrafi być przyjemna i że warto nią
się bawić. Radosna atmosfera tego dnia na długo pozostanie
w pamięci uczniów i nauczycieli szkoły. Dziękujemy za udział
w tegorocznej akcji i zapraszamy za rok.
Nauczyciele matematyki

Szkoła Podstawowa
w Iwkowej
– oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem
pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań
do czasu przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Nie zapomniano o przypomnieniu numerów alarmowych. Uczniowie
chętnie ćwiczyli wykonywanie czynności ratunkowych pod
czujnym okiem naszych gości. Wszyscy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Serdecznie dziękujemy strażakom z OSP w Wojakowej za bardzo dobrze przygotowane
zajęcia, które pokazały uczniom, jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna oraz, jak potrzebna i odpowiedzialna jest
praca strażaków dla społeczeństwa.
Agnieszka Musiał

„Ślubujemy…”
21 września w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana
Pawła II w Iwkowej odbyła się niezwykle ważna uroczystość
ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Wydarzenie
to poprzedzone było wieloma przygotowaniami. Uczniowie
przez pierwsze trzy tygodnie poznawali siebie nawzajem, swoje prawa, przywileje, ale również i obowiązki. Z przekonaniem
należy stwierdzić, że zdali na szóstkę swój pierwszy egzamin.

Dzień tabliczki mnożenia w naszej szkole
Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczyła w XI Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, który w tym roku wypadł
w piątek 1 października. Poprzez wspólną zabawę, łączyliśmy
się z ludźmi na całym świecie. Chcieliśmy propagować zasad-

Mistrzowie tabliczki mnożenia

Pięknie zaprezentowali się przed Panem Dyrektorem, nauczycielami, rodzicami oraz kolegami ze starszych klas. Z wielką
powagą i dumą powtarzali słowa aktu ślubowania, przyjmując
po tym pasowanie z rąk Pana Dyrektora. W dalszej części uroczystości głos zabrała przewodnicząca rady klasowej reprezentująca rodziców. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na
ważny autorytet, jakim jest postać naszego patrona Jana Pawła
II i przesłanie płynące z jego nauczania. Zapewniła również, że
rodzice dołożą wszelkich starań, by ich postawa była integralna z celami postawionymi przez szkołę. Akademię zakończyło
wystąpienie Pana Dyrektora, który odwołał się do fundamentalnych wartości w wychowaniu i nauczaniu. Pogratulował również
udanego występu. Po części artystycznej pierwszoklasiści udali
się na poczęstunek zorganizowany przez rodziców. Otrzymali
od nich również pamiątkowe upominki. Odtąd oficjalnie przyjęliśmy do grona naszej szkolnej społeczności dwudziestu dwóch
pełnoprawnych uczniów. Życzymy im wielu sukcesów na drodze
edukacji oraz pięknych szkolnych przyjaźni na całe życie. J
Angelina Kołodziej
wychowawca klasy I

Echo znad Beli
Nowy rok szkolny z MegaMisją
We wrześniu w klasie II b rozpoczęliśmy realizację pierwszego w Polsce kompleksowego programu edukacji cyfrowej
i medialnej MegaMisja pod patronatem Fundacji Orange.
W ciągu całego roku szkolnego uczniowie będą się uczyć, jak
bezpiecznie i z umiarem korzystać ze smartfonów, Internetu
oraz, jak ochronić swoją prywatność w sieci. Będą zdobywać
umiejętności wyszukiwania i segregowania informacji prawdziwych od tych niewiarygodnych. Na zajęciach dowiedzą się,
czym są netykieta i prawa autorskie, a także jak zrobić grafikę
czy film. W czasie programu do wspólnej zabawy zapraszają
animowane postacie: Julka, Kuba i sztuczna inteligencja Psotnik. Zajęcia opierają się na bajce, której fabuła rozgrywa się
w cyfrowym laboratorium. To tam bohaterowie doświadczają
różnych figli ze strony Pstotnika i proszą uczniów o pomoc.
Jak pokazują dotychczasowe spotkania, perypetie Julki
i Kuby bardzo zaciekawiły naszych uczniów. Cała grupa chętnie przyjmuje wyzwania, by przeżyć przygody z sympatyczną
trójką. Z ogromnym zaangażowaniem wykonują mnóstwo po-
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2021
Tradycyjnie 29 września uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły w aktywny sposób włączają się w promowanie idei głośnego czytania, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką ona odgrywa
w edukacji. Tegoroczny wybór pozycji książkowych nie był
przypadkowy. Z każdej klasy słychać było różne treści. Można
powiedzieć, że tego dnia nasza szkoła stała się swoistym wehikułem, który przenosił czytających w różne miejsca i przestrzenie czasowe. Razem z bohaterami uczniowie odwiedzali miejsca historyczne, spotykali się z ciekawymi postaciami, podróżowali w kosmos lub zanurzali się w głębiny mórz i oceanów,
otwierali drzwi do świata zaczarowanych postaci i miejsc. Czytaliśmy w rodzimym języku, ale również w języku angielskim
i niemieckim. Uczniowie, którzy tego dnia wybrali się na wy-

cieczkę, również wzięli udział w akcji. Moment odpoczynku
wykorzystali na czytanie lektury.
Motywującym aspektem czytania na głos, oprócz licznych
korzyści związanych z rozwojem i edukacją, jest również fakt,
że podczas tych działań nawiązują się ważne więzi między słuchaczami a czytającymi.
Barbara Klimek

leceń i zadań, które są bardzo zróżnicowane. Raz są związane
z zajęciami plastycznymi, innym razem ruchowymi, a jeszcze
innym razem wymagają inwencji twórczej. Swobodna atmosfera zajęć powoduje, że uczniowie z niecierpliwością czekają
na kolejne misje.
Program MegaMisji stawia na współpracę między dziećmi,
twórczą dyskusję w trakcie zajęć oraz zabawę, która przyśpiesza nabywanie cyfrowych kompetencji. Szkoły zaś otrzymują
od Fundacji Orange nagrody tj. tablety, autiobooki, książki czy
zabawki edukacyjne.
Tu nie ma szóstek, czerwonych pasków i indywidualnych
pochwał. Ale są profity – za zbiorowy wysiłek.
Barbara Pajor

OSP Wojakowa szkoli iwkowskich uczniów
Wrzesień w szkole szczególnie poświęcony jest tematom
związanym z bezpieczeństwem. Ostatniego dnia tego miesiąca uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej mieli okazję
uczestniczyć w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Było to możliwe dzięki inicjatywie Ochotniczej
Straży Pożarnej z Wojakowej. Wyposażeni w profesjonalny
sprzęt do ćwiczeń i przeszkoleni strażacy podzielili się swoim
doświadczeniem i zaprezentowali, jak poprawnie wezwać pomoc, ocenić przytomność, sprawdzić funkcje życiowe czy też
wykonać pozycję boczną ustaloną. Na fantomie pokazali, jak
przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i jak skorzystać z defibrylatora. Podzieleni na trzy grupy uczniowie po
części szkoleniowej mieli okazję w praktyce sprawdzić swoją
wiedzę i umiejętności. Ćwiczenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Był to cenny czas. Nigdy nie wiadomo przecież,
kiedy będziemy musieli ratować komuś życie… A czy Ty, drogi
czytelniku umiałbyś udzielić pierwszej pomocy?
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mówią słowa piosenki, jeszcze tylko: „Wrzesień, październik,
listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i… wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację,
wakacje będą znów”.
Malwina Gołąb

„Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna…”

14 września wczesnym rankiem uczniowie klas VI-VIII
wyruszyli na dwudniową wycieczkę do Zakopanego i Szczawnicy. Uczniowie mieli okazję poznać ciekawe miejsca, rozwinąć zainteresowania turystyczne i krajoznawcze oraz sprawdzić
swoją sprawność i wytrzymałość fizyczną.
Po dotarciu na miejsce pierwszym punktem naszej trasy
wycieczkowej było Zakopane i wyjście szlakiem do schroniska Murowaniec (1500 m n.p.m.), następne było podejście na
Czarny Staw Gąsienicowy. Zmęczeni, pełni wrażeń wróciliśmy
do Gliczarowa Górnego na obiadokolację, gdzie wspólne zabawy integracyjne przypomniały nam czasy przed pandemią.
Śmiechu, szaleństw i zabaw było mnóstwo.

Wielkie podziękowania kierujemy w stronę OSP Wojakowa
za profesjonalizm i zaangażowanie w instruktaż. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.
Angelina Kołodziej

Szkoła Podstawowa
w Iwkowej Nagórzu
Witaj szkoło!
1 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego
2021/2022 w naszej szkole. Drodzy Uczniowie, mamy nadzieję,
że nauka sprawi Wam dużo radości i stanie się drogą do dzielenia się swoimi talentami. Kochani, szkołę czas zacząć, ale jak

Wypoczęci i posileni ruszyliśmy w dalszą podróż w kierunku Szczwanicy. Zwiedzanie Nidzicy Zamek – Czorsztyn na
rowerze to przygoda, o której myślało i marzyło wiele uczniów
naszej szkoły. Nic w tym dziwnego, bowiem podróże rowerowe są w zasięgu każdego, kto ma na to ochotę i wystarczający
zapał, a tego naszym podróżnikom nie brakowało. W pięknym
stylu pokonali 32 km trasy.
Dumni i szczęśliwi wróciliśmy statkiem z Czorsztyna do
Nidzicy. Pod koniec dnia wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu, chociaż nieco zmęczeni i oszołomieni natłokiem
wrażeń. Już planujemy kolejną ciekawą podróż.
Karol Gołąb

Echo znad Beli
Wybory do Samorządu Szkolnego
Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego klas
IV-VIII.
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Szkoła Podstawowa w Kątach
Pasowanie na ucznia 2021
Pierwszego września społeczność naszej szkoły powiększyła się o 21 uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej.
Po uroczystym ślubowaniu złożonym w obecności rodziców,
nauczycieli i przedstawicieli młodzieży, pani Dyrektor, tradycyjnie czerwonym ołówkiem PASOWAŁA pierwszoklasistów
na uczniów, a tym samym włączyła ich do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Marcina Kątskiego w Kątach.
Wszystkim nowoprzyjętym uczniom, życzę, aby nauka była
udaną przygodą edukacyjną, zapewniającą poznawanie świata
i rozwijanie własnych talentów. Niech czas spędzony w szkole

Były plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze. Komisja
wyborcza wchodziła do poszczególnych klas i zbierała głosy. Uczniowie klas IV-VIII oddawali swoje głosy na jednego
z czterech kandydatów.
Największą liczbę głosów zdobyła: Kamila Kołdras (uczennica klasy VIII)
Nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego czuwał
opiekun, którym został po raz kolejny Karol Gołąb!
Gratulujemy!!!
Malwina Gołąb
Poznajemy najbliższą okolicę
W jaki sposób kształtować u uczniów tożsamość regionalną, uczucia patriotyzmu lokalnego, wzmocnić więzi z najbliższym otoczeniem, społecznością, kulturą, tradycją i historią?
Piesze wędrówki po szlakach regionu to połączenie przyjemnego z pożytecznym. W ciepły, słoneczny dzień 2 października odwiedziliśmy cmentarz wojenny nr 300 w Rajbrocie.

zaowocuje dobrymi ocenami, trwałymi przyjaźniami, a radość
i entuzjazm towarzyszą Wam podczas całej Waszej drogi edukacyjnej, na którą wkraczacie.
Składam podziękowania wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości.
Danuta Motak
Wychowawca klasy pierwszej
Wycieczka klas trzecich do Gospodarstwa Enoturystycznego w Połomiu Małym
9 września 2021 r. odbyła się integracyjna piesza wycieczka klas 3a i 3b do Gospodarstwa Enoturystycznego w Połomiu
Małym. Pokonując liczne zakręty, malowniczą trasą prowadzącą od szkoły, ochoczo zmierzaliśmy do celu wycieczki. Na spotkanie wyszła do nas Urszula Kamińska – właścicielka gospodarstwa, niosąc kosz wypełniony jabłkami, która zaprosiła nas
do swojego gospodarstwa. Po rozlokowaniu się w przydomowej altanie, małym posiłku dzieci mogły podziwiać wspaniałe

Miejsce, gdzie w 1914 roku pochowano żołnierzy armii rosyjskiej, austriacko – węgierskiej i niemieckiej. Następnie przeszliśmy pod pomnik upamiętniający miejsce śmierci Józefa
Tokarskiego i szlakiem przez las dotarliśmy w okolice bacówki
Biały Jeleń.
Nieopodal Źródełka Powstańców rozpaliliśmy ognisko
i upiekliśmy kiełbaski. Nieco zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do domów.
Alicja Karwala
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widoki okolicy. Później czekało tutaj na dzieci wiele atrakcji
m.in. park linowy, trasa siatkowa wypełniona kulkami, a na
niej liczne przeszkody: kładka „muchomorki”, tunel, fala, platformy i obręcze oraz zjeżdżalnia. Ciekawą atrakcją tego uroczego miejsca były zwierzątka wykonane z opon, podobnie jak
pomysłowo skonstruowany traktor z recyklingu.
Kolejną niespodziankę przygotowała pani Natalia. To córka
właścicieli, która oprowadziła nas po winnicy i opowiedziała
o codziennej pracy. W pięknej i bardzo starej piwniczce dzieci wzięły udział w prezentacji multimedialnej. Były zagadki
i ciekawostki związane z winiarstwem. Wiele radości sprawiło
dzieciom karmienie jabłkami danieli w zagrodzie.
Dziękujemy właścicielom Urszuli i Bogusławowi Kamińskim za możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu w „Winnicy
Nowizny”.
Dorota Grabarz i Mariola Leśniak
Szkolny Klub Wolontariatu
Szkolni Wolontariusze przygotowali piękne kartki urodzinowe dla 10-letniej Blanki walczącej z guzem mózgu. Dziewczynka poprosiła o spełnienie marzenia, aby w dniu urodzin

listonosz przyniósł jej kartki z życzeniami od dzieci z różnych
stron naszego kraju. Spełniliśmy jej prośbę i mamy nadzieję, że
uśmiech chociaż na chwilę zagościł na jej twarzy.
Monika Trojanowska
Opiekun SKW

Szkoła Podstawowa
w Wojakowej
Zielona szkoła – Łazy 2021
W dniach od 13 czerwca do 20 czerwca 2021 r. odbył się
wyjazd naszych uczniów na zieloną szkołę. Wielogodzinna
podróż nad polskie morze nie sprawiła większego problemu. Towarzyszyły nam dobre humory, a także chęć przeżycia wspaniałej przygody. Celem naszej wyprawy był Ośrodek
Wypoczynkowy „BRYZA” w Łazach. Dni podczas pobytu były
piękne i słoneczne, więc wykorzystywaliśmy je na opalanie
i zabawy ruchowe na plaży i w wodzie. Każdy dzień rozpoczynaliśmy gimnastyką poranną. Codziennie odbywaliśmy piesze
wycieczki i spacery brzegiem morza. Na plaży powstawały
piękne budowle z piasku, zbieraliśmy muszelki, opalaliśmy się.
A po kolacji podziwialiśmy zachód słońca i braliśmy udział
w sesjach zdjęciowych, by na dłużej zachować te niepowtarzalne morskie widoki. Potem „czas wolny”... ulubiona część dnia

Rejs statkiem
naszych podopiecznych. Wielu uczestników przeszło szybki
kurs ścielenia łóżek, a ład w pokoju stał się pożądanym elementem rywalizacji między mieszkańcami poszczególnych pokoi. Uczniowie dokumentowali wszystkie działania, obserwacje i spostrzeżenia w różnorodnej formie – zdjęcia, widokówki,
pamiątki: muszle, kamienie, bursztyny itp.
Podczas pobytu na zielonej szkole mieliśmy też możliwość poznania nadmorskich miejscowości poprzez wycieczki
do: Kołobrzegu, Mielna, Sierakowa Sławieńskiego, Sianowa.
Niewątpliwymi atrakcjami było zwiedzanie Latarni Morskiej,
Okrętu – Muzeum i Skansenu Morskiego, rejs statkiem „Pirat” po morzu, spacer po gminie Mielno, spacer po rezerwacie przyrody Łazy- Osieki i okolice, Jezioro Jamno i Jezioro
Bukowo. Bardzo miło wspominały dzieci aktywnie spędzony
czas w Parku Linowym Tukan i jazdę na gokartach. Wyjazd
na zieloną szkołę był dla wielu naszych uczniów pierwszym
spotkaniem z morzem, dlatego szczególnym przeżyciem były
„Neptunalia”, w czasie, których przeszli chrzest morski.
Na zielonej szkole uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją
wiedzę o Polsce i poznać wiele ciekawych miejsc, miast polskich oraz elementy krajobrazu nadmorskiego. Ponadto pobyt
poza domem dał im możliwość nabywania umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym, gdyż dla wielu
z nich była to pierwsza rozłąka z rodzicami. Ten wyjazd zapewnił dzieciom wypoczynek w zdrowym klimacie wybrzeża,
w strefie bezpośredniego oddziaływania jodu i soli. 20 czerwca
wróciliśmy do domu, do codziennych zajęć i obowiązków. Na
szczęście pozostaną wspomnienia… Wspomnienia z zielonej
szkoły w Łazach AD 2021!
Barbara Kurzydło
Służba strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej
i pokaz ratownictwa – prelekcja w wykonaniu
Druhów z Wojakowej
Do wojakowskiej szkoły zawitała grupa strażaków-ratowników z miejscowej OSP w składzie: Monika Brzęk, Rafał Czyżycki, Piotr Pacut, oraz Mateusz Pajor. W bardzo atrakcyjny
i przystępny sposób przedstawili dzieciom i młodzieży założenia działania ochotniczego ruchu strażackiego oraz przestawili założenia prawidłowego alarmowania służb ratowniczych
a także udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
Uczniowie mieli okazję założyć umundurowanie bojowe strażaka, zapoznać się z podręcznym sprzętem ratowniczym, prze-
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składaniu kwiatów i zniczy w hołdzie poległym przez cały rok.
Wrzesień to czas pamięci o bohaterach II wojny światowej,
uczniowie klasy szóstej i czwartej wykonali prace porządkowe
i zapalili znicze przy wyżej wymienionych pomnikach i grobach.
Uczniowie odwiedzają też miejsca spoczynku: Andrzeja
Piechnika oraz Stefanii i Tadeusza Zapiór – uhonorowanych za
pomoc Żydom podczas wojny orderem „Sprawiedliwi wśród
narodów świata”. Pamięć o osobach zasłużonych dla niepodległości oraz o wydarzeniach ważnych dla historii Polski stanowi
istotny element wychowania młodzieży w duchu miłości do
Ojczyzny i szacunku dla narodowej pamięci.
Iwona Czyżycka-Duda
nauczyciel historii
Zostaniemy strażakami!
ćwiczyć sekwencję czynności wchodzących w skład resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem fantoma i automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Serdecznie dziękujemy druhnie i druhom z jednostki OSP
w Wojakowej za profesjonalny pokaz, propagowanie właściwych postaw społecznych oraz możliwość ćwiczenia prostych
czynności ratujących ludzkie życie. Mamy nadzieję, że współpraca ze strażakami będzie w dalszym ciągu układać się wspaniale i jeszcze nieraz zawitają do naszej szkoły!
Ewelina Maciaś, Bartłomiej Durbas
Szkolny patronat nad pomnikami upamiętniający
miejsca zbrodni hitlerowskich wsi Wojakowa
Od roku 2018 nasza szkoła podjęła działania w ramach
projektu edukacyjnego krakowskiego IPN „Pamięć pokoleń”.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojakowej sprawują opieki
nad pomnikami znajdującymi się na terenie wioski: pomnik
upamiętniający miejsce rozstrzelanie przez żandarmerię niemiecką członków Armii Krajowej: Franciszka Pławeckiego
oraz Władysława Stachla z Wojakowej oraz obelisk upamiętniający miejsce zamordowania przez hitlerowców podoficera
Wojska Polskiego Józefa Tokarskiego. Obiekty te usytuowane
są przy drodze powiatowej Wojakowa – Rajbrot. Ponadto młode pokolenie dba też o groby wyżej wspomnianych lokalnych
bohaterów, znajdujące się na parafialnym cmentarzu. Opieka
wyraża się w porządkowaniu miejsc pamięci narodowej oraz

Patronat pod pomnikami

„Myślę, więc nie śmiecę”
Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę”. Finał akcji przypadł
w dniach 17-19 września 2021 r. Akcja ta jest wspólną lekcją
poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Akcja miała również na celu
pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz
głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja
i umiejętne gospodarowanie odpadami. Zachęcaliśmy, aby
każdy podjął działania zmieniając swoje nawyki i przyzwyczajenia, wdrażając w życie ideę less waste (mniej odpadów)
i zasadę 5R (redukuj, użyj ponownie, segreguj, odzyskuj, odnawiaj). Bo jak wiemy zmiany zaczynają się od małych rzeczy,
które wielokrotnie powtarzane, w perspektywie czasu stają się
wielkie.

Korzystając z dobrej pogody, wszyscy uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w tej akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na
temat bezpieczeństwa oraz celów głównych. Dzieci sprzątały
teren wokół szkoły, pobocza dróg w Wojakowej, linię brzegową rzeki Białki, parkingi. Akcja przebiegła sprawnie, a efekty
pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje
środowisko oraz czystość otoczenia. To doskonała, praktyczna lekcja nieśmiecenia. Nauczyciele to potwierdzają i dlatego
uwrażliwiają kolejne pokolenia Polaków na poszanowanie środowiska przyrodniczego.
Barbara Kurzydło
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Śladami legend wielickiej kopalni
Edukacja szkolna to nie tylko ławka, książka czy tablica,
to też wycieczka edukacyjna, która służy zdobyciu, utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy z różnych dziedzin życia. Umożliwia
wszechstronne poznanie kraju: jego mieszkańców, środowiska
przyrodniczego, dziejów, tradycji i zabytków.
21 września 2021 roku uczniowie klas od czwartej do ósmej
z wojakowskiej szkoły, wybrali się do Wieliczki, aby poznać
nasz skarb narodowy – zabytkową kopalnię soli i wraz z przewodnikami wyruszyli „Śladami Legend Wielickiej Kopalni”.
Trasa ta łączyła edukację z zabawą i aktywnym zwiedzaniem
podziemi Kopalni Soli „Wieliczka”. Program pozwalał uczestnikom na zapoznanie się z naukową wiedzą, ale i też pomagał

wypracować umiejętności pracy w grupie, rozwijając przy tym
wyobraźnię i logiczne myślenie uczniów. Na program składała
się wędrówka trasą turystyczną, słodki poczęstunek oraz rozwiązywanie rozmaitych quizów, tropienie śladów Skarbnika,
rywalizację w konkurencjach związanych z dawnymi pracami
górniczymi, jak toczenie „bałwana” czy wsypywanie soli do beczek.
Po wspólnej wędrówce szkolni turyści udali się do zawsze
upragnionego Mac Donalda, gdzie obok posiłku mieli możliwość dokonać wymiany spostrzeżeń i wrażeń z pobytu w kopalni. Cała wyprawa przebiegała zgodnie z zasadami zachowania związanymi z sytuacją epidemiologiczną COVID-19.
Pragniemy dodać, iż wyjazd ten nie odbyłby się, gdyby
nie wsparcie finansowe i organizacyjne Pana Wójta. Wszyscy
uczniowie i organizatorzy serdecznie za nie dziękują.
Iwona Czyżycka-Duda
Z kropką… kreatywnie
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa kropka? Okazuje się, że nie pełni tylko funkcji znaku interpunkcyjnego w tekście. Za tym słowem
kryje się o wiele więcej, ten wyraz oznacza przede wszystkim
kreatywność. Mała kropka na papierze jest symbolem pomysłowości, odwagi, inspiracji i pewności siebie.
We środę 15–tego września obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki, podczas którego uczniowie wspominali historię Vashti, która dzięki kropce uwierzyła
w siebie. Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał książkę pod
tytułem „The Dot”, której bohaterką jest mała dziewczynka
o imieniu Vashti. Dziewczynka, dzięki malutkiej kropce i nauczycielce plastyki, uwierzyła w swoje możliwości. Historia ta
zainspirowała nauczycieli, bo przecież w każdym z nas tkwią
talenty i tak w 2008 roku powstało to nietypowe święto.

Obchody Dnia Kropki to wspaniały czas do porozmawiania z dziećmi na temat ich talentów i zaprezentowania ich
światu. Uczniowie naszej szkoły, ci młodsi i ci starsi, tak jak
Vashti poszukiwali swoich talentów i pokazywali je. Tego dnia
lekcje zamieniły się w pracownie rozwijające twórcze myślenie
i kreatywność. Zajęcia rozpoczęły się od rozmowy o naszych
talentach i rozwijaniu skrzydeł. Następnie kropka królowała
na matematyce. Ćwiczyliśmy swoją pamięć i spostrzegawczość
podczas gier i ćwiczeń. Podczas zajęć rekreacyjnych szukaliśmy kropek. Na plastyce tworzyliśmy kropkowe dzieła za pomocą farb, kredek i patyczków do uszu.
Wspólne zabawy i zajęcia pokazały, że każdy z nas potrafi być kreatywny, a zwykła kropka może sprawić, iż odkryje
w sobie niezwykłe pokłady twórczej inwencji. Razem odkryliśmy, że ogromną frajdą jest łączenie kropek, budowanie relacji
i edukacyjnych przyjaźni.
Barbara Kurzydło
Światowy Dzień Uśmiechu w naszej szkole…
Pierwsze obchody tego święta odbyły się 1 października
1999 roku w Worcester, w stanie Massachusetts. Havrey Ball,
który stworzył „smiley’a” – słynny znaczek uśmiechniętej buźki
na żółtym tle – zainaugurował ten dzień pięknymi słowami:
„Ten dzień odzwierciedla to, co jest w każdym z nas - patrząc
na inną osobę chcemy ujrzeć uśmiech. Czasem o tym zapominamy. Czasem świat wydaje się wielki i pełen problemów,
a my zbyt mali, aby je rozwiązać. Ale to nieprawda. Prawda
jest taka, że każdy z nas może coś zmienić każdego dnia”.
Dzięki uśmiechowi łatwiej wyrazić uczucia i pokazać pozytywne nastawienie do świata i do innych ludzi. Ma on bardzo
pozytywny wpływ na nasz organizm – redukuje stres. Szcze-
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ry śmiech stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów
szczęścia, dotlenienia organizm, pobudza system odpornościowy, a także przynosi wiele korzyści psychologicznych, takich
jak łatwiejsze nawiązywanie kontaktu z drugim człowiekiem,
radzenie sobie z trudnościami życiowymi oraz nabieranie dystansu do siebie i świata.
W naszej szkole ten dzień był wyjątkowy. Już od rana
widać było na twarzach dzieci piękny uśmiech. Był to dzień
w kolorze żółtym, dlatego uczniowie ubrali się w żółte stroje. Nie zabrakło również uśmiechu i koloru żółtego u Pani
Dyrektor i nauczycieli, którzy z wielką radością świętowali
ten dzień wraz uczniami. Tego dnia rozmawialiśmy o naszych
emocjach, głównie smutku i radości, których na co dzień doświadczamy. Dzieci wykonały ordery uśmiechu i malowały
uśmiechnięte buźki. Podejmowały próby wyjaśnienia powiedzenia „Śmiech to zdrowie” czy „Uśmiech nic nie kosztuje…”.
Również Samorząd Uczniowski w ciekawy sposób wypowiadał
się na temat uśmiechu. Oto niektóre z tych wypowiedzi:
Uśmiech powstaje z niczego, a potrafi zdziałać istne cuda. /
Karolina/
Uśmiech jest magią. /Gabrysia/
Uśmiech jest darem dla drugiego człowieka. /Marysia/
Czasem wystarczy szczery uśmiech, aby poprawić komuś
dzień. /Ania/
Śmiejmy się więc każdego dnia, a to samo przekażemy naszym dzieciom. One są doskonałymi obserwatorami. A czy
może być coś piękniejszego niż uśmiech na buzi dziecka?
Barbara Kurzydło
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Wojakowscy uczniowie w projekcie ekologicznym
1 października br. uczniowie klas IV, VI i VII wzięli udział
w sadzeniu roślin na jednej z działek parkingowych we wsi
Wojakowa, uczestnicząc tym samym w projekcie „Śliwkowego Szlaku” pod hasłem: „Kieszonkowy Ogród Miododajny

w Gminie Iwkowa”. Dzieci i młodzież, wraz z pracownikami
Urzędu Gminy w Iwkowej, zasadzili m.in. lawendę, piękne berberysy, kocimiętkę, śnieguliczkę białą… Oby pszczółkom nie
zabrakło pracy.
Samorząd Uczniowski

ECHO KLUBU SENIORA
Kalendarium ważniejszych wydarzeń
w Klubie Seniora „Aktywni”
z ostatnich miesięcy:
25 maja – Spotkanie seniorów w plenerze. Majówka przy
Grocie Lourdzkiej w Połomiu Małym, wspólny śpiew pieśni
maryjnych upiększony dźwiękami instrumentów zespołów
muzycznych z Iwkowej i Wojakowej. Swoją obecnością zaszczycili: ksiądz proboszcz z Kątów, wójt Gminy Iwkowa oraz
parafianie z Kątów.
24 czerwca – Wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej na wody
termalne. Była to świetna okazja do zadbania o swoje zdrowie
i dobre samopoczucie. Kąpiele wodne znakomicie pomagają
i chronią przed różnymi dolegliwościami wieku podeszłego.
W tym dniu w drodze powrotnej skorzystaliśmy z dobrodziejstw łaźni solankowej w Rabce Zdroju.
20 lipca – Wycieczka w Góry Świętokrzyskie. Miejscem docelowym był Święty Krzyż. Sanktuarium relikwii drzewa Krzyża
Świętego to symbol Gór Świętokrzyskich położony w samym ich
sercu na Łysej Górze. W drodze powrotnej z Gór Świętokrzystkich seniorzy mogli zażyć inhalacji, zrelaksować się, pospacerować w Busko Zdroju w łaźni solankowej. Jest tam jedna z największych i najnowocześniejszych łaźni solankowej w Polsce.
6 sierpnia – Wyjazd seniorów do Solca Zdroju na baseny solankowo – siarczkowe. To pierwszy i jedyny taki basen
w Polsce wypełniony silnie zmineralizowaną wodą solankowo – siarczkową. Baseny mineralne to nie zwykłe termy, a tajemnica skuteczności leczniczych tkwi w wodzie solankowo

– siarczkowej. Będąc na Ziemi Świętokrzystkiej zwiedziliśmy
małe historyczne miastecko Szydłów.
18-19 września – zaangażowanie seniorów w przygotowanie poczęstunku i obsługę występujących i zaproszonych gości
podczas Święta Suszonej Śliwki.
Chętnych do włączenia się w działalność Klubu Seniora
„Aktywni” serdecznie zapraszamy w każdy wtorek o godzinie
17.00 do Porąbki Iwkowskiej (budynek OSP).
Zofia Durbas
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ECHO GBP
Zofia Serafin (08.11.1921-25.07.2021)

Ostatnie pożegnanie
28 lipca 2021 r., na starym cmentarzu
w centrum Iwkowej, pożegnaliśmy Zofię
Serafin, osobę niezwykle zasłużoną dla
społeczności i kultury iwkowskiej.
Urodziła się 8 listopada 1921 r.,
w domu Stefanii i Jana Nakielnych.
W 1943 r. została zaprzysiężona
w szeregi Ruchu Oporu, następnie
Armii Krajowej – w placówce „Ignac”,
gdzie działała w konspiracji. Po wojnie, w 1946 r., rozpoczęła
pracę w administracji. Od 1958 do 1978 r. była zatrudniona na
stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Przez 25 lat
pełniła funkcję przewodniczącej Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej. Taką samą funkcję sprawowała w Społecznej
Komisji Pojednawczej. Około 30 lat była Społecznym
Kuratorem Sądowym na terenie gminy, a przez 14 lat działała
w Kole Gospodyń Wiejskich.
Spośród licznych pasji nade wszystko ukochała literaturę
i teatr. Z tej pierwszej miłości stworzyła wspaniałą bibliotekę,
przyjazną dla wszystkich mieszkańców oraz punkty
biblioteczne w każdym sołectwie gminy Iwkowa. Kiedy
w 1947 r. zakładała pierwszą publiczną bibliotekę był to
w zasadzie tylko regał z 200 egzemplarzami książek. Z czasem,
powiększające się zbiory, kilkakrotnie przenosiła w coraz to
inne miejsca. Pomimo spartańskich warunków lokalowych,

zapraszała do biblioteki ludzi organizując dla nich wieczory
poezji i spotkania autorskie. To za jej przyczyną biblioteka
w Iwkowej zawsze należała do tych w pierwszej czołówce,
nie tylko w powiecie, ale i w województwie. Przez cały okres
kierowania placówką podejmowała, wraz z mężem Edwardem,
starania o godne warunki lokalowe dla niej, słusznie uważając,
że Ziemia Iwkowska na takie miejsce zasługuje. Dlatego w 1985
roku przeniesiono iwkowską książnicę, z nieistniejącego
już dziś budynku GS-u, do nowego lokalu, w którym mieści
się ona do dzisiaj. Jednak, kiedy zrodził się pomysł, aby
wybudować nową bibliotekę, oboje z mężem cieszyli się z tego
faktu i byli czynnymi orędownikami tej idei.
Drugą pasją pani Zofii był teatr. To z tej miłości stworzyła
w swoim czasie niepowtarzalny klimat dla jego rozwoju,
angażując do niego, jako dyrektor, reżyser, scenograf,
choreograf i sufler, całe pokolenia iwkowian; w iwkowskim
amatorskim zespole teatralnym grali wszyscy: dzieci, rodzice,

dziadkowie. Wobec swych aktorów była wymagająca, ale
i wyrozumiała, a rodzinną atmosferę, którą tam stworzyła,
pamiętają wszyscy, którzy trafili na deski iwkowskiego teatru.
Adaptując dzieła znanych pisarzy, ale także licznie czerpiąc
z miejscowego źródła, jakim były spisane przez ks. Jana Piechotę,
gawędy i komedyje iwkowskie, wyzwalała zarówno u aktorów,
jak i u odbiorców nastrój do refleksji i powód do dumy. Sztuka
teatralna służyła nie tylko rozrywce i integracji społecznej. Za jej
pośrednictwem przemycała najwyższe wartości i pokazywała tę
piękniejszą stronę świata.
Ponadto, całym sercem oddana była kultywowaniu
tradycji regionalnych, promowała lokalnych twórców,
otaczając ich opieką. Organizowała uroczystości patriotyczne,
przygotowywała jubileusze i inscenizacje.
Za swoją szeroką działalność została uhonorowana wieloma
odznaczeniami, m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski. W 2004 r. otrzymała wraz z mężem Edwardem, tytuł
Społecznika Gminy Iwkowa.
Zmarła, w swoim domu w Iwkowej, 25 lipca 2021, w wieku
blisko 100 lat.
Podczas uroczystości pogrzebowej ostatni hołd zmarłej
złożyli licznie przybyli mieszkańcy, władze gminy, przedstawiciele
różnych instytucji i organizacji z terenu całej gminy (i nie tylko).
Marszem żałobnym pożegnała ją Iwkowska Orkiestra Dęta.
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Wójt gminy Iwkowa – Bogusław Kamiński – oddając hołd
Zofii Serafin, przypomniał jej liczne dokonania i zasługi na
niwie społecznej i zawodowej.
Kierownik biblioteki gminnej – Bernadeta Klimek –
w imieniu własnym, pracowników instytucji kultury, a także
w imieniu rodziny, pożegnała panią Zofię, między innymi,
tymi oto słowami:
Pani Zosiu, ciociu Zosiu, Zosiu…
W ten sposób zwracaliśmy się do Ciebie wszyscy będący
z Tobą w bliskiej, ale i często mniej zażyłej relacji. Twoja
otwartość na drugiego człowieka była podstawą, by praca
z ludźmi i dla ludzi przynosiła liczne owoce w tak szerokiej
działalności zawodowej jak i społecznej, której całym sercem
byłaś oddana.
Pan Bóg, powołując Cię do życia 8 listopada 1921
roku, wyposażył Cię w ten wyjątkowy dar, jak również
w wiele innych licznych przymiotów takich jak wyjątkowy
intelekt, szlachetność serca, zmysł organizacyjny, aktywność
i umiejętność zjednywania sobie ludzi, którzy garnęli się
do Ciebie i do tego co im proponowałaś. Wyposażył Cię też
w liczne talenty, które pięknie pomnażałaś. Swoje umiejętności
artystyczne przekazywałaś młodym ludziom, promowałaś
lokalnych twórców, otaczając ich opieką. Organizowałaś
uroczystości patriotyczne, przygotowywałaś jubileusze
i inscenizacje. Tak uczyłaś nas szacunku do wartości, które
bliskie były Twojemu sercu, tak uczyłaś nas miłości do małej
ojczyzny, rodzimej kultury, tradycji i historii (…).
Bernadeta Klimek
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej

Gabrysia Kolasa

Natalia Kosakowska

Weronika Maciaś

Rita i Kasia Nowak

Nikodem Pajor

Kasia Pytel

Ps. W dniu 17 września 2021 r. miałam zaszczyt
wygłosić referat pt. „Zofia Serafin – osoba zasłużona
dla ziemi iwkowskiej” podczas Konferencji na temat
„Działania kulturotwórcze osób, społeczności i instytucji”
zorganizowanej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Brzesku w ramach prezentacji kultury i historii
regionu brzeskiego.
Małych Czytelników coraz więcej…
W naszych bibliotekach wciąż
przybywa najmłodszych czytelników,
biorących udział w kampanii
społecznej „Mała książka Wielki
człowiek”. Ma ona na celu zachęcić
rodziców i dzieci w wieku 3 – 6 lat do
odwiedzania bibliotek, wypożyczania
i oczywiście wspólnego czytania
książek. Poszerza się także grono
tych, którzy cierpliwie wytrwali
w tym czytelniczym wyzwaniu do
końca i zapełniając swoje karty
dziesięcioma naklejkami, otrzymali
imienny dyplom Małego Czytelnika.
Poniżej prezentujemy dzieci, które
uhonorowaliśmy takim dyplomem
w ostatnim czasie, a wszystkim
Zuzanna Skirło
pozostałym przypominamy, iż akcja
trwa nadal i od września wkraczamy
w kolejną edycję kampanii.
Anna Dudek
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Łamigłówki i wierszyki na lekcji matematyki
22 września przeprowadziliśmy pierwszą po dłuższej przerwie lekcję biblioteczną. W ramach projektu realizowanego
w szkołach publicznych Gminy Iwkowa: „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj…” odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie kl. IV PSP z Wojakowej wraz z panią Barbarą
Kurzydło. Ze względu na panującą pandemię i związane z nią

z tabliczką mnożenia i pokazaliśmy, w jaki sposób korzystać
z elektronicznego katalogu biblioteki, by móc wyszukać interesujące nas książki. Następnie czwartoklasiści rozwiązywali
matematyczne krzyżówki, łamigłówki i odgrywali scenki tematyczne, oczywiście związane z tak potrzebną w życiu matematyką.
Anna Dudek

ograniczenia, spotkanie nie odbyło się w bibliotece, lecz w sali
OSP. Na lekcji zaprezentowaliśmy książki poznawcze z działu
matematycznego, przytoczyliśmy kilka wierszyków związanych

Academica w bibliotece
20 maja 2021 r. biblioteka podpisała deklarację przystąpienia do
Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji
Naukowych. Academica umożliwia
czytelnikom darmowe korzystanie z cyfrowej wersji literatury
naukowej i popularnonaukowej, dostępnej w Bibliotece Narodowej. System zapewnia dostęp do ponad 3 milionów publikacji, w tym również najnowszych, chronionych prawem
autorskim. W zasobach tej cyfrowej wypożyczalni znajdziemy
m.in. książki i podręczniki, monografie i czasopisma naukowe,
czyli wszystko to, co przydatne jest podczas kształcenia i pisania prac licencjackich czy magisterskich. Zainteresowanych
studentów i uczniów zapraszamy do biblioteki.
Anna Dudek

STOWARZYSZENIE
SRiPGI
„Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa”
zrealizowany!
W październiku Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, otrzymało informację o wypłacie dofinansowania
i pozytywnym rozliczeniu wniosku o płatność projektu „Zakup
profesjonalnego oświetlenia scenicznego na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa”. W ramach operacji

i działania oraz skrzynie transportowych niezbędne do bezpiecznego przechowywania i transportu urządzeń.
Projekt „ Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego
na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa” dofinansowano ze Środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW na
lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi.

Koszt realizacji projektu: 54 487,34 zł
Kwota dofinansowania: 44 000,00 zł

zakupione zostało nowoczesne oświetlenie sceniczne w skład
którego wchodzą głowy ruchome, reflektory sceniczne z akcesoriami, różnego rodzaju światło efektowe, wytwornica dymu, haki
do montażu urządzeń oraz linki zabezpieczające z niezbędnymi
certyfikatami i atestami bezpieczeństwa. Ze sprzętem zakupiono
zestaw okablowania niezbędnego do prawidłowego podłączenia

Wojciech Hila
Wiceprezes SRiPGI
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ECHO GOK
Wakacje w Iwkowej
Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej zadbał
o różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży w trakcie wakacji.
Instruktorzy ośrodka w lipcu i sierpniu zorganizowali m.in.
zajęcia plastyczne (wyspa Minionków i pingwinów z Madagaskaru oraz kartonowa Iwkowa), warsztaty: z kamyczkami w tle,
string art oraz mydlarskie, samodzielne wykonanie latawców,
kurs robótek ręcznych, a także pieczenie i dekorowanie ciasteczek z seniorami z Klubu Seniora „Aktywni”. W tym roku

serwowanych na widowni śmiało można powiedzieć, że wszyscy znakomicie się bawili! W przyszłym roku zorganizujemy, w
miarę możliwości, kolejne programy kabaretowe!
/red./

Zajęcia w Gminnym
Ośrodku Kultury
Szkółka Tenisa Stołowego – poniedziałek od godz. 19:00
Kurs robótek ręcznych – wtorek i piątek od godz. 14:30
Zespół Pieśni i Tańca „Mali Iwkowianie” –
środa od godz. 17:30
Zespół Pieśni i Tańca „Iwkowianie” – środa od godz. 19:00
Iwkowska Orkiestra Dęta – czwartek od godz. 19:00
AIKIDO – wtorek od godz. 18:00
ZUMBA – czwartek od godz. 16:30
Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

odbyły się także „Dni otwarte”, podczas których każdy mógł
spróbować swoich sił na zajęciach, w zespołach i sekcjach działających przy GOK.
/red./
Michał Pałubski w Iwkowej
Stand up to relatywnie młoda forma artystyczna na polskiej scenie kabaretowej. Pierwszy tego typu występ w naszej
gminie miał miejsce 22 sierpnia 2021 r. w sali widowiskowej
GOK w Iwkowej, gdzie wystąpił Michał Pałubski w programie
„Stand Up na życie – Bardzo mi przykro, Buby nie będzie”. Pełen dobrego humoru występ zgromadził (w miarę aktualnych
przepisów prawa związanego z COVID-19) pełną salę aktywnych widzów. Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili bilety
i wzięli udział w tym wieczorze z humorem. Po reakcjach zaob-
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ECHO WSPOMNIENIA
Najstarsze figury i kapliczki
na terenie Gminy Iwkowa cz. 2

fot. M. Gutowicz

fot. J. Szczepańska

W jesienno-zimowym numerze Echa znad Beli z poprzedniego roku, opisane zostały najstarsze obiekty małej architektury sakralnej znajdujące się na terenie gminy Iwkowa. Opisane
zostały wtedy trzy najstarsze kapliczki domkowe znajdujące się
na terenie wsi Iwkowa. W drugiej części tego cyklu przedstawione są następne najstarsze obiekty małej architektury sakralnej i, co ciekawe, również znajdują się one w Iwkowej. Wszystkie zlokalizowane są w Iwkowej Nagórzu.
Niezwykle ciekawym obiektem jest kamienna figura
Chrystusa Frasobliwego znajdująca się na roli
Stachoniowskiej. Usytuowana jest po prawej
stronie drogi powiatowej prowadzącej do końca wsi Iwkowa. Figura skryta w otoczeniu lipowego drzewostanu. Figura wykonana jest w całości z kamienia ciosanego. Podstawę figury
stanowi kamienny fundament. Na postumencie figury znajdują się płaskorzeźby. Od strony drogi płaskorzeźba przedstawia panoramę
Jerozolimy. Z prawej strony znajduje się płaskorzeźba św. Wawrzyńca z wyrytym napisem
„Bł. Wawrzyniec”. Z lewej strony płaskorzeźba
przedstawiająca św. Teklę z wyrytym napisem
„Bł. Tekla”. U dołu postumentu napis o treści:
„Fundacja Wawrzyńca i Tekli Stachoń RP. 18..”.
Brak jest następnych dwóch ostatnich cyfr. Jak
wynika z przekazów okolicznych mieszkańców,
uszkodzenia powstały w czasie II wojny światowej przez wystrzeloną kulę karabinową, która uderzyła w postument figury. Według innej
wersji cyfry te uszkodzone zostały w połowie
lat 70-tych ubiegłego wieku przez nieznanych
sprawców. Napis fundacyjny zaciera się coraz mocniej i jest trudniejszy do odczytania. Z wywiadów przeprowadzonych przez ks. Jana Piechotę z okolicznymi mieszkańcami
i opiekunami figury, wynika, że wykonana została ona około
1854 roku. Na cokole znajduje się pięknie
wyrzeźbiona w kamieniu figura Chrystusa
Frasobliwego. Wykonawca lub wykonawcy dzieła nie są znani. Przypuszcza się, że
autorami zarówno rzeźby jak i całej figury byli słynni w tym okresie kamieniarze
z Rajbrotu. W tym okresie czasu Iwkowa
słynęła z ludowych artystów rzeźbiących
w drewnie, zaś Rajbrot słynął z rzeźbiarzy kamieniarzy. Figura zabezpieczona
jest zaokrąglonym daszkiem metalowym,
a cały obiekt ogrodzony metalowym płotkiem. Figura wyróżnia się nie tylko precyzyjną sztuką kamieniarską, ale też swoimi
wymiarami. Sam postument figury wynosi 245 cm, zaś wysokość kamiennej rzeźby 135 cm, a łączna
wysokość wraz z daszkiem wynosi 415 cm. Figurę ufundowali Wawrzyniec i Tekla Stachoniowie, jedni z najbogatszych

mieszkańców Iwkowej w XIX wieku. Z tego też względu boczne płaskorzeźby przedstawiają patronów fundatorów. Cały
obiekt wymaga pilnej konserwacji ze względu na częściowe
wykruszanie się kamienia i zmiany jego barwy.
Również na Roli Stachoniowskiej znajduje się drugi obiekt
zabytkowy pochodzący z połowy XIX wieku. Jest nim kapliczka domkowa ufundowana przez tych samych właścicieli roli
Stachoniowskiej, Wawrzyńca i Teklę Stachoniów, co fundowali
figurę Chrystusa Frasobliwego. Kapliczka domkowa podobnie
jak i figura posadowiona jest po prawej stronie drogi powiatowej prowadzącej do Iwkowej Nagórza. Kapliczka wybudowana została ze skałek rzecznych pozyskanych z przepływającej
w pobliżu rzeki Bela przepływającej środkiem wsi Iwkowa.
Skałki rzeczne ułożone zostały na zaprawie glinianej wymieszanej z plewami jęczmiennymi. Kapliczka
wybudowana została w 1857 roku, o czym dowiadujemy się z daty wyrytej na drewnianym
antypodium wewnątrz obiektu. Kapliczka nakryta dwuspadowym dachem. Od strony frontowej mur szczytowy z wnęką. Ściany kapliczki
bielone wapnem. Drzwi drewniane przeszklone
w górnej części. W środku kapliczki centralnym punktem jest ołtarzyk wykonany w stylu
barokowym z drewnianą menzą. Nad menzą
umieszczony obraz Chrystusa Ubiczowanego. Na ścianach bocznych znajdują się obrazy przedstawiające patronów fundatorów, św.
Wawrzyńca i św. Tekli. Sklepienie kapliczki wykonane z kamienia. Fundatorzy kapliczki Wawrzyniec i Tekla Stachoniowie władali prawie całą
rolą Stachoniowską, a ich gospodarność powodowała powiększanie swojego majątku. Rolnictwo przez wiele wieków było oprócz handlu najbardziej dochodową działalnością. Stachoniowie, uzyskiwane z gospodarstwa rolnego pieniądze, lokowali w zakupywanych kolejnych gruntach. Wykupili posiadłości dworskie w Porąbce
Iwkowskiej, a w 1892 roku wykupili grunty dworskie w Iwkowej wraz z zabudowaniami. Dbali o dobra doczesne, ale nie zaniedbywali spraw religijnych. Prawdopodobnie Stachoniowie
byli pierwszymi mieszkańcami wsi, którzy
udali się na pielgrzymkę do Włoch. Nie ma
żadnych wcześniejszych wzmianek ani przekazów ustnych, aby przed Stachoniami ktoś
z Iwkowej pielgrzymował do Włoch. Wyprawa taka była bardzo kosztowna i tylko bogaci ludzie mogli sobie na taką pielgrzymkę
pozwolić. Stachoniowie z pielgrzymki do
Włoch przywieźli oleodruk z wizerunkiem
Chrystusa Ubiczowanego z podpisem w języku włoskim. Obraz umieszczony został
w ołtarzyku znajdującym się w kapliczce
domkowej. Intencją fundatorów było oddanie chwały Bogu i dziękczynienie za łaski
Boże otrzymane w ich życiu. Praktycznie to
do dnia dzisiejszego kapliczka nie zmieniła swojego wyglądu.
Zmieniona została tylko więźba dachowa i pokrycie. Przegniły gont zamieniony został blachodachówką, co zabezpie-
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czyło obiekt przed zamakaniem w czasie padających deszczy.
We wnęce znajdującej się w facjacie szczytowym znajdowała
się kamienna rzeźba Chrystusa Frasobliwego, którą nieznani
sprawcy skradli w 1975 roku. Od bardzo dawnych czasów przy
kapliczce okoliczna ludność zbierała się na majówki i ta tradycja nadal jest kontynuowana.
W 1864 roku wybudowana została kapliczka domkowa
na roli Humiejowskiej. Data budowy wyryta na kamiennej
tablicy jest wyraźnie widoczna, w odróżnieniu od nieczytelnej
już treści napisu. Kapliczka znajduje się po lewej stronie drogi
powiatowej prowadzącej w kierunku Nagórza.
Frontem zwrócona jest w stronę przepływającej poniżej rzeki Bela. Pierwotnie kapliczka
stała nad drogą na wyraźnym wniesieniu,
górując nad drogą przebiegającą nadrzeczną
doliną. W wyniku przebudowy drogi prowadzonej w latach 60 – tych i 70 – tych XX
wieku, wytyczona została nowa trasa drogi
przesunięta w pobliże zabudowy zagrodowej
w linii prostej w przeciwieństwie do drogi
poprzedniej z licznymi zakrętami. Zmiana
przebiegu drogi spowodowała, że obecnie
kapliczka usytuowana jest tyłem do tej drogi.
Kapliczka skryta jest pod starym rozłożystym
świerkiem. Kapliczka domkowa wykonana
jest z kamienia ciosanego, pomalowana zewnątrz wapnem z dodatkiem ultramaryny.
Dach dwuspadowy o jednej kalenicy przykryto dachówką z wypalonej gliny. Drzwi wejściowe zakończone
są półkolisto z ażurową górną częścią. Posadzka jest betonowa,
a sklepienie wykonano z kamienia. Z przodu widać szczyt kamienny z wnęką, w której znajduje się figura Matki Boskiej Fatimskiej. Z tyłu szczyt drewniany z krzyżem, na którym znajduje
się wizerunek Ukrzyżowanego. W wewnątrz kapliczki znajduje
się ołtarzyk, na którym umieszczona jest rzeźba przedstawiająca upadek Pana Jezusa pod Krzyżem, stanowiąca pierwotne
wyposażenie kapliczki. Po bokach znajdują się figurki Matki Boskiej Fatimskiej i Matki Boskiej z Lourdes. Jak wynika
z przekazów ustnych, figurki dołożone zostały przed II wojną
światową. Na ścianach bocznych znajdują się obrazy świętych. Napis fundacyjny wyryty na kamiennej tablicy jest już
bardzo mało czytelny, ale znana jest jego pełna treść odczytana w latach 80 – tych ubiegłego wieku przez s. Grażynę Zięba.
W jej książce Tajemnice powołania zamieszczona jest informacja, że wybudowana została z fundacji Jana i Anny Szott
w 1864 r. Wykonali kamieniarze z Rajbrotu: Antoni i Maciej.
Nieznana jest intencja budowy kapliczki. Od niepamiętnych
czasów corocznie w maju przy kapliczce śpiewane były i są
też obecnie majówki, na które przychodzą mieszkańcy z pobliskich domów.
Na roli Humiejowskiej znajduje się kolejny obiekt małej architektury sakralnej pochodzący z drugiej połowy XIX
wieku. Jest kapliczka słupkowa zbudowana na południowym
zboczu Piekarskiej Góry. Data budowy kapliczki nie jest znana. Ks. Jan Piechota na podstawie przeprowadzonych w latach 60-tych ubiegłego wieku, rozmów ze starszymi mieszkańcami tego rejonu, ustalił, że kapliczkę ufundował Karol
Pysno urodzony w 1819 roku. Gospodarzył on na gruncie
przekazanym mu przez rodziców. Prawdopodobnie kapliczka
wybudowana została pomiędzy 1860 a 1870 rokiem. Kapliczka usytuowana na skraju lasu, dawniej była widoczna z drogi
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powiatowej biegnącej w kierunku Nagórza. Z biegiem lat coraz większy obszar terenów rolnych został zalesiony i obecnie
kapliczka ukryta jest już dosyć daleko w lesie. Wybudowana
jest z kamienia ciosanego na zaprawie wapienno-glinianej.
Obecnie zewnętrzne ściany pokryte są tynkiem piaskowo-mineralnym. Kapliczka od podstawy zwężająca się ku górze,
zakończona jest gzymsem na którym zamocowany jest dach
czterospadowy pokryty blachą. Na środku dachu metalowy
krzyżyk. Z przodu nisza zakończona półkolisto, zamykana drewnianymi drzwiczkami z ażurowej kraty. W półkolu
nad drzwiczkami stylizowany drewniany
krzyż. W niszy znajduje się gipsowa figura
św. Jana Nepomucena. Pierwotnie w niszy
znajdowała się drewniana rzeźba św. Jana
Nepomucena wykonana przez nieznanego
artystę ludowego. Figurka ta znajduje się
obecnie w Muzeum Parafialnym, do którego trafiła na początku lat 60-tych ubiegłego
wieku. W zamian za przekazaną rzeźbę ks.
J. Piechota ufundował gipsową figurę tego
świętego. Od dawnych czasów w miejscowej tradycji św. Jan Nepomucen znajdujący
się w kapliczce nazywany jest „Jonem Grzybiorzem”. Według miejscowej tradycji św.
Jon jest patronem grzybiarzy. Każdy grzybiarz musi rozpocząć grzybobranie od modlitwy przy kapliczce św. Jona Grzybiorza.
Modlitwa zapewnia udane grzybobranie,
ale musi być ona szczera i pełna zaufania w opiekę świętego.
Wtedy grzybobranie jest bardzo udane. Jak kto byle jak odmówi zdrowaśkę, to grzybów nie nazbiera, chociażby łaził za
grzybami przez cały dzień. Grzybiarze, modlący się pobożnie,
przynoszą pełne kosze grzybów. Były takie osoby, co nie wierzyły w skuteczność modlitwy do Jona Grzybiorza i naśmiewali się z ludzi, jak mówiono, wierzących w zabobony. Przeprowadzane przez niedowiarków eksperymenty modlitewne
potwierdziły przekazy tradycji. Nawet najwięksi niedowiarkowie przekonali się o tym, że jest to jednak prawda, a nie
jakieś głupie gadanie z pogranicza zabobonu. Kto jednak w to
nie wierzy, to może przeprowadzić modlitewny eksperyment.
Na terenie wsi Iwkowa oprócz pustelni św. Urbana znajduje się jeszcze 13 obiektów sakralnych pochodzących z XIX
wieku. Pustelnia św. Urbana jest zabytkiem ujętym w Wojewódzkim wykazie zabytków i opisy tej pustelni znajdują się
w różnych opracowaniach. Oprócz opisanych w tym i poprzednim artykule przydrożnych kapliczek i figur są to jeszcze: krzyż kamienny na roli Misiowskiej z 1888 roku. Figura
kamienna na Paciorkowie ufundowana w 1887 roku. Z przełomu XIX i XX wieku pochodzą dwa krzyże drewniane na
Kapicowie i Stachoniowie. Podobnie w tym samym okresie
wykonane zostały dwie kapliczki szafkowe zawieszone na
przydrożnych drzewach, które istnieją do dnia dzisiejszego.
Nadejście XX wieku budziło wśród ludzi wiele obaw, niepokoju i strachu podsycanego przez rozpowszechniane przepowiednie o końcu świata. Mieszkańcy Iwkowej fundowali
krzyże przydrożne i kapliczki szafkowe, aby uprosić potrzebne łaski i uratowanie od nieszczęść. Końca świata nie było.
Bardzo dużo krzyży i kapliczek szafkowych nie dotrwało do
obecnych czasów, uległy stopniowemu, naturalnemu zniszczeniu.
Stefan Szot
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PRZEDSIĘBIORCZE KLIMATY
Człowiek Roku
i Firma Roku 2021
W dniu 19 września podczas Święta Suszonej Śliwki miało miejsce uroczyste wręczenie statuetek w ramach konkursu
„Człowiek Roku i Firma Roku 2021”. Wyróżnienia otrzymali:
Przedsiębiorca zatrudniający do 3 pracowników –
M.K. Fotowoltaika Katarzyna i Mirosław Karwala
M.K Fotowoltaika Katarzyna i Mirosław Karwala to prężnie
i dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma, która od początku swojej działalności promuje zieloną energię. Jednym z odnawialnych źródeł energii jest FOTOWOLTAIKA, czyli zamiana energii słonecznej na energię elektryczną . Stała się ona
trendem, który nie tylko ma za zadanie zmniejszać rachunki
za prąd, wyłącznie do opłat abonamentowych, ale również korzystnie wpływać na klimat. Bodźcem do rozpoczęcia pracy
w tym kierunku okazała się prywatna instalacja, dzięki której

firma zdobyła pierwszych klientów i niezliczoną ilość kontaktów zawodowych. Z czasem okazało się również że bycie ECO
staje się coraz modniejsze, co przyczyniło się do dynamicznego
rozwoju tej branży. Jak w każdej dziedzinie także i w tej zmieniające się trendy oraz nowinki technologiczne skłaniają do
ciągłego pogłębiania wiedzy. Indywidualne podejście do klienta, wiedza i coraz większe doświadczenie, jakim dysponuje firma oraz rzetelność wykonywanej pracy pozwoliło na zbudowanie rozpoznawalnej marki, która znana jest już nie tylko na terenie naszej gminy, ale i w całej Małopolsce. Przedsiębiorstwu
zaufały nie tylko prywatne gospodarstwa domowe, ale i duże
firmy, a efekty prac można śledzić na profilu facebookowym.
Przedsiębiorca zatrudniający powyżej 3 pracowników – Ledtechnic s.c. Karol Żołna Maciej Żołna
Firma Ledtechnic s.c. Karol Żołna Maciej Żołna założona
przez braci w 2013 roku z siedzibą w Porąbce Iwkowskiej, zajmuje się drukiem i reklamą. Firma może pochwalić się nowoczesnym parkiem maszynowym, który umożliwia wykonywanie wysokiej jakości nadruków i produktów końcowych przy
zachowaniu atrakcyjnej ceny. Kreatywność, indywidualne po-

dejście do klienta, rzetelność oraz terminowość to cechy, które
wyznaczają działalność przedsiębiorstwa.
Szeroki wachlarz oferowanych usług obejmuje między innymi:
- Druk wielkoformatowy (banery reklamowe, tablice reklamowe)
- Reklamę na samochodach od projektu po wykonanie
- Przyciemnianie szyb samochodowych na foli 3M
- Druk offsetowy (ulotki, wizytówki, katalogi, teczki reklamowe)
- Gadżety reklamowe
- Reklamę świetlną
- Litery przestrzenne, kasetony, pylony
- Druk na odzieży, druk termiczny, sublimacyjny, DTG i haft
komputerowy.
Społecznik – Roman Piechowicz
Roman Piechowicz urodził się 14 kwietnia 1948 roku
w Iwkowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej odbył dwuletni kurs rolniczy w Iwkowej, a po osiągnięciu pełnoletności
podjął pracę w Browarze w Okocimiu. W 1968 roku otrzymał
powołanie do wojska, po zakończeniu służby ponownie podjął
pracę w browarze, a w roku 1974 przeszedł do pracy w Gminnej Spółdzielni Rolniczej. Następnie podjął pracę w Czechach,
a po 1984 zaczął pracę prywatną aż do 2007 roku, w którym
przeszedł na emeryturę. Od 18 do 65 roku życia oddawał krew
jako honorowy dawca. Przez ten okres przekazał 25 litrów
krwi, a w 2008 roku otrzymał odznakę Zasłużony Dawca Krwi.
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24 listopada 2009 roku został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Od 2001 roku wraz z żoną i córką opiekował się Kościołem pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Iwkowej. Od
2008 roku do chwili obecnej udostępnia kościółek turystom
w ramach Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski. Kościółek otwieramy jest także poza sezonem letnim i przez ten
czas zwiedziło go ok. 20 tysięcy turystów. Od 2020 roku Pan
Roman wraz z córką prowadzą tzw. „Spacerki po Iwkowej”.
Gospodarz – Bernadeta i Jakub Pajorowie
Bernadeta i Jakub Pajorowie od 1997 roku prowadzą
w Dobrocieszu rodzinne gospodarstwo rolne. Gospodarstwo
o całkowitej powierzchni prawie 10 ha zajmuje się w głównej
mierze uprawami sadowniczymi: śliwy, gruszki, jabłka. Owoce
przetwarzane są w tradycyjnej suszarni opalanej drewnem oraz
nowoczesnej na ciepłe powietrze. Ponadto Państwo Pajorowie
zajmują się uprawą ogórka w szklarniach (70 m2) oraz ogórka
gruntowego (0,5 ha). W codziennej pracy w gospodarstwie pomagają im dzieci.

Ambasador Gminy Iwkowa –
Angelika i Mateusz Grzegorzek
Angelika i Mateusz Grzegorzek – para, która kocha podróżować i wędrować po górach. Od 2012 roku prowadzą blog podróżniczy www.MyNaSzlaku.pl. Mieszkają w Kątach w naszej
gminie Iwkowa. Od 4 lat są szczęśliwym małżeństwem, a od
3 lat podróżują ze swoją córeczką Mają, zabierają ją zawsze ze
sobą w podróż. Starają się być na wyjazdach kilka miesięcy
w roku, a nie jest to łatwe, ponieważ pracują. Chcą pokazać, że
Polska jest piękna i warto ją zwiedzać.
Dla nich aparat, plecak i wygodne buty to podstawa. To
wystarczy, żeby przeżyć fajną przygodę. Zajęli 2 miejsce w największym rankingu blogów podróżniczych w Polsce w 2020
roku. Odwiedzają różne miejsca, atrakcyjne i też te mniej znane. Przygotowują teksty dla każdego czytelnika, a ich tematyką
są wycieczki z dzieckiem po naszej gminie Iwkowa, bliskie tereny naszej małej Ojczyzny, a także Polsce.
To właśnie u nich wiele osób znajduje praktyczne
porady, opisy szlaków górskich, ciekawe historie, informacje
o miastach, atrakcjach turystycznych i zabytkach. Oprócz tekstów jest wiele zdjęć i filmów z miejsc, które odwiedzili w ciągu
dziewięciu lat podróżowania. Na co dzień związani są z branżą
ślubną. Nie raz, nie dwa można ich spotkać na terenie naszej

gminy, gdzie wykonują sesje zdjęciowe i ukazują piękno naszego regionu w blasku wchodzącego lub zachodzącego słońca.
Przeszli z 3-letnim dzieckiem już ponad 150 szlaków w polskich górach, a podczas dziewięcioletnich wędrówek, przemierzyli pieszo już ponad 30 000 kilometrów. Zdobyli setki górskich szczytów i spełnili swoje marzenia. W swoich social media dzielą się na bieżąco relacjami z podróży. Wkładają wiele
serca, aby przekazać jak najwięcej czytelnych informacji. Niejedna obserwująca ich blog osoba, ma okazję przeżyć z nimi
wirtualną przygodę.
Serdecznie gratulujemy laureatom!
opr. Katarzyna Dzięgiel
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KORESPONDENCJA Z…
...z Wrocławia
Tym razem w korespondencji z Wrocławia publikujemy
biografię Jana Gutowicza nadesłaną przez jego żonę Janinę. Śp.
Jan Gutowicz zmarł 2 lipca b.r. Jego artykuły regularnie publikowane były w tej rubryce na łamach „Echa znad Beli” przez
ostatnie lata. To wielka strata dla naszej społecznej redakcji.
Serdecznie dziękuję w jej w imieniu za każde napisane słowo.
Rodzinie i bliskim śp. Jana Gutowicza, a szczególnie żonie jego
Janinie, składam w imieniu całej redakcji „Echa znad Beli” wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy.
Wojciech Hila
Jan Gutowicz (1948-2021)
Jan Gutowicz urodził się 28.08.1948 r.
w Wałbrzychu. W tym mieście odbył
edukację wczesnoszkolną zakończoną
maturą w I LO. Zainteresowanie chemią
kontynuował studiując na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w roku 1971
uzyskał tytuł magistra chemii. Akademicką drogę zawodową rozpoczął w Katedrze Biofizyki Akademii Medycznej
we Wrocławiu, uzyskując kolejno tytuł
doktora nauk przyrodniczych (1980 r.)
oraz doktora habilitowanego nauk biomedycznych ze specjalnością biofizyka (1998 r.). W roku 2015 otrzymał tytuł profesora

nauk biologicznych. Wyniki swojej pracy badawczej przedstawił
w ponad 100 publikacjach, w wielu z nich jest samodzielnym autorem. Pracę naukową Jan Gutowicz ściśle łączył z działalnością
organizacyjną i dydaktyczną. W roku 2000 objął kierownictwo
Zakładu Fizykochemii Drobnoustrojów w Instytucie Genetyki
i Mikrobiologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 20052010 był vice dyrektorem, a od roku 2010 do 2016 dyrektorem
Instytutu Genetyki i Mikrobiologii U.Wr. Bardzo dużą wagę
przywiązywał do dydaktyki i współpracy ze studentami. Był
opiekunem naukowym kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich, wypromował 6 doktorów. W ostatnich latach równolegle do pracy na U.Wr., podjął się pracy ze studentami najpierw
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu, a później również w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku.
Rodzice, Helena z d. Gryz i Karol Gutowicz pochodzili z Iwkowej, dlatego od najmłodszych lat spędzał wszystkie wakacje
u dziadków na wsi. W swoim dorosłym życiu, również co roku
przyjeżdżał latem do Iwkowej, najpierw z żoną i dwiema córkami, a potem także z czwórką wnucząt. Był miłośnikiem Ziemi
Iwkowskiej, znał jej historię i problemy. Tutaj miał wielu przyjaciół i znajomych. Od roku 2006 rozpoczął współpracę z redakcją „Echa znad Beli”, gdzie publikował felietony. Jak sam napisał
w jednym z pierwszych felietonów, nie czuł się w Iwkowej turystycznym gościem, uważał Iwkową za swój drugi dom – wakacyjny dom. Pozostawił mnóstwo notatek i niedokończonych
tekstów, którymi zamierzał podzielić się z czytelnikami „Echa
znad Beli”.
Zmarł 2 lipca 2021 r. we Wrocławiu.
Janina Gutowicz

...Nowego Sącza
Ratusz
Obecny Ratusz – reprezentacyjny obiekt – jest wizytówką Nowego Sącza i wysokiej klasy zabytkiem. Zbudowany w 1897 r. Jana Perosia wg projektu architekta
krakowskiego Karola Knausa – okazały budynek z wieżą
zegarową.
Elewacja, holl, z klatką schodową oraz reprezentacyjną salą obrad Rady Narodowej – z bogato opracowanymi detalami architektonicznymi o cechach eklektycznych i neobarokowych. Salę reprezentacyjną zdobią malowidła wykonane w 1911 r. przez Franciszka Spitzmanna-Karwosieckiego i przedstawiają ważne wydarzenia
z historii Polski związane z Nowym Sączem. Na uwagę
zasługują piękne piece kaflowe i neorenesansowy strop
kasetonowy. Na wieży Ratusza jest zegar wykonany w 1911
r. przez Firmę Ludwiga Hainza z Pragi. Działa do dnia dzisiejszego – a jego konserwacją zajmuje się od pokoleń firma zegarmistrzowska rodziny Dobrzaskich z Nowego Sącza.
W obecnym stanie budynek wygląda szaro, wymaga gruntownego-kompleksowego remontu zgodnie z zaleceniami
władz konserwatorskich. Od kilkunastu lat „temat omawiany” – konieczne są poważne „pieniądze”.
Przed rokiem 2005 trwały dyskusje Radzie Miasta, gazetach, radiu, telewizji lokalnej na temat powstania „Społecznego Komitetu”, zbiórki funduszy na postawienie Pomnika

Papieża Jana Pawła II. Była także omawiana – dyskutowana
lokalnego obiektu.
Wiosną 2005 r. do urzędu Prezydenta Miasta zgłosiło się
dwóch Przedsiębiorców wraz z autorem projektu – rzeźbiarzem – z propozycją postawienia – na ich koszt – pomnika
na Rynku – obok Ratusza. Były pewne opory ale „Inwestorzy
i autor Rzeźby” postawili sprawę jasno: albo będzie „tu” albo
odstępują. Jak zaproponowali tak zrobili – za zgodą Prezydenta Miasta. Pomnik został posadowiony a odsłonięcie odbyło się 16 października 2005 r.
Stanisław Pajor
Sierpień 2021 r.
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ZAPROSZENIE DO LEKTURY
Wakacyjna przygoda –
odcinek 3
Niedziela
Po leniwym popołudniu i pysznej kolacji nabrałam ochoty
na spacer. Wokół dworku było dużo zieleni, żałowałam, że nie
mam roweru, ale spacer też może być. Nie wszyscy z mojego
towarzystwa mieli ochotę na spacer, więc wróciłyśmy dość
szybko. Obeszłyśmy tylko staw, wystraszyłyśmy grubego kota
sąsiadów i podejrzałyśmy skradającego się lisa, który wystraszył Magdę i trzeba było wracać.
Pod drzwiami zrobiło się nam wszystkim trzem słabo,
kiedy złapałam za klamkę, a drzwi okazały się zamknięte. Wizja spania pod gołym niebem z lisem i kotem sąsiadów była
całkiem realna. Już wiedziałam, że jesteśmy jedynymi gośćmi
w hotelu, ale przecież ktoś tego pilnuje. Choć mieć taki dworek
na własność nie byłoby źle... Rozmarzyłam się, jakby to było
posiadać taki dworek i zapomniałam na chwilę o tym, że będziemy spać pod gołym niebem. Na szczęście za drzwiami pojawiła się Arleta i wpuściła nas. Szkoda, bo miałabym o czym
pisać, a w tym wypadku mogę tylko pójść do pokoju i się wyspać, czyli nuda... Podczas rozmowy z Arletą poskarżyłam się
na Antonio, że on koniecznie chce nas odwieźć do Poznania,
a przecież mamy pociąg z Kobylnicy (już zawsze będę pamiętać, że to nie Kobylany i nie Kobylanka). Arleta powiedziała
tylko, że jeśli On się uparł, to tak zrobi i nie ma na to rady.
Trzeba się pogodzić z losem i przyjąć, co daje. A los dawał
wygodne łóżko, ciszę i spokój, wspaniałe towarzystwo moich
córek oraz prywatnego kierowcę. Nic, tylko brać. Jako jedyni
goście hotelu miałyśmy specjalne bonusy.
Poniedziałek
Poniedziałkowy poranek w Katarzynkach był równie słoneczny jak poprzednie dni. Wstałyśmy wypoczęte i gotowe do
zwiedzania Poznania. Tym razem bez dokładnego planu, ale
Palmiarnia i Ogród Botaniczny były mile widziane. Zaczniemy
od rynku, a potem zobaczymy.
Antonio, jak obiecał, tak zrobił. Podjechał‚ innym samochodem niż jeździł w pracy. Samochód był bordowy, a może
czerwony. Nie pytajcie mnie o markę, bo wiedza o kolorze
w zupełności mi wystarcza, jeśli chodzi o samochody. Nasz
kierowca przyznał się, że rok tym samochodem nie jeździł i nie
posprzątał. Chyba nie widział nieposprzątanego samochodu.
To, że uruchomił samochód specjalnie dla nas, bardzo zaimponowało Kasi, a mnie było trochę głupio, że robimy mu kłopot. Antonio jednak cały czas nas zapewniał, że żaden kłopot.
Uwierzyłam mu. Bez kapelusza nie przypominał już bohatera
westernu, dziś mógł zagrać taksówkarza rozprawiającego się ze
światem przestępczym. Taki De Niro, tylko kilka lat później...
Droga do Poznania minęła nam szybko na rozmowie. Podobno się wypytywałam. Tak powiedziała moja nastolatka, ale
stanowczo temu zaprzeczam. Ja się nigdy nie wypytuję, tylko
prowadzę rozmowę tak, żeby potrzebne informacje trafiły pod
właściwy adres, czyli do mnie. Nie mówię, że nie byłam ciekawa. Oczywiście, że byłam. Poznacie Antonia, to się przekonacie. W każdym razie, nie jest to temat do tego opowiadania, bo
Antonio mówił dużo i to się po prostu nie zmieści. Poza tym
ja też mówiłam dużo, a od czasu do czasu wcinała się Magda

i gdyby nie to, że siedziała w tyle, to pewnie przejęłaby rozmowę. Po tym jak Antonio bezpiecznie dowiózł nas do rynku,
nikogo po drodze nie zabijając, doszłam do wniosku, że jednak
jest z innego filmu. I dobrze, bo ja też żadna Jodie Foster...
Było tak ciepło, że jedyne na co miałyśmy ochotę, to kawa
mrożona. Kasia wypatrzyła klimatyczną kawiarenkę „Un Pot”
Cafe & Lunch. Minęłyśmy wiele kawiarenek po drodze tylko
po to, żeby wypić kawę ze słoika. Pyszną mrożoną kawę ze
słoika 3/4. Człowiek się czasem stresuje, że nie ma kompletnych szklanek, gdy mu za dużo gości przyjdzie, a w piwnicy
tyle kompletów stoi. Co prawda, już dawno na to wpadłam,
że można drinka wypić ze słoika, tylko zapomniałam opatentować. O kawie nie pomyślałam. Świetnie taki drink wygląda,
gdy się doda niebieskiego syropu barmańskiego, w sklepach
chemicznych są takie buteleczki z napisem „no drinking”. Na
zdrowie! Renia wie, o czym mówię.
Biegałyśmy po tym rynku i pstrykały zdjęcia jak prawdziwe
turystki. Zdjęcie tu, zdjęcie tam, i jeszcze kamienicy z Jeżycjadą
i tam, bo ładne światło, aż trafiłyśmy pod pomnik Bamberki.
Tam zrobiłyśmy przerwę, bo Kasia pobiegła do toalety, a nas
zaczepił mężczyzna prowadzący rower ze skrzynką na bagażniku.
- Co za przypadek, że panią tu spotykam, bo wracam akurat ze sklepu, gdzie pracuje wnuk kobiety, która pozowała do
pomnika. Zrobię paniom zdjęcie i jeśli macie czas, to opowiem... Kasia akurat wróciła, a pan ze skrzynką, z której wyjął czekoladki Wedla rozgadał się na dobre. „Modelka”, jak się
okazało wcale nie należała do bambrów, była polską robotnicą
z fabryki a zgodziła się pozować do zdjęcia w zamian za lepszą
pracę. A te dwie kanwy, które trzyma na ramionach nie są na
wodę, tylko na wino, oraz o tym, że pomnik nie zawsze tu stał
i wiele innych rzeczy, o których w książkach nie przeczytacie,
bo on tu mieszka i wie...
- Najlepiej będzie jak pójdziecie do sklepiku Wedla i jej
wnuk Wam opowie. Ja was podprowadzę. Zawrócił swój rower
i poszedł z nami. Najwyraźniej chciał mieć pewność, że tam
pójdziemy. Po drodze opowiedział nam o Musierowicz i o tym
jaka szkoda, że jej książki nie są już lekturą. Przytaknęłam.
Pod sklepem powiedział, że mamy wejść i powiedzieć, że
nas przysłał człowiek ze skrzynką. Po wejściu do sklepu powiedziałam, co miałam powiedzieć i zapytałam, czy nam opowie.
Po minie człowieka (mimo, że miał maseczkę) poznałam, że
to nie jest jego ulubione pytanie, albo, że słyszy je zbyt często,
by mieć ochotę o tym mówić. Szybko zareagowałam i powie-
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działam, że nie mamy czasu i proszę krótko. Okazało się, że był
prawnukiem Bamberki i nic nowego nam nie powiedział, poza
tym, co już wiedziałyśmy. Po wyjściu ze sklepu usłyszałam:
- Mamo, widziałaś mój telefon? – to była Kasia. Kilka razy
upominałam ją, żeby go nie trzymała cały czas w dłoni, ale bezskutecznie.
- Może zostawiłaś w sklepie?
- Nie wyjmowałam go w sklepie.
- Może w muzeum czekolady?
- W toalecie byłaś...
- Nie miałam go w toalecie...
Nie chciałam mówić, co o tym myślę, bo to nie był pierwszy telefon, jaki Kasia załatwiła i nie pierwszy nowy telefon,
niestety... Ale zestresowała się i trzeba było coś wymyślić, a to
ja jestem dorosła i ja muszę myśleć. Sprawdziłyśmy wszystkie
miejsca, gdzie Kasia była.
- Może na pomniku zostawiłaś?
Pomysłów było sporo, ale telefonu nigdzie ani śladu. Kasia
z telefonu Magdy dzwoniła bez przerwy na swój numer z nadzieją, że ktoś odbierze. Magdzie padła bateria, ja zadzwoni-

łam do biura rzeczy znalezionych i miałam w planie telefon na
policję, ale w tym czasie napisała do mnie córka, która została
w domu. Poinformowałam ją, co się stało i po wyczerpaniu
wszystkich możliwości postanowiłam jechać do Palmiarni, bo
szkoda dnia.
Jeszcze nie dojechałyśmy na miejsce, gdy zadzwoniła do
nas Iwona, że telefon się znalazł i czeka na nas w aptece. Zapomniałam, że Kasia tam była.
- Jak to zrobiłaś? – zapytałam Iwony.
- Napisałam do Kasi sms: „Oddawaj telefon złodzieju”, tylko
trochę ostrzej. Jej się wyświetlają wiadomości. Po tym smsie
kobieta odebrała.
Skoro telefon czekał, to spokojnie zwiedzałyśmy Palmiarnię. Szczęścia Kasi nie będę opisywać. Była bardzo dzielna,
że przeżyła popołudnie bez telefonu. Niestety wycieczki do
ogrodu botanicznego nie udało się zrealizować, bo czas ani na
chwilę nie chciał się zatrzymać.
Dobrze, że niczego nie planowałam...
cdn.
Agata Kuś

SPORT
Szkółka Tenisa Stołowego
przy Gminnym Ośrodku
Kultury
Trenuj z Mistrzem Tenisa Stołowego!
Wakacje na sportowo!
W dniach 21-27 sierpnia 2021 roku na Hali Sportowej
w Czchowie nasi tenisiści brali udział w zgrupowaniu przygotowawczym do nowego sezonu 2021/2022, w zajęciach uczestniczyli również zawodnicy z zaprzyjaźnionych klubów. Praca podczas zgrupowania przebiegała wielopłaszczyznowo od treningów
ogólnorozwojowych, gier i zabaw ruchowych po treningi tenisa
stołowego. Ponadto był czas na zwiedzanie zabytków Czchowa
oraz kino. W tym Campie zorganizowanym przez trenera Mateusza Malika zaproszony do współpracy został jeden z najlepszych trenerów tej dyscypliny w naszym kraju Szymon Kulczycki
– ojciec i trener aktualnego Indywidualnego Mistrza Polski Seniorów, 2-krotnego Mistrza Europy juniorów, numeru 1 w rankingu światowym ITTF wśród juniorów Samuela Kulczyckiego.

Postać Szymona Kulczyckiego jest znana nie tylko w Polsce, ale
i również poza granicami kraju w sezonie 2019/2020 był pierwszym trenerem występującego w 2 Bundeslidze niemieckiej
zespołu TTC OE Bad Homburg 1987, z którym uzyskał awans
do najwyższej klasy rozgrywkowej, oprócz tego jest czynnym
zawodnikiem. Młodzi adepci tenisa stołowego pod czujnym
okiem opiekunów i trenerów miała możliwość podniesienia
swoich umiejętności i rozwijania swoich pasji. Drugim trenerem
była Katarzyna Galus wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski.
Na zakończenie zawodnicy rozegrali turniej o medale puchary
i nagrody rzeczowe. Liczymy, że dobrze przepracowany okres
przygotowawczy przyniesie wymierne efekty.
Słowa podziękowania należą się: dyrektor MOKSiR
Czchów Elżbiecie Ogieli oraz pracownikom, Wojciechowi Hili
dyrektorowi GOK w Iwkowej, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Stróżach Elżbiecie Malawskiej-Pajor, Firmie WIMAL Pawła
Krakowskiego, Łukaszowi Majewskiemu, Wacławowi Piękoszowi, Piotrowi Bardonowi, Katarzynie Kornaś za przychylność i wszelką pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.
Dziękujemy!
Mateusz Malik
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Szkółka Piłkarska Zubello
Wakacyjne miesiące to czas obozu piłkarskiego, na który spędziliśmy na Podhalu. Pod koniec sierpnia wznowiliśmy treningi,
zaczęły się również rozgrywki ligowe. Szkółka reprezentuje Gminę
na trzech „frontach”. Trampkarze występują w 3 Lidze Brzeskiej,
drużyna Młodzików w 2 Lidze Bocheńsko-Brzeskiej i najmłodsza
drużyna, która rywalizuje w rozrywkach to drużyna Żaków, gra
w Turniejowej Lidze Żaków Brzesko – Tarnowskiej.

Od września trwa nabór do nowej grupy stworzonej z roczników
2015 i 2016, zapraszamy wszystkie chętne dziewczynki i chłopców.
Sławomir Zubel

IVA Iwkowa
Sytuacja u żółto – niebieskich
Za oknami z dnia na dzień klaruje nam się obraz jesieni. W pełnej krasie, tak jak przez lata, wyłaniał nam się obraz
pięknego, robiącego wrażenie praktycznie na każdym, obiektu.
Z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc, stadion i jego infrastruktura po latach zaniedbań, nabierały coraz lepszego, żywszego wyglądu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pracowitość
ludzi, którym los naszego klubu nie jest obojętny oraz dzięki
organizacji i koordynacji zarządu na czele z Prezesem Antonim
Krężołkiem. W sierpniu zamknął się pewien etap w historii działalności klubu. Mianowicie zakończyła się trwająca cztery lata
kadencja klubowych władz. Według statutowej procedury konieczne było przeprowadzenie zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Takie spotkanie odbyło się w dniu 8 sierpnia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Iwkowej. Podsumowań nie było końca, a jak
już wspomniałem, nie da się nie przejść niezauważenie obok
ogromu włożonego wysiłku. W trakcie trwania kadencji sporo
zainwestowano także w każdą sekcję, jaka obecnie funkcjonuje
(sprzęt sportowy, wyposażenie, rozgrywki). W końcu przyszedł
czas na najważniejszy punkt spotkania – przeprowadzenie wyborów nowych władz. Ze względu na brak kandydatów oraz

wolę dotychczasowego sternika do dalszego kierowania naszym
klubem, nowym – starym prezesem został Antoni Krężołek. Podobnie miała się kwestia zarządu, który pozostał w praktycznie
niezmienionym składzie. Najważniejszym zadaniem na najbliższe miesiące będzie znalezienie nowego gospodarza obiektu oraz
kierownika drużyny seniorów, który swoją funkcję będzie pełnił
nie tylko kiedy drużyna rozgrywa mecz na naszym stadionie, ale
także na wyjazdach.
Kadencja poprzedniego zarządu zakończyła się z wielkim
przytupem. Dzięki współpracy z Fundacją im. Hetmana Jana
Tarnowskiego i partnerami dokonano wymiany jednej trybuny na taką, jaką widuje się nawet na czwarto ligowych arenach.
Mamy nadzieję, że nowym – starym władzom nie zabraknie animuszu, zaangażowania i chęci, by z równie wielką pompą poprowadzić kolejną kadencję.
Jeśli chodzi o stronę czysto piłkarską, to również możemy
mieć sporo powodów do radości. Najmłodsi adepci futbolu pod
okiem Aleksandry Putko oraz Ryszarda Zięcia, z każdą rozegraną rundą notują coraz większy progres. Bardzo dobrze radzi sobie także drużyna juniorów, która już jest na tyle mocna w swojej
klasie rozgrywkowej, że jej mistrzostwo jest na wyciągnięcie ręki.
Osobny akapit trzeba poświęcić pierwszej drużynie. Podopieczni Krzysztofa Dzięgla na koniec sezonu 2020/2021 zajęli
piąte miejsce, co było najlepszym od lat wynikiem. Na pochwałę
i słowa uznania zasługuje nie tylko fakt zajęcia tak dobrej lokaty, ale także gra drużyny, jej charakter oraz stworzone solidne
fundamenty dla dalszego rozwoju ekipy. Ten progres widać już
w obecnych rozgrywkach. Iva jest wiceliderem (stan na 24.09)
w swojej klasie rozgrywkowej i już teraz żółto- niebieskich wymienia się w gronie faworytów do awansu do „okręgówki”.
Jak zwykle liczymy na wsparcie przy wszelkich klubowych
inicjatywach, ale także na liczną obecność kibiców na meczach.
Razem możemy zrobić naprawdę wiele.
Artur Strzelec
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cHwILA moment, jeszcze ja…
… o współpracy
W tej rubryce chyba nigdy nie pisałem o swoich poglądach
czy spostrzeżeniach. Natomiast jednym moim przemyśleniem
chciałem się tym razem podzielić – przemyśleniem o współpracy.
Zapewne nie odkryję, jak łatwo można się domyśleć, niczego nowego w tej materii, ale właśnie po zakończeniu „sezonu” organizacji imprez plenerowych chciałbym podkreślić, jak
ważna jest współpraca.
Współpraca jest pojęciem bardzo szerokim i bez problemu w każdym słowniku można znaleźć wiele różnych definicji
tego terminu. Mimo wszystko, mam wrażenie, że w ostatnich
czasach coraz częściej zapominamy o wspólnocie i współpracy. Pamiętam doskonale z czasów dzieciństwa wiersz Juliana
Tuwima „Wszyscy dla Wszystkich”, a szczególnie jego zakończenie i puentę:
„Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.”
Właśnie dla wspólnej korzyści i dobra wspólnego pracuje
mnóstwo zaangażowanych ludzi, chociażby w naszych instytucjach oraz stowarzyszeniach. Cieszy fakt, że w naszej społeczności jest jeszcze sporo ludzi, których współpraca mobilizuje i inspiruje. Ludzi, dla których zrealizowane przedsięwzięcie i radość
uczestników, same w sobie stanowią największą radość i profit.
Co roku staram się dziękować właśnie w tej rubryce
wszystkim zaangażowanym w organizację różnych wydarzeń
kulturalnych w naszej gminie. I choć dla niektórych może stać
się to nudne, z pełną premedytacją nadal będę to robił. Gdyby

nie współpraca i wzajemna pomoc wielu rzeczy, nie udałoby
się dokonać. Szczególnie w czasach, w których jest tak wiele
niewiadomych, a cały ubiegły rok uniemożliwiał tego typu
wspólne przedsięwzięcia.
Tegoroczne wydarzenia plenerowe, jak zwykle zostały
przygotowane dzięki sztabowi ludzi. Byli to m.in. pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, stowarzyszeń, Urzędu
Gminy w Iwkowej, szkół i innych instytucji samorządowych,
ale także wielu wolontariuszy pracujących dla nas wszystkich.
W tym miejscu pragnę odnieść się do współpracy z Iwkowską Orkiestrą Dętą, z którą współdziałamy przy niemal każdym
przedsięwzięciu. To szczególny czas, gdyż w tym roku orkiestra
obchodzi jubileusz 110-lecia. I nie byłoby owoców tej współpracy, gdyby nie to, że każdy muzyk z osobna stanowi w niej
ogromną wartość. I tylko współpraca pozwala na uzyskanie
wspaniałej harmonii i współbrzmienia. Dzięki temu mogą wybrzmieć przepiękne utwory i najpiękniejsze muzyczne dzieła.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym roku współpracowali podczas organizacji imprez w naszym zespole
i owocnie działali dla wspólnego dobra! Do zobaczenia, mam
nadzieję, przy następnych przedsięwzięciach.
Wojciech Hila

Zakład Betoniarski
Jan Urbańczyk

Iwkowa 427 - Nagórze
► Pustaki
► Kręgi
► Płyty
► Korytka
► Beton

półsuchy

► Stal
Płytę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury
w Iwkowej, a całkowity dochód
z jej sprzedaży przeznaczony jest na działalność
Iwkowskiej Orkiestry Dętej.

tel. 14 68 444 75
665 507 945

Stand-up w Iwkowej

Michał Pałubski

P.P.U.H „KDK”
Krzysztof Kęder
Posiadamy w ciągłej sprzedaży brykiet
z trocin jodłowych.
Ekologiczne, wydajne paliwo do spalania
w piecach konwencjonalnych,
a szczególnie w kominkach.
Brykiet w kształcie walca o średnicy 7 cm,
długości od 4 – 8 cm, pakowany w worki foliowe o wadze 25 kg.
Nie zawiera kleju ani innych środków chemicznych.
Pozostawia niewielkie ilości popiołu, który można
wykorzystać do nawożenia ogródka.

BRYKIET

worek 25 kg - 12 zł
480 zł / tona
Cena brutto

tel. +48 607 086 225
Wojakowa 6, 32-862 Porąbka Iwkowska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współﬁnansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Kredyt na dowolne cele konsumpcyjne. Maksymalny okres kredytowania: do 60 miesięcy. Maksymalna
kwota kredytu: do 100.000,00 zł. Oprocentowanie stałe: 6,20% w skali roku. Prowizja od kwoty
przyznanego kredytu: 1,50% dla kredytów bez ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorcy, a 1,00% dla
kredytów z ubezpieczeniem na życie dla Kredytobiorcy. Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę
kredytu.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,05% przy następujących założeniach:
całkowita kwota kredytu 35.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), całkowita kwota do zapłaty
41.327,45 zł, oprocentowanie stałe 6,20% w skali roku, całkowity koszt kredytu 6.327,45 zł (w tym:
prowizja 525,00 zł, odsetki 5.802,45 zł), spłata kredytu nastąpi w 60 miesięcznych ratach
kapitałowo-odsetkowych: 59 rat w wysokości 680,04 zł, ostatnia 60 rata wyrównawcza w wysokości
680,09 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy
Kodeks cywilny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od wyniku przeprowadzonej analizy zdolności
kredytowej Klienta.
O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Filia w Iwkowej 14 68 44 304
Korekta: Anna Wańtrych

Drukarnia Printgraph, 32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 19, tel. 14 663 07 50
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