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S z a n o w n i  C z y t e l n i c y
Ostatnie wydarzenia zwi¹zane z katastrof¹ lotnicz¹ i �mier-

ci¹ Prezydenta RP wraz z przedstawicielami parlamentu, w³adz
wykonawczych, Wojska Polskiego, ko�cio³a i organizacji poza-
rz¹dowych trwale zmieni³y oblicze Polski, jak i polskiej sceny
politycznej. Innym dramatem s¹ opady deszczu, które przynio-
s³y powód�, podtapiaj¹c tysi¹ce gospodarstw rolnych na terenie
wiêkszo�ci województw po³udniowej Polski. Sytuacja ta jest szcze-
gólnie bolesna w naszej gminie Wieprz. Walka z ¿ywio³em jest
trudna i bêdzie trwa³a zapewne jeszcze d³ugie miesi¹ce, gdy uprz¹t-
nie siê wszystkie szkody zwi¹zane z powodzi¹. Istnieje tak¿e
zagro¿enie nieurodzajem, które mo¿e dotkn¹æ rolników � najwiêksz¹
grupê mieszkañców gminy.

 �Wie�ci Gminne� od bie¿¹cego numeru zmieniaj¹ nazwê
na �Wie�ci z Gminy Wieprz�. Zmiana podyktowana jest prób¹
pozyskania funduszy, by gazetê dofinansowaæ, co u³atwi³oby
pozyskanie nowych wspó³pracowników i wprowadzenie wiêk-
szej ilo�ci kolorowych stron, a to uczyni³oby nasz¹ gazetê atrak-
cyjniejsz¹. �rodki s¹ tak¿e potrzebne, by na gazecie zarabiali jej
sprzedawcy. W centrum Frydrychowic ¿aden z 3 sklepów nie
podj¹³ siê sprzeda¿y lokalnej prasy, gdy¿ siê im to nie op³aca.
Tym bardziej na podziêkowania zas³uguj¹ wszystkie liczne skle-
py i kioski z terenu Wieprza, Frydrychowic, Giera³towic i Nidku,

które widz¹ sens i znaczenie posiadania lokalnego periodyku.
Gazeta jest dwumiesiêcznikiem kulturalno-spo³ecznym, który ma
za zadanie ukazanie osi¹gniêæ 6 so³ectw gminy Wieprz.

To tak¿e dobry moment podziêkowaæ wszystkim wspó³-
pracownikom, którzy od lat bezinteresownie pisz¹ o osi¹gniê-
ciach swoich ma³ych spo³eczno�ci.

Mam nadziejê, ¿e w ramach projektów uda siê pozyskaæ
fundusze na zorganizowanie wielu nowych dzia³añ zwi¹zanych z
wydawaniem lokalnej gazety. Nowy tytu³ �Wie�ci z Gminy
Wieprz� bêdzie bardziej charakterystyczny dla lokalnej spo³ecz-
no�ci ni¿ dotychczasowy, ogólnikowy tytu³ �Wie�ci Gminne�.

Na zakoñczenie chcia³bym zaapelowaæ do wszystkich
mieszkañców gminy Wieprz o uczestnictwo w przysz³ych wy-
borach prezydenckich, parlamentarnych i samorz¹dowych. De-
mokracja bazuje na �wiadomie podejmowanych decyzjach wy-
borców. Uczestnicz¹c w wyborach mamy szanse zaakcentowaæ
swoje zdanie lub pogl¹dy, ale tak¿e w ten sposób mo¿emy uczy-
niæ nasz¹ scenê polityczn¹ bardziej profesjonaln¹ a zarazem mniej
�kabaretow¹�. Wybór oczywi�cie nale¿y do Pañstwa.

Z powa¿aniem redaktor naczelny
Seweryn Ga³ysz

W wyniku kilkudniowych, obfitych opadów deszczu w
nocy z 16 na 17 maja b.r., na terenie niemal ca³ej gminy ze swoich
koryt wyst¹pi³y lokalne potoki oraz cieki. Odnotowano kilka-
dziesi¹t podtopieñ gospodarstw domowych. Wyla³y: W³osieñ,
Krakowica, Frydrychówka, Bobrek, M³ynówka oraz rzeka Wie-
przówka. Ci¹g³e opady deszczu, niekorzystne prognozy na naj-
bli¿sze godziny oraz dni spowo-
dowa³y, ¿e na terenie ca³ej gminy
o godz. 2000 og³oszono pogotowie
przeciwpowodziowe. W akcjê ra-
townicz¹ zaanga¿owane zosta³y
wszystkie jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej. Uruchomiony
zosta³ z magazynu przeciwpowo-
dziowego zapas worków na pia-
sek w ilo�ci 700 szt. oraz og³o-
szony alarm przeciwpowodzio-
wy. Na bie¿¹co w najbardziej
newralgiczne miejsca dowo¿ony
by³ piasek. Akcja ratownicza
znacznie utrudniona by³a na sku-
tek intensywnych, nieustaj¹cych
opadów deszczu. Oko³o godz.
1.00 w nocy 17 maja nieprzejezd-
ne by³y drogi powiatowe K1763 i
K1761 w miejscowo�ci Przybradz
i Frydrychowice. O godz. 2.00
nieprzejezdnych pozostaje ju¿
kilkana�cie dróg gminnych w so-
³ectwach: Wieprz, Frydrychowi-
ce, Giera³towice, Przybradz i Ni-
dek. Uszkodzeniu uleg³o kilka k³a-
dek i mostków na lokalnych po-
tokach. Podtopiona zosta³a Stacja
Uzdatniania Wody w Giera³towi-
cach. Po godz. 2.00 opady desz-

WODA POP£YNÊ£A,
Z A G R O ¯ E N I E  P O Z O S T A £ O

czu znacznie os³ab³y. Gdy wydawa³o siê, ¿e sytuacja zosta³a opa-
nowana, od godz. 4.00 ca³¹ okolicê nawiedzi³y intensywne, kilku-
godzinne opady deszczu. Z samego rana zwo³ane zosta³o posie-
dzenie Gminnego Zespo³u Reagowania Kryzysowego. Od tej chwili
dwie firmy transportowe przez ca³y czas dowo¿¹ piasek. Do akcji
rzuconych zosta³o kolejne 2,5 tys. worków. Mordercza praca stra-

¿aków ochotniczych, stra¿y za-
wodowej wspierana by³a przez
ciê¿ki sprzêt. W niektóre rejo-
ny jak np. w okolice GZW w
Giera³towicach dojechaæ mo¿na
by³o ju¿ tylko koparkami. Nad
ranem w poniedzia³ek pojawi³y
siê przygotowania do ewakuacji
mieszkañców jednego domu w
Przybradzu.

Zamkniête zosta³y pla-
cówki o�wiatowe: Zespó³
Szkolno-Przedszkolny we Fry-
drychowicach, w Przybradzu,
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
nr 2 w Wieprzu oraz Przedszko-
le Publiczne nr 3 w Wieprzu.
O godz. 10.30 do Powiatowego
Centrum Zarz¹dzania Kryzyso-
wego przekazano kolejny mel-
dunek, w którym informowano,
¿e zalanych zosta³o co najmniej
700 ha pól, podtopionych po-
nad 250 domostw. Od tej chwili
zaczê³o dawaæ o sobie znaæ zmê-
czenie. S³abn¹ce opady deszczu
na chwilê uspokoi³y sytuacjê.
Spod wody wy³oni³y siê potar-
gane drogi, zniszczone koryta
rzek, zniszczone uprawy, zamu-
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lone piwnice domów. Podczas gdy mieszkañcy my�leli ju¿ o wy-
pompowaniu wody z domostw po raz kolejny lunê³y strugi desz-
czu. Horror rozpocz¹³ siê na nowo. Powo³ane przez Wójta Gmi-
ny Komisje, które mia³y za zadanie dotrzeæ do najbardziej po-
szkodowanych miejsc, w niektóre rejony nie mia³y dostêpu.
Wielka woda pop³ynê³a. Przesi¹kniêta ziemia zaczê³a siê osuwaæ.
Na terenie gminy Wieprz pojawi³y siê dwa osuwiska ziemi oraz
zaobserwowano jedno zapadniêcie siê ziemi. Na jednym z osu-
wisk bezpo�rednio zlokalizowany jest budynek mieszkalny
(Wieprz nr 876), z którego ewakuowani zostali mieszkañcy. Bu-
dynek przeznaczony zosta³ do rozbiórki. Drugie osuwisko zloka-
lizowano nad budynkiem mieszkalnym (Wieprz nr 1020), które
stworzy³o chwilowe zagro¿enie dla zamieszka³ej tam rodziny.
Zarz¹dzono czasow¹ ewakuacjê. Ca³y czas w rejonie tym trwa
akcja ratownicza. Na terenie Wieprza wyst¹pi³o równie¿ zapad-
niêcie siê ziemi pod jednym z domów (Wieprz nr 807). Domow-
nicy zostali ewakuowani. Dom przeznaczony zosta³ do czê�cio-
wej rozbiórki.

Podsumowuj¹c: w ca³ym tygodniu dzia³añ w akcji wziê³o
udzia³ kilkuset stra¿aków ochotników, wypompowano wodê z
kilkuset gospodarstw domowych, wydano ok. 4 tys. worków na
piasek, zu¿yto 163 tony piasku, zlecono 2 badania geologiczne
miejsc, w których wyst¹pi³y osuwiska ziemi. Szacowanie szkód
powodziowych nadal trwa. Wszystko wskazuje jednak na to, ¿e
powód�, która dotknê³a gminê w tym roku by³a bardziej tragiczna
swoich skutkach od tej, któr¹ pamiêtamy z roku 1997.

Wed³ug wstêpnych danych, jakie zebra³y Komisje ds. sza-
cowania skutków powodzi na terenie gminy Wieprz:
- podtopionych zosta³o ok. 130 gospodarstw rolnych,
- podtopieniu uleg³o ok. 190 ha upraw,
- straty, jakie ponie�li rolnicy, szacowane s¹ na ok. 434 tys. z³,
- z powodu osuwisk ziemi 3 rodziny zosta³y ewakuowane z do-
mów, 2 domy zosta³y przeznaczone do rozbiórki,
- uszkodzonych zosta³o ok. 3,9 km dróg gminnych,
- zniszczone zosta³y 2 mosty,
- uszkodzone zosta³y 3 k³adki i 5 przepustów drogowych,
- straty w infrastrukturze komunalnej szacowane s¹ na ponad 2
mln z³,
- potrzeby finansowe na wyp³atê zasi³ków dla rodzin dotkniê-
tych powodzi¹ wynosz¹ ok. 152.000 z³.

UGW
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Tegoroczna majowa aura potraktowa³a nasz¹ gminê bar-
dzo srogo. Najbardziej dokuczy³y nam ma³e potoki, które po
wch³oniêciu tak wielkiej ilo�ci opadów, powylewa³y, stwarzaj¹c
w swych dolnych biegach rozlewiska, dokuczliwie wdzieraj¹ce siê
do naszych ogrodów, domów i gospodarstw, zalewaj¹c wschodz¹-
ce uprawy, niszcz¹c wszystko na swojej drodze.

Najgro�niejsza sytuacja by³a na Bobrzku i W³osieni, które
zala³y wiele posesji i pól uprawnych. Frydrychówka zala³a bo-
isko sportowe we Frydrychowicach oraz zerwa³a nawierzchniê z
wielu lokalnych dróg, a tak¿e podmy³a most w centrum wioski,
który siê zawali³. Podnosz¹cy siê poziom wód gruntowych wpy-
cha³ nam wodê nawet do domów, gdzie mieli�my pewno�æ, ¿e nic
nam nie grozi. Wydawa³oby siê, i¿ osuniêcia ziemi na zboczach to
zjawisko egzotyczne, jednak dotar³o i do naszej gminy, stwarzaj¹c
dodatkowe, nieznane i trudne zagro¿enia. Nie³atwo jest powaliæ
przechylone potê¿ne drzewa tak, aby nie uszkodziæ kapliczki
przed wej�ciem do ko�cio³a w Wieprzu lub przekonaæ w³a�ciciela
popêkanego budynku, spod którego osunê³a siê ziemia, aby opu-
�ci³ swoje miejsce zamieszkania - poza tym trzeba tym ludziom
zapewniæ lokal zastêpczy.

 Jeszcze raz okaza³o siê, ¿e cz³owiek ze swoim dobytkiem
i natura to rozleg³y i skomplikowany system naczyñ po³¹czonych
i je¿eli, tak jak w owych naczyniach, zostanie zak³ócona równo-
waga, wtedy rodzi siê tragedia.

Dramatowi na tak du¿¹ skalê trudno zapobiec, ale czy nie
mo¿na chocia¿ trochê zminimalizowaæ szkód, kiedy on nadcho-
dzi?

Lekcj¹ na przysz³o�æ niech bêdzie unikanie zabudowy na
terenach zalewowych, dba³o�æ o urz¹dzenia odwadniaj¹ce, które
ca³y rok, a nie dopiero w ostatniej chwili powinny byæ przegl¹da-
ne i utrzymywane w gotowo�ci, gdy¿, jak siê okaza³o, nie znamy
dnia ani godziny. Nale¿y tak¿e zrobiæ wszystko, aby zatrzymy-
waæ jak najwiêcej wody w górnych biegach rzek [budowa zbiorni-
ka w �winnej Porêbie trwa ju¿ 31 lat!!!] i potoków oraz ZALE-
SIAÆ, co tylko siê da.

 Korony drzew i krzewów oraz prawid³owo rozwiniête
runo le�ne zatrzymuj¹ kilkunastogodzinny opad deszczu w g¹sz-
czu listowia i igliwia, których zsumowana powierzchnia jest ol-
brzymia. Poza tym wszystkie te organizmy pobieraj¹ wielk¹ ilo�æ
wody z ziemi, dziêki czemu mo¿e ona kilkakrotnie wiêcej wch³o-
n¹æ jej z opadu atmosferycznego. Oczywi�cie wszystko to dzieje
siê w czasie typowych dla danego miesi¹ca norm opadów atmos-
ferycznych i wszelkie próby dowodzenia, ¿e z gwa³townymi po-
drygami natury, zarówno, je¿eli chodzi o suszê, opady deszczu
czy �niegu oraz wichury i gwa³towne burze sobie poradzimy, jest
tylko pobo¿nym ¿yczeniem.

W tym momencie nale¿¹ siê tak¿e wielkie s³owa podziê-
kowania wszystkim stra¿akom, na których zawsze mo¿emy li-
czyæ i przed którymi, nawet po opadniêciu wody, sporo jeszcze
wysi³ku, aby to wszystko doprowadziæ do porz¹dku. Ogarniaj¹c
wszystkie zdarzenia ostatnich dni z szerszej perspektywy, pa-
trz¹c na ca³¹ po³udniow¹ Polskê z zalanymi po okna budynkami,
odciêtymi od �wiata wioskami, porwanymi ca³ymi budynkami,
mo¿emy siê tylko cieszyæ, ¿e u nas nie by³o tak tragicznie, jak u
nich - tym razem mieli�my wiêcej szczê�cia.

      Ryszard Fra�

W O D N Y   H O R R O R
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Ostatnia wielka powód� w naszej gminie mia³a miejsce we
wrze�niu 2007 roku. Wcze�niej by³o oberwanie chmury w lipcu
2001 roku, a jeszcze wcze�niej g³o�na  w skutkach �powód� stu-
lecia" z 1997, tak czêsto wspominana przez media .
   Mieszkamy w takim, a nie innym klimacie i jeste�my nara¿ani
na takie trudne sytuacje. Natura rz¹dzi siê swoimi prawami, a my,
jako mieszkañcy, musimy tak ¿yæ, aby jak najlepiej wychodziæ z
tych zagro¿eñ.
   Wieprzówkê - nasz¹ najwiêksz¹ rzekê w gminie, widzia³am
wylan¹ i w dzieciñstwie, przed regulacj¹ i teraz, po jej wyregulo-
waniu, wiêc ta powód� jest sytuacj¹ powtarzaln¹. Jednak podto-
pienia i zalania nie tylko od M³ynówki, Bobrka i co mniejszych
cieków wodnych widzia³am pierwszy raz! Widok pora¿aj¹cy...
Ile strat materialnych. Zalane domy, zalane uprawy.
Mo¿e ten ¿ywio³ jest po co�?! Mo¿e powinni�my co� zmieniæ,
nad czym� siê zastanowiæ? Czy na pewno zadbali�my sami, aby
dom by³ bezpieczny? Nasuwa siê wiele pytañ�
   Jedno jest pewne. Stra¿acy s¹ gotowi pomagaæ. I czy to jednost-
ki pañstwowe, czy ochotnicze, zawsze s¹ w gotowo�ci.
Ile wyjazdów do ró¿nego rodzaju akcji, zmêczenia, potu, nerwów,
zagro¿enia ¿ycia. �wiadomo�æ, ¿e ONI s¹, ma wielkie znaczenie.
Dziêkujemy za pomoc, która by³a, jest i bêdzie w przysz³o�ci.
   Na dzieñ dzisiejszy - 18 maja sytuacja meteorologiczna jest z³a.
Powód� trwa. Jakie straty i zniszczenia odnios³a nasza gmina i jej
mieszkañcy - czas poka¿e. Bêd¹ o tym informacje w nastêpnym
wydaniu gazety. Kilka zdjêæ z Giera³towic i Wieprza pokazuje w
bardzo ma³ej skali ogrom tego nieszczê�cia.

GRAG

Zdjêcia udostêpnili: Ryszard Fra�, Jerzy Herma, Artur Penkala

Natura rz¹dzi
WIELKA WODA W NASZEJ GMINIE
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Poczet sztandarowy Zespo³u Szkolno � Przedszkolnego
nr 1 im. Jana Paw³a II w Wieprzu reprezentowa³ nas na krakow-
skich uroczysto�ciach upamiêtniaj¹cych zbrodniê katyñsk¹ sprzed
siedemdziesiêciu lat.

13 kwietnia Polacy po raz kolejny z³o¿yli ho³d ofiarom zbrodni
katyñskiej. Tegoroczne obchody rocznicy wymordowania tysiê-
cy polskich oficerów w podsmoleñskim lesie by³y podwójnie
smutne, zesz³y siê bowiem z tragicznym wypadkiem prezydenc-
kiego samolotu i �mierci¹ wszystkich jego pasa¿erów oraz za³ogi.

Chc¹c uczciæ pamiêæ Polaków, którym przed siedemdzie-
siêcioma laty brutalnie odebrano ¿ycie strza³em w ty³ g³owy,
uczniowie Zespo³u Szkolno � Przedszkolnego nr 1 w Wieprzu,
wziêli udzia³ w zorganizowanym przez IPN krakowskim Marszu
Pamiêci.

Uroczysto�ci rozpoczê³y siê w Bazylice Mariackiej msz¹
�w. celebrowan¹ przez kardyna³a Stanis³awa Dziwisza. Nastêp-
nie, o godz. 12.00, poczty sztandarowe szkó³ z ca³ego wojewódz-
twa ma³opolskiego wraz z kompaniami honorowymi wojska, po-
licji, stra¿y miejskiej oraz orkiestr¹ Garnizonu Kraków, przema-
szerowa³y z Rynku G³ównego ulic¹ Grodzk¹ pod Krzy¿ Katyñ-
ski przy Ko�ciele �w. Idziego. Na czele kolumny maszeruj¹cych
niesiona by³a polska flaga z symbolicznym napisem �Katyñ 1940
� 2010�.

Osoby zebrane pod krzy¿em mia³ przywitaæ prezes IPN,
Janusz Kurtyka � jedna z ofiar katastrofy pod Smoleñskiem. Czas
zarezerwowany na jego przemówienie wype³ni³a g³êboka, wy-
mowna cisza. Nastêpnie g³os zabra³ kardyna³ Franciszek Machar-
ski, który poprowadzi³ modlitwê za ofiary zbrodni katyñskiej
oraz katastrofy pod Smoleñskiem. Pod Krzy¿em Katyñskim z³o-
¿ono te¿ urnê z ziemi¹ pochodz¹c¹ z miejsca wypadku prezy-

Uczniowie te¿ pamiêtaj¹ o Katyniu
denckiego samolotu oraz kwiaty i wieñce. G³o�no odczytano ka-
tyñski Apel Pamiêci, a ¿o³nierze oddali salwê honorow¹.

Uczniowie z ZSP nr 1 w Wieprzu, którzy wziêli udzia³ w
tej uroczysto�ci, dali dowód swego patriotyzmu, a w zamian otrzy-
mali wspania³¹ lekcjê historii, któr¹ bêd¹ mogli wspominaæ do
koñca ¿ycia. Nie tylko oni zreszt¹ mieli okazjê lepiej zapoznaæ siê
z wydarzeniami sprzed lat. Pozostali uczniowie szko³y tego sa-
mego dnia wziêli udzia³ w akademii po�wiêconej zbrodni katyñ-
skiej, a przez ca³y tydzieñ byli �wiadkami ró¿nych dzia³añ podej-
mowanych przez szko³ê w zwi¹zku z ¿a³ob¹ narodow¹. Mo¿emy
byæ pewni, ¿e ju¿ ¿adne z nich nie zapomni o ofiarach Katynia,
tych sprzed lat i tych, którzy 10 kwietnia lecieli samolotem do
Smoleñska, by odwiedziæ ich groby.

Mi³osz Studziñski
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     Tegoroczny kwiecieñ w szczególny sposób wpisuje siê w hi-
storiê naszej szko³y. Mamy za sob¹ niezwyk³e do�wiadczenia
drugiej dekady kwietnia. Katastrofa prezydenckiego samolotu
wstrz¹snê³a ca³¹ Polsk¹, a nawet ca³ym �wiatem. Ludzie sponta-
nicznie przynosili kwiaty, zapalali znicze, wywieszali flagi pañ-
stwowe z ¿a³obnym kirem, gromadzili siê na mszach w intencji
ofiar katastrofy i w intencji Ojczyzny. Spo³eczno�æ naszej szko³y
odda³a cze�æ ofiarom katastrofy minut¹ ciszy, zosta³ zorganizo-
wany uroczysty apel upamiêtniaj¹cy ofiary z Katynia z 1940
roku, ale te¿ ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 r., które tak
tragicznie splot³y siê w czasie i miejscu ze skrywan¹ przez lata
Zbrodni¹ Katyñsk¹. 13 Kwietnia 2010 r. przedstawiciele naszej
szko³y, wraz z Pocztem Sztandarowym, razem z setkami pocz-
tów z innych szkó³, organizacji i instytucji uczestniczyli w Mar-
szu Pamiêci, który przeszed³ ulicami Krakowa.

 Uroczysty apel przypominaj¹cy wydarzenia z przed 70-ciu lat

Delegacja z naszej szko³y bior¹ca udzia³ w Marszu Katyñskim
w Krakowie

KWIECIEÑ W JEDYNCE-
Wa¿ne kwietniowe rocznice
w ZSP nr1 im. Jana Paw³a II w Wieprzu

  Piêkna, patriotyczna uroczysto�æ z przejmuj¹cym apelem pole-
g³ych, honorowymi salwami by³a niezapomnian¹ lekcj¹ historii i
wychowania obywatelskiego dla naszych uczniów.
 Na zakoñczenie ¿a³oby narodowej uczniowie wraz ze swoimi
wychowawcami wpisali swoje kondolencje do Ksiêgi Pami¹tko-
wej.
 Kszta³towanie postaw patriotycznych m³odego pokolenia to obo-
wi¹zek doros³ych, najlepiej, gdy robimy to przez przyk³ad w³a-
snej, obywatelskiej postawy.
            Uroczysto�ci patriotyczne na przestrzeni d³ugiej historii
naszej miejscowo�ci zawsze towarzyszy³y tutejszym mieszkañ-
com. Nasi przodkowie sto lat temu w 1910 roku uroczy�cie ob-
chodzili piêæsetn¹ rocznicê bitwy pod Grunwaldem. Wzniesiono
wtedy w centrum Wieprza okaza³y Dom Ludowy. Obecnie budy-
nek ten jest w ca³o�ci obiektem Spó³dzielni Mleczarskiej, ale przez
d³ugie lata w czê�ci zabudowañ mie�ci³a siê sala widowiskowa, w
której m³odzi ludzie mogli rozwijaæ talenty i krzewiæ kulturê polsk¹.
Do dzisiaj na murze mleczarni znajduje siê tablica pami¹tkowa
po�wiêcona grunwaldzkiej rocznicy. Warto te¿ przypomnieæ, ¿e
w czasie wojny okupant zdemontowa³ pami¹tkow¹ tablicê i do-
piero w roku 1960 wróci³a ona na swoje miejsce, by przypominaæ
wszystkim o tej wa¿nej, historycznej wiktorii.
 Minê³o 100 lat, my równie¿, dziêki inicjatywie ks. proboszcza
Stefana Klajmana chcieli�my w szczególny sposób uczciæ przy-
padaj¹c¹ w tym roku sze�æsetn¹ rocznicê zwyciêstwa nad Krzy-
¿akami, aby w ten sposób oddaæ pamiêæ i ho³d obroñcom Ojczy-
zny.  Przed ko�cio³em, na miejscu starego cmentarza wymurowa-
ny zosta³ �obelisk to¿samo�ci�. Kamienie go tworz¹ce zosta³y
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przyniesione przez uczniów naszej szko³y, a prace murarskie
wykona³ pan Stanis³aw Matyjasik. 21 kwietnia 2010r., w dniu
obchodów �wiêta Patrona Szko³y odby³y siê uroczysto�ci upa-
miêtniaj¹ce dwie rocznice: pi¹t¹ rocznicê �mierci patrona naszej
szko³y Jan Paw³a II i 600-n¹ rocznicê bitwy pod Grunwaldem.
Na uroczystym apelu uczniowie klasy VI przypomnieli nam po-
staæ naszego wielkiego rodaka oraz wiele ciekawostek z jego boga-
tego ¿yciorysu. Nastêpnie udali�my siê do ko�cio³a parafialnego,
by uczestniczyæ we mszy �wiêtej. Byli�my �wiadkami aktu wmu-
rowania do obelisku pami¹tkowej tuby zawieraj¹cej opis historii
naszej szko³y - od pocz¹tków jej istnienia po czasy dzisiejsze
oraz legendê dotycz¹c¹ ofiarowania obrazu Matki Bo¿ej �nie¿nej
przez króla W³adys³awa Jagie³³ê, zwyciêzcê bitwy pod Grunwal-
dem 15 lipca 1410 roku, naszej wspólnocie parafialnej. Na obeli-
sku, pod krzy¿em umieszczona zosta³a tablica ze s³owami Jana
Paw³a II: �Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi, rzucone naszym przod-
kom i nam by stanowiæ o wspólnym dobru��

Dla Ojca �wiêtego ojczyzna by³a niepodwa¿aln¹ warto-
�ci¹. Zawsze z wielk¹ trosk¹ mówi³ o patriotycznym wychowa-
niu dzieci i m³odzie¿y. Pamiêtamy Jego s³owa: � Wiele na polskiej
ziemi zmieni³o siê i zmienia. Mijaj¹ stulecia, a Polska ro�nie w�ród
kolei losów, jak ten wielki dziejowy d¹b ze swoimi korzeniami. To
jest wielkie dziedzictwo, z którym idziemy w przysz³o�æ (�) Pra-
gnê was jeszcze raz zachêciæ, aby�cie nadal strzegli swojej to¿sa-
mo�ci, pielêgnuj¹c wiêzi rodzinne, pog³êbiaj¹c znajomo�æ swojego
jêzyka i staraj¹c siê przekazywaæ sw¹ bogat¹ tradycjê m³odemu
pokoleniu.�

Nasza szko³a zawsze stara³a siê sumiennie wywi¹zywaæ z
powierzonej jej misji i wychowywaæ �wiat³ych i dobrych obywa-
teli naszej ma³ej i wielkiej Ojczyzny. Chcemy i dzi� sprostaæ temu
zadaniu i z godno�ci¹ wcielaæ w ¿ycie idee g³oszone przez naszego
Patrona. Oby historia i przysz³e pokolenia wystawi³y nam dobr¹
ocenê.        Iwona Cinal

POCHWA£A ̄ YCIA

  Przyk³adam ucho do ziemi i s³yszê,
  Jak serce Polski bije -
  W cha³upie...w warsztacie.
  Tam, gdzie polityczne handle,
  Tam cisza trupia...

              W³adys³aw Orkan

 Cz³owiekowi odtaje dusza, kiedy
mia³ z kim� serdeczn¹ rozmowê lub prze-
czyta³ rzetelnie napisane strony, czy

Patriotyczno-religijne �wiêto
w Ko�ciele Parafialnym w Wieprzu

uczestniczy³ we wzruszaj¹cym wydarze-
niu, jakim by³o uroczyste po�wiêcenie ta-
blic pami¹tkowych, dedykowanych miesz-
kañcom Wieprza poleg³ym podczas I i II
wojny �wiatowej.

15 maja o godzinie 17.30 rozpo-
czê³a siê uroczysta msza �wiêta z udzia-
³em pocztów sztandarowych Zespo³ów
Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 2 w Wie-
przu, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Polskie-
go Stronnictwa Ludowego, górników, Ko³a
£owieckiego �Szarak'' oraz licznie zgroma-
dzonych mieszkañców wioski.

 �Bogurodzica� w wykonaniu chó-
ru ZSP nr 1 d³ugo brzmia³a w naszych
uszach, przeplataj¹c siê z piêknym prze-
s³aniem ksiêdza proboszcza Stefana Klaj-
mana na temat przyja�ni, patriotyzmu i
ojczyzny wyg³oszonym w kazaniu. Chwile
modlitewnych refleksji pog³êbi³y wyrecy-
towane przez m³odzie¿, patriotyczne wier-
sze naszych wieszczów narodowych, po
czym nast¹pi³o formowanie uroczystej
procesji na cmentarz, u�wietnionej przez
u³anów �Stajni pod Dêbami�. Zaduma nie
pozwoli³a dostrzec w porê chwili, kiedy
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wszyscy doszli do miejsca, które coraz wiêksz¹ ilo�ci¹ grobów przy-
pomina, ¿e nie sposób jest wyzwoliæ siê spod w³adzy czasu i kiedy
mija nastêpny rok, nie wiemy niejednokrotnie czy jest to koniec,
�rodek czy pocz¹tek nowej drogi.

Dwie czarne tablice z wyrytymi nazwiskami osób, które
zginê³y w czasie I i II wojny �wiatowej krzycz¹ s³owami poety J.
S³owackiego:

 �A kiedy trzeba - na �mieræ id¹ po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec...�
Po apelu poleg³ych, przeplatanym pie�niami chóru �Jarzêbi-

na� i samotnym �krzykiem� trêbacza, orkiestra stra¿acka odegra³a
hymn pañstwowy, po którym dzieci przedszkolne, pani wójt oraz
dyrektorzy ZSP nr 1 i 2 z³o¿yli pod tablicami wi¹zanki kwiatów i
zapalone znicze. Koñcowym akcentem uroczysto�ci by³o odegranie
przez orkiestrê pie�ni �Bo¿e co� Polskê�, której dono�ne d�wiêki
rozchodzi³y siê wokó³ wszystkich zgromadzonych, trafiaj¹c nie tyl-
ko do uszu, ale i serc.

   Ryszard Fra�

XI Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów
Artystycznych oraz XXIII Ma³opolski
Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych
zakoñczy³ siê sukcesem a¿ 3 grup z gminy
Wieprz. Przegl¹d i festiwal podzielono na
dwa dni. Pierwszego dnia prezentowano
zespo³y taneczne, a dwa dni pó�niej ze-
spo³y wokalne i instrumentalne. Impreza
by³a zorganizowana w Wadowickim Cen-
trum Kultury.
24 marca 2010 r. odby³y siê w prezentacje
zespo³ów tanecznych ze szkó³ i placówek
kultury powiatu wadowickiego. Patronat
medialny nad przegl¹dem objê³o Radio
VOX FM i �Dziennik Polski�. Organiza-
torzy wspó³pracowali ze Stowarzysze-
niem Sztuki i Edukacji Artystycznej z Kra-
kowa. Podczas Przegl¹du zaprezentowa³o
siê 37 zespo³ów tanecznych w tym: ze-
spo³y tañca nowoczesnego, zespo³y tañca
towarzyskiego, pary taneczne oraz zespo-
³y tañca z elementami gimnastyki akroba-
tycznej. £¹cznie w prezentacjach tanecz-

WCK -
talenty

nych wyst¹pi³o 506 uczestników. Wystê-
py odbywa³y siê przed ok. 500 osobow¹
widowni¹, któr¹ stanowili oprócz wystê-
puj¹cych, uczniowie wadowickich szkó³
oraz rodziny tancerzy. Po wystêpach od-
by³o siê spotkanie jurorów z instruktorami

i opiekunami ze-
spo³ów, na którym
udzielono rad i
wskazówek do dal-
szej pracy. Prezen-
tacje zespo³ów ta-
necznych ocenia³o
jury w sk³adzie:
 - Mariola Klecz-
kowska - chore-
ograf - Kraków
 - Agnieszka Ja-
strzewska - chore-

ograf -  Kraków
 - Adrian Kulik - choreograf - Kraków
Jury wyró¿ni³o cztery zespo³y, równocze-
�nie kwalifikuj¹c je do XXIII Ma³opolskie-
go Festiwalu Form Muzycznych �Talenty
Ma³opolski 2010�. W�ród wyró¿nionych
by³a znana ju¿ szerzej grupa taneczna FOR-
MAT z Gminnego O�rodka Kultury w
Wieprzu na czele z instruktorkami: Ann¹ i
Justyn¹ Kozio³. Grupa sk³adaj¹ca siê z 11
osób przez 6 minut dynamicznego wystê-
pu zaczarowa³a publiczno�æ jak i jurorów.
Dwa dni pó�niej tak¿e w Wadowickim
Centrum Kultury odby³y siê prezentacje
zespo³ów wokalnych i tak¿e nie zabrak³o
zespo³ów z gminy Wieprz. Wyst¹pi³o 248
wykonawców skupionych w 19 zespo³ach
wokalnych oraz wokalno � instrumental-
nych reprezentuj¹cych szko³y podstawo-
we, gimnazja, szko³y �rednie i placówki
kultury powiatu wadowickiego. Ka¿dy
zespó³ wykona³ dwa utwory muzyczne.
Wystêpy odby³y siê przy udziale publicz-

no�ci, któr¹ stanowili wystêpuj¹cy, ich
znajomi oraz rodziny w ³¹cznej liczbie ok.
300 osób. Po prezentacjach wokalnych
odby³o siê spotkanie jurorów z instrukto-
rami, s³u¿¹ce omówieniu wystêpów oraz
udzieleniu rad i wskazówek do dalszej pra-
cy z zespo³ami wokalnymi. Nagrody ufun-
dowa³o Starostwo Powiatowe w Wadowi-
cach. Prezentacje ocenia³o jury w sk³adzie:
- Joanna �lusarczyk - dyrygentka, �pie-
waczka z Akademii Muzycznej z Krako-
wa
- Roman Michalik - muzyk z Krakowa
- Sebastian Chmiel - muzyk, cz³onek ze-
spo³u �Avocado� z Bielska - Bia³ej
- Krzysztof Odrobina - obserwator i mu-
zyk ze Szko³y Muzycznej
Jury po wys³uchaniu prezentacji 19 grup
nagrodzi³o dwa zespo³y z gminy Wieprz
przyznaj¹c:
I MIEJSCE - ex aequo - dla zespo³u �TE-
QUILA� z Frydrychowic z instruktorem
Markiem Nowakowskim
III MIEJSCE - ex aequo - dla zespo³u
�ÓSME NIEBO� z Gminnego O�rodka
Kultury w Wieprzu z instruktork¹ Jolant¹
W¹s

Dodatkowo Szko³a Muzyczna re-
prezentowana przez Krzysztofa Odrobi-
nê postanowi³a przyznaæ nagrodê specjaln¹
dla zespo³u �TEQUILA� z Frydrychowic.

Ponadto zespo³y: "Ósme Niebo",
"Tequila", zosta³y zakwalifikowane do
XXIII Ma³opolskiego Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych "Talenty Ma-
³opolski 2010" w Wadowicach, gdzie 8 maja
2010 wyst¹pi³y z utworami: TEQUILA -
�Ta sama chwila� i ÓSME NIEBO - �¯yæ
nie próbujcie bez mi³o�ci�.

GOK
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Festiwal Artystyczny M³odzie¿y to impreza organizo-
wana od 1980 roku, adresowana do uczniów wszystkich typów
szkó³ ponadgimnazjalnych Ma³opolski.

Przegl¹dy konkursowe obejmuj¹ wszelkie dokonania m³o-
dzie¿y w dziedzinie teatru, tañca, muzyki, plastyki, fotografii,
filmu, literatury, dziennikarstwa. Poszukiwania repertuarowe, te-
matyczne i formalne nie s¹ niczym
ograniczone. Prezentacje konkurso-
we maj¹ charakter otwarty i nie s¹
biletowane. Oceny dokonuj¹ komi-
sje konkursowe z³o¿one z laureatów
poprzednich edycji Festiwalu pra-
cuj¹ce pod przewodnictwem pro-
fesjonalnych twórców. Obowi¹zu-
je �oskarowy� system przyznawa-
nia nagród; po poszczególnych
przegl¹dach znane s¹ jedynie nomi-

F O R M A T  n a
Festiwalu Artystycznym M³odzie¿y w Krakowie

nacje do nagród, koñcowy werdykt og³aszany jest podczas Kon-
certu Laureatów w Teatrze Groteska.

XXX Festiwal Artystyczny M³odzie¿y zorganizowany
w dniach 19-24 kwietnia przyci¹gn¹³ zespo³y m³odych artystów
z ca³ej Ma³opolski. Festiwalowi przy�wieca³a sentencja Pabla Pi-

cassa �Nie zrozumiecie sztuki,
póki nie zrozumiecie, ¿e w sztu-
ce 1+1 mo¿e daæ ka¿da liczbê z
wyj¹tkiem 2�.

Gminê Wieprz reprezen-
towa³a grupa taneczna �FOR-
MAT� z tañcem �Taneczny szpi-
tal� pod opiek¹ artystyczn¹ Anny
i Justyny Kozio³. Redakcja ma na-
dziejê, ¿e w nastêpnym roku wiê-
cej naszych artystów wyst¹pi na
tym presti¿owym festiwalu.

GOK

Sze�cioro m³odych
ludzi /�rednia wieku � ok.
17lat/ po³¹czy³a nie tyle
wspólna szko³a � wiêkszo�æ
z nich to byli uczniowie Ze-
spo³u Szkolno-Przedszkol-
nego we Frydrychowicach, ale
przede wszystkim wspólna
pasja, któr¹ jest muzyka.

 Poznajmy wiêc zespó³
�Tequila�, w sk³ad którego obec-
nie wchodz¹: Agnieszka Zieliñ-
ska � wokal, Jakub Miko³aj-
czyk- gitara basowa, akordeon,
Filip Nowakowski � instru-
menty klawiszowe, wokal, S³a-
womir Piegza � perkusja, Kry-
stian Rachwa³ � saksofon, klar-
net, tr¹bka, wokal, Dominik
Rajda- gitara elektryczna, wo-
kal, konferansjer.
 - Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na na-
zwê? Dlaczego �Tequila�?
- Nazwa wynik³a ze sponta-
nicznego pomys³u naszego sak-
sofonisty, zainspirowanego
popularnym utworem �Tequ-
ila��
- Jak przysta³o na pierwszy � i
chyba nieostatni wywiad - po-
wiedzcie, jakie by³y pocz¹tki
zespo³u?
- Nasz zespó³ powsta³ oko³o
1,5 roku temu, ale wcze�niej
grali�my w zespole szkolnym
�Ankora�, gdzie stawiali�my
pierwsze kroki i z którym od-

M ³ o d z i  i  u t a l e n t o w a n i
� wywiad z zespo³em �Tequila�

nie�li�my pierwsze sukcesy,
jak np. udzia³ w festiwalu �Sa-
crosong� w Nowym Targu.
- Jak wspominacie Wasz pierw-
szy wspólny wystêp, koncert?
- Jako �Tequila� po raz pierw-

szy zagrali�my na festynie
szkolnym we Frydrychowi-
cach w maju 2009 roku. Mamy
nadziejê, ¿e siê podoba³o�
- W³a�nie, a nawi¹zuj¹c do
sukcesów, konkursów, festiwa-

li, wiem, ¿e w tym roku �Tequ-
ila� ma siê czym pochwaliæ?
- W zasadzie nie uczestniczy-
my w konkursach. W tym roku
po raz pierwszy zg³osili�my siê
do XI Powiatowego Przegl¹du
Zespo³ów Artystycznych w
Wadowicach, gdzie zdobyli�my
I miejsce oraz nagrodê specjaln¹
ufundowan¹ przez Szko³ê Mu-
zyczn¹ Yamacha. W nastêpnym
etapie, którym by³ XXIII Ma-
³opolski Festiwal Form Mu-
zycznych i Tanecznych "Talen-
ty Ma³opolski 2010" w Wado-
wicach otrzymali�my wyró¿-
nienie.
- Czy mo¿ecie sprecyzowaæ -
komu lub czemu zawdziêcza-
cie swoje niew¹tpliwe sukcesy?
-Nasze osi¹gniêcia zawdziêcza-
my przede wszystkim swojej
ciê¿kiej pracy pod okiem na-
uczycieli i fachowców, nie mo-
¿emy pomin¹æ te¿ rodziców,
którzy nas zawsze wspieraj¹.
- A czy kto� z Was ma wykszta³-
cenie muzyczne?
- Dwóch cz³onków zespo³u
ukoñczy³o Szko³ê Muzyczn¹ I
stopnia, a reszta pobiera pry-
watne lekcje gry oraz wokalu.
- A propos nauczycieli i fa-
chowców, o których wspomina-
cie. Kto zajmuje siê aran¿acj¹
prezentowanych przez Was
utworów, pod czyim okiem i
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gdzie æwiczycie?
- Sala naszych prób mie�ci siê
w domu jednego z cz³onków
zespo³u � Filipa. Pomaga nam
pan Daniel Nicieja oraz pan
Marek Nowakowski. Nato-
miast aran¿acj¹ zajmujemy siê
sami, jednak co jaki� czas ko-
rzystamy z rad bardziej do-
�wiadczonych muzyków,
szczególnie pana Daniela Niciei.
- A czy macie jakiego� sponso-
ra? Przecie¿ instrumenty, wy-
jazdy kosztuj¹�
- W kwestii finansowej poma-
gaj¹ nam rodzice; sami równie¿
posiadamy w³asne, wypraco-
wane �rodki.
- Wróæmy do muzyki. Jaki jest
Wasz ulubiony repertuar?
- Gramy ka¿dy rodzaj muzyki,
ale najbardziej lubimy rock i
bluesa.
-  A czy nie próbujecie w³asnych

si³ w komponowaniu lub two-
rzeniu tekstów?
- Mamy w planach tworzenie
w³asnych kompozycji i tek-
stów, ale na razie nie mamy na
to czasu.
- Je�li chodzi o repertuar, aran-
¿acje � czy we wszystkim siê
zgadzacie jako zespó³?
- Oczywi�cie, jak w ka¿dej
wiêkszej grupie zachodz¹ ró¿-
nice zdañ, jednak najwa¿niejsze
jest, aby znale�æ kompromis,
co na szczê�cie siê nam udaje.
- Co o Was mówi¹- zw³aszcza
konkurencja? Spróbujcie po-
dzieliæ siê plotkami�
- Na ogó³ w �rodowisku mu-
zycznym mamy dobr¹ opiniê,
a je�li chodzi o plotki, s³yszeli-
�my ju¿ kilka zabawnych no-
winek, ale nie zwracamy na to
uwagi�
- Ile czasu po�wiêcacie na pró-

by?
- Próby odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu i trwaj¹ ok.2-3 go-
dzin. W wakacje i ferie gramy
czê�ciej.
- Wszyscy siê uczycie, pozosta-
jecie wiêc na utrzymaniu ro-
dziców. Co oni mówi¹ na czas
po�wiêcany muzyce, co na od-
niesione sukcesy?
- Rodzice s¹ bardzo zadowole-
ni, zarówno z odniesionych
sukcesów jak i naszego zaanga-
¿owania.
- Nie mog³oby byæ wywiadu z
pocz¹tkuj¹cym i ambitnym ze-
spo³em bez pytania o plany na
przysz³o�æ�
- Planujemy mocne wej�cie na
lokalny rynek muzyczny i
my�limy o udzia³ach w kolej-
nych konkursach muzycznych.
- Czytelnicy zapewne chcieli-
by wiedzieæ, czy poza muzyk¹

macie inne zainteresowania, a
w³a�ciwie czas na nie?
- Tak, ka¿dy z nas ma swoje
zainteresowania, choæ nie jest
³atwo po³¹czyæ je z dzia³alno-
�ci¹ naszego zespo³u. Ale, oczy-
wi�cie, radzimy sobie i tak go-
spodarujemy czasem i rozk³a-
dem zajêæ, ¿e nie jest to prze-
szkod¹.
-I ostatnie pytanie � jeste�cie
m³odzi, jak radzicie sobie ze
s³aw¹ i ewentualn¹ �so-
dówk¹�?
- Z czym????

Dziêkujemy za wywiad i
¿yczymy sukcesów m³odym,
zdolnym i ambitnym cz³onkom
zespo³u �Tequila�, który zain-
teresowanych zaprasza na swo-
ja stronê internetow¹:

www.tequilazespol.pl.tl
anaj.

-

Obchody pañstwowych, narodowych �wi¹t mog¹ przy-
bieraæ ró¿n¹ formê. W szko³ach najczê�ciej jest to akademia, insce-
nizacja, spektakl - przypominaj¹ce wa¿ne wydarzenia z naszej
historii. Dyrekcja oraz nauczyciele Zespo³u Szkolno- Przedszkol-
nego im. Miko³aja Kopernika w Nidku postanowili na tegoroczne
szkolne obchody �wiêta Konstytucji 3 Maja, oprócz tradycyjnej
akademii, zorganizowaæ konkurs historyczny.
W turnieju wystartowaæ mogli uczniowie ZSP od klasy IV szko³y
podstawowej do II gimnazjum. Zakres tematyczny konkursu by³
dosyæ szeroki i obejmowa³ okres rozbiorów, czasy zaborów, pierw-
szej wojny �wiatowej, dwudziestolecia miêdzywojennego i dru-
giej wojny �wiatowej.
 Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie uczniów konkursem trzeba
by³o zorganizowaæ eliminacje. Odby³y siê one dnia 26.04.2020r.
W ich wyniku do drugiego - fina³owego etapu zakwalifikowano 10
uczniów. Najszersz¹ wiedz¹ wykazali siê: Anna Sordyl, Dariusz
Piwowarczyk, Agnieszka ¯urek, Dawid Saferna, Karolina Bogu-
nia, Micha³ Kubicki, Patrycja Mieszczak, Ksenia Wykrêt, Klaudia
Wolas, Anna Pu³ka. Wszyscy oni w komplecie stawili siê dnia
04.05.2010r. na etap fina³owy rozgrywany w obecno�ci wszyst-
kich uczniów szko³y. Przypomina³ nieco znany z telewizji quiz
�Jeden z Dziesiêciu�.
Uczestnicy jednocze�nie odpowiadali na te same pytania, zapisu-
j¹c odpowiedzi na przygotowanych wcze�niej kartkach. Do �ci-
s³ego fina³u awansowa³o trzech uczniów i to miêdzy nimi dokona-

Przesz³o�æ nauk¹ dla przysz³o�ci -
konkurs historyczny w ZSP w Nidku

³a siê ostateczna rozgrywka. Po wyrównanej walce trzecie miejsce
zaj¹³ Dariusz Piwowarczyk, drugie przypad³o Micha³owi Kubic-
kiemu, za� zwyciê¿czyni¹ okaza³a siê Anna Sordyl. Ufundowane
przez Komitet Rodzicielski nagrody wrêczy³ dyrektor szko³y
Adam Szota.

Obserwuj¹cy konkursowe zmagania uczniowie i nauczy-
ciele byli pod wra¿eniem  rozleg³ej wiedzy uczestników. Ich zaan-
ga¿owanie, po�wiêcony na naukê wolny czas potwierdzi³y i utwier-
dzi³y w przekonaniu wszystkich, i¿ w dzisiejszej rzeczywisto�ci
istnieje potrzeba, a wrêcz konieczno�æ podejmowania podobnych
dzia³añ.

 Andrzej Saferna
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Wolno�æ nie jest nikomu dana- jest zadana. To samo mo¿-
na by³oby rzec o samorz¹dno�ci.  W³a�nie mija dwudziesta roczni-
ca pierwszych wolnych wyborów samorz¹dowych. Chc¹c pod-
kre�liæ donios³o�æ tego wydarzenia uczniowie Gimnazjum z Ze-
spo³u Szkolno- Przedszkolnego w Nidku zaanga¿owali siê w pro-
gram  �20 lat wspólnie�. Po przeprowadzeniu wywiadów z miesz-
kañcami naszej gminy  stworzyli prezentacje multimedialne obra-
zuj¹ce dokonania  samorz¹du w ostatnim dwudziestoleciu. Efekty
swej pracy opublikowali na stronie internetowej Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej, który jest ogólnopolskim koordynatorem akcji.
Ka¿dy mo¿e siê z nimi zapoznaæ, wchodz¹c na stronê CEO, wy-
bieraj¹c program, a nastêpnie klikaj¹c na interaktywn¹ mapê Pol-
ski, odnajduj¹c Nidek.  Prezentacje zamieszczone maj¹ zostaæ rów-

nie¿ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Wieprz.
Dnia 28.05.2010r. odby³ siê fina³ akcji w ZSP w Nidku. Przyby³a
na niego Wójt Gminy - pani Malgorzata Chrapek.  Prezentacjê
projektów po³¹czono z konkursem. Ka¿da z grup projektowych
przedstawi³a wynik swych dokonañ badawczych w obecno�ci
uczniów szko³y. Ocenia³o go jury w sk³ad którego weszli: Wójt
Gminy Wieprz-  Ma³gorzata Chrapek, Dyrektor ZSP w Nidku -
Adam Szota, nauczycielka   jêzyka angielskiego- Anna Olearczyk

20 lat wspólnie- fina³ akcji w ZSP w Nidku
oraz przedstawicielka uczniów- Ma³gorzata Rusin. Po burzliwych
obradach ustalono kolejno�æ miejsc. Przyznano dwie równorzêd-
ne pierwsze nagrody. Otrzymali je Rados³aw Karasiñski i £ukasz
Katañcew oraz Klaudia Wolas wraz z Ann¹ Pu³k¹. Drugie miejsce
przypad³o w udziale Alicji Ku� i Sylwii Boguni. Na trzeci¹ lokatê
zas³u¿yli Adam Bogunia, Piotr Kubicki, Konrad Nogala, Adrian
Bogunia, Mateusz Buda, a tak¿e grupa badawcza z³o¿ona z Ange-
liki Æwiertni i Agnieszki Sordyl. Miejsce czwarte zajêli Patrycja
Mieszczak, Anna Pu³ka, Mi³osz Cinal i Michal Kubicki.  Wszy-
scy uczestnicy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
Urz¹d Gminy Wieprz. Podkre�liæ nale¿y bardzo równy poziom
przygotowanych prezentacji. Dowodem tego mo¿e byæ fakt, i¿ na
20 mo¿liwych do zdobycia punktów ró¿nica miêdzy pierwszym

a czwartym miejscem wynosi³a tylko 2,5 punktu. Gratuluj¹c
wszystkim uczestnikom Pani Wójt podzieli³a siê z uczniami re-
fleksjami na temat blasków i cieni pracy samorz¹dów, odpowie-
dzia³a na pytania.
Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do
powstania prezentacji uczniowskich, a tak¿e zorganizowania lo-
kalnego fina³u akcji.

Andrzej Saferna

Anna Pu³ka i Klaudia Wolas - zwyciêski zespó³

Fina³ akcji 20 lat wspólnie w Nidku

Obrady jury

Rados³aw Karasiñski i £ukasz Katañcew
Zwyciêzcy konkursu

W sobotê 24 kwietnia 2010r.
w Bielskim Centrum Kultury odby³a
siê Gala wrêczenia nagród Laureatom
X Przegl¹du Pie�ni Patriotycznej.
Okr¹g³y Jubileusz Przegl¹du przy-
pad³ w okresie znamiennym dla Oj-
czyzny. Narodowa tragedia Smoleñsk
- Katyñ 10 kwietnia b.r. uzmys³owi³a
wagê warto�ci patriotycznych w co-
dziennym ¿yciu Polaków. Du¿y wi-

X Przegl¹d Pie�ni Patriotycznej
w Bielsku- Bia³ej

zerunek Pary Prezydenckiej przy es-
tradzie i stylowe bia³o- czerwone ko-
kardki organizatorów stworzy³y sto-
sown¹ atmosferê uroczysto�ci.

Cennym sukcesem Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej jest ci¹gle
rosn¹ca popularno�æ Przegl¹du, któ-
rej miernikiem jest liczba uczestników.
W tym roku na przes³uchaniach poja-
wi³o siê ponad tysi¹c m³odych arty-
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stów. Spo�ród nich Jury wy³oni³o 32 laureatów. W�ród nich ze-
spó³ wokalno- instrumentalny,,Dziewi¹ta Gama� z ZSP we Fry-
drychowicach: Ma³gorzata Koim, Ma³gorzata Richter, Sabi-
na Szczur, Zuzanna Wanat i Konrad Balon. Podczas uroczy-
stej Gali odebrali nagrodê za zajêcie III miejsca w Przegl¹-
dzie (w kategorii gimnazjum).

Uroczysto�æ rozpoczê³a siê od modlitwy za zmar³ych w
tragedii smoleñskiej, któr¹ zainicjowa³ ks. prof. Tadeusz Borutka.
Z kolei pose³ Stanis³aw Szwed podzieli³ siê relacj¹ z osobistych
zabiegów u Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego o patronat hono-
rowy. Prezydent z uznaniem odniós³ siê do inicjatywy i obj¹³
patronat nad Jubileuszowym Przegl¹dem wraz z Metropolit¹ Ksiê-
dzem Kardyna³em Stanis³awem Dziwiszem i Biskupem Tadeuszem
Rakoczym. ��p. Lech Kaczyñski doskonale wiedzia³, co oznacza
s³owo PATRIOTYZM i jaki ma sens� - wspomina³ pose³ S. Szwed.
�By³ prezydentem, który z wielk¹ godno�ci¹ przywraca³ warto�ci:
Bóg, Honor, Ojczyzna. Dziêkujemy mu za wspania³¹ lekcjê patrio-
tyzmu.Udzia³ dzieci i m³odzie¿y w Przegl¹dzie, to przede wszyst-
kim dowód na to, ¿e chc¹ oni pomagaæ w utrzymywaniu pamiêci o
tych, którzy walczyli o wolno�æ Polski - podkre�li pose³ Szwed. To
dobra forma oddania ho³du bohaterom, dziêki którym teraz mo¿e-
my ¿yæ w wolnym kraju�.
W wyst¹pieniu wzi¹³ równie¿ udzia³ Ks. Biskup Tadeusz Rako-
czy. Dziêkuj¹c organizatorom i gratuluj¹c wykonawcom stwier-
dzi³, ¿e wszystko to wpisuje siê w przes³anie patronatu Prezy-
denta L. Kaczyñskiego.
W kolejnej czê�ci Gali odby³ siê Koncert Laureatów. Wspaniale
zaprezentowane utwory patriotyczne wprowadzi³y nas w na-
strój zadumy.
Chór,,Allegro� z Bestwiny wykona³ na zakoñczenie utwór pt.,,
Ci, co odeszli, wci¹¿ z nami s¹�, którego aktualno�æ wybrzmia³a
przejmuj¹co. Dobrym zwieñczeniem tej uroczystej Gali by³ kon-
cert Reprezentacyjnego Zespo³u Artystycznego Wojska Polskie-
go z Warszawy. Wykonali repertuar patriotyczny, rozpoczynaj¹c
od uczczenia ofiar katastrofy minut¹ ciszy i odegrania ,,Boguro-
dzicy�.
Po 3 godzinach wracali�my ubogaceni i nape³nieni dobrymi my�la-
mi o Ojczy�nie. Jako motto Jubileuszu obrano pouczaj¹cy cytat
Jana Paw³a II:

,,�wiadomo�æ w³asnej przesz³o�ci pomaga nam w³¹czaæ siê w
d³ugi szereg pokoleñ, by przekazaæ nastêpnym wspólne dobro �

Ojczyznê�.

Edyta Wi�niewska

W ostatnim numerze do�æ pobie¿nie
opisali�my bardzo widowiskowy i �smaczny�
konkurs. Poza KGW z Frydrychowic, tak¿e
KGW Giera³towiczki mo¿e pochwaliæ siê suk-
cesami, o tyle cennymi, gdy¿ zdobytymi po-
�ród tak du¿ej konkurencji kulinarnej. (Redak-
cja jak zwykle uwa¿a, ¿e wszystkie ko³a KGW
z Gminy Wieprz zas³ugiwa³y na nagrody).

X Jubileuszowy Konkurs Potraw Re-
gionalnych jest imprez¹, która jest nie tylko
czasem �wiêtowania, ale i czasem przemy�leñ
i refleksji nad wykonan¹ prac¹ pañ ze stowa-
rzyszenia.
 Pani Czes³awa Wojewodzic, prezes Stowarzy-
szenia Gospodyñ Wiejskich przypomina³a
znaczenie Wielkanocy, jak i pracy wszystkich
stowarzyszonych kó³ gospodyñ: �Spotykamy
siê przy od�wiêtnych sto³ach na pami¹tkê Wiel-
kiej Nocy. Czasu, utwierdzaj¹cego w przeko-
naniu, ¿e nasz trud i praca - nie idzie na mar-

X Jubileuszowy Konkurs Potraw Regionalnych
�Stó³ Wielkanocny - Kocierz � 2010�

ne. Pozostawiamy na ziemi nie tylko cz¹stkê
siebie, ale i owoce naszego ¿ycia. Pozosta-
wiamy równie¿ nasze my�li i marzenia, bio-
r¹c ze sob¹ w dalsz¹ drogê to, co nieznisz-
czalne - nadziejê�.
Na konkurs przyby³o 180 pañ z 22 Kó³ Go-
spodyñ Wiejskich, sponsorzy, dziêki którym
zakupiono nagrody dla kó³ uczestnicz¹cych
w konkursie i go�cie, w tym liczni przedsta-
wiciele w³adz pañstwowych, jak i samorz¹-
dowych. Zaproszenie przyjêli:
Ks. Pra³at Stanis³aw Czernik
Wojewoda Ma³opolski - Stanis³aw Kracik
Cz³onek Zarz¹du Województwa Ma³opol-
skiego - Wojciech Kozak
Radny Sejmiku Województwa Ma³opolskie-
go - Franciszek Szyd³owski
Wicekonsul USA - Natan Halat
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Wadowickie-
go -Zbigniew Mieszczak
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Przewodnicz¹cy Rady Powiatu O�wiêcimskiego - Andrzej Kaco-
rzyk
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Pow. Wadowickiego - Zofia Moskwik
Zastêpca Starosty Powiatu Wadowickiego - Zbigniew Janosz
Przew. Rady Miejskiej Andrychowa - Krzysztof Kubieñ
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Andrychowa - Jan Sordyl,
Adam Kubik
Burmistrz Andrychowa - Jan Pietras
Przew. Rady Gminy Wieprz - Stanis³aw Wysogl¹d
Wójt Gminy Wieprz - Ma³gorzata Chrapek
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Osiek - Jerzy Czerny
Wójt Gminy Osiek - Jerzy Mieszczak
Wójt Gminy Lanckorona - Zofia Oszacka
Przedstawiciel Gminy Mucharz - Maria Roman
Wójt Gminy Tomice - Adam Krêcioch
Komendant WKU O�wiêcim - pp³k. S³awomir Go³ota
Fundacja �Samorz¹dno�æ i Demokracja� - Zbigniew Grzyb
Prezes MSH "WIZAN" - Jerzy Chylewski
Wiceprezes MSH "WIZAN" - Stanis³aw Smaza
Przewodnicz¹cy Rady - Stanis³aw Prus
Prezes BS Andrychów - Ma³gorzata Matusiak
Skarbnik UM Andrychów - Miros³aw Kalota
Radni powiatowi, radni gmin: Andrychów, Wieprz i Osiek
Honorowi Cz³onkowie SGW - Jan Krupnik, W³adys³aw Rajda,
Adam Kryska, Józef Brzazgacz, Andrzej Mucha

GOK Wieprz  - Stanis³aw Babiñski
Firma "Maspex" - S³awomir Rusinek
Firma Trojak Auto-Servis - Daniel Trojak
ODR Wadowice Miros³awa Antos
Prezes Stowarzyszenia "Dolina Karpia� - Franciszek Sa³aciak
Stowarzyszenie "Daæ Szansê" -Magdalena i Damian Ksi¹¿ek
Dyrektorzy szkó³, so³tysi, stra¿acy, dzia³acze wiejscy
Przedstawiciele mediów
Gospodarze - Lucyna i Stanis³aw Sordyl
Wszystkich przyby³ych go�ci - oraz Gospodynie - uczestnicz-
ki tegorocznego konkursu - przywitano gromkimi brawami. Na-
stêpnie przybyli oklaskiwali sponsorów i fundatorów nagród, a
byli nimi
Gospodarze - Lucyna i Stanis³aw Sordyl
Starostwo Wadowice - poprzez konkurs Powiatowa Twórczo�æ
Artystyczna
Urz¹d Miejski w Andrychowie - poprzez konkurs Tradycje
�wi¹t Wielkanocnych
Urz¹d Gminy Wieprz - sponsoruj¹cy swoje ko³a
Urz¹d Gminy Osiek - sponsoruj¹cy swoje ko³a
Urz¹d Gminy Mucharz - sponsoruj¹cy swoje ko³a
Urz¹d Gminy Tomice - sponsoruj¹cy swoje ko³a
Urz¹d Gminy Lanckorona - sponsoruj¹cy swoje ko³a
MSH �WIZAN�
BS w Andrychowie
PROTECH Giera³towice - Jan Krupnik
Zbigniew Grzyb
Maspex Wadowice
Hurtownia tkanin �PAKO Plus� Inwa³d A. Kryska
Agencja Ubezpieczeniowa "Sordyl" J i J Sordyl
Firma rodzinna L. i Z. Mieszczak
Zofia Chrapkiewicz
Czes³aw Rajda
Cech Rzemios³ Ró¿nych
Firma Józef Brzazgacz
Auto Serwis Trojak Daniel
CMC Inwa³d Zbigniew Marek i Bogdan Cinal
Zofia i Adam Kryska
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Firma Inter�Coma Komendera Antoni
Wanda i Krzysztof W¹troba
Firma Vela Targanice - El¿bieta i Wies³aw Augustyniak
Firma "PAWBOL" Pawe³ i Barbara £uczak
Stanis³aw Babiñski
Hurtownia napojów "Dusik-Matusiak"
Jaros³aw Skupieñ
Franciszek Szyd³owski
Stanis³aw Babiñski
Pani Prezes przypomnia³a o spo³ecznym wymiarze pracy, w któr¹
wszystkie panie wk³adaj¹ ca³e serce od dziesiêciu lat, czyli od
powstania Stowarzyszenia. By³o te¿ trochê historii dotycz¹cej
tego wa¿nego �wiêta: Tradycje wielkanocne - zwyczaj �wiêcenia
pokarmów, przywêdrowa³ do nas z zachodu w XII wieku. Dobór
potraw nigdy nie by³ przypadkowy. Od wieków ka¿dy Bo¿y dar
symbolizowa³ co� innego. Na siedem darów sk³adaj¹ siê:
Chleb - pokarm podstawowy niezbêdny do ¿ycia.
Jajko - dowód na odradzaj¹ce siê ¿ycie.
Sól - minera³ ¿yciodajny, bez soli nie ma ¿ycia.
Wêdlina - zapewnia zdrowie i p³odno�æ.
Chrzan - zawsze by³ starym ludowym znamieniem wszelkiej si³y
fizycznej i krzepy.
Ciasto - jako symbol umiejêtno�ci i doskona³o�ci gospodyñ domo-
wych.
Koszyk z wikliny i Baranek - na cze�æ tryumfu Chrystusa.

Przed degustacj¹ regionalnych smako³yków - Sto³y Wiel-
kanocne i potrawy po�wiêci³ Ks. Pra³at - Stanis³aw Czernik.

�Kiedy patrzymy na te piêkne sto³y - drogie Panie - nie
by³oby tego, gdyby nie by³o Was. Chylimy g³owy przed zaanga¿o-
waniem gospodyñ. Czynicie to sercem i bezinteresowno�ci¹. Gdy-
by�my to przenie�li do Brukseli, to nikt nas nie pokona. Bêdziemy
nie tylko iskr¹ mi³osierdzia, ale i iskr¹ kultury. Musimy piêknie
mówiæ o sobie, my�leæ o sobie i dzia³aæ. Budowaæ mi³o�æ i jedno�æ�
- powiedzia³ m.in. ks. Pra³at
Tradycyjnie podczas konkursu rozgrywane s¹ cztery niezale¿ne
konkursy. Tu¿ po po�wiêceniu pokarmów odby³o sie rozstrzy-
gniêcie konkursów na koszyczek, stroik i palmê wielkanocn¹. Tra-
dycja, naturalne sk³adniki, estetyka wykonania - 26 stroików zo-
sta³o dok³adnie ocenionych i obejrzanych - zw³aszcza pod k¹tem
zastosowania wy³¹cznie naturalnych materia³ów - krajowego po-
chodzenia.
Wyniki Konkursu na stroik wielkanocny:
I miejsce - KGW Roczyny
II miejsce - KGW Osiek
III miejsce - KGW Frydrychowice
Komisja oceni³a równie¿ 16 palm wielkanocnych - przyznaj¹c
nastêpuj¹ce miejsca:
I miejsce - KGW Jaszczurowa
II miejsce - KGW Targanice i Brzezinka
III miejsce - KGW Inwa³d
Oceniono równie¿ 20 koszyczków wielkanocnych
I miejsce - KGW G³êbowice
II miejsce - Roczyny

III miejsce - Su³kowice £êg
Dodatkow¹ konkurencj¹ jest konkurs na najlepsz¹ nalewkê. Ko-
misja w sk³adzie: Czes³aw Rajda, El¿bieta Mieszczak, Adam Gni³-
ka - mia³a trudne zadanie do wykonania. Oceniano bukiet zapa-
chowy, smak i ró¿norodno�æ sk³adników oraz oryginalno�æ poda-
nia 21 nalewek. Po d³ugiej degustacji dokonano wyboru:
I miejsce - nalewka Morelowy Miód z KGW z Zagórnika
II miejsce - Kuku³czy Krem z KGW z Targanic Dolnych
III miejsce - nalewka z pigwy - KGW w Roczynach
Najbardziej odpowiedzialne zadanie podczas konkursu mia³a ko-
misja oceniaj¹ca sto³y konkursowe. 22 sto³y, na których wysta-
wiano po kilka do kilkunastu ró¿nych dañ! Komisja bra³a pod
uwagê zachowanie kulinarnych tradycji regionu i zdecydowanie
wy¿ej ocenia³a naturalno�æ potraw i dekoracji. Komisja przyzna-
³a:
Grand Prix - KGW Frydrychowice
I miejsce -KGW G³êbowice -KGW Giera³towiczki
- KGW Targanice
II miejsce:  KGW �winna Porêba, KGW Roczyny
III miejsce: KGW Inwa³d, KGW Targanice Dolne, KGW Zagórnik
Wyró¿nienia: KGW Andrychów
KGW Brzezinka
KGW Giera³towice
KGW Jaszczurowa
KGW Nidek
KGW Osiek
KGW Przybradz
KGW Rzyki
KGW Skawinki
KGW Su³kowice Bolêcina
KGW Su³kowice £êg
KGW Wieprz
KGW Witanowice
W artykule wykorzystano stronê Stowarzyszenia Gospodyñ
Wiejskich w Andrychowie, gdzie ka¿da impreza zwi¹zana z dzia-
³alno�ci¹ Kó³ Gospodyñ Wiejskich jest bardzo szeroko i ciekawie
opisywana.

GOK
 

�Kochaæ cz³owieka, to znaczy mieæ czas, nie spieszyæ siê, byæ obecnym dla niego�

DZIEÑ OTWARTY W GMINNYM �RODOWISKOWYM
DOMU SAMOPOMOCY W WIEPRZU

Gminny �rodowisko-
wy Dom Samopomocy z sie-
dzib¹ w Wieprzu dzia³a w daw-
nym budynku Przedszkola nr
1 od 2004 r. prowadz¹c wspar-

cie dzienne dla osób niepe³no-
sprawnych intelektualnie, pod-
trzymuj¹c i rozwijaj¹c umiejêt-
no�ci uczestników potrzebne
do samodzielnego ¿ycia.

Obiekt przeznaczony
jest dla 25, a obecnie przeby-
waj¹ w nim 22 osoby z gmin
Wieprz, Andrychów i Osiek, z
którymi zajêcia prowadzi wy-

kwalifikowana kadra, stanowi¹-
ca zespó³ wspieraj¹co-rehabili-
tacyjny, zmierzaj¹cy do uzy-
skania przez podopiecznych
poprawy jako�ci ¿ycia. Pla-
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cówka funkcjonuje w
godz.7.30-15.30,a osoby, któ-
rym potrzebna jest opieka i nie-
zbêdna pomoc w prawid³owym
funkcjonowaniu w ¿yciu spo-
³ecznym i rodzinnym s¹ dowo-
¿one i odwo¿one specjalnym
busem.

Dzieñ 19.05.2010 r.
by³ dniem otwartym w ramach
projektu �Od kropli akceptacji
do �ród³a integracji'', który re-
alizuj¹ Stowarzyszenie Inicja-
tyw Spo³ecznych w Osieku
oraz Gminny �rodowiskowy
Dom Samopomocy w Wie-
przu. Koordynatorem projek-
tu jest pani Sabina Grzywa z
ramienia Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Spo³ecznych w Osieku
i, jak zgodnie twierdz¹ pani
prezes SIS w Osieku Maria
Kufel, pani wójt gminy Wieprz
Ma³gorzata Chrapek oraz pan
radny gminy Osiek Henryk

Kramarczyk, inwestowanie w
kapita³ ludzki to najlepsza in-
westycja. Liderem projektu jest
SIS w Osieku a partnerem
G�DS w Wieprzu.

�rodowiskowy Dom
proponuje swoim podopiecz-
nym uczestnictwo w formach
terapii, dostosowanych do
mo¿liwo�ci i indywidualnych
zainteresowañ. A te s¹ ogrom-
ne, co by³o widaæ, kiedy z za-
chwytem ogl¹dali�my koloro-
we i ró¿nego kszta³tu figurki,
flakony, kubki, fili¿anki, wazy
i p³askorze�by ulepione ze
specjalnej gliny z barwnymi
pow³okami, wypalone w piecu
w temp. powy¿ej 1000 stopni.
Dalej rzucaj¹ siê w oczy kolo-
rowe motywy kwiatów, li�ci i
zwierz¹t namalowane na czar-
nym tle, a na parapetach okien-
nych stoj¹ domy sklecone z
tysiêcy drewnianych elemen-

tów. Wszystkie te eksponaty
powstaj¹ w ró¿nych pracow-
niach: plastycznej, ceramicznej,
krawieckiej. Dzia³a tak¿e pra-
cownia kulinarna i komputero-
wa, obejmuj¹ca naukê podstaw
obs³ugi komputera oraz naukê
wybranych programów. Dom
po prostu ¿yje swoim bardzo
barwnym i intensywnym
¿yciem, a przebywaj¹cy tam
niepe³nosprawni intelektualnie

chc¹ byæ kochani bez powodu,
bez �dlaczego�, dobrych ma-
nier, wdziêku, inteligencji, ale
dlatego, ¿e po prostu s¹.

Ryszard Fra�
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PROJEKT �CIĒ KI PRZYRODNICZEJ
�NAJPIÊKNIEJSZE MIEJSCA FRYDRYCHOWIC�

1. AUTORZY PROJEKTU �CIE¯KI PRZYRODNICZEJ

Autorami przedstawianego projektu �cie¿ki przyrod-
niczej �Najpiêkniejsze miejsca Frydrychowic� s¹:
mgr Agnieszka Baca i mgr £ukasz Binkowski.

1.1. Prezentacja autorów
Agnieszka Baca � doktorant w Instytucie Botaniki Pol-

skiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest absolwentem Wydzia³u
Geograficzno � Biologicznego, kierunku biologia na Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie. Ukoñczy³a Ochronê �rodowiska na Wy-
dziale Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Nauczy-
ciel przyrody i biologii. Zainteresowania naukowe koncentruje
wokó³: botaniki, ochrony przyrody, ochrony �rodowiska i ekolo-
gii dynamicznej. Prowadzi badania biologii i ekologii chronionego
gatunku Scilla bifolia w Sudetach i Bieszczadach.

£ukasz Binkowski �
doktorant w Instytucie Nauk
o �rodowisku Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie.
Jest absolwentem Wydzia³u
Geograficzno � Biologiczne-
go, na kierunku Biologia na
Akademii Pedagogicznej w
Krakowie oraz Wydzia³u
Chemii na kierunku Ochrona
�rodowiska na Uniwersytecie
Jagielloñskim. Zainteresowa-
nia naukowe koncentruje
wokó³: ekologii, zoologii,
ochrony przyrody i �rodowi-
ska. Prowadzi badania nad za-
gro¿eniem i ska¿eniem orga-
nizmów zwierzêcych (g³ównie ptaków) metalami ciê¿kimi.

1.2. Do�wiadczenie zawodowe

Agnieszka Baca i £ukasz Binkowski s¹ autorami wielu
publikacji naukowych z zakresu botaniki, ochrony przyrody, ochro-
ny �rodowiska, ekotoksykologii i my�listwa. Teren projektowa-
nej �cie¿ki przyrodniczej by³ czê�ci¹ obszaru, objêtego badaniami
florystycznymi prowadzonymi w latach 2005 � 2007, wykony-
wanych w ramach pracy magisterskiej przez mgr Agnieszkê Baca.
W czerwcu 2008 roku ukaza³ siê drukiem przewodnik pt.: �cie¿ka
przyrodnicza �Na Dzwonku�, którego s¹ wspó³autorami. Auto-
rzy zajêli siê wyznaczeniem przebiegu trasy �cie¿ki przyrodni-
czej oraz opracowaniem merytorycznym czê�ci botanicznej, zoo-
logicznej, historycznej i krajobrazowej. Podczas opracowywania i
przygotowywania �cie¿ki przyrodniczej, wspó³pracowali z Nad-
le�nictwem Andrychów oraz drukarni¹ Zadruk.

2. ROLA �CIE¯EK PRZYRODNICZYCH W NAUCE
PRZYRODY I BIOLOGII ORAZ

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I REGIONALNEJ W SZKO-
LE PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM

W procesie nauczania oraz wychowywania dzieci i m³o-
dzie¿y niezwyk³¹ rolê odgrywa szeroko pojêta edukacja przyrod-

nicza. Jako jedna z form edukacji mo¿e przybieraæ postaæ lekcji
plenerowych, spacerów lub zajêæ terenowych. Wytyczenie i
opracowanie �cie¿ek przyrodniczych uwzglêdniaj¹cych walory
przyrodnicze, takie jak: rozmaito�æ siedlisk, zró¿nicowanie gatun-
kowe, z³o¿ono�æ biocenoz i ekosystemów, potencjalne zagro¿enia
�rodowiska, a tak¿e walory kulturowe, takie jak: krajobraz, trady-
cja, historia i gospodarka danego regionu, przyczynia siê do lep-
szego poznania otaczaj¹cej przyrody. Tym bardziej jest to istotne,
je�li poznanie dotyczy najbli¿szego otoczenia - �ma³ej ojczyzny�.
Zrozumienie �wiata przyrody i rz¹dz¹cych nim praw pozwala na
identyfikacjê z regionem, lepsze zrozumienie potrzeby ochrony
�rodowiska a tak¿e kszta³towanie poczucia odpowiedzialno�ci za
wspólne dobro. Nie mo¿na w pe³ni zrozumieæ przyrody bez bez-
po�redniego kontaktu z ni¹. Taki kontakt umo¿liwiaj¹, miedzy
innymi, �cie¿ki przyrodnicze.

Wytyczenie i utworzenie nowych szlaków turystycznych
w postaci �cie¿ek przyrodni-
czych wp³ynie na podniesie-
nie atrakcyjno�ci regionu gmi-
ny oraz na wzrost �wiadomo-
�ci ekologicznej mieszkañ-
ców. Mog¹ one spe³niaæ rów-
nie¿ dodatkow¹ rolê, jako
urozmaicenie �zielonych
szkó³� lub w ogóle stanowiæ
miejsce docelowe wycieczek
szkolnych.

Uzupe³nieniem funkcji
spe³nianych przez �cie¿kê
przyrodnicz¹ s¹ zajêcia pro-
wadzone przez autorów
�cie¿ki przyrodniczej dla
uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjum.

3. TRASA �CIE¯KI PRZYRODNICZEJ

Przedstawiany projekt trasy �cie¿ki przyrodniczej zosta³
opracowany z uwzglêdnieniem walorów przyrodniczych i kultu-
rowych, w taki sposób, aby ukazaæ najpiêkniejsze i najcenniejsze
pod wzglêdem przyrodniczym miejsca Frydrychowic. Dodatko-
wym atutem tak wytyczonej trasy jest po³o¿enie w pobli¿u wê-
z³a komunikacyjnego, co umo¿liwia prosty dojazd turystom oraz
bliskie s¹siedztwo Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego we Frydry-
chowicach, co umo¿liwi podjêcie czêstych wycieczek terenowych
w ramach ró¿nych przedmiotów (przyroda, biologia, geografia,
religia). Trasa �cie¿ki przyrodniczej zostanie w odpowiedni spo-
sób oznaczona, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami dla pieszego
ruchu turystycznego. Na drzewach znajduj¹cych siê w pobliSu
trasy �cie¿ki przyrodniczej zostan¹ wykonane oznaczenia szla-
ku. D³ugo�æ trasy projektowanej �cie¿ki przyrodniczej wynosi
oko³o 2,5 kilometra i w pocz¹tkowym odcinku, przebiega wzd³u¿
drogi powiatowej Wadowice � Wieprz. Nastêpnie szlak prowadzi
przez kompleks stawów hodowlanych we Frydrychowicach i
koñczy siê na terenie parku okalaj¹cego �Wielki Dwór�. W projek-
cie �cie¿ki przewidziano 8 przystanków, dobranych w taki spo-
sób, aby reprezentowa³y najcenniejsze i najciekawsze punkty �cie¿-
ki przyrodniczej i jednocze�nie stanowi³y miejsce swobodnych
obserwacji i analiz przyrodniczych.

Ryc. 1.
Wej�cie na kompleks stawów hodowlanych we Frydrychowicach.
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Przystanek 1
Przystanek pierwszy zostanie po�wiêcony omówieniu

zasad obowi¹zuj¹cych podczas przej�cia tras¹ �cie¿ki przyrodni-
czej, tak aby poznawanie przyrody tego regionu, nie zak³óci³o jej
struktury i jednocze�nie, aby by³o bezpieczne dla samego obser-
watora przyrody.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przydro¿n¹ ka-
pliczkê znajduj¹c¹ siê na skrzy¿owaniu dróg. Autorzy przedsta-
wi¹ historiê kapliczki, wyja�ni¹ celowo�æ budowy tego typu obiek-
tów sakralnych oraz zwróc¹ uwagê na zadrzewienia znajduj¹ce siê
w jej s¹siedztwie.

Ryc. 2.
Przydro¿na kapliczka.

Ryc. 3. Panorama terenu ko³o kapliczki.

Przystanek 2
Przystanek drugi zostanie po�wiêcony obserwacjom gniaz-

da bociana bia³ego od wielu lat towarzysz¹cego zabudowaniom
cz³owieka. Wywiad �rodowiskowy pozwoli na ustalenie wieku
gniazda i �redniej liczby m³odych bocianow w sezonie rozrod-
czym. Zostanie rownie¿ przedstawiona biologia gatunku oraz naj-
ciekawsze zachowania - behawioryzm bociana bia³ego z uwzglêd-
nieniem s¹siedztwa siedlisk ludzkich.

Ryc. 4. Bocianie gniazdo.

Przystanek 3
Przystanek trzeci zostanie po�wiêcony omówieniu rzeki

Frydrychówki. Przedstawione informacje bêd¹ dotyczyæ: �róde³ i
uj�cia rzeki, jej d³ugo�ci oraz charakterystycznych dla dolin rzecz-
nych cech, takich jak: dolina rzeki, terasy, koryto rzeki, brzeg
wklês³y i wypuk³y, zakola i meandry, pr¹d wody, nurt, ³achy
rzeczne, umocnienia brzegów: kamienne i w postaci faszyn, itp.
Charakterystyka siedliska zostanie uzupe³niona o opis formacji
le�nych - ³êgowych lasów okrajkowych oraz charakterystycznych
gatunków ro�lin i zwierz¹t.

Ryc. 5.
Brzeg wklês³y

i wypuk³y rzeki.

Ryc. 6. Zakole rzeki Frydrychówki.

Przystanek 4
Przystanek czwarty zostanie po�wiêcony charakterysty-

ce kompleksu stawów hodowlanych znajduj¹cych siê na  terenie
projektowanej �cie¿ki przyrodniczej. Przedstawione informacje
bêd¹ dotyczyæ: powierzchni kompleksu hodowlanego, liczby i
rodzajów stawów oraz hodowanych gatunków ryb.

Staw, jako sztuczny zbiornik wodny, powsta³y w wyniku
dzia³alno�ci cz³owieka i utrzymywany dziêki jego ingerencji, sta-
nowi po³¹czenie interesów cz³owieka i przyrody. Autorzy przy-
bliS¹ typow¹ budowê stawu hodowlanego, uwzglêdniaj¹c takie
cechy jak: groble, rowy nawadniaj¹ce i odwadniaj¹ce, pid³a, natu-
ralne i sztuczne zag³êbienia terenu, warstwowo�æ termiczn¹ wód
w stawie. Zostanie przedstawiony podzia³ stref siedliska wodne-
go na: litoral, pelagial i bentos.

Ryc. 7.
Droga dojazdowa do
kompleksu stawów.



20 Wie�ci z Gminy Wieprz   CZERWIEC 2010

Opracowa³a
mgr Agnieszka Baca

Instytut Botaniki im. W³adys³awa Szafera
Polska Akademia Nauk w Krakowie

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

Ryc. 8. Widok na teren okalaj¹cy stawy.

Przystanek 5
Przystanek pi¹ty zostanie po�wiêcony charakterystyce

kolejnego siedliska � ³¹ki, po³o¿onej pomiêdzy korytem rzeki Fry-
drychówki, a grobl¹ jednego ze stawów. Przedstawiane informacje
bêd¹ poruszaæ problem gospodarczego zastosowania ³¹k i jedno-
cze�nie ich znaczenia przyrodniczego, jako najbogatszego w ga-
tunki typu siedliska. Autorzy przedstawi¹ najciekawsze gatunki
ro�lin i zwierz¹t, które mo¿na tutaj spotkaæ. Opisy gatunków
wraz ze zdjêciami, bêd¹ uzupe³niane informacjami dotycz¹cymi:
zastosowañ zielarskich i leczniczych w przypadku ro�lin oraz
behawioryzmem w przypadku zwierz¹t.

Przybli¿ona zostanie równie¿ tematyka prawid³owego zbie-
rania, suszenia i opisywania okazów ro�linnych w celu za³o¿enia
zielnika oraz prawid³owego pozyskiwania zwierz¹t w celu stwo-
rzenia kolekcji zbiorów entomologicznych.

Ryc. 9. £¹ka na pierwszej terasie rzeki Frydrychówki.

Przystanek 6
Przystanek szósty zostanie po�wiêcony charakterystyce poszcze-
gólnych stref ¿ycia w stawie z wykazaniem zwi¹zków i zale¿no-
�ci ekologicznych pomiêdzy ro�linami i zwierzêtami. Charaktery-
styka organizmów wodnych i wodno � b³otnych, zarówno ro�lin-
nych, jak i zwierzêcych w po³¹czeniu z informacjami o warunkach
siedliskowych, pozwoli na ukazanie stawu, jako ca³o�ci. Zostan¹
przybli¿one pojêcia: osobnika, gatunku, populacji, biocenozy, bio-
topu i ekosystemu.

Ryc. 10.
Strefa litoralu
i pelagialu
na jednym
ze stawów.

Ryc. 11. Ro�linno�æ wodno � b³otna porastaj¹ca grobel.

Przystanek 7
Przystanek siódmy zostanie po�wiêcony fragmentom lasu

gr¹dowego. Przedstawiane informacje bêd¹ dotyczyæ warstwowej
budowy lasu z charakterystyk¹ gatunkow¹ ro�lin. Nieco powy¿ej
fragmentu lasu znajduje siê otwarta przestrzeñ, ods³aniaj¹ca pano-
ramê pasma Leskowca. Opis bêdzie dotyczy³ rodzajów krajobra-
zu ze szczególnym uwzglêdnieniem krajobrazu rolniczego. Przed-
stawienie pól uprawnych, jako siedliska gatunków ro�lin i zwie-
rz¹t towarzysz¹cych cz³owiekowi.

Ryc. 12. Fragment lasu gr¹dowego.

Ryc. 13. Krajobraz rolniczy z panoram¹ Leskowca.
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c.d. z poprzedniego numeru

WieprzWieprzWieprzWieprzWieprzStanis³awa Pustu³a

Organizacje polityczne

R U C H  L U D O W Y

Pocz¹tki ruchu ludowego w Wieprzu nale¿y wi¹zaæ z dzia-
³alno�ci¹ ks. Stanis³awa Stoja³owskiego, pioniera ruchu politycz-
nego i o�wiatowego na terenie Ma³opolski.

Na ³amach redagowanych i wydawanych przez siebie od
roku 1875 pism ludowych �Wieniec� i �Pszczó³ka�, u�wiadamia³
ch³opów w Galicji, stawa³ w ich obronie, krytykuj¹c dwór i ko-
�ció³, czym narazi³ siê w³adzom ko�cielnym i rzucono na niego
kl¹twê. Wskutek zatargu z kardyna³em krakowskim Puzyn¹ mu-
sia³ opu�ciæ Polskê i wyjechaæ do S³owacji. Pod presj¹ w³adz du-
chownych i �wieckich uda³ siê do Rzymu do papie¿a Leona XIII i
przeprosiwszy ks. Puzynê uzyska³ przebaczenie i zniesienie kl¹-
twy.
 Ideologia Stoja³owskiego znalaz³a w Wieprzu do�æ du¿o zwolen-
ników i czytelników �Wieñca� i �Pszczó³ki�, chocia¿ ich dzia³al-
no�æ by³a krytykowana przez ksiê¿y, a czytanie tych pism by³o
zabronione. Na czele stoja³owczyków w Wieprzu stali: Jan Rajda,
Jan Lachendro, Jan Saferna, Ludwik Saferna.
        Kiedy dzia³alno�æ S. Stoja³owskiego os³ab³a pojawi³ siê nowy
dzia³acz ludowy Jan Stapiñski, by³y stoja³owczyk, wydawca ga-
zety �Przyjaciele Ludu�. Jego stronnictwo skupia³o postêpowych
ch³opów. Czo³owym dzia-
³aczem by³ Józef Buda.
Dzia³alno�æ nie zd¹¿y³a
siê jeszcze rozwin¹æ, gdy
na arenie politycznej po-
jawi³ siê Wincenty Witos.
Pod jego wp³ywem po-
wsta³o Polskie Stronnic-
two Ludowe �Piast�.
       Mieszkañcy Wieprza
zainteresowali siê dzia³al-
no�ci¹ doktora Józefa
Putka, który w tym cza-
sie wydawa³ w Choczni
�Sztandar Ch³opski�.
Utworzy³a siê wiêc gru-
pa putkowców na czele z
Józefem Kud³acikiem.

Istnienie dwóch grup wywo³a³o wewnêtrzne spory, co nie sprzy-
ja³o jedno�ci, pomimo niewielkich ró¿nic w pogl¹dach wszystkich
przywódców stronnictw ludowych.

Pierwszym zal¹¿kiem partii ch³opskiej by³ Zwi¹zek Stron-
nictwa Ch³opskiego za³o¿ony w 1883 r. w Nowym S¹czu przez
Jana i Stanis³awa Potoczków. Z Wieprza nale¿a³o do tego stron-
nictwa 14 osób miêdzy innymi: ks. Jan Szewczyk, Marcin Ga-
³uszka, Franciszek Wróbel, Józef Jura, Jan Matejko, Jan Rajda,
Józef Kocemba, Jan Fujawa, Józef Krysik, Ludwik Ku�ma, Fran-
ciszek Komendera, Wojciech Migda³ek, Jan Saferna, Józef Nosz-
ka. Taka sytuacja trwa³a do II wojny �wiatowej. Stronnictwo Lu-
dowe do dzi� posiada sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej Czê-
stochowskiej z jednej strony i or³em w koronie z drugiej. Sztandar
ufundowany i po�wiêcony w 1937 r. przetrwa³ trudne lata wojny
dziêki pomys³owi W³adys³awa Hermy i B³a¿eja B¹ka, czo³owych
dzia³aczy tego ruchu, którzy ukryli go u zakonnic Wadowicach.

   W czasie wojny dzia³alno�æ ruchu by³a ograniczona, mimo re-
presji i niebezpieczeñstw ludowcy z Wieprza i okolic pomagali w
ucieczkach wiê�niów z O�wiêcimia .
       W pierwszych powojennych latach, z chwil¹ objêcia w³adzy
przez komunistów, ludowców objê³y represje. W czasie wybo-
rów czy referendów byli czêsto karani a nawet zamykani w wiê-
zieniu za antykomunistyczn¹ dzia³alno�æ. Pó�niejszy prezes Ko³a
PSL w Wieprzu � Tadeusz Babiñski w roku 1946 zosta³ skazany
na 6 miesiêczny pobyt w wiêzieniu za rozprowadzanie antyko-
munistycznych ulotek. Karê odsiedzia³ na Montelupich w Krako-
wie.
              W 1949 r. nast¹pi³o zjednoczenie wszystkich stronnictw
ch³opskich i powsta³o Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Pierw-
szymi aktywnymi dzia³aczami a zarazem prezesami tego stron-
nictwa byli kolejno: Józef Kud³acik, Franciszek Kolber, Henryk
Saferna, W³adys³aw Kierpiec i Albin Ogieg³o. Ruch ludowy w
nowej postaci mia³ przyzwolenie na dzia³alno�æ i represje w sto-
sunku do ludowców usta³y, lecz jego dzia³alno�æ by³a nadzorowa-
na przez komunistów. Przynale¿no�æ do ZSL-u by³a dla niektó-
rych ludzi, zw³aszcza na kierowniczych stanowiskach, ucieczk¹
przed wst¹pieniem do PZPR.
         W czasie prezesury Albina Ogieg³y nast¹pi³o znaczne o¿y-
wienie dzia³alno�ci tej organizacji i systematyczne powiêkszanie
jej liczebno�ci. W 1960 r. Stronnictwo liczy³o 33 cz³onków, 1962r.-
46. Po rezygnacji Albina Ogieg³y nast¹pi³a kilkumiesiêczna prze-
rwa, po czym na prezesa wybrano W³adys³awa Hermê (1962-70)
i liczebno�æ organizacji wzros³a do 70 osób. Wiceprezesem zosta³
Jerzy Karkoszka. W latach 1945-70 najaktywniejszymi dzia³a-
czami tej organizacji byli Mieczys³aw Gabryl, Jan Kubarek, Ste-
fan Mroziñski, Henryk Saferna, B³a¿ej B¹k, Karolina Matejko,
Krystyna i Stanis³aw Bednarczykowie, Tadeusz Najbor, Aleksan-
der Najbor, W³adys³aw Herma, Aleksander Adamus, Tadeusz Ba-
biñski i Jerzy Karkoszka. W nastêpnych latach liczba cz³onków
spad³a do 23 w 2000r.

Cz³onkowie ZSL-u na przestrzeni wieloletniej dzia³alno-
�ci pe³nili wiele odpowiedzialnych funkcji, aktywnie w³¹czali siê
w ¿ycie spo³eczne, wspierali budowê a pó�niej rozbudowê Szko-
³y Podstawowej nr 2, budowê kaplicy, melioracjê, gazyfikacjê,

Dzia³acze spo³eczni wsi Wieprz z lat
trzydziestych: wójt T. Bryzek.
B. Madeja,E. Krupnik, M. Mokwa,

Stanis³aw Krupnik,
W³adys³aw Krupnik, Albin Krupnik
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telekomunikacjê, budowê dróg. Wchodzili w sk³ad struktur samo-
rz¹dowych na terenie gminy, powiatu i województwa.

5 maja 1990r na Kongresie Jedno�ci Ruchu Ludowego w
Warszawie powsta³o obecne Polskie Stronnictwo Ludowe skupia-
j¹ce ró¿ne partie i �rodowiska ludowców. ZSL zmieni³ nazwê na
PSL.

W 2008 r. na Gminnym Zje�dzie PSL w Wieprzu powo³a-
no Gminne Ko³o PSL z siedzib¹ w Wieprzu, liczy ono 35 cz³on-
ków w tym 21 z Wieprza. Prezesem Ko³a, jak równie¿ Zarz¹du
Gminnego PSL jest Józef Fra�. Najaktywniejszymi cz³onkami PSL
w ostatnich latach s¹:
Karol Herma- pe³ni funkcjê so³tysa w Wieprzu ponad 30 lat; jest
cz³onkiem Rady Nadzorczej Banku Spó³dzielczego w Andrycho-
wie, cz³onkiem Rady Nadzorczej Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w
Wieprzu, od 2000r. prezesem Kó³ka Rolniczego w Wieprzu, cz³on-
kiem Zarz¹du Spó³dzielni Mleczarskiej, od 2005r. prezesem Ko³a
£owieckiego.
Józef Cinal - dwukrotny pose³ na sejm w latach 1968-70 i 1991-
93, internowany w grudniu 1981 r. w czasie stanu wojennego za
dzia³alno�æ w �Solidarno�ci Rolniczej�, w listopadzie 1989 i w
maju 1990 r. bra³ udzia³ w kongresach zjednoczeniowych Ruchu
Ludowego w Warszawie, kiedy na nowo powstawa³o PSL, radny
Rady Gminy Wieprz.

Józef Cinal z matk¹, ciotk¹ i rodzeñstwem przed domem rodzin-
nym

Legitymacja poselska

Jan Krupnik - by³y prezes Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych, by³y
prezes Ko³a ZSL, by³y prezes Spó³dzielni Mleczarskiej, w³a�ci-
ciel firmy Protech.
Józef Fra� � d³ugoletni radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Krakowie w latach 1973-75 , a pó�niej w Bielsku � Bia³ej 1975-84,
radny gminy Wieprz 1984-92,  prezes Kó³ka Rolniczego w Wie-
przu przez 17 lat (1983-2000), delegat na Walne Zgromadzenie
Ma³opolskiej Izby Rolniczej, prezes Zarz¹du Gminnego PSL w
Wieprzu od 1994 r., od 2006r. radny Rady Powiatu Wadowice.

Dzia³acze PSL �u na uroczysto�ci otwarcia sali gimnastycznej w
SP nr 2

Boles³aw Mokwa � by³y prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Wieprzu, by³y radny Rady Powiatu Wadowice, radny Rady Gmi-
ny Wieprz, delegat z Urzêdu Gminy na walne zebrania w Spó³-
dzielni Mleczarskiej.
Kazimierz Sopicki - przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Spó³-
dzielni Kó³ek Rolniczych w Wieprzu, radny Rady Gminy Wieprz.
Tadeusz Babiñski - by³y prezes Ko³a ZSL - PSL.
Prezesami ZSL/PSL po roku 1970 byli kolejno: Tadeusz Najbor,
Aleksander Najbor, Jan Krupnik , Tadeusz  Babiñski.
Obecnie PSL jest jedyn¹ organizacj¹ polityczn¹ dzia³aj¹c¹ na tere-
nie wsi i gminy Wieprz.

POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA

Zaraz po wyzwoleniu, jak czytamy w sprawozdaniu z 26
marca 1945 r. ,do andrychowskiej organizacji PPR zrzeszaj¹cej
cz³onków z okolicznych wiosek nale¿a³o 25 wieprzowian pracu-
j¹cych w andrychowskich zak³adach przemys³owych. Po�ród nich
byli: Karol M³odzik, Albin Fra�, W³adys³aw Wróbel. Pó�niej ok.
roku 1956 w Wieprzu utworzono samodzieln¹ komórkê PZPR,
której I sekretarzem zosta³ Zbigniew Saferna, po jego �mierci funk-
cjê tê przej¹³ Henryk �widerek. By³ on za³o¿ycielem II we wsi
POP w Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych skupiaj¹cej 17 cz³onków z
I sekretarzem Albinem Babiñskim a pó�niej Ryszardem Kasper-
kiewiczem.

Powsta³a te¿ oddzielna komórka przy Okrêgowej Spó³-
dzielni Mleczarskiej, która pó�niej po³¹czy³a siê z komórk¹ PZPR
przy Spó³dzielni Mleczarskiej w Wadowicach.

Wiejska organizacja PZPR zrzesza³a robotników, ch³opów-
robotników i pracowników umys³owych zamieszka³ych, b¹d�
pracuj¹cych na terenie wsi Wieprz. W latach 80-tych liczy³a ona
ok. 35 cz³onków, a funkcjê I sekretarza pe³ni³ W³adys³aw Ro¿ko-
wicz.
W Wieprzu mia³ równie¿ siedzibê Gminny Komitet PZPR zrze-
szaj¹cy ponad 50 cz³onków, funkcjê sekretarza pe³ni³ Jan Szilder.
Wszystkie te partyjne organizacje zosta³y rozwi¹zane z chwil¹
obalenia systemu komunistycznego w Polsce, co mia³o miejsce
1989 r.
Uroczysto�æ otwarcia Domu Kultury,
przemawia Zbigniew Saferna
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�Jeste�my w pó³ drogi.
Droga pêdzi z nami bez wytchnienia.
Chcia³bym i mój �lad na drogach
ocaliæ od zapomnienia�

  Konstanty Ildefons Ga³czyñski.

         Ka¿dy cz³owiek przechodzi przez ¿ycie, pozostawiaj¹c za
sob¹ ��lad na drogach�. Czcimy pamiêæ tych, którzy odeszli, ale
niektórzy z nich ¿yj¹ w�ród nas nadal, dziêki swym niezapomnia-
nym czynom. Do tych nale¿¹ równie¿ niektórzy mieszkañcy
Wieprza, którzy swoim ¿yciem i swoj¹ prac¹ przyczynili siê do
rozwoju spo³eczno-gospodarczego i kulturalnego naszego �rodo-
wiska.
Chronologicznie pierwsz¹ postaci¹ jest

Józef Ankwicz - w³a�ciciel Wieprza, od 1784 roku spadkobierca
tzw. klucza inwa³dzkiego z Inwa³dem, Roczynami, Zagórnikiem i
Wieprzem, wyj¹tkowo niechlubnie wpisa³ siê w historiê nie tylko
naszej miejscowo�ci, ale i Polski - jako zdrajca narodu. Syn Stani-
s³awa Ankwicza - za³o¿yciela miasta Andrychowa, o¿eniony z
Ann¹ Biberstein Starowiejsk¹, od m³odo�ci by³ lekkomy�lny i roz-
rzutny. Nie przebiera³ w �rodkach przy zdobywaniu pieniêdzy.
Ambasador Katarzyny II -  Sievers zaproponowa³ mu ¿o³d rosyj-
ski w wysoko�ci 1500 dukatów miesiêcznie. Pose³ ostatniego sej-
mu I Rzeczpospolitej, przekupiony, odegra³ haniebn¹ rolê na sej-
mie w Grodnie w 1773 r. Przyczyni³ siê tam do powziêcia uchwa-
³y sejmowej zatwierdzaj¹cej II rozbiór Polski, który podpisa³ jako
pierwszy. W 1794 r., bêd¹c czo³owym targowiczaninem, sprawo-
wa³ funkcjê marsza³ka Rady Nieustaj¹cej, ca³kowicie podporz¹d-
kowanej wszelkim ¿¹daniom imperatorowej. Lud Warszawy w
czasie Powstania Ko�ciuszkowskiego w 1794 r. wymierzy³ mu
sprawiedliwo�æ. Józef Ankwicz wraz z hetmanem O¿arowskim �
Zabie³³¹ i biskupem Kossakowskim zosta³ skazany na �mieræ i
powieszony na ulicach Warszawy. W ostatniej chwili próbowa³
sobie wyjednaæ u t³umu ³askê, ale gdy mu siê to nie uda³o, zgin¹³
odwa¿nie zak³adaj¹c sobie stryczek na szyjê.

Andrzej Alojzy Ankwicz
- syn Józefa, urodzi³ siê w
Inwa³dzie. Studiowa³ pra-
wo na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim, ale za na-
mow¹ arcybiskupa wie-
deñskiego hr. Hohenwar-
tha przeniós³ siê na teolo-
giê. W 1810 roku dokto-
ryzowa³ siê na uniwersy-
tecie w Wiedniu, zosta³
kanonikiem w O³omuñcu i
wyk³adowc¹ teologii . Zro-
bi³ b³yskotliw¹ karierê du-
chown¹. W 1815 roku,
maj¹c zaledwie 40 lat, zo-
sta³ arcybiskupem Lwowa,

a w 1817 r. otrzyma³ godno�æ prymasa Królestwa Galicji. Dba³ o
o�wiatê ludu, nakazywa³ organizowanie szkó³ miejskich i wiej-
skich. Hrabiemu Ossoliñskiemu pomóg³ zorganizowaæ s³ynn¹ bi-
bliotekê i Zak³ad Narodowy Ossolineum we Lwowie. XIX wiecz-
na encyklopedia pisze o nim �Wspania³ej postawy, szczególnie
kiedy celebrowa³ w infule, wdra¿a³ poszanowanie siebie we wszyst-
kich. Pasterz gorliwy, ale bez ¿adnego przywi¹zania do narodu.

Ludzie, którzy szczgólnie wpisali się
w historię Wieprza:

Patriotyzm jego by³ �l¹ski  i austriacki, otacza³ siê Niemcami i lubi³
mówiæ po niemiecku�. Polaków obwinia³ za �mieræ ojca. Z ro-
dzinn¹ ziemi¹ wadowick¹ zerwa³ wszelkie wiêzy. Jeszcze pod-
czas studiów sprzeda³ hr. Konstantemu Bobrowskiemu odziedzi-
czone po ojcu wsie: Inwa³d, Roczyny i Wieprz. W 1833 r. zosta³
arcybiskupem Pragi, a w 1836 r. koronowa³ na króla Czech cesarza
Ferdynanda I. Zmar³ w Pradze 1838 r. i tam zosta³ pochowany.

Franciszek Gabryl -
urodzi³ siê 9 marca
1866 r. w Wieprzu w
�redniozamo¿nej ro-
dzinie ch³opskiej Jana
i Katarzyny ze Skow-
ronów. Szko³ê po-
wszechn¹ ukoñczy³
w rodzinnej wsi.
Dalsz¹ naukê pobie-
ra³ w wadowickim
gimnazjum, do które-
go uczêszcza³ pieszo
lub je�dzi³ furmanka-
mi. W 1886r. ukoñ-
czy³ gimnazjum i dwa
lata pó�niej roz-
pocz¹³ studia na Wy-

dziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Po otrzyma-
niu �wiêceñ kap³añskich w dniu odpustu patronki ko�cio³a wie-
przowskiego �w. Anny 27 lipca 1890 r. odprawi³ prymicyjn¹ msz¹
�w. w starym ko�ciele. Pierwszym jego wikariatem by³a parafia w
Bieñkówce. Nastêpnie by³ wikariuszem w �lemieniu i O�wiêci-
miu. Dalsze studia teologiczne podj¹³ w Wiedniu i uzyska³ dokto-
rat z teologii. Studiowa³ tak¿e w Rzymie, Szwajcarii i Prusach. Po
5 latach naukowej podró¿y po Europie wróci³ do Krakowa by
kontynuowaæ karierê naukow¹.
W 1895 r. habilitowa³ siê na UJ i rozpocz¹³ tam wyk³ady na Wy-
dziale Teologicznym.

W 1898 r. zosta³ profesorem UJ, a cztery lata pó�niej w
1902 r. otrzyma³ tytu³ profesora zwyczajnego. Trzykrotnie by³
dziekanem tej uczelni (1902/03, 1905/06, 1910/11), a w 1907/08
rektorem UJ.

Wyk³ada³ logikê, kosmologiê, psychologiê empiryczn¹, fi-
lozofiê przyrody i historiê filozofii. By³ autorem wielu akademic-
kich podrêczników. Uwa¿any jest za twórcê polskiego nowocze-
snego s³ownictwa filozoficznego. Dziêki dobrej znajomo�ci ³aci-
ny, niemieckiego, francuskiego móg³ prze³o¿yæ na jêzyk polski
wiele nieprzet³umaczonych wówczas terminów. Liczne artyku³y i
prace publikowa³ w czasopismach naukowych w kraju i za gra-
nic¹. Napisa³ i wyda³ kilka dzie³ filozoficznych m.in.: O katego-
riach Arystotelesa (1897), Logika formalna (1899), Noetyka (1900),
Metafizyka ogólna, czyli nauka obycie. (1903), Psychologia (1906),
Filozofia przyrody (1910). Jako rektor by³ te¿ pos³em na Sejm
Krajowy we Lwowie i generalnym cenzorem ksi¹g o tre�ci religij-
nej w Diecezji Krakowskiej. Pracowa³ w Komisji Historii Filozofii
Akademii Umiejêtno�ci. By³ jedynym, jak do tej pory, rektorem
Uniwersytetu Jagielloñskiego pochodz¹cym z ziemi wadowickiej.
Uwa¿ano go za najwiêkszego polskiego filozofa do I wojny �wia-
towej. Zmar³ nagle w Krakowie w wieku 48 lat w 1914 r. Pocho-
wano go z honorami na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

ci¹g dalszy w kolejnym numerze
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24 kwietnia, przed �witem z so³ectwa Nidek wyruszy³a
wycieczka autokarowa do Budapesztu.

Piêædziesiêciu turystów poza piêkna pogod¹ mog³o po-
dziwiaæ skarby kultury Wêgier. Obejrzano g³ówne atrakcje miasta
jak wzgórze Gelerta, sk¹d rozpo�ciera siê piêkna panorama Buda-
pesztu, ko�ció³ w jaskini u podnó¿a góry z polskimi akcentami,
deptak przy ulicy Vaci, wzgórze zamkowe wraz z
basztami rybackimi i pomnikiem króla Istvana. Po
drugiej stronie Dunaju, za niezwyk³ym mostem
³añcuchowym uczestnicy wycieczki podziwiali
budynek parlamentu i Park Milenium z pomni-
kiem po�wiêconym pierwszym Madziarom, któ-
rzy zdobyli zbrojnie dzisiejsze Wêgry.

Najbardziej zainteresowani kulinarnym
aspektem Wêgier mogli spróbowaæ wêgierskiego
wina, lokalnych dañ lub zakupiæ charakterystycz-
ne produkty spo¿ywcze jak
s³odka papryka, salami czy
marynowane pikle.

Organizatorem wy-
jazdu by³ WDK Nidek, któ-
ry przy okazji tego artyku³u
dziêkuje za dofinansowanie
wyjazdu wójtowi gminy
Wieprz pani Ma³gorzacie
Chrapek.

WDK Nidek

W Y C I E C Z K A  D O  B U D A P E S Z T U
Og³oszenie
W ostatni czwartek ka¿dego miesi¹ca o godzinie 18: 00 odbywaj¹
siê spotkania Klubu Seniora organizowane w WDK Nidek, na
które organizator serdecznie zaprasza.

Dnia 30 kwietnia br. grupa pracowników z Urzê-
du Gminy w Siedlcu udaj¹c siê na wycieczkê w Tatry
odwiedzi³a Gminê Wieprz. Na miejscu zwiedzili nasze
Muzeum �wini. Zbiory muzealne licz¹ ponad 300 eks-
ponatów � wszystko, co przypomina �winki, wieprze,
prosiaczki. Samorz¹dowcy z Siedlca do³o¿yli kilka no-
wych glinianych �winek, jedn¹ marcepanow¹ oraz ko-
szulkê i ró¿owe smyczki. Nastêpnie nad brzegiem rze-
ki Wieprzówki nast¹pi³a wymiana do�wiadczeñ zwi¹-
zanych z organizacj¹ �wiêta Gminy Wieprz oraz �wiê-
ta �wini w Siedlcu. Podczas wizyty omówiono tak¿e
mo¿liwo�ci wspó³pracy miêdzy naszymi gminami m.in.
podczas organizowania naszych "�wiñskich imprez" �
�wiêta Gminy Wieprz oraz �wiêta �wini w Siedlcu. Sa-
morz¹dowcy z Siedlca  mieli okazjê posmakowaæ ro-
dzimych przysmaków gminy Wieprz.
 www.muzeumswini.wieprz.pl                            CIS

Go�cie z Urzêdu Gminy w Siedlcu
w Muzeum �wini
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Bajka profilaktyczna
      W pewnej miejscowo�ci ¿y³a rodzina. W domu mieszkali: oj-
ciec Adam, mama Kornelia i piêcioro dzieci: Basia, Klaudia, Bar-
tek, Ewelina i Krzysiu. Ojciec by³ alkoholikiem i tylko matka
opiekowa³a siê dzieæmi. Adam mia³ pracê, ale z powodu przywi¹-
zania do alkoholu straci³ j¹. Rodzina by³a bardzo biedna. Brakowa-
³o im pieniêdzy na wszystko. Dzieci nie mia³y ksi¹¿ek do szko³y
i porz¹dnych ubrañ. W domu nigdy nie panowa³a ciep³a atmosfe-
ra, a córki i synowie Adama czuli siê tak, jakby nie mieli ojca.
     Zupe³nie inaczej by³o, nim Adam zacz¹³ piæ. W domu zawsze
panowa³ przyjazny nastrój. Dzieci by³y szczê�liwe. Nie brako-
wa³o pieniêdzy. Wszyscy byli rado�ni i roze�miani. Adam lubi³
spêdzaæ czas z rodzin¹. Razem je�dzili co roku na wakacje. Ojciec
chêtnie bawi³ siê z dzieæmi i zawsze umia³ zale�æ dla nich trochê
wolnego czasu. Odrabia³ z nimi lekcje, rozmawia³ i chodzi³ na
spacery. By³ wtedy bardzo szczê�liwy.
     Wszystko zaczê³o siê zmieniaæ, gdy powoli zacz¹³ wpadaæ w
alkoholizm. Zaczê³o siê od jednego piwa po pracy, ale z czasem
by³o coraz gorzej. Mê¿czyzna nie wiedzia³, kiedy zasta³ alkoholi-
kiem. Zacz¹³ przychodziæ do domu w nocy i pijany. Gdy wraca³,
krzycza³ na dzieci i ¿onê. Rodzinie zaczyna³o brakowaæ pieniê-
dzy, które Adam traci³ na alkohol. Po pewnym czasie pieniêdzy
wystarcza³o ju¿ tylko na skromny posi³ek. Ojciec ca³e dnie spê-
dza³ pod sklepem, pij¹c alkohol. Dzieci wstydzi³y siê, gdy id¹c do
szko³y, spotyka³y go w tym miejscu. Siedzia³ tam godzinami, nie
my�l¹c o rodzinie.
     Kiedy�, gdy jeszcze pracowa³, wróci³ z pracy i ¿ona zapyta³a
go:
- Przynios³e� jakie� pieni¹dze?
     Adam, s³ysz¹c to, zacz¹³ krzyczeæ na Korneliê. Ewelina, naj-
m³odsza córeczka to zobaczy³a, rozp³aka³a siê najg³o�niej, jak tyl-
ko umia³a, a ojciec zacz¹³ krzyczeæ i na ni¹. Po tym zdarzeniu
dzieci zaczê³y baæ siê taty.
     Pewnego ranka Kornelia nie znalaz³a nic w lodówce - nawet
okruszka chleba. Ponownie spyta³a mê¿a, czy dosta³ jakie� pie-
ni¹dze. Adam znowu skrzycza³ ¿onê, ale tym razem Bartek odwa-
¿y³ siê zwróciæ tacie uwagê.

Historia Adama
   - Tato! Nie krzycz na mamê!
      Ojciec zacz¹³ biæ ch³opca. Bartek mia³ siñce na kolanach i �liwê
pod okiem.
       Rodzina nie mia³a ani grosza, pieni¹dze na jedzenie zaczêli
dostawaæ od dobrych ludzi.
Wszyscy starali siê wyci¹gn¹æ Adama z na³ogu. Nic jednak nie
skutkowa³o. Ojciec nie móg³ obej�æ siê bez alkoholu.
     Dzieci ba³y siê wracaæ ze szko³y, zamiast do domu sz³y do
cioci. Kornelia nie spa³a ca³ymi nocami, gdy¿ martwi³a siê, ¿e nie
starczy jej pieniêdzy na utrzymanie rodziny. Mimo to Adam dalej
nie przejmowa³ siê tym, co dzia³o siê w jego domu. Siedzia³ przed
barem i pi³ piwo. Wszyscy za³amywali rêce, nie wiedz¹c co z tym
zrobiæ. Najgorsze by³o to, ¿e nawet dzieci sta³y siê agresywne,
coraz czê�ciej p³aka³y i opu�ci³y siê w nauce. A wszystkie kole-
¿anki i koledzy szydzili z nich i �miali siê, ¿e nie maj¹ ksi¹¿ek do
szko³y i wci¹¿ dostaj¹ s³abe oceny.
    Adam wiele razy obiecywa³, ¿e skoñczy z piciem. By³y czasa-
mi takie dni, ¿e nie pi³, ale trwa³o to bardzo krótko. Szybko wraca³
do na³ogu. Zawsze mówi³, ¿e nic mu nie jest, ¿e je�li zechce, prze-
stanie piæ. Najbardziej denerwowa³ siê, gdy mówiono mu, ¿eby
podj¹³ leczenie z alkoholizmu.
     Pewnego dnia dosz³o do nieszczê�cia. Gdy Adam wraca³ z baru
do domu, potr¹ci³ go samochód. Mê¿czyzna trafi³ do szpitala.
Okaza³o siê, ¿e z³ama³ nogê. Le¿¹c w szpitalu u�wiadomi³ sobie,
¿e musi przestaæ piæ. Obieca³ wszystkim, ¿e zerwie z na³ogiem.
     Po miesi¹cu wyszed³ ze szpitala. Gdy móg³ ju¿ chodziæ, uda³
siê na terapiê. Po trzech miesi¹cach leczenia wróci³ do pracy. Zro-
zumia³, ¿e jest chory i nawet je�li przestanie piæ, to i tak do koñca
¿ycia bêdzie alkoholikiem.
     W ten sposób ¿ona odzyska³a mê¿a, a dzieci ojca. Wszyscy w
rodzinie odczuli zmianê. Wróci³ u�miech na usta maluchów. Za-
czê³y przychodziæ zadbane i poprawi³y siê w nauce oraz w zacho-
waniu. Znik³ niepokój przed powrotem pijanego ojca i strach przed
tym, co przyniesie nastêpny dzieñ. Rodzina zaczê³a znów wie-
rzyæ w szczê�liw¹ przysz³o�æ. Wszyscy odczuli, ¿e Adam wy-
gra³ najwa¿niejsz¹ walkê swojego ¿ycia.

O dobrej księżniczce Patrycja Miko³ajczyk
Kl. I gimnazjum, ZSP  im. W. Broniewskiego w Przybradzu

Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami, w piêknym zamku, na szczycie najwy¿szej góry ¿y³a sobie dobra i m¹dra
ksiê¿niczka.

Pewnego dnia spotka³a na ulicy ¿ebraka. By³ pijany. Poprosi³ ksiê¿niczkê o kilka z³otych na chleb dla rodziny, poniewa¿ swoj¹
wyp³atê przegra³ w kasynie. Dobra ksiê¿niczka da³a mu pieni¹dze. On ucieszony odszed³. Karolina przeje¿d¿aj¹c przez miasto,
zatrzyma³a siê przy kasynie. Spojrza³a do �rodka. Zobaczy³a, ilu ludzi cierpi z powodu na³ogów. Alkohol, papierosy, komputer, gry,
Internet czy hazard doprowadzi³y wielu ludzi do uzale¿nienia. Ksiê¿niczka za³o¿y³a zgromadzenie, w którym brali udzia³ ludzie, którzy
mieli problemy, a nie mieli wsparcia od bliskich. Pozna³a tam wielu z takimi problemami. Najbardziej poruszy³a j¹ opowie�æ o pewnym
m³odzieñcu, który kiedy� by³ wielkim ksiêciem, zamo¿nym, mia³ wiele ziem, lecz przez picie alkoholu i hazard zszed³ na z³¹ drogê.
Karolina pokocha³a go od pierwszego wejrzenia, mimo, ¿e by³ biedny i skromny. Postanowi³a, ¿e pomo¿e mu wyj�æ z na³ogów. Ksi¹¿ê
podda³ siê terapii. Ksiê¿niczka wierzy³a w to, ¿e Albert wyjdzie na prost¹. Nagle - telefon ze szpitala. Ksi¹¿e, id¹c po pijanemu, rzuci³
siê pod auto. Mia³ szczê�cie, ¿e kierowca jecha³ powoli. Obesz³o siê bez wiêkszych obra¿eñ. Kiedy Albert wyszed³ ze szpitala, obieca³
Karolinie, ¿e skoñczy z na³ogami. Karolina uwierzy³a mu.
Ksiê¿niczka my�la³a, ¿e bardzo pomog³y mu terapie, a¿ pewnego dnia znów zadzwoni³ telefon ze szpitala. Karolina dowiedzia³a siê o
nowym na³ogu Alberta - za¿ywaniu z nadmiarem, bez potrzeby leków. Trafi³ tam w stanie krytycznym. Lekarze nie dawali mu ¿adnych
szans na prze¿ycie. Tylko Karolina wierzy³a, ¿e wyjdzie z tego. By³a przy nim dzieñ w dzieñ i w nocy. Ksi¹¿ê zapad³ w trzydniow¹
�pi¹czkê. Ona ca³y czas by³a przy nim. Czyta³a mu ksi¹¿ki, opowiada³a o tym, co dzieje siê na zamku, itp. Albert powoli wybudza³ siê
ze �pi¹czki. Te przygody da³y mu wiele do my�lenia. Zrozumia³, ¿e musi z tym skoñczyæ, poniewa¿ ma dla kogo ¿yæ. Ma przy sobie
osobê, która go wspiera i nie zostawi³a go w potrzebie. Albert chcia³ zerwaæ z tym niebezpieczeñstwem. D³ugie wspólne rozmowy,
spacery i pomoc ukochanej bardzo mu pomog³y. Mija³y dni i ksi¹¿ê ca³kowicie zerwa³ z na³ogami. Wielkie wsparcie i mi³o�æ ksiê¿niczki
pomog³y mu staæ siê wolnym od na³ogów cz³owiekiem. Ksiê¿niczka i ksi¹¿ê pobrali siê, ¿yli d³ugo i szczê�liwie.
     Najwa¿niejsze jest to, ¿e nie powinni�my zostawiaæ drugiej osoby z problemem. Mi³o�æ i pomoc na pewno pomog¹ uzale¿nionym.
Trzeba ich wspieraæ i byæ z nimi w ka¿dy dzieñ.

Natalia Wróbel
Kl. IVa ZSP nr 1, im. Jana Paw³a II w Wieprzu
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25 listopada 2009 roku w ZSP nr 1 w Wieprzu go�ci³ na
zaproszenie historyka pan £ukasz Wróbel, nasz absolwent, który
po raz kolejny przeprowadzi³ ciekaw¹ prezentacjê o losach ̄ ydów
na terenie powiatu wadowickiego w czasie II wojny �wiatowej.
Ciekawa prelekcja pana £ukasza wzbogacona by³a prezentacj¹

multimedialn¹, która pokazywa³a
Izrael jako kraj, w którym obecnie
zamieszkuje 75,5% ludno�ci
¿ydowskiej. Uczniowie mogli zo-
baczyæ równie¿ inne miejsca, jak
choæby Betlejem.

Pan £ukasz Wróbel jest dzienni-
karzem pisz¹cym artyku³y o tema-
tyce ¿ydowskiej do �Gazety Wy-
borczej�. Obecnie wspó³tworzy
wraz z Bogus³awem Wo³oszañskim
scenariusz do serialu telewizyjnego
�Tajemnica twierdzy szyfrów�.
A oto sprawozdania uczniów, bio-
r¹cych udzia³ w prelekcji:

�O tym, kim byli kiedy� i kim s¹ obecnie wyznawcy juda-
izmu; o tym, jak ¿yli i czym siê zajmowali na co dzieñ; o tym, co
sta³o siê z nimi podczas II wojny �wiatowej; o tym, ¿e mieszkali w
naszych okolicach; jak i o tym, co dzieje siê z nimi obecnie dowie-
dzieli�my siê podczas prelekcji, prowadzonej przez absolwenta
naszej szko³y � pana £ukasza Wróbla. Ta jak¿e interesuj¹ca i
pog³êbiaj¹ca wiedzê lekcja odby³a siê 25 listopada 2009 roku.Ka¿-
dy z nas pozna³ historie osób, które kiedy� zamieszkiwa³y nasze
okolice. Ciekawostk¹ dla nas by³a historia Rutki Lieblich, okre�lo-
nej mianem andrychowskiej Anny Frank, której pamiêtnik znale-
ziono w Andrychowie i przekazano go do Izraela. Przed t¹ lekcj¹
nie byli�my �wiadomi tego, ¿e w mie�cie, z którym graniczymy, w
latach 1941 � 1943 istnia³o getto. Warto dodaæ, ¿e by³o to getto
reprezentacyjne i to w³a�nie nim gestapo chwali³o siê podczas licz-
nych kontroli. Oprócz takich informacji obejrzeli�my monta¿ mu-
zyczno � obrazowy, przedstawiaj¹cy Izrael, którego 75,5% ludno-
�ci to ¯ydzi. Prezentacja multimedialna z mnóstwem zdjêæ archi-
walnych, map i wykresów dope³ni³a ca³o�æ prelekcji.Dziêki takim
lekcjom mo¿emy w sposób ciekawy i interesuj¹cy pog³êbiæ swoj¹
wiedzê, bo �Kto wiêcej wie, ten siê i wiêcej dowiaduje�.

Uczennica klasy III gimnazjum
El¿bieta P³onka

�Dnia 25 listopada 2009 roku na zaproszenia Dyrekcji
oraz nauczycieli przyby³ do ZSP nr 1 w Wieprzu pan £ukasz Wró-
bel � absolwent tej¿e szko³y. Obecnie jest on dziennikarzem miesz-
kaj¹cym w Izraelu. Poprowadzi³ on wyk³ad, którego tematem by³
los ¯ydów.Wyk³ad by³ bardzo interesuj¹cy i wci¹gaj¹cy. My�lê, ¿e
najbardziej podoba³o nam siê opowiadanie pana £ukasza. Mówi³
bardzo interesuj¹co. Jednak szczególne wra¿enie wywar³y na nas
dzieje ¯ydów, pocz¹wszy od 1939, czyli od II wojny �wiatowej a¿
do czasów tera�niejszych. Wyk³ad wzbogaca³y prezentacje multi-
medialne oraz film pokazuj¹cy wspania³e, przepiêkne miasto - Je-
rozolimê, stolicê wiary wielu religii. Pokaz trwa³ oko³o dwóch go-
dzin lekcyjnych. Po wyk³adzie wszyscy mieli mo¿liwo�æ zadania
pytañ.Ka¿dy z nas znalaz³ wiele ciekawych wiadomo�ci i odpowie-
dzi na nurtuj¹ce nas pytania.�

Uczniowie klasy VIa SP -
Natalia Wróbel, Dawid Fortuna

PRELEKCJA
O IZRAELU W ZSP 1

W WIEPRZU
Internet umo¿liwia zdo-

bycie wielu ciekawych infor-
macji. Jedn¹ z ciekawostek
mo¿e byæ historia szkoleñ
sprzed 71 lat, kiedy to Pola-
cy szkolili ¯ydów w okoli-
cach Andrychowa. Materia³
otrzyma³a redakcja z pro�b¹
o ewentualne potwierdzenie
tej do�æ niezwyk³ej historii
przez mieszkañców okolic
Andrychowa.

Red

Doktor Zarychta, kiedy� oficer
Wojskowej S³u¿by Geograficznej, pozna³ Abrahama Sterna, gdy
jako przedwojenny szef departamentu emigracyjnego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej koordynowa³ su-
pertajny plan pomocy ̄ ydom walcz¹cym o powstanie pañstwa Izra-
el. Sanacyjna Polska sta³a siê przed wojn¹ centrum werbunkowym
i szkoleniowym dla prawicowych syjonistów W³adimira ¯abotyñ-
skiego, wojuj¹cych z Brytyjczykami i Arabami w Palestynie.

Terroryzm, jako dyscyplina naukowa
Wiosn¹ 1939 roku beskidzkimi lasami w okolicach Andrychowa
raz po raz wstrz¹sa³y eksplozje i strzelaniny. W tajnej operacji
bra³o udzia³ 25 m³odych mê¿czyzn, którym zakazano utrzymywa-
nia jakichkolwiek kontaktów z okoliczn¹ ludno�ci¹. Przez cztery
miesi¹ce przybysze pod okiem instruktorów Wojska Polskiego uczyli
siê technik walki partyzanckiej i sabota¿u, szkolili siê w organizo-
waniu ataków terrorystycznych i zamachów bombowych, pozna-
wali te¿ podstawy konspiracji. Jak wspomina³ po latach jeden z
bior¹cych udzia³ w szkoleniu: �Polacy potraktowali kurs terrory-
zmu, jako dyscyplinê naukow¹, poznali�my matematyczne formu³y
na demolowanie konstrukcji z cementu, ¿elaza, drewna, cegie³ i
ziemi�.
Czteromiesiêczny kurs zakoñczy³ siê suto zakrapian¹ imprez¹ z
udzia³em dowódcy armii �Karpaty� genera³a Kazimierza Fabry-
cego i pu³kowników Józefa Smoleñskiego i Tadeusza Pe³czyñskie-
go, którzy reprezentowali s³ynn¹ Dwójkê, czyli Oddzia³ II Sztabu
Generalnego, jak nazywano przedwojenny wywiad wojskowy. Gdy
panowie oficerowie ju¿ sobie trochê popili, genera³ Fabrycy zapy-
ta³ komendanta szkolonej grupy, sk¹d pochodz¹ uczestnicy kursu.
 � Z ca³ego �wiata, ten np. jest z Chin � odpowiedzia³ dowódca,
wskazuj¹c na m³odego oficera, który urodzi³ siê w Harbinie w
Mand¿urii.
� Jako� mi nie wygl¹da na Chiñczyka � stwierdzi³ genera³ i obaj siê
roze�miali, bo uczestnicy kursu rzeczywi�cie nie mieli nic wspólne-
go z Chinami. Kurs w Andrychowie przeznaczony by³ dla oficerów
Irgunu, podziemnej armii za³o¿onej przez lidera syjonistycznej
prawicy W³adimira ¯abotyñskiego do walki o pañstwo ¿ydowskie
w Palestynie. Tropieni przez Brytyjczyków bojownicy w tajemnicy
przedostali siê do Polski z Palestyny w ma³ych grupach, samolota-
mi LOT, kursuj¹cymi miêdzy Hajf¹ a Warszaw¹, albo liniowcem
Polonia, który ³¹czy³ Palestynê z rumuñskim portem w Konstancy,
a stamt¹d poci¹giem do Krakowa. Poza nielicznymi wyj¹tkami
wszyscy mówili po polsku.

CIEKAWOSTKA
Z INTERNETU
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Spowolnienie gospodarcze w Polsce i na �wiecie spowo-

dowa³o, ¿e przedsiêbiorstwa, w których pracuj¹ mieszkañcy Wie-
prza znowu musia³y zwalniaæ i ograniczaæ przyjêcia pracowni-
ków. Pocz¹wszy od wrze�nia 2008 r. liczba osób bezrobotnych w
powiecie wadowickim zaczê³a znowu wzrastaæ i to w takim tem-
pie, ¿e w ci¹gu sze�ciu miesiêcy, to jest do marca 2009, liczba osób
bezrobotnych zwiêkszy³a siê o 965, czyli o 20%!
Pewn¹ ciekawostk¹ jest to, ¿e choæ liczba bezrobotnych ogó³em
wzros³a o 965, to tylko 82 osoby tj. 15% stanowi³y kobiety.
Oczywi�cie nie znaczy to, ¿e bezrobotnymi w powiecie stali siê
tylko mê¿czy�ni. Oznacza to tylko tyle, ¿e do dotychczasowych
bezrobotnych, w�ród których prawie dwie trzecie stanowi³y ko-
biety do³¹czyli g³ównie mê¿czy�ni i w�ród obecnych bezrobot-
nych liczba mê¿czyzn i kobiet bezrobotnych jest podobna.

Gmina Wieprz od 4 lat pomaga osobom bezrobotnym, a
tym, co odró¿nia j¹ od innych gmin, jest fakt, ¿e od pocz¹tku
pomaga tym najbardziej potrzebuj¹cym, tym którym najtrudniej
jest ponownie znale�æ pracê. W latach 2006-2008 Gmina realizo-
wa³a projekt �Akademia Przedsiêbiorczo�ci � rozwój alternatyw-
nych form zatrudnienia�. Od 2008 roku dzia³a jako czê�æ Gminne-
go O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Wieprzu Klub Integracji Spo-
³ecznej � jeden z pierwszych w Ma³opolsce, które powsta³y na
terenach wiejskich. W ci¹gu tych 4 lat zrealizowali�my 5 projek-
tów, pomogli�my wielu osobom ponownie znale�æ pracê oraz ³¹cz¹c
szkolenia dla bezrobotnych z mo¿liwo�ci¹ zdobywania przez nich
do�wiadczeñ i praktycznych umiejêtno�ci wykonywali�my prace
spo³ecznie u¿yteczne. Przejawem tego sposobu na pomoc bezro-
botnym jest park rekreacyjny i pla¿a nad Wieprzówk¹ w okoli-
cach boiska LKS �Orze³�.

Stworzenie parku zainspirowa³o nas, by pój�æ jeszcze dalej.
W czerwcu 2009 zosta³ opracowany projekt pn. �Utworzenie i
wsparcie dzia³alno�ci CIS w Wieprzu�. Projekt zak³ada zatrudnie-
nie socjalne w ci¹gu 24 miesiêcy 42 bezrobotnych. Zatrudnienie
socjalne jest umow¹ zawieran¹ pomiêdzy CISem a bezrobotnym,
które przewiduje, ¿e bezrobotny przez 11 miesiêcy, codziennie
spêdzaæ bêdzie 8 godzin na zajêciach organizowanych przez CIS.
Raz w tygodniu odbywaæ siê bêd¹ szkolenia �miêkkie�, czyli ta-
kie, których celem jest rozbudzenie u osoby poszukuj¹cej pracy
cech przedsiêbiorczych, postawy aktywnej oraz nauka niezbêd-
nych w codziennym ¿yciu umiejêtno�ci, a w pozosta³e dni osoba
objêta wsparciem w ramach projektu uczyæ siê bêdzie pod okiem
instruktora zawodu wikliniarza, informatyka lub budowlañca. Pro-
jekt przewiduje tak¿e wyjazdy � wycieczki, by jeszcze bardziej
zachêcaæ osoby do zmiany swojego dotychczasowego stylu ¿ycia
lub bardziej motywowaæ je do pracy, bo wiadomo � gdy siê pracu-
je, to i samemu mo¿na je�dziæ na takie w³a�nie wycieczki�

C I S  W  W I E P R Z U

Warto dodaæ, ¿e przy okazji nauki nowego zawodu bene-
ficjenci projektu wykonuj¹ baaardzo ró¿ne wyroby o zró¿nico-
wanym zastosowaniu z wikliny, które mog¹ pó�niej przekazaæ
szko³om, O�rodkom Pomocy Spo³ecznej, urzêdom oraz innym
instytucjom niedzia³aj¹cym dla zysku. Podobnie rzecz siê ma z
grup¹ informatyczn¹. Osoby ucz¹ce siê programowania i tworze-
nia stron internetowych mog¹ uczyæ siê administruj¹c stronami
internetowymi wspomnianych instytucji. Gdyby tego by³o ma³o,
grupa remontowo budowlana tak¿e nieodp³atnie mo¿e wykonaæ
remont pomieszczeñ w szko³ach, pomalowaæ �ciany lub po³o¿yæ
kafelki w o�rodku zdrowia� Je�liby jeszcze i to by³o dla kogo�
nieprzekonuj¹ce, to niech wie, ¿e grupa ta nied³ugo dysponowaæ
bêdzie sprzêtem do wykonywania poboczy i chodników. Oczy-
wi�cie nieodp³atnie!

Witold Ekielski

Ju¿ nied³ugo dla wielu mieszkañców naszej gminy nasta-
nie upragniony i od dawna oczekiwany czas wakacji. Zas³u¿ony
odpoczynek, po niemal roku �lêczenia nad zadaniami czy wypra-
cowaniami przez dzieci i m³odzie¿ jest zapewne kojarzony z re-
laksem, przyjemno�ci¹, zabaw¹, etc. Zreszt¹ sama etymologia nie
pozostawia z³udzeñ: termin wakacje pochodzi od ³aciñskiego s³o-
wa vacatio, co oznacza w dos³ownym t³umaczeniu pró¿nowanie!
No i w³a�nie tu nale¿y szukaæ �ród³a niepokoju, który powinien
zago�ciæ w sercach rodziców beztroskich ma³olatów, maj¹cych
teraz mnóstwo czasu wolnego.

Jak wiadomo natura horret vacuum (natura nie znosi pró¿-
ni). Tym bardziej natura m³odego cz³owieka, pe³nego energii i po-

mys³ów, nie jest w stanie znie�æ pró¿ni, która powstaje, gdy wszel-
kie obowi¹zki szkolne znikaj¹ nagle, jak za dotkniêciem czaro-
dziejskiej ró¿d¿ki. Za to, czym ta pustka zostanie zape³niona,
odpowiadamy w du¿ej mierze my - doro�li.

O ile w trakcie roku szkolnego rodzice mog¹ zrzuciæ winê
za pora¿ki wychowawcze swoich dzieci na szko³ê czy wycho-
wawców, o tyle okres wakacji nie daje ju¿ tej mo¿liwo�ci. A zagro-
¿eñ, które czyhaj¹ na nasze pociechy jest w tym czasie szczegól-
nie du¿o. Wyj¹tkowo brzemienne w skutkach mo¿e byæ siêganie
przez dzieci i m³odzie¿ po ró¿nego rodzaju u¿ywki � alkohol,
tytoñ, narkotyki.

W tym miejscu pragnê przedstawiæ pewn¹ koncepcjê wy-

Wakacje - czas rado�ci, czas zagro¿eñ

Zdjêcia z konferencji dotycz¹cej zagadnieñ ekonomii
spo³ecznej zorganizowanej 29 marca 2010 w GOK w Wieprzu.
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chowawcz¹, promowan¹ przez specjalistów z zakresu walki z
uzale¿nieniami. W fachowej literaturze (g³ównie anglojêzycznej)
nazywa siê j¹ wychowaniem prewencyjnym i tak naprawdê jest
nie tyle wytworem my�lenia spekulacyjnego, co przede wszyst-
kim skutecznym lekarstwem chroni¹cym dziecko przed popad-
niêciem w niewolê alkoholizmu czy narkomanii.

Zreszt¹ sama koncepcja nie jest taka nowa, bo ju¿ w XIX
wieku skutecznie stosowa³ j¹ w swoim systemie wychowawczym
�wiêty Jan Bosko. Jego metoda wymaga³a szczególnie du¿o od
wychowawcy. Musia³ on bowiem po�wiêciæ wychowankom wy-
j¹tkowo du¿o czasu i uwagi. Wychowawca mia³ byæ przede
wszystkim przyjacielem dla swoich podopiecznych. Nie inaczej
ma siê sprawa ze wspó³czesnym wychowaniem prewencyjnym.
Badania dowiod³y, ¿e jednym z najsilniejszych czynników chro-
ni¹cych m³odego cz³owieka przed siêganiem po ró¿nego rodzaju
u¿ywki jest silna wiê� z rodzicami. Wiê� ta musi cechowaæ siê
wzajemnym szacunkiem oraz zrozumieniem, ¿e dziecko to nie
jest taki �mniejszy� doros³y, ale zupe³nie odmienna osoba, posia-
daj¹ca w³asny system warto�ci, w³asne cele i pragnienia. Jednak
zawsze trzeba mieæ na uwadze, ¿e nie potrafi ono czêsto rozró¿-
niæ rzeczy po¿ytecznych od szkodliwych.

Dobre kontakty miedzy rodzicami i dzieæmi rodz¹ w dziec-
ku poczucie bezpieczeñstwa i emocjonaln¹ stabilno�æ. Z drugiej
strony brak wiêzi emocjonalnej, rozpad rodziny, d³ugotrwa³e kon-
flikty w rodzinie s¹ czynnikiem ryzyka problemów m³odzie¿y z
substancjami psychoaktywnymi. Oczywi�cie nie jest tak, ¿e same
tylko dobre relacje dziecka z rodzicami s¹ w stanie uchroniæ je
przed zagro¿eniem siêgniêcia po ró¿nego rodzaju u¿ywki, badania
socjologiczne wykaza³y jednak, ¿e s¹ one istotnym czynnikiem
zmniejszaj¹cym prawdopodobieñstwo, ¿e dziecko bêdzie próbo-
waæ alkoholu czy narkotyków.

Wychowanie prewencyjne, które zapobiega zachowaniom
destrukcyjnym u dziecka, poza wiêzi¹ z rodzicami, opiera siê na
budowaniu u niego zdrowego poczucia w³asnej warto�ci. Pamiê-
tajmy wiêc, ¿e pochwa³a, wyrazy akceptacji oraz duma z osi¹-
gniêæ dziecka buduj¹ jego poczucie w³asnej warto�ci. Natomiast
nieuzasadniona nagana oraz zawstydzaj¹ca krytyka niszcz¹ je.
Je�li wymagamy od naszego dziecka, by trzyma³o siê z dala od

wszelkiego rodzaju u¿ywek, nauczmy siê najpierw dostrzegaæ
osi¹gniêcia naszych dzieci i dawaæ im jasne wyrazy aprobaty oraz
dumy z ich godnego postêpowania. Jednym s³owem wymagajmy
od dzieci, ale przede wszystkim te¿ od siebie!

Styl wychowania oparty na konkretnych zasadach i uza-
sadnionych wymaganiach, z wyra�nym podzia³em ról w rodzinie
daje dziecku poczucie bezpieczeñstwa. Nastolatki, które maj¹ po-
czucie wiêzi rodzinnych nie lekcewa¿¹ oczekiwañ rodziców, ale te
musz¹ byæ jasno sformu³owane. Pamiêtajmy, ¿e w ka¿dym dzia³a-
niu rodzica wa¿na jest konsekwencja � je�li ustalimy wspólnie z
dzieckiem jakie� zasady, wymagajmy, aby by³y one zawsze i bez-
wzglêdnie przestrzegane.

Równie istotna jest te¿ mo¿liwo�æ realizowania przez
m³odych ludzi ich zainteresowañ. Je¿eli dziecko gra w pi³kê, malu-
je, tañczy, czy zajmuje siê w czasie wolnym jak¹� inn¹ aktywno-
�ci¹ i czerpie z tego satysfakcjê, nie potrzebuje do poprawy na-
stroju ¿adnych substancji psychoaktywnych, gdy¿ zadowolenie
daje mu sama ta aktywno�æ. Dodatkowo, je�li jest dobre w tym, co
robi i kto� potrafi to doceniæ, jego samoocena znacz¹co wzrasta.
Nabiera ono te¿ jeszcze wiêkszej motywacji do æwiczenia umie-
jêtno�ci, dziêki którym zdoby³o uznanie otoczenia.

Rola rodzica polega wiêc na codziennym kroczeniu obok
m³odego cz³owieka, wspieraniu go, motywowaniu � jednak w ¿ad-
nym wypadku nie na decydowaniu za niego. Rodzic ma pomóc
odkryæ ukryte talenty, które ka¿de dziecko posiada, jednak, które
z nich nale¿y rozwijaæ, dziecko powinno zadecydowaæ samo.
Rodzic ma za zadanie zapewniæ mo¿liwo�æ ich rozwoju, wskazaæ
konsekwencje obranej drogi i czuwaæ, by by³a to droga w³a�ciwa.
I w tym miejscu wracamy do wstêpnych rozwa¿añ. Otó¿ pod-
kre�lmy raz jeszcze, ¿e to w³a�nie doro�li odpowiadaj¹ za zago-
spodarowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y. Motywujmy wiêc
m³odzie¿ do tego, by znalaz³a sobie w okresie wakacji jakie� kon-
struktywne zajêcia. Sami te¿ starajmy siê spêdzaæ czas z naszymi
dzieæmi. Wspólny wypad w góry, jazda na rowerze czy weekend
nad wod¹ przez to, ¿e buduje nasze relacje z dzieæmi, chroni je
przed pokus¹ siêgania po u¿ywki. Bo nic tak nie pcha m³odzie¿y
w szpony uzale¿nieñ jak nuda!

                                                                     JC

KKP w Tanzanii

Zjednoczona Republika Tanzanii to pañ-
stwo po³o¿one w �rodkowo-wschodniej Afryce �
tam w³a�nie 9.04.2010r. �zabra³� nas Grzegorz
Krupnik.

Tanzania jest jednym z biedniejszych
krajów afrykañskiego kontynentu, mimo ¿e wy-
dobywa siê tam m.in. diamenty, rubiny, szafiry i
z³oto, to jednak podstaw¹ gospodarki jest rolnic-
two, a do g³ównych upraw nale¿¹: kawa, herbata,
bawe³na, go�dziki i sizal � w³ókno wykorzysty-
wane do produkcji lin i sznurów.

Tanzania najbardziej jednak s³ynie ze
swych walorów turystycznych. To w³a�nie na
jej terenie znajduje siê najwy¿szy, pokryty wiecz-
nym �niegiem, szczyt Afryki � Kilimand¿aro,

Klub Kulinarnego Podró¿nika

Z pamiêtnika uczestnika Klubu Kulinarnego Podró¿nika�

WIEPRZ
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Dnia 14 maja odby³o siê kolejne spotkanie Klubu Kulinar-
nego Podró¿nika. Tym razem prelekcja dotyczy³a Rzymu. Jest to
miasto z histori¹ tysiêcy lat - chwilami chwa³y i momentami upad-
ków. Miasto pe³ne ruin antycznych zarazem miasto zawieraj¹ce
w sobie Watykan � siedzibê papie¿y. Wszystkie atrakcje mo¿na
znale�æ na legendarnych siedmiu wzgórzach, choæ tak naprawdê
obecnie Rzym jest ogromn¹ aglomeracj¹, któr¹ ciê¿ko przejechaæ z
powodu korków ulicznych. Turystom ¿ycie u³atwia szybkie i
stosunkowo tanie metro. Wycieczka do Rzymu kojarzy siê z luk-
susowym wyjazdem, na który mog¹ pozwoliæ sobie ludzie za-
mo¿ni. W rzeczywisto�ci tanie linie lotnicze oferuj¹ przeloty z
Polski za oko³o 300z³ w obie strony, hotel kosztuje oko³o 10 euro,
czyli 40 z³ a za kawa³ek pizzy p³aci siê oko³o 2 euro, czyli 8
z³otych. Tury�ci za 25 euro mog¹ zakupiæ 3 dniow¹ kartê, która
umo¿liwia nielimitowane przejazdy transportem miejskim oraz
wej�cie bezp³atne do 2 muzeów. Najpopularniejsze jest oczywi-
�cie Koloseum i Forum Romanum oraz najstarsze na �wiecie -
Muzeum Kapitoliñskie.

KKP w Rzymie

(którego, niestety, pan Grzegorz nie zdoby³, choæ niewiele mu
zabrak³o), najd³u¿sze s³odkowodne i drugie pod wzglêdem g³êbo-
ko�ci, jezioro �wiata - Tanganika, a tak¿e wiele rezerwatów i par-
ków narodowych, niejednokrotnie wpisanych na listê �wiatowego
dziedzictwa UNESCO. To tutaj ¿yje mnóstwo zwierz¹t, np.: an-
tylopy, zebry, ¿yrafy, bawo³y, s³onie, lwy, lamparty i mo¿na
wybraæ siê na wspania³e safari � oczywi�cie z aparatem fotogra-
ficznym.

Jednymi z mieszkañców Tanzanii s¹ Masajowie prowa-
dz¹cy koczowniczy tryb ¿ycia, charakteryzuj¹cy siê barwnymi
ubiorami, przewa¿nie w kolorze czerwonym, lecz równie¿ tym,

¿e przek³uwaj¹ i rozci¹gaj¹ sobie uszy, do tego tañcz¹ skacz¹c.
Pan prelegent, oprócz wspania³ych zdjêæ i opowie�ci, uraczy³ nas
równie¿ krótk¹ lekcj¹ suahili � drugiego obok angielskiego oficjal-
nego jêzyka u¿ywanego w Tanzanii. Ka¿dy z nas na pewno ogl¹-
da³ film pt. �Król Lew�. Imiona bohaterów tego filmu maj¹ swoje
znaczenie w jêzyku suahili i tak Simba oznacza lwa, Pumba �
zakurzony, a hakuna matata � nie ma problemu!

Zwieñczeniem spotkania by³y przepyszne potrawy przy-
gotowane przez firmê �Marwex�: mchicha i makubi z ry¿em oraz
sma¿one banany. Jak zwykle sponsorowane przez Bank Spó³-
dzielczy w Andrychowie.

SA

Naszym prelegentem, który oczarowa³ wszystkich wiedz¹
na temat wiecznego miasta by³ pan Marek Ma³ysa. Wszyscy s³u-
chali bardzo uwa¿nie, bo historie by³y niezwyk³e.

Jak to bywa w KKP, by³ i element kulinarny w postaci
pizzy. Na zakoñczenie, jak zawsze, odby³ siê konkurs, a nagrod¹
by³ s³odki upominek. Za piêkne opowiadanie naszemu prelegen-
towi podziêkowali�my wielkimi brawami.

WIEPRZ

Wiersze Mieczys³awa Putka

�w. Józef

�liczna ju¿ tchnie z dala wiosna,
Wysy³a na przód ptasz¹t gromady,
Ju¿ wnet zabrzmi pastusza piosenka radosna,
Ujrzysz piêkne krzewy, kwiaty, wiosny parady.

Przylecia³y �liczne ptaszki,
Zakwit³y ju¿ przylaszczki,
�A gdy na �w. Józefa bociek przybêdzie,
Nie zobaczysz �niegu, bo go ju¿ nie bêdzie.

Nadszed³ w �w. Józefa uroczy dzieñ,
Na wie¿y ozwa³ siê dzwon,
I p³ynie w dal monotonnie; dzieñ w dzieñ
Gin¹c w dali ten prze�liczny jego ton.
O³tarz patrona rodzin zastrojony w ko�ciele,
To¿ to dzi� Jego �wiêto � spieszy ludzi wiele,
A na polu s³ychaæ ptasz¹t ró¿nych zew,
To dzieñ, w którym zawita³ nam �w. Józef.

Dnia 19 III 1944 r.

Czerwiec

Ciep³y wietrzyk z dali wieje,
A tu wszystko czerwienieje,
Kwiaty, wi�nie z drzew.

Na morzu usch³y wód odmêty,
Ruszy³y �mielej wycieczkowe okrêty,
W�ród krzyku mew.

Ko³o wsi, na ³¹kach,
�wr¹� sianokosy, przy kos d�wiêkach,
A tu¿ s³ychaæ kuku³ki zew.

Skoñczy³a siê szko³a � s¹ wakacyjne dni,
I zda siê, ¿e cz³owiek o wszystkim �ni,
Parno � pachnie ró¿y krzew.

To s¹ piêkno�ci Czerwca,
Od czerwonych kwiatów mieni siê wypuk³o�æ kobierca
- s³ychaæ wszêdzie radosny �piew!

Dnia 1 VI 1944 r.
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Kredyt konsumpcyjny NA USUWANIE
SKUTKÓW POWODZI
- pozwoli Ci na usuniêcie szkód powsta-
³ych wskutek tegorocznej powodzi,
- a je�li dodatkowo planowa³e� jaki� ma³y
remont to kredyt ten umo¿liwia sfinanso-
wanie dodatkowych wydatków,
- to równie¿ mi³a i profesjonalna obs³uga
wykwalifikowanych doradców banko-
wych,
- to kredyt na miarê potrzeb i mo¿liwo�ci
wymagaj¹cych jako�ci klientów.
DLA KOGO?
Kredyt konsumpcyjny NA USUWANIE
SKUTKÓW POWODZI przeznaczony
jest dla osób fizycznych posiadaj¹cych
zdolno�æ do czynno�ci prawnych, maj¹-
cych sta³e miejsce zamieszkania na terenie
Polski, posiadaj¹cych zdolno�æ kredytow¹
przy równoczesnym ustanowieniu praw-
nego zabezpieczenia zwrotu nale¿no�ci
Banku z tytu³u kredytu oraz uregulowany
stosunek do s³u¿by wojskowej.
Kredytobiorcami mog¹ byæ osoby samot-
ne b¹d� pozostaj¹ce w zwi¹zkach ma³¿eñ-
skich (wymagana zgoda wspó³ma³¿onka),
które posiadaj¹ lub za³o¿¹ ROR lub rachu-
nek bie¿¹cy dla rolników w BS w Andry-
chowie.
WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU

1. Wysoko�æ kredytu � do 80 000
z³, przy czym kwota kredytu nie mo¿e
przekraczaæ 2-krotno�ci kwoty wynikaj¹-
cej z oszacowania szkód wyrz¹dzonych
przez powód�, a minimalna kwota kredy-
tu wynosi 500 z³

2. Okres sp³aty do 8 lat
3. Oprocentowanie zmienne:

1)10,90% w stosunku rocznym dla klien-
tów zaci¹gaj¹cych kredyt do wysoko�ci
oszacowanych szkód wyrz¹dzonych przez
powód�
2)14,90% w stosunku rocznym dla
klientów zaci¹gaj¹cych kredyt powy-
¿ej wysoko�ci oszacowanych szkód
wyrz¹dzonych przez powód� (nie
wiêcej ni¿ 2-krotno�æ kwoty wynika-
j¹cej z oszacowania szkód wyrz¹dzo-
nych przez powód�)
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocen-

Kredyt konsumpcyjny
NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

towania uzale¿niona jest od
kwot prowizji i kredytu oraz
okresu sp³aty - 11,46% dla kre-
dytu 5.000 z³ z okresem sp³aty
24 miesi¹ce, z oprocentowaniem
10,90% w skali roku.

4. Op³ata przygotowaw-
cza � brak

5. Prowizja za udzielenie
kredytu:
1)0% kwoty kredytu - dla klien-
tów zaci¹gaj¹cych kredyt do
wysoko�ci oszacowanych
szkód wyrz¹dzonych przez po-

wód�;
2)3% kwoty kredytu � pozostali klienci.

6. Zabezpieczenie kredytu:
1)w ka¿dym przypadku weksel in blanco
oraz deklaracja sp³aty kredytu z rachunku
oszczêdno�ciowo � rozliczeniowego lub
rachunku rozliczeniowego bie¿¹cego dla
rolników prowadzonego w BS w Andry-
chowie w formie sta³ego zlecenia z rachun-
ku,
2)w przypadku klientów pozostaj¹cych w
zwi¹zku ma³¿eñskim wymagana jest zgo-
da wspó³ma³¿onka,
3)kredyty do 30 000 z³:
a)bez dodatkowego zabezpieczenia mog¹
uzyskaæ klienci posiadaj¹cy wiarygodno�æ
kredytow¹ rozumian¹ jako rzeteln¹ obs³u-
gê dotychczasowych zobowi¹zañ z tytu³u
zaci¹gniêtych kredytów, porêczeñ i innych
zobowi¹zañ kredytowych;
b)z 1 porêczycielem (porêczenie wg pra-
wa cywilnego) mog¹ uzyskaæ pozostali
klienci, nie posiadaj¹cy historii kredytowej;
4)kredyty powy¿ej 30 000 z³:
a)z 1 porêczycielem (porêczenie wg pra-
wa cywilnego) mog¹ uzyskaæ klienci po-
siadaj¹cy wiarygodno�æ kredytow¹ rozu-
mian¹ jako rzeteln¹ obs³ugê dotychczaso-
wych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów, porêczeñ i innych zobowi¹zañ
kredytowych;
b)z 2 porêczycielami (porêczenie wg pra-
wa cywilnego) mog¹ uzyskaæ pozostali
klienci, nie posiadaj¹cy historii kredytowej;
W zamian za zabezpieczenie wymienione
w pkt 6 3) i 4), mo¿na stosowaæ inne for-
my zabezpieczeñ okre�lone w Regulami-
nie udzielania kredytów konsumpcyjnych
dla osób fizycznych w Banku Spó³dziel-
czym w Andrychowie zgodnie z Instrukcj¹
prawnych form zabezpieczeñ kredytów.

7. Warunek dodatkowy
1)Klienci zaci¹gaj¹cy kredyt do 30 000 z³,
sk³adaj¹ samodzielnie sporz¹dzony kosz-
torys szkód wyrz¹dzonych przez powód�.
Powstanie szkody wskutek powodzi we-
ryfikowane jest przez pracownika Banku.
2)Klienci zaci¹gaj¹cy kredyt powy¿ej
30 000 z³, sk³adaj¹ samodzielnie sporz¹-
dzony kosztorys szkód wyrz¹dzonych
przez powód� wraz z potwierdzeniem
powstania szkody w wyniku powodzi
wydanym przez Gminê, lub kosztorys
szkód wyrz¹dzonych przez powód� wy-
dany przez Gminê.
3)Klienci spe³niaj¹cy warunki do uzyska-
nia kredytu bez dodatkowego zabezpiecze-
nia (patrz pkt. 6 3) ust. a), posiadaj¹cy
rachunek ROR lub rachunek bie¿¹cy dla
rolników od minimum 6 miesiêcy z zareje-
strowanym sta³ym wp³ywem z tytu³u
wynagrodzenia/renty/emerytury, wniosku-
j¹cy o kredyt do wysoko�ci oszacowanych
szkód wyrz¹dzonych przez powód�, nie
wiêcej ni¿ 30 000 z³, sk³adaj¹ o�wiadcze-
nia o zarobkach.
W przypadkach budz¹cych w¹tpliwo�ci
za�wiadczenie o zarobkach mo¿e byæ wy-
magane.
4)W indywidualnych przypadkach Zarz¹d
Banku mo¿e odst¹piæ od wymaganego za-
bezpieczenia

8. Sp³ata rat bêdzie nastêpowaæ  w
ratach równych kapita³owo � odsetkowych
(metoda annuitetowa).
KORZY�CI
Doskona³e warunki kredytowania:
- brak kwoty minimalnej;
- maksymalna dostêpna kwota to a¿ 80 000
z³;
- brak op³aty przygotowawczej;
- 0% prowizji � przy udzielaniu kredytu
do wysoko�ci oszacowanych szkód;
- oprocentowanie kredytu to zaledwie
10,90% � przy udzielaniu kredytu do wy-
soko�ci oszacowanych szkód;
- d³ugi okres kredytowania � do 8 lat;
- minimum formalno�ci � kredyt do 30 000
z³ mo¿esz uzyskaæ na podstawie samo-
dzielnie wype³nionego kosztorysu;

Kredyt konsumpcyjny
NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI
- wstêpna decyzja kredytowa w momencie
sk³adania wniosku;
- mo¿liwo�æ wykupienia ubezpieczenia na
¿ycie i na wypadek utraty pracy.
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Pielegnacja paznokci po sztucznym modelowaniu
    Niezwykle popularna w ostatnich latach sta³a siê us³uga przed³u¿ania paznokci.
Sztuczne modelowanie metod¹ ¿elow¹ lub akrylow¹ w du¿ej mierze wynika z braku mo¿liwo�ci �za-
puszczenia� ³adnej, naturalnej p³ytki paznokcia, co mo¿e wynikaæ z ró¿nych przyczyn: genetycznych,
farmakologicznych, czy po prostu z braku czasu lub niewiedzy o odpowiedniej pielêgnacji.
    Wygoda, jak¹ zapewniaj¹ nam sztucznie przed³u¿one paznokcie, nie oznacza jednak braku potrzeby
dbania o nie. Paznokcie sztucznie modelowane równie¿ trzeba systematycznie pielêgnowaæ, by nie
doprowadziæ do ich wysuszenia. Nale¿y codziennie wcieraæ oliwkê w paznokcie i okolicê skórek,
zmywaj¹c lakier, u¿ywaæ zmywaczy bez acetonu, a przed pomalowaniem lakierem kolorowym na³o¿yæ
podk³ad, by nie doprowadziæ do przebarwieñ. Sztuczne paznokcie, tak samo jak naturalne, nie lubi¹
d³ugiego moczenia w wodzie i detergentów zawartych w �rodkach czysto�ci, dlatego podczas prac
domowych warto pamiêtaæ o zabezpieczeniu d³oni rêkawiczkami.
�rednio raz na trzy tygodnie musimy udaæ siê na tak zwany zabieg uzupe³niaj¹cy. Niezale¿nie od
metody przed³u¿ania paznokci (¿elowej, akrylowej), zawsze dochodzi do ingerencji w p³ytkê paznok-
cia. Dlatego nale¿y pamiêtaæ, ¿e nieumiejêtna aplikacja preparatów lub stosowanie zbyt ostrych narzê-
dzi (frezarki, pilniki gruboziarniste) mog¹ uszkodziæ p³ytkê paznokcia.
Paznokci modelowanych nie powinno siê zdejmowaæ podczas jednego zabiegu. Powinny one stopnio-
wo zrastaæ siê z naturaln¹ p³ytk¹ paznokcia. W tym czasie wskazane jest u¿ywanie produktów, które
od¿ywi¹ i pobudz¹ zniszczony obszar oraz zatrzymaj¹ w nim niezbêdn¹ wilgoæ. Te zadania spe³niaj¹
preparaty bogate w proteiny, wapñ i witaminy. W zestawie witamin nie mo¿e zabrakn¹æ tych z grupy
B- zw³aszcza biotyny. Wspó³dzia³aj¹ one z witaminami C oraz E w budowaniu keratyny i innych bia³ek
potrzebnych do wzmocnienia paznokci, a zw³aszcza w odzyskaniu naturalnego blasku p³ytki paznok-
ciowej. Witaminy C i E wzmacniaj¹ te¿ odporno�æ i pomagaj¹ walczyæ z ewentualnymi zaka¿eniami,
które mog¹ atakowaæ miêkkie, os³abione tipsami paznokcie. Os³abiona p³ytka powinna zrosn¹æ siê w
pe³ni (2-3 miesi¹ce), powinni�my wiêc uzbroiæ siê w cierpliwo�æ. Paznokcie po tipsach wspomog¹
wykonane w gabinetach kosmetycznych zabiegi pielêgnacyjne, jak na przyk³ad manicure na ciep³o.
W warunkach domowych mo¿emy sobie zafundowaæ k¹piel w ciep³ej oliwie z dodatkiem soku z

cytryny. Zawarte w oliwie nienasycone kwasy t³uszczowe dobrze od¿ywi¹ paznokcie i zapobiegn¹ ich ³amaniu. Zadbajmy równie¿ o
macierz paznokcia - to ona produkuje keratynê, z której paznokcie s¹ zbudowane - systematycznie wcieraj¹c w ni¹ oliwkê pielêgnacyjn¹,
zawieraj¹c¹ sk³adniki naturalne. Ich bogata kompozycja od¿ywi i
nawil¿y paznokcie oraz tkankê miêkk¹. Codzienny masa¿ okolic
macierzy paznokcia eliminuje potrzebê wycinania skórek oraz wspo-
maga zdrowy wzrost p³ytki paznokciowej.
     Pamiêtajmy, ¿e paznokcie maja zdolno�æ do regeneracji, ale trzeba
im w tym pomóc.
Nale¿y zadbaæ, ¿eby wyrasta³y zdrowe ju¿ od �korzenia�. Korzyst-
nie wp³yn¹ na nie kremy, od¿ywki, a tak¿e diety i suplementy. Tylko
systematyczna pielêgnacja mo¿e przynie�æ zadawalaj¹ce efekty, a
zabiegi w gabinecie musz¹ byæ poparte dalsz¹, codzienn¹ pielêgnacj¹
domow¹.

Danuta Gumulak
Kosmetyczka

S P O R T

Wiosna nie oszczêdza pi³karzy w
roku 2010. W fantastycznym stylu rozpo-
czêli rundê rewan¿ow¹ pi³karze A-klaso-
wego Or³a Wieprz. Bilans bramkowy 9:0
w dwóch meczach robi wra¿enie(wyjaz-
dowa wygrana w Roczynach 4:0 i zwyciê-
stwo 5:0 z Olimpi¹ Chocznia).
Mecz z Olimpi¹ Chocznia przebiega³ ca³-
kowicie pod dyktando gospodarzy. W 20�
gro�ny strza³ odda³ Krupnik, pi³ka po jego
uderzeniu przelecia³a nad poprzeczk¹. W
chwilê pó�niej po podaniu Stachury w do-

Pi³karskich k³opotów ci¹g dalszy
brej sytuacji znalaz³ siê Wajdzik, próbowa³
odegraæ do nadbiegaj¹cego Polaka, lecz szyb-
szy okaza³ siê bramkarz. 30 minuta to ko-
lejna zmarnowana przez Krupnika wy-
�mienita okazja. Wajdzik zgra³ mu pi³kê w
polu karnym, a popularny �Bu³a� maj¹c
przed sob¹ tylko pust¹ bramkê fatalnie
chybi³ z 5 metrów. W 37 minucie pi³ka po
raz pierwszy znalaz³a siê w siatce. Nieste-
ty, sêdzia gola nie uzna³, gdy¿ dopatrzy³
siê zagrania rêk¹ przy uderzeniu Krzana-
ka. Pod koniec pierwszej po³owy swoj¹

sytuacjê mieli go�cie, po uderzeniu zza pola
karnego ³adn¹ interwencj¹ popisa³ siê Wan-
dor. Przebieg I po³owy nie zapowiada³ tak
wielkiego pogromu, którego byli�my
�wiadkami w II czê�ci meczu. Niewiele
czasu up³ynê³o od pierwszego gwizdka
sêdziego po przerwie a Orze³ ju¿ prowa-
dzi³ 1:0. Po akcji lew¹ stron¹ jeden z za-
wodników Or³a pos³a³ p³askie do�rodko-
wanie w pole karne, tam w prostej wyda-
wa³oby siê sytuacji b³¹d pope³ni³ s³abo
dysponowany tego dnia bramkarz go�ci,
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jego próba chwytu pi³ki zakoñczy³a siê nie-
powodzeniem, pi³ka odbi³a siê od zasko-
czonego takim obrotem sprawy stopera i
ku rozpaczy graczy Olimpii wpad³a do siat-
ki. 57 minuta to cios numer dwa zadany
przez zawodników z Wieprza. Na d³ugi
wykop zdecydowa³ siê Marcin Wandor,
pi³kê w polu karnym go�ci tr¹ci³ tylko g³ow¹
Stachura i mieli�my 2:0. Na 3:0 podwy¿-
szy³ niespe³na 5 minut pó�niej Kulawiak.
Futbolówkê na prawej stronie otrzyma³
Polak, �podjecha³� z ni¹ kilka metrów po
czym pos³a³ podanie w �rodek pola karne-
go obok bezradnego bramkarza Choczni a
tam na pi³kê czeka³ ju¿ wspomniany wcze-
�niej Wojciech Kulawiak i tylko dope³ni³
formalno�ci. Przy jednej z nielicznych sy-
tuacji go�ci w 75 minucie w niegro�nej sy-
tuacji Wandor ³api¹c pi³kê pope³ni³ b³¹d i
ratuj¹c siê wybiciem nog¹ wyekspediowa³
futbolówkê g³êboko na po³owê przeciwni-
ka tam znakomicie znalaz³ siê Tomasz Krok
i ze stoickim spokojem przelobowa³ stoj¹-
cego na 6 metrze goalkeepera z Choczni.
Koñcowy wynik ustali³ w 79� Walczak
strza³em z rzutu karnego podyktowanego
po faulu na Kulawiaku.
Niestety, rozpêdzonego Or³a nie po-
wstrzyma³ ¿aden z przeciwników, a ¿a³o-
ba narodowa po katastrofie prezydenckie-
go TU � 154. I wywo³ana ni¹ dwutygo-
dniowa przerwa w rozgrywkach sprawi³a,
¿e pi³karze Or³a gdzie� zatracili skutecz-
no�æ w obronie co dobitnie przedstawia ilo�æ
straconych bramek w meczach numer 3 i 4
na wiosnê. Pora¿ka 3:6  w Stroniu i remis
4:4 ze Stanis³awiank¹ Stanis³aw Dolny
ukazuj¹, ¿e na meczach Or³a nie mo¿na
narzekaæ na nudê.
Orze³ tylko zremisowa³ z Stanis³awiem,
mo¿na powiedzieæ, ¿e na w³asne ¿yczenie.
Prowadz¹c ju¿ 2:0 na pó³metku rywaliza-
cji, dali sobie wbiæ a¿ 4 gole i ostatecznie
mo¿na na konto Or³a dopisaæ tylko jeden
punkt. Prawdziwy horror w koñcówce me-
czu zakoñczy³ siê umiarkowanym happy-
endem. Umiarkowanym, poniewa¿ przy
prowadzeniu 3:2 wieprzowianie stracili 2
bramki i to oni musieli goniæ wynik co uda-
³o siê w 88 minucie za spraw¹ Krzanaka.
Pocz¹tek meczu to lekka przewaga Or³a,
go�cie wydawali siê zagubieni na niewiel-
kim rozmiarami boisku w Wieprzu. Orze³
opiera³ swoj¹ grê na prostopad³ych poda-
niach w kierunku napastników i po jed-

nym z takich
podañ urwa³ siê
Dyrcz, wpad³ w
pole karne i
p r z y t r z y m y -
wany za koszul-
kê upad³ w �16�
a sêdziemu nie
pozosta³o nic
innego jak naka-
zaæ wykonanie
jedenastki, któr¹
w pewny spo-
sób zamieni³ na
bramkê Stok³osa
otwieraj¹c wy-
nik meczu. Na
2:0 podwy¿-
szy³ w ostatniej
minucie pierw-
szej po³owy
Dyrcz mocnym
strza³em z 12
metrów. Po 8
minutach drugiej
po³owy Orze³
ju¿ tylko remi-
sowa³ 2:2. Proste
b³êdy w obronie
zadecydowa³y o
szybkiej utracie
dwóch bramek.
W 65 minucie
Orze³ znów wy-
szed³ na prowa-
dzenie, Wajdzik
znakomicie przyj¹³ pi³kê na 16 metrze i
uderzy³ z powietrza, zmierzaj¹c¹ do bram-
ki futbolówkê odbi³ przed siebie bramkarz
a tam czeka³ ju¿ Polak, który skuteczn¹
dobitk¹ podwy¿szy³ stan meczu. Nieste-
ty pocz¹tek drugiej po³owy niczego nie na-
uczy³ pi³karzy Or³a. Ponownie w krótkim
czasie dali sobie wbiæ dwa gole i na 5 minut
przed koñcem meczu wynik brzmia³ 4:3 na
korzy�æ go�ci. Remis w ostatniej minucie
uratowa³ Krzanak strza³em g³ow¹, po do-
�rodkowaniu Kroka z rzutu ro¿nego.
Po rozegraniu tych dwóch meczy (¯arek
Stronie, Stanis³awianka Stanis³aw)  byli�my
�wiadkami kolejnej przerwy w rozgryw-
kach. Tym razem szyki pi³karzom pokrzy-
¿owa³a kapry�na pogoda. Nieustaj¹ce desz-
cze zamieni³y boiska w nienadaj¹ce siê do
gry bagna. W niedzielê 23 maja mimo braku

wyra�nej poprawy w pogodzie, pi³karze
A-klasowych klubów wybiegli na przesi¹k-
niête wod¹ murawy. Orze³ uda³ siê do Bia³-
ki aby tam walczyæ o kolejne ligowe punk-
ty. Niestety graczom z Wieprza nie uda³o
siê wywie�æ spod Makowa Podhalañskie-
go pe³nej puli. Komplet punktów �odje-
cha³� wieprzowianom w 94 minucie me-
czu, kiedy to desperackim strza³em bia³-
czanie wyrównali stan meczu na 3:3. Bram-
ki w tym meczu strzelali dla Or³a kolejno:
Dyrcz, Krzanak i Wajdzik.
Miejmy nadziejê, ¿e pi³karskie rozgrywki
wreszcie nabior¹ tempa, a pi³karze bêd¹
mieli mo¿liwo�æ regularnego wybiegania na
boiska. Zawodnikom Or³a jak i innym ze-
spo³om z naszej gminy ¿yczymy jak naj-
wiêkszej ilo�ci zdobytych punktów oraz
satysfakcji z gry.

qbek

30.04.2010 roku dru¿yna z Giera³-
towic w sk³adzie: Bartosz Wieczorek �
kapitan, Pawe³ Jarosz i Piotr Kobiela poje-
cha³a do Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Wieprzu na fina³ powiatowy Ogól-
nopolskiego Konkursu BRD. W pierw-
szym etapie w tych zawodach wystêpo-
wa³y dwie konkurencje: pisanie testu o bez-
pieczeñstwie ruchu drogowego i tor prze-

OGÓLNOPOLSKI KONKURS BRD
szkód, który nale¿a³o przejechaæ na rowe-
rze. W finale powiatowym dosz³y jeszcze
dwie dyscypliny: pierwsza pomoc i jazda
po �miasteczku�, maj¹ca na celu zachowa-
nie zasad ruchu drogowego.

Gdy przybyli�my do szko³y mie-
li�my mieszane uczucia, ale postanowili-
�my siê nie denerwowaæ, nawet je�li pój-
dzie bardzo �le. Test by³ trudny. Miêdzy

konkurencjami nie podawano wyników.
Mo¿e to nawet dobrze, gdy¿ dodatkowy
stres by³by zbêdny, wiêc przygotowywa-
li�my siê do �pierwszej pomocy�, dziedzi-
ny dla nas trochê nieznanej. Do tej dyscy-
pliny by³ wylosowany jeden zawodnik,
Piotr Kobiela, który mia³ zabanda¿owaæ
palec. Zrobi³ to prawie bezb³êdnie, wiêc
podnie�li�my g³owy do góry. Po chwili by³
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tor przeszkód, który okaza³ siê najtrud-
niejszym wyzwaniem ze wszystkich kon-
kurencji. Przyst¹pili�my do tego z ogrom-
nym spokojem i opanowaniem i próbowa-
li�my uzyskaæ jak najlepszy wynik. Po-
sz³o nam ca³kiem nie�le, lecz pozosta³a nam
jeszcze jedna najciekawsza dyscyplina,
czyli jazda po miasteczku. W tej konku-
rencji posz³o nam �rednio, lecz zgodnie z
nasz¹ zasad¹, nie denerwowali�my siê i
czekali�my na og³oszenie wyników. W koñ-
cu u�miechniêty policjant og³osi³ wyniki i
okaza³o siê, i¿ uplasowali�my siê na 7 z 8
miejsc. Byli�my zadowoleni, bowiem sam
udzia³ w tym konkursie da³ nam ogromn¹
satysfakcjê. Ka¿dy zawodnik dosta³ nagro-
dy: plecak i pi³kê do siatkówki, które my
w du¿ej mierze zawdziêczamy pani mgr
Lucynie Kurek, która nas przygotowywa-
³a do konkursu BRD. My�lê, i¿ byæ za-
wodnikiem dru¿yny w tym konkursie to
naprawdê �wietna sprawa, jednak¿e trze-
ba byæ �wiadomym intensywnych trenin-
gów.

Bartosz Wieczorek
Klasa VI

NASZ GMINA RATUJE
W POWIECIE

W dniu 14 kwietnia bie¿¹cego roku
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gie-
ra³towicach odby³ siê miêdzygminny etap
V edycji turnieju �I ty mo¿esz zostaæ ra-
townikiem�. Do rywalizacji stanê³o 15 dru-
¿yn z gmin Wieprz i Andrychów. Nasz¹
szko³ê reprezentowa³a dru¿yna w sk³adzie:
Beata Mejza, Paulina Pietraszewska, Ka-
rolina Zaj¹c  i Krzysztof Mejza jako kapi-
tan zespo³u. Po zaciek³ych zmaganiach
okaza³o siê, ¿e nasza szko³a po raz pierw-
szy w historii tego turnieju dosta³a siê do
etapu powiatowego, zajmuj¹c trzecie miej-
sce w etapie miêdzygminnym. 5.05 bie¿¹-
cego roku w powiatowym etapie tego tur-
nieju, w Tomicach zespo³y uczestniczy³y
w trzech konkurencjach: w rozwi¹zywa-

nia testu, scenkach rodzajowych i sztafe-
cie pierwszej pomocy, której towarzyszy-
³y najwiêksze emocje. W koñcowym ze-
stawieniu punktów nasza dru¿yna na 10
zespo³ów zajê³a 8 miejsce. Wszystkim bio-
r¹cym udzia³ serdecznie gratulujemy,
zw³aszcza naszej dru¿ynie, licz¹c w kolej-
nych latach na jeszcze wy¿sze miejsce.
                                       Opiekun dru¿yny
- p.Monika Hyziñska.

SUKCESY W RYWALIZACJI
SPORTOWEJ

 W ostatnim czasie uczniowie gim-
nazjum w Giera³towicach odnie�li kilka
znacz¹cych sukcesów w rywalizacji spor-
towej. W pi³ce rêcznej dziewcz¹t po wy-
graniu gminnej gimnazjady na pó³fina³ach
powiatowych rozegranych w hali sporto-
wej gimnazjum w Tomicach nasze dziew-
czyny pokona³y zespo³y z Bachowic i
£¹czan, ale przegra³y z zespo³em gospo-
darzy i zajê³y drugie miejsce. Historyczny
sukces naszej szko³y osi¹gnê³a dru¿yna
ch³opców w pi³ce rêcznej. Po zajêciu pierw-
szego miejsca w gminie wygra³a równie¿
pó³fina³y powiatowe rozegrane 14 kwiet-
nia w Tomicach. Pokona³a tam dru¿yny
Tomic - 12:10, Bachowic - 16:8 i Brze�ni-
cy - 19:6. Dziêki temu awansowa³a do fi-
na³u powiatowego rozegranego 30 kwiet-
nia w Andrychowie. Bra³y w nim udzia³
dwie dru¿yny z gimnazjów w Andrycho-
wie, z Mucharza, z Zakrzowa i z Wado-
wic. Nasza dru¿yna pokona³a Mucharz 7:5
oraz gospodarzy Andrychów nr 1- 9:8 i
awansowa³a do �cis³ego fina³u, gdzie po
dramatycznym meczu uleg³a dru¿ynie z
Wadowic. Mecz zakoñczy³ siê remisem
10:10, ale w dogrywce naszym zawodni-
kom zabrak³o ju¿ si³ i przegrali�my 11:14.
Za zdobycie drugiego miejsca otrzymali-
�my dyplom i pami¹tkowy puchar. Rów-
nie¿ dru¿yna w pi³ce no¿nej wygra³a za-
wody gminne i awansowa³a do pó³fina³ów

powiatowych rozgrywanych z Brze�nicy.
Rada Rodziców naszej szko³y doceniaj¹c
te sukcesy sportowe, ufundowa³a stroje
sportowe dla uczniów.
Trener dru¿yn -  mgr Tadeusz Jura

GMINNA KONFERENCJA
PRZYJACIÓ£ LASU

Dnia 7.05.2010 r. we Frydrycho-
wicach odby³ siê konkurs ekologiczny. Gie-
ra³towick¹ szko³ê reprezentowali: Seweryn
Kobiela i Daniel Piskorz z klasy III oraz
Bartosz Wieczorek i Konrad Zaj¹c z klasy
VI. Zespó³ przygotowa³a pani mgr Lucyna
Kurek. W konkursie sprawdzono wiedzê
uczestników dotycz¹c¹ g³ównie ochrony
�rodowiska i ekologii. Do wykonania mie-
li�my 16 zadañ ró¿nego typu, o mniejszym
lub wiêkszym stopniu trudno�ci. Musieli-
�my wykazaæ siê umiejêtno�ciami rozpo-
znawania smaku owoców le�nych, z prze-
pask¹ na oczach poznaæ np. szyszkê, korê
drzewa, hubê drzewn¹. Kolejno sprawdzo-
no tak¿e nasze wiadomo�ci o parkach na-
rodowych. Segregowali�my �mieci i przed-
stawiali�my prognozê pogody. Mimo
wszelkich starañ nasza dru¿yna zajê³a IV
miejsce. Konkurs by³ dla nas, uczniów,
nowym, ciekawym do�wiadczeniem, na
którym mogli�my przekonaæ siê, jak rozle-
g³a jest dziedzina ekologii i ochrony przy-
rody. Na zakoñczenie dostali�my dyplom
oraz pami¹tkowe upominki.
Konrad Zaj¹c kl. VI

W HO£DZIE
OFIAROM SMOLEÑSKA

Dyrektor oraz poczet sztandaro-
wy ZSP w Giera³towicach z³o¿yli ho³d ofia-
rom katastrofy lotniczej w Smoleñsku, w
której zginê³o 96 osób, w tym prezydent
naszego kraju, Lech Kaczyñski bior¹c
udzia³ we mszy �w. w Wadowicach.

Zarz¹d OSP w Giera³towicach zwraca siê do mieszkañców wsi
Giera³towice i Giera³towiczki

z uprzejm¹ proœb¹ o udostêpnienie (wypo¿yczenie)
na czas obchodów

100- lecia OSP w Giera³towicach
posiadanych dokumentów, zapisów, fotografii

zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ OSP.

Kontakt: prezes OSP pan Andrzej Wo³ek
Tel: 605 628 896 lub 605 720 189 ,

Za okaza³¹ pomoc serdecznie dziêkujemy
Zarz¹d OSP w Giera³towicach

S T R A Ż  P O Ż A R N A
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Smacznego!
Wybrane przepisy z kursu gotowania
paniJadzi Sopickiej

MAKOWIEC

12 jajek
2 szkl. cukru
1 kostka margaryny
1/2 kg maku
trochê proszku do pieczenia
Mo¿na dodaæ migda³y i cukier waniliowy

Mas³o utrzeæ z cukrem, dodaj¹c po jednym ¿ó³tku. Do dobrze
utartego dodawaæ mak /sparzony i dwukrotnie zmielony - warto,
ma niepowtarzalny smak!/ i ubit¹ pianê - na przemian. Wy³o¿yæ
na ciasto ucierane i podpieczone.

Ciasto ucierane do makowca
15 dag m¹ki ziemniaczanej
12 dag cukru /ok. 4 ³y¿ki/
5 dag margaryny
2 jajka
szczypta soli
skórka z cytryny
1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia

Cukier ucieramy z mas³em, dodajemy po jednym ¿ó³tku. Nastêp-
nie pianê na przemian z m¹k¹ ziemniaczan¹ z proszkiem.

CIASTO ARCHITEKTA

Upiec biszkopt jasny z 7 jaj i przekroiæ na dwa placki.
Upiec biszkopt ciemny i po upieczeniu wyci¹æ w nim kieliszkiem
kó³ka.
Masa budyniowa
1 l mleka
4 budynie waniliowe lub �mietankowe
1 ³y¿ka kakao
2 kostki mas³a lub Palmy
cukier do smaku /ok. 1 szkl./

Z mleka, cukru, budyniu w proszku ugotowaæ budyñ i wystudziæ.
Mas³o utrzeæ, dodawaæ wystudzony budyñ. Masê podzieliæ na
dwie czê�ci i do jednej dodaæ kakao.

Masa serowa
50 dag serków homogenizowanych waniliowych
2 galaretki czerwone
3-4 banany
1 cytryna
Galaretki rozpu�ciæ w pó³torej szklanki wody, gdy zacznie gêst-
nieæ po³¹czyæ z serkami i wymieszaæ mikserem. Banany obraæ i
pokroiæ w plastry o grubo�ci biszkoptu ciemnego i skropiæ sokiem
z cytryny.

Prze³o¿enie placka.
Biszkopt jasny-masa ciemna-biszkopt ciemny z kó³kami- w ka¿-
de kó³ko w³o¿yæ kawa³ek banana-masa serowa-wcisn¹æ w masê
serow¹ ciemne kó³eczka-masa jasna- na wierzch polewa. Zamiast
bananów mo¿na daæ inne owoce np. brzoskwinie z puszki lub
ananasy.

CIASTO DRO¯D¯OWE
Z TRUSKAWKAMI, �LIWKAMI, �MIETAN¥

60 dag m¹ki
5 dag dro¿d¿y
15 dag margaryny
10 dag cukru
2 ca³e jajka i 2 ¿ó³tka
1 szkl. mleka
szczypta soli
skórka otarta z cytryny

Mleko podgrzaæ, dodaæ dro¿d¿e i 1 ³y¿kê cukru i m¹ki, poczekaæ
a¿ uro�nie. Margarynê roztopiæ w rondlu i lekko ostudziæ. Jajka,
¿ó³tka i cukier ubiæ, dodaæ dro¿d¿e, t³uszcz i m¹kê. Wyrobiæ a¿
ciasto bêdzie odstawaæ od rêki /ok. 15 min/. Miskê z ciastem wsta-
wiæ do gor¹cej wody w zlewozmywaku. Poczekaæ a¿ wyro�nie
/ok. 1 godz./. W tym czasie zrobiæ posypkê z 1 kostki margaryny,
cukru i m¹ki, w³o¿yæ do lodówki. Wyro�niête ciasto wy³o¿yæ na
stolnicê, podzieliæ na 2 lub 3 czê�ci i ka¿d¹ rozwa³kowaæ. Wy³o-
¿yæ do przygotowanych blach /posmarowanych t³uszczem/. Po-
czekaæ a¿ znowu ciasto podro�nie. Nastêpnie rozgrzaæ piekarnik.
Na wyro�niête ciasto po³o¿yæ przygotowane truskawki lub inne
owoce / np. .ods¹czone �liwki z kompotu bez pestek/ lub posma-
rowaæ �mietan¹, posypaæ posypk¹. Upiec.

 GRAG
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