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Wyniki II tury wyborów na terenie
gminy Wieprz

W II turze wyborów prezydenckich na terenie gminy Wieprz uprawnionych do g³osowania by³o 8 966 wyborców.
Z prawa do g³osowania skorzysta³o 59% osób. W porównaniu do I tury swój g³os odda³o o 1% wiêcej wyborców.
Najwiêksz¹ liczbê g³osów otrzyma³ KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander � 65%.

Najwiêksz¹ frekwencjê zanotowano w obwodzie OKW nr 6 (GOK w Wieprzu) -  63%. Najmniejsz¹ w obwodzie OKW nr
2 (WDK we Frydrychowicach) - 51%.

Frekwencja wyborcza na terenie poszczególnych lokali wyborczych:
OKW nr 1 w ZSP we Frydrychowicach    55%
OKW nr 2 w WDK we Frydrychowicach    51%
OKW nr 3 w Giera³towicach    62%
OKW nr 4 w Nidku    58%
OKW nr 5 w Przybradzu    57%
OKW nr 6 w GOK w Wieprzu    63%
OKW nr 7 w ZSP nr 1 w Wieprzu    62%
OKW nr 8 w ZSP nr 2 w Wieprzu    61%

Rozk³ad g³osów jakie otrzymali kandydaci w poszczególnych OKW:

W imieniu mieszkañców gminy Wieprz, Rady Gminy Wieprz oraz swoim w³asnym, sk³adam na rzecz mieszkañców
gminy Kcynia, w³adz gminy Kcynia w osobach burmistrza Kcyni pana Tomasza Szczepaniaka oraz  Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej - pana Ryszarda Hanioszyna, kierowców przewo¿¹cych dary oraz wszystkich innych osób zaanga¿owa-
nych w organizacjê  pomocy, serdeczne podziêkowania za dary p³yn¹ce z serca, przekazane dla mieszkañców gminy
Wieprz poszkodowanych podczas ostatniej powodzi.

Dziêki Pañstwa hojno�ci 2 transporty zbo¿a przekazano dla 40 gospodarstw rolnych, zalanych podczas pierwszej
lub drugiej fali powodziowej.

Mam nadziejê, ¿e podobne zdarzenia nie bêd¹ w przysz³o�ci dotykaæ mieszkañców naszych gmin. Gdyby jednak
zaistnia³a takowa konieczno�æ, z naszej strony deklarujemy stosown¹ pomoc.

Z powa¿aniem

Wójt Gminy Wieprz

Ma³gorzata Chrapek

Podziękowanie za pomoc powodzianom
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Od dziecka uczono mnie, ¿e
dobra i maj¹tek parafialny s¹ naszym
dobrem wspólnym. ¯e troska o �wi¹-
tynie i inne obiekty parafialne jest obo-
wi¹zkiem nas wszystkich.

Przecie¿ to wspólne dzie³o w
postaci wspania³ej �wi¹tyni i innych
obiektów parafialnych pozostawili nam
do wspólnotowego korzystania i jego
utrzymania nasi ojcowie, dziadkowie,
nasi poprzednicy.

Wiedziony t¹ trosk¹ pragnê za-
sugerowaæ pañstwu kilka uwag, my-
�li, propozycji.

S¹ budynki, budowle i miejsca,
które wymagaj¹ dla swojego prawid³o-
wego funkcjonowania ciszy i spokoju,
wymagaj¹ minimum zewnêtrznej prze-
strzeni, tak zwanej otuliny. Tak¹ bu-
dowl¹ jest nasza �wi¹tynia parafialna
w Wieprzu, takim miejscem jest cmen-
tarz parafialny. Ten pokój i spokój jest
ostatnio burzony.

Wzd³u¿ cmentarza i obok ko-
�cio³a parafialnego w Wieprzu prowa-
dzona jest przebudowa drogi. Z prze-
budowywan¹ drog¹ budowniczowie
weszli na teren przycmentarnego par-
kingu. Nadmieniê, ¿e droga ta bêdzie
mia³a charakter przelotowy z Frydry-
chowic do Wieprza i bêdzie na pewno
bardzo ruchliwa. Na skandal zakrawa
fakt, ¿e pozbawiono nas mo¿liwo�ci
bezpiecznego parkowania samocho-
dów obok cmentarza, bezpiecznego
uczestnictwa w ceremonii pogrzebo-
wej. Obiecywano nam, ¿e przebu-
dowywana droga zostanie odsu-
niêta od cmentarza � tak siê jed-
nak nie sta³o. W³a�ciwie o zgodê i
sposób przebudowy drogi nikt nikogo
nie pyta³. Radê Wsi postanowiono
wobec faktów dokonanych. Mam pie-
ni¹dze - budujê - nie zwa¿aj¹c na obiek-
ty parafialne. Przecie¿ tego typu in-
westycji nie planuje siê z dnia na dzieñ.
By³y propozycje, miêdzy innymi moja,
aby obecn¹ wyasfaltowan¹ drogê od
ko�cio³a do cmentarza pozostawiæ jako
alejkê cmentarn¹ a wzd³u¿ niej z po³u-
dniowej strony wykupiæ od parafii pas
pola i na nim wybudowaæ now¹ dro-
gê, ale z tego, jak na razie, nikt nie
ma zamiaru skorzystaæ.

Szanowni Pañstwo, prawd¹
jest, ¿e w zwi¹zku ze wzrastaj¹cym
ruchem nowe drogi powstawaæ mu-
sz¹. Chwa³a naszej Pani Wójt, ¿e
umie szukaæ pieniêdzy z zewn¹trz
i te drogi nam buduje. Jednak ten
fakt nie zwalnia nas od odpowiedzial-
no�ci, aby w zwi¹zku z przebudowy-

Józef Fra�
Radny Powiatu Wadowickiego

Wieprz 27.06.2010r

Wójt Gminy Wieprz. Radni Rady Gminy Wieprz.
Rada Wsi Wieprz. So³tys wsi Wieprz.

wan¹ drog¹, tak przy cmentarzu jak i
w rejonie przyko�cielnych parkingów,
by³o bezpiecznie. Jak na razie miej-
sca te, kiedy droga powstanie,
bêd¹ bardzo niebezpieczne. Nie
widaæ, aby tak inwestor, jak i projek-
tant, i budowniczowie nowej drogi
bezpieczeñstwem przy cmentarzu pa-
rafialnym w Wieprzu, jak i w rejonie
przyko�cielnych parkingów, a szczegól-
nie w miejscu skrzy¿owania przebudo-
wywanej drogi z drog¹ Wieprz Górka
zbytnio siê przejmowali. Czy¿by nam
wszystkim zabrak³o wyobra�ni?

 W zwi¹zku z tym wnoszê, aby
w rejonie, powsta³ parking dla samo-
chodów, najlepiej od zachodniej stro-
ny cmentarza a w rejonie przyko�ciel-
nym, na miejscu i terenach starej szko-
³y utwardzono place i tam urz¹dziæ
dodatkowe parkingi przyko�cielne,
gdy¿ tylko te miejsca w zwi¹zku z prze-
budowywan¹ drog¹ bêd¹ w miarê bez-
pieczne - szczególnie w czasie jesien-
no-zimowych nabo¿eñstw sprawowa-
nych wieczorow¹ por¹, jak nabo¿eñ-
stwa pa�dziernikowe i roraty.

I sprawa druga � osuwa siê
przyko�cielna góra, a w³a�ciwie osu-
wa siê stary cmentarz,  gdzie przed
dwustu laty grzebano naszych praoj-
ców. Na pewno czyniono to przez kil-
kaset lat.  Miejsce to jest przez nas
zapomniane - nie szanowane a prze-
cie¿ kilka tysiêcy naszych parafian � kil-
ku ksiê¿y, tych którzy ¿yli na naszej
wieprzowskiej ziemi, tu przed nami,
którzy na tej ziemi pracowali, z t¹ zie-
mi¹ i okolic¹ wi¹zali nadzieje, s¹ w³a-
�nie w tym miejscu pochowani. Dziw-
ne to, a nawet, jak siê cz³owiek g³ê-
biej zastanowi i zamy�li, jest to przera-
¿aj¹ce i tragiczne. Co chc¹ nam przez
to powiedzieæ nasi praojcowie, ¿e to
w³a�nie ich groby jakby siê otwiera³y?

Szanowni Pañstwo!
Podstawow¹ zasad¹ jest, je�li

chcemy, aby góra siê nam nie obsu-
wa³a, trzeba j¹ osuszyæ. Nie wolno nam
dopu�ciæ do tego, aby osuwaj¹ca siê
góra nas¹cza³a siê wod¹. Trzeba nam
wszystk¹ wodê, szczególnie tê opado-
w¹ z rejonu przyko�cielnego uchwy-
ciæ i sprowadziæ na dó³.

 Nie mo¿e tak byæ, aby pêdz¹-
ca w czasie intensywnych opadów od
cmentarza i z okolicznych pól woda
wlewa³a siê miêdzy ko�ció³ a ogrodze-
nie przyko�cielne i wype³niaj¹c plac
ko�cielny schodami poprzez g³ówn¹
bramê ogrodzenia zlewa³a siê w dó³,

nas¹czaj¹c przyko�cieln¹ górê. To na-
sze zaniedbanie sprawi³o, ¿e góra siê
osuwa.

Szanowni Pañstwo � ¿ar-
tów nie ma, je�li wody nie uchwy-
cimy, a osuwisko bêdzie postêpo-
wa³o, na naszej wspania³ej para-
fialnej �wi¹tyni mog¹ pojawiæ siê
pêkniêcia i nadzór budowlany za-
mknie nam ko�ció³. I co wtedy?
�wi¹tynia pewnie siê nie zawali, bo jest
solidnie zbudowana, jednak przez na-
sz¹ g³upotê i brak dzia³ania ze wzglê-
dów bezpieczeñstwa mo¿e zostaæ za-
mkniêta.
Trzeba wiêc, Szanowni Pañstwo,
w rejonie przyko�cielnym przepro-
wadziæ jakby ma³¹ melioracjê �
uchwyciæ wszystkie wody � te od
najbli¿szych s¹siadów naszej �wi¹-
tyni równie¿ - i sprowadziæ je na
dó³. Nie s¹ to a¿ tak wielkie kosz-
ty, mamy przecie¿ za sob¹ wspa-
nia³ych parafian, którzy jak zajdzie
potrzeba jak¹� z³otówkê na te cele
ofiaruj¹. Trzeba tylko te prace zor-
ganizowaæ. Rozumiem, ¿e prace te
bêd¹ prowadzone z udzia³em i
pod kierownictwem naszego Ksiê-
dza Proboszcza � a my parafianie
zadeklarujemy, ¿e mu w tym po-
mo¿emy. Ufam, ¿e w pracê tê w³¹-
czy siê równie¿ samorz¹d gminny.

I jeszcze jedna uwaga. Ko³o ko-
�cio³a na gminnych drogach po³o¿ono
nowy asfalt. Dziêkuje � wspania³a spra-
wa. Ale dlaczego wzd³u¿ drogi gmin-
nej od po³udniowej bramy ogrodzenia
ko�cielnego w dó³ zainstalowano g³ê-
bokie na 18cm korytka � gdy wpad-
niesz w nie samochodem urwiesz ko³o
lub zawieszenie. Dlaczego szanowni
budowniczowie naszych gminnych
dróg tak¹ niebezpieczn¹ pu³apkê w
rejonie przyko�cielnym nam zainstalo-
wali�cie? Przecie¿ s¹ korytka p³ytsze,
w które, gdy wpadniesz, nie uszko-
dzisz samochodu.

Szanowni Pañstwo � byæ mo¿e
na zabezpieczenie osuwisk pojawi¹ siê
jakie� zewnêtrzne pieni¹dze. Bardzo by
siê one przyda³y � gdy¿ na budowanie
jakichkolwiek murów czy s³upów opo-
rowych, aby górê ujarzmiæ  parafii po
prostu nie staæ.

   Pozostajê z wyrazami szacunku
 Radny Powiatu Wadowickiego

 Józef Fra�

List otwarty
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�wiêto Gminy
Wieprz (�GW) zorganizo-
wano po raz czwarty w
dniu 27 czerwca 2010
roku, tym razem w
o�rodku wypoczynko-
wym KOMES w Giera³to-
wicach.

�GW jest rodzinn¹ imprez¹
kulturalno � rozrywkow¹ dla
mieszkañców z ca³ej gminy.
Dlatego te¿ atrakcje repre-
zentowa³y dorobek wszyst-
kich so³ectw w gminie.
Pokaza³y swe dokonania:
- zespó³ wokalny: Ósme Nie-
bo � GOK Wieprz
- 3 zespo³y muzyczne: OR-
NAMENT, TEQUILA, MAGIA
- 7 zespo³ów tanecznych
EGO � WKK Przybradz, TÊ-
CZA- WDK Frydrychowice,
FORMAT � GOK Wieprz,
RYTMIK, ISKRA, GALAX-
WDK Giera³towice , WENUS-
GOK Wieprz,
- 2 orkiestry dête z Nidku i
Wieprza
Zapowiadana PARADA �WI-
NIAKÓW zamieni³a siê w wy-
stêpy estradowe.
M³odzie¿ z ca³ej gminy (re-
prezentacje wszystkich
szkó³) stworzy³a cudowne

ŚWIĘTO GMINY WIEPRZ 2010
prace po�wiêcone maskotce
gminy - prosiakowi. Obejrzeæ
mo¿na by³o rze�by, obrazy,
jak i wystêpy artystyczne.
Najwiêcej pracy w³o¿yli jed-
nak nauczyciele, którzy go-
dzinami pomagali zbudo-
waæ wspania³e makiety, ma-
ski, rze�by lub stroje przebie-
rañców o kszta³tach prosia-
ków, �winek, czy po prostu
wieprza.
IV konkurs pt. �Najpiêkniej-
szy �winiak� mia³ charakter
otwarty i by³ dostêpny dla
wszystkich szkó³ z terenu
gminy.
Widzowie, a w�ród nich jury,
nie mogli nadziwiæ siê nad
inwencj¹ twórcz¹ m³odzie¿y.
Przedstawiano poezjê, pie-
�ni, prozê, taniec i skecze.
Jury 3 osobowe ocenia³o 2
dyscypliny: rze�bê b¹d� ma-
skotkê oraz wystêp estrado-
wy.
Przyznano nagrody w posta-
ci karnetów wstêpu na ba-
sen dla najlepszych prac i
wystêpów:
 I miejsce zaj¹³ ZSP 1 w Wie-
przu,
II miejsce zaj¹³ ZSP Frydry-
chowice
III miejsce zaj¹³ ZSP Nidek
Wyró¿nienia dla ZSP Giera³-
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towice, Przybradz i ZSP2
Wieprz
Wszystkie przedstawione
prace trafi³y do Muzeum
�wini w Wieprzu nr 424.

Uznaniem publiczno�ci cie-
szy³y siê koncerty orkiestr
dêtych z OSP Nidek i OSP
Wieprz.
Najliczniejsz¹ reprezentacjê
artystyczn¹ stanowi³y
dziewczêce zespo³y tanecz-
ne. Kolorowe stroje, nowo-
czesna muzyka i masa zapa-
³u w³o¿onego w karko³om-
ne figury podoba³y siê
wszystkim.

Innego typu atrakcj¹ by³
wystêp akrobatów, którzy
poruszali siê na szczud³ach,
puszczali bañki mydlane i ma-
lowali twarze dzieciom wzo-
rami kwiatów, motyli.

Najwiêkszym odkry-
ciem �wiêta by³ wystêp ze-
spo³u ORNAMENT z Wie-
prza, który zadziwi³ s³ucha-
czy ciekawymi w³asnymi tek-
stami, jak i profesjonaln¹ gr¹
i �piewem. Zespó³ zebra³ za-
s³u¿one oklaski.

Nastêpny wystêp
nale¿a³ do grupy RETRO
PARTY - 4 SENSE imituj¹-
cej najlepsze utwory XX wie-
ku. Czteroosobowy zespó³
zagra³ i za�piewa³ szlagiery
muzyki �wiatowej niemal jak

orygina³y, odnosz¹c sukces,
gdy¿ ca³y plac przed scen¹
zamieni³ siê w dyskotekê.

Na koniec, o godzi-
nie 22:00 po raz drugi w
gminie, wyst¹pi³ Krakowski
Teatr Tancerzy Ognia SIR-
RION, który wykona³ pokaz
pt. KL¥TWA OGNIA. Arty-
�ci z pochodniami, p³on¹cy-
mi wachlarzami, krêgami i
w³óczniami zaczarowali pu-
bliczno�æ.
Nad porz¹dkiem w czasie
imprezy czuwali stra¿acy
ochotnicy z terenu ca³ej
gminy.

ORGANIZATORZY
Nikt z organizatorów i wo-
lontariuszy nie pobiera³ ¿ad-
nych op³at za swoj¹ pracê.
Imprezê zorganizowali:
Urz¹d Gminy Wieprz, Sto-
warzyszenie Pomocy Bezro-
botnym i Ich Rodzinom �Na-
dzieja�, Gminny O�rodek
Kultury w Wieprzu, Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich z Giera³to-
wic, Giera³towiczek, Przy-
bradza i Nidku.
Wymienione instytucje re-
prezentowali liczni wolonta-
riusze, którzy starali siê, by
impreza by³a udana.
Pyszna grochówka powsta-
³a dziêki paniom kucharkom
z ZSP 2 w Wieprzu.
Obs³ug¹ grilla (w bia³ej mgle
i czêsto p³acz¹c od oparów
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dymu) - pracownicy gminy,
sprzeda¿¹ napojów, ciastek
zajmowali siê wolontariusze
Stowarzyszenia �Nadzieja�,
zapiekanki przygotowywa³
Klub Integracji Spo³ecznej,
wsparcie porz¹dkowe i pre-
wencyjne zapewnili wolon-
tariusze ze wszystkich OSP
z ca³ej gminy Wieprz. Impre-
zê poprowadzili niezast¹pie-
ni konferansjerzy: Agniesz-
ka Jakubowska i Jan Cibor.

Tym, którzy pomagali, a nie
zostali wymienieni, organiza-
torzy serdecznie pragn¹
podziêkowaæ, bez ich wk³a-
du nie uda³oby siê przygo-
towaæ tak du¿ej imprezy.

GO�CIE
Uroczysto�æ zaszczycili swo-
j¹ obecno�ci¹ zaproszeni go-
�cie w osobach: Jose Ange-
la � przedstawiciel organiza-
cji TOPA INGIENIEROS z
Hiszpanii, Jolanty W¹s oraz
Józefa Frasia � radnych po-
wiatowych, Zbigniewa Ja-
nosza � Wicestarosty Wa-
dowickiego, Adama Cukier
� wójta gminy Siedlec,
Krzysztofa S³omiannego �
skarbnika gminy Siedlec,
Stanis³awa Wysogl¹da �
przewodnicz¹cego Rady
Gminy Wieprz wraz z czê�ci¹
sk³adu Rady, Ma³gorzaty

Chrapek � wójta gminy
Wieprz, so³tysów wsi, dy-
rektorów szkó³ oraz preze-
sów lokalnych stowarzyszeñ.
Na �wiêto przysz³o wielu rad-
nych gminy i powiatu, spon-
sorzy. Tegoroczne �wiêto
Gminy Wieprz w Giera³towi-
cach odwiedzi³o oko³o 700
osób.

SPONSORZY

¯adna impreza nie mo¿e siê
obyæ bez sponsorów. Przy
zapewnieniu atrakcji organi-
zatorzy otrzymali wsparcie
od firm: Komes, Nowostyl,
Ideo, Bart-bet, SKR Wieprz,
Maspex oraz Zak³adu Miê-
snego pañstwa Adama i Kry-
styny B¹k, MSH Wizan, Pie-
karni Senderów, Piekarni
pana Marka Lachety, Banku
Spó³dzielczego w Andrycho-
wie, Krytej P³ywalni Delfin w
Wadowicach, O�rodka
Sportu i Rekreacji w Kêtach,
Spó³dzielni Mleczarskiej w
Wieprzu, Józefa Tomczyka
- Rze�nictwo i Masarstwo z
Giera³towic.

UGW
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W dniu 1 lipca 2010 r. Spó³dzielnia Mleczarska w Wieprzu �wiêtowa³a 100-lecie istnienia. Obchody
100-lecia powstania Spó³dzielni s¹ ewenementem nie tylko w skali gminy, ale tak¿e powiatu i wojewódz-
twa. Donios³o�æ wydarzenia potwierdzona zosta³a przez osoby, które odpowiedzia³y na zaproszenie i przy-
by³y w dniu 1 lipca do Wieprza.

Obchody 100−lecia
Spółdzielni Mleczarskiej w Wieprzu
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W tej podnios³ej chwili nie zabrak³o przedstawicieli
samorz¹du województwa, powiatu, gminy, zwi¹zków i or-
ganizacji spó³dzielców wszystkich szczebli oraz Rady Nad-
zorczej, Zarz¹du, delegatów, przedstawicieli pracowników
oraz dostawców zwi¹zanych ze Spó³dzielni¹ w Wieprzu.
Podczas uroczystego spotkania przypomniana zosta³a hi-
storia Spó³dzielni. Zebrani podkre�lali okoliczno�ci jej po-
wstania: nisk¹ zamo¿no�æ spo³eczeñstwa,  analfabetyzm
czê�ci mieszkañców oraz nisk¹ cenê sprzedawanego mleka
i jego przetworów. W tych oto warunkach kluczem do
sukcesu okaza³o siê byæ po³¹czenie wspólnych wysi³ków
przedstawicieli inteligencji oraz rolników. W trakcie wyst¹-
pieñ przywo³ywano tak¿e trudno�ci, jakie napotyka³a spó³-
dzielnia: trudne warunki lokalowe, pocz¹tkowo ubogie
wyposa¿enie, po¿ar budynku, zmieniaj¹ca siê koniunktura
gospodarcza, losy spó³dzielni w czasie I i II wojny �wiato-
wej, po³¹czenie i rozstanie ze Spó³dzielni¹ Mleczarsk¹ w Wa-
dowicach, ci¹g³¹ walka o klienta i dostawców oraz wyma-
gania, jakie postawi³a przetwórcom oraz producentom Unia
Europejska.

W�ród s³ów gratulacji, jakie zaproszeni go�cie z³o¿yli
Radzie Nadzorczej, Zarz¹dowi, pracownikom oraz dostaw-
com by³y ¿yczenia dalszego rozwoju i kolejnej rocznicy 100-
lecia istnienia.

Odznaki �Zas³u¿ony dla Spó³dzielczo�ci Mleczarskiej�
otrzymali:
1. Górkiewicz Adam
2. Kuwik Jan
3. Kuwik Tadeusz
4. Penkala Teresa
5. Pieczarka Mie-
czys³awa
6. Serwin Alojzy
7. Sz³apa Józef

UGW
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 Stra¿acy ochotnicy z miejsco-
wo�ci Giera³towice i Giera³towiczki ob-
chodzili w upaln¹ niedzielê 11 lipca
swoje wielkie �wiêto. Ca³y wiek dzia-
³alno�ci dla dobra swoich wspó³miesz-
kañców i okolicy to chlubny zapis dzie-
jów kilku pokoleñ.

 Na placu apelowym przed
remiz¹ stra¿ack¹ zebrali siê licz-
nie zaproszeni go�cie i nieliczni
mieszkañcy. W�ród go�ci byli:
ksi¹dz proboszcz Fryderyk Tara-
bu³a, radny Sejmiku Wojewódz-
twa Ma³opolskiego Franciszek
Szyd³owski, przewodnicz¹cy RG
Wieprz S. Wysogl¹d, radni: M.
Huczek i  S. Bogunia, pani wójt
Ma³gorzata Chrapek, przedstawi-
ciel  Wojewódzkiego Zarz¹du
OSP RP - £ukasz Smó³ka, komen-
dant powiatowy PSP  m³. bry-
gadier  P. Kwarciak, dowódca
JRG Andrychów st. kapitan An-
toni Hutniczak, cz³onek woje-
wódzkiego ZOSP RP dh Antoni
Kwarciak, cz³onek powiatowego
ZOSP dh Ryszard Urbaniec, z-ca
komendanta powiatowego st.
kpt. Pawe³ Szczepañczyk, pre-
zes gminnego ZOSP dh Mieczy-
s³aw ¯y³a, z-ca  gminnego ZOSP
dh Czes³aw Lachendro, komen-
dant gminnego ZOSP dh Stani-

Uroczyste obchody 100 − lecia OSP
w Gierałtowicach

s³aw Wróbel, prezes LKS Pogórze
Leszek Gliwa, dyrektor GOK Stanis³aw
Babiñski, dyrektor ZSP Krzysztof Pu-
tek.

Przyby³y delegacje z pocztami
sztandarowymi z Frydrychowic, G³êbo-

wic, Nidku, Przybradza, Wieprza, Pio-
trowic i Zatora.

Oprawê muzyczn¹ zapewni³a
�wietna orkiestra dêta OSP Nidek pod
kierunkiem p. M. Bizoñ. Dowódc¹ uro-
czysto�ci by³ naczelnik OSP dh Ryszard

Cie�lik, a prowadz¹cym dh Ja-
nusz Górkiewicz. Krótki rys hi-
storyczny organizacji przedsta-
wi³ gospodarz - prezes dh An-
drzej Wo³ek oraz odczyta³ list
gratulacyjny od prezesa ZG
OSP RP Waldemara Pawlaka.

Z okazji 100-lecia Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku OSP nada³
najwy¿sze odznaczenie, jakim
jest Z³oty Znak Zwi¹zku, któ-
rym zosta³ udekorowany
sztandar. Po dekoracji wszyscy
zgromadzeni udali siê do ko-
�cio³a parafialnego na dziêk-
czynn¹ mszê �wiêt¹ w intencji
stra¿aków i ich rodzin. Na mszy
zosta³a po�wiêcona figura �w.
Floriana, fundowana przez
stra¿aków z dedykacj¹:
 �BOGU NA CHWA£Ê, BLI�-
NIEMU NA POMOC�.
Figura zostanie zainstalowana
na postumencie ko³o stra¿ni-
cy.

 Kolejnym punktem pro-
gramu by³o wrêczenie odzna-
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czeñ przyznanych przez Zarz¹d Województwa.
  Z³oty Medal Zas³ugi dla Po¿arnictwa otrzymali: wójt M. Chra-
pek, W. Kadela, J. Soko³owski, J.Lichañski.
 Srebrnym Medalem odznaczeni zostali: S. Babiñski, A. Bucha³a,
T. Pawlica.
Br¹zowym Medalem odznaczeni zostali: P. Domider, M. Pala.
Decyzj¹ Zarz¹du Powiatowego odznak¹ �Stra¿ak Wzorowy"
udekorowani zostali: M.Cie�lik, M.Gawêda, £.Kowalski, D.Ryba,
H.Wêgrzyn, G.¯abiñski.
W podziêkowaniu za wsparcie dla OSP Giera³towice pami¹tko-
we medale otrzymali: M.Chrapek, M.¯y³a, S.Wróbel, K.Putek,
S.Cie�lik, L.Nowak, T. Kuwik, S.Wysogl¹d, J.Tomczyk, £.Smó³-
ka, P.Kwarciak oraz ks. F.Tarabu³a.

 Nastêpnie wszyscy go�cie obejrzeli wystawê obrazuj¹c¹
100- letni¹ historiê giera³towickiej OSP zorganizowan¹ w sali
klubowej, a tak¿e wziêli udzia³ w dalszej czê�ci uroczysto�ci.
Na scenie WDK dzieci szkolne pod kierunkiem pañ E. Sobidy i
M.Wêgrzyn zaprezentowa³y ciekawie inscenizacjê �Jak Wojtek
zosta³ stra¿akiem�. Chór �Storczyk�  kierowany przez pana L.
Górkiewicza wykona³ wi¹zankê pie�ni, a zespo³y prowadzone
przez pani¹ J.Kobielê pokaza³y swoje umiejêtno�ci taneczne. Na
zamontowanym ekranie zgromadzeni na sali go�cie obejrzeli mul-
timedialn¹ prezentacjê 100-letnich dokonañ  OSP, przygotowa-
n¹ przez pana K.Putka.

Uroczysto�æ zakoñczy³a siê zabaw¹ taneczn¹ dla stra¿aków
i wszystkich mieszkañców.

W kronice wielu go�ci dokona³o wpisów z ¿yczeniami. �Nie
ma nic piêkniejszego, ni¿ s³u¿enie innym wyra¿one niesieniem
bezinteresownej pomocy�. Równie¿ ca³a spo³eczno�æ wyra¿a³a
uznanie i szacunek dla wszystkich stra¿aków, ¿yczy³a jak naj-
mniej wyjazdów do akcji ratowniczych oraz du¿o szczê�cia i po-
my�lno�ci dla ca³ej organizacji jak i ka¿demu druhowi.

                                Grag
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W dniach od 1.06. do 9.06. 2010 roku uczniowie
klasy III i V z ZSP w Przybradzu wraz z opiekunami przeby-
wali na zielonej szkole w D¹bkach nad Morzem Ba³tyckim.

W ci¹gu tych 9 dni po-
bytu nad morzem dzieci prze-
¿y³y niesamowit¹ przygodê, na
któr¹, oprócz nauki, z³o¿y³o siê
wiele atrakcji, wycieczek, kon-
kursów, zabaw, dyskotek.
Ka¿dy dzieñ by³ tak zaplano-
wany, ¿e nie by³o czasu na
nudê.
Pogoda sprzyja³a, wiêc ucznio-
wie wiêkszo�æ czasu spêdzali na
pla¿y, opalaj¹c siê, robi¹c rze�-
by i budowle z piasku lub
uczestnicz¹c w pla¿owych za-
wodach sportowych.

W programie zielonej
szko³y by³y zaplanowane tak-
¿e wycieczki. M³odzi tury�ci z
Przybradza zwiedzili Dar³ówko
oraz Ko³obrzeg, gdzie podzi-
wiali piêkny widok z latarni mor-
skiej, zachwycali siê ekspona-
tami w Muzeum Minera³ów oraz
odbyli rejs statkiem �Pirat�.
Prawdziw¹ frajd¹ dla wszyst-
kich by³ pobyt w wiosce indiañ-
skiej w Zieleniewie, gdzie mo-
gli poczuæ siê jak na prawdzi-
wym Dzikim Zachodzie. Je�dzili
konno, strzelali z ³uku, ogl¹dali
tresurê koni, szukali z³ota, brali
udzia³ w tañcach i zabawach
indiañskich.

Niesamowitych prze¿yæ
dzieciom dostarczy³a zabawa
�Piraci z Przybradza w poszu-
kiwaniu skarbu�. Uczniowie
przebrani za piratów, odnajdu-
j¹c wskazówkê po wskazów-
ce, dotarli na pla¿ê, gdzie od-
kryli ukryty w piasku skarb.

Na pewno na d³ugo w
pamiêci pozostanie wszystkim
chrzest morski. W obecno�ci
Neptuna i dwóch nimf wod-
nych wykonywali du¿o zadañ
(czo³ganie siê po szyszkach,
szukanie darów dla boga mórz
i oceanów, ca³owanie w kola-
no Neptuna) i zas³u¿yli na mia-
no prawdziwego Wilka Mor-
skiego lub Nimfy Wodnej. Na
pami¹tkê tego zdarzenia ka¿-
dy otrzyma³ zabawne imiê oraz
dyplom.

Wieczory spêdzali przy
ognisku, na dyskotekach oraz
na spacerach brzegiem morza,

Nadmorska przygoda uczniów z ZSP
w Przybradzu w Dąbkach

obserwuj¹c piêkne zachody s³oñca.
A tak wspominaj¹ pobyt nad morzem sami uczniowie:

 �Wyjazd nad morze to najpiêkniejsza szkolna przy-
goda, jaka nas spotka³a. Ka¿-
dy dzieñ pobytu na zielonej
szkole to wiele atrakcji. Naj-
milej wspominam k¹piel w par-
ku wodnym Jan w Dar³ówku.
Zachód s³oñca to te¿ co� piêk-
nego. By³ to cudowny widok,
kiedy s³oñce �chowa³o siê� w
morzu. Mi³o równie¿ wspomi-
nam rejs po morzu statkiem
PIRAT i wizytê w Ko³obrzegu
oraz w wiosce indiañskiej. Tam
mia³o miejsce wiele atrakcji.
Najlepszym wydarzeniem by³
chrzest morski. ¯al by³o ¿e-
gnaæ siê z morzem, ale têskni-
li�my ju¿ za domem. Szkoda
jednak, ¿e ta przygoda ju¿ siê
skoñczy³a�.

Dawid Wala, klasa III

 �Gdy by³em nad mo-
rzem bardzo podoba³y mi siê
zachody s³oñca. Widzia³em
dwa z nich a ka¿dy by³ inny.
Pierwszy l�ni³ z³ocistymi pro-
mieniami s³oñca i powoli znika³
za horyzontem. Natomiast
drugi oczarowa³ mnie piêkn¹
pomarañczow¹ barw¹, nie do
koñca znikaj¹c w morskich g³ê-
binach. Podoba³ mi siê tak¿e
szum morza, fale uderzaj¹ce
o brzeg, ciep³o piasku na pla-
¿y i odg³os lataj¹cych mew.
Lubi³em patrzeæ na morze z
nadmorskich latarni. P³yn¹c
statkiem PIRAT w Ko³obrze-
gu, czu³em jak wznoszê siê do
góry i w dó³ z mi³ym odczu-
ciem unoszenia siê nad fala-
mi�.
Radek Rzeszowski, klasa III

Organizatorzy chc¹ ser-
decznie podziêkowaæ rodzi-
com i babciom, które towa-
rzyszy³y nam podczas morskiej
wyprawy. Ich chêæ dobrej
zabawy, poczucie humoru i
w³asne zaanga¿owanie spra-
wi³y, i¿ pobyt by³ jeszcze bar-
dziej atrakcyjny i na d³ugo po-
zostanie w pamiêci uczestni-
ków jako warto�ciowe prze-
¿ycie.

Bernadeta Chrapek
Krystyna Rakoczy

Zabawa - Piraci z Przybradza

Po rejsie statkiem w Ko³obrzegu

O zachodzie s³oñca

Nad jeziorem Bukowo
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24.06.2010 o godzinie 17:00 w sali widowi-
skowej GOK Wieprz mia³a miejsce sztuka pt. �Ma³y
Ksi¹¿ê� w wykonaniu absolwentów gimnazjum ZSP 1 w
Wieprzu. Sztukê wyre¿yserowa³ ks. Stefan Klajman.
G³ównym bohaterem dzie³a Antoine�a de Saint
Exupéry�ego jest tytu³owy Ma³y Ksi¹¿ê zamieszkuj¹cy
obc¹ planetê razem z ró¿¹. Pomimo abstrakcyjnej fa-
bu³y i formy ba�ni przedstawienie jak i ksi¹¿ka niesie
ze sob¹ wa¿ne przes³anie dotykaj¹ce prawd uniwer-
salnych. Ma³y Ksi¹¿ê jest ksi¹¿k¹ o dorastaniu do wier-
nej mi³o�ci, do prawdziwej przyja�ni oraz odpowie-
dzialno�ci za drugiego cz³owieka.
Stawia pytania o hierarchiê warto�ci, sens wiêzi miê-
dzy lud�mi. Sztuka ukazuje tak¿e symboliczn¹ podró¿
bohatera przez dziwne �wiaty, gdzie spotyka siê ab-
surd i wady ludzkie: �Podró¿uj¹c odwiedza³ ró¿ne pla-
nety. Ma³y Ksi¹¿e spotka³ m.in. Króla, który ca³y czas
wydawa³ ró¿ne rozkazy, chocia¿ nie mia³ ani jednego
poddanego. Spotka³ Pró¿nego chc¹cego us³yszeæ tylko oklaski i uzna-
nia, Pijaka, który pi³, poniewa¿ wstydzi³ siê tego, ¿e pije, Bankiera,
który uwa¿a³ gwiazdy za swoj¹ w³asno�æ i nieustannie je liczy³,
Latarnika, który musia³ co minutê zagaszaæ i zapalaæ lampy, bo tam
tak szybko nastêpowa³ dzieñ i noc. Jako ostatniego Ksi¹¿ê odwiedzi³
geografa, który doradzi³ mu, aby zwiedzi³ Ziemiê.
W sztuce wyst¹pili:
Ma³y Ksi¹¿ê � Katarzyna Saferna, Julia �lipko, Pamela Gurdek, Sara
Troung Van, Kinga Wiewiórka, Klaudia M¹czka
Narrator/Pilot/ - Krzysztof Kiszczak, Damian Koniarz
Ró¿a �Partycja Mizera
Lis � El¿bieta P³onka
¯mija � Natalia Stochel
Geograf � Iwo Gurdek
Latarnik � Tomasz Wêgrzyn
Król � £ukasz Najbor
Bankier � Micha³ Migda³ek
Pró¿ny � Dominika Gabryl
Zwrotniczy � Krzysztof Krupnik
Poeci � Magdalena Wróbel, Wioleta Potêpa, Aleksandra Stanek,
Marzena Matyjasik
Muzyka � Adrian Nowak
Scenografia � Klaudia Rakoczy, Robert Potoczny, Bart³omiej Serwin
�wiat³o � Kamil Lachendro, Karol Wrona
Prowadz¹cy � Paulina Zieliñska, Justyna Kud³acik
Obs³uga publiczno�ci � Ewelina Migda³ek, Kamil Pasternak, Wojciech
Cinal, Kamil Bury, Mateusz Suder
Kurtyna � Andrzej Fra�

GOK

 „Mały Książę”
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Grupa teatralna dzia-
³aj¹ca przy GOK w Wieprzu
przedstawi³a w dn.
06.06.2010 r. w tutejszym
Domu Kultury premierowy
spektakl oparty na sztuce
S³awomira Mro¿ka pt.,,Mê-
czeñstwo Piotra Ohey'a,''.
Wyre¿yserowane przez Da-
wida Gaw³a, oprawione mu-
zycznie przez Micha³a Pacu³-
ta widowisko zgromadzi³o
komplet publiczno�ci, co
tym bardziej cieszy, ¿e ca-
³o�æ uzyskanych dobrowol-
nych datków pieniê¿nych
zosta³a przeznaczona na
pomoc 7-letniej Ma³gosi Pilch
z Andrychowa, chorej na
rozszczepienie krêgos³upa.

Po profesjonalnych

wystêpach m³odych, sympa-
tycznych i zdolnych aktorów
g³os zabra³a mama chorej
Ma³gosi, informuj¹c o proble-
mach zwi¹zanych z lecze-

WZRUSZAJĄCA PREMIERA
Powietrze, �wiat³o, odpoczynek uzdrawiaj¹,
lecz najwiêksze ukojenie p³ynie z ludzkiego serca
                                                    Theodor Fontane

niem choroby, jednocze�nie
wyra¿aj¹c wielk¹ wdziêcz-
no�æ za pomoc wszystkim
zgromadzonym na sali. Bu-
rza oklasków, jakie wywo³a³
trudny spektakl, wycisnê³a
spod wielu powiek ³zy wzru-
szenia. Dziêkujemy m³odym
aktorom: Bart³omiejowi
Osowskiemu - Piotr Ohey,
Weronice Skowron � Ohey-
owa, Oli Kocembie - Ma³go-
sia Ohey,
K a r o l i n i e
Stuglik- star-
sza córka,
Magdzie Ba-
b i ñ s k i e j -
m³odsza cór-
ka, Justynie

Skowron - urzêdniczka, Mo-
nice Urbañskiej - poborca,
Ugo Giordano - naukowiec,
Karinie Broñce - szefowa
trupy cyrkowej, Julii Mazgaj

- przedstawicielka minister-
stwa, Joannie Legieñ - na-
uczycielka, Dominikowi
Æwiertni - stary my�liwy oraz
Dawidowi Gaw³owi za mo¿-
liwo�æ prze¿ycia wzruszaj¹-
cych chwil i szczytny cel
przedstawienia.

Ryszard Fra�

Sztuka �Mê-
czeñstwo Pio-
tra Ohey�a� to
jednoaktowa
groteska, któ-
ra opowiada o
losach bezro-
botnego arty-
sty, Piotra
Ohey'a, w ³a-
zience które-
go ukrywa
siê... tygrys lu-

dojad. Prowadzi to do
wielu zdarzeñ, których
aren¹ jest jego dot¹d
bardzo spokojne miesz-
kanie... Oczywi�cie za
tym surrealistycznym
scenariuszem kryje siê
wiele celnych uwag na
temat spo³eczeñstwa i
postaw ludzkich, co jest
znakiem charaktery-
stycznym twórczo�ci
Mro¿ka.

GOK

W dniu 30 maja 2010 r. przy budynku
Urzêdu Gminy Wieprz odby³ siê Festyn �Ro-
dzinna Majówka� zorganizowany przez Radê
Rodziców, pracowników i uczniów Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. kard. Stefa-
na Wyszyñskiego w Wieprzu.
Podczas tego �wiêta na mi³ych go�ci, którzy
zechcieli spêdziæ popo³udnie na naszym fe-
stynie, czeka³o wiele atrakcji:
- loteria fantowa
- karuzele i zje¿d¿alnie dla dzieci
- wystêpy dzieci z naszej szko³y
- wystêpy magika
- losowanie szczê�liwego numerka
- obficie zaopatrzony bufet m.in. pieczone
prosiê, kie³baski z grilla, ciasta domowego wy-
pieku i inne..

FESTYN Z ZSP 2 W WIEPRZUFESTYN Z ZSP 2 W WIEPRZU
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- ca³y czas imprezie przygrywa³ ze-
spó³ Remix Band.
Festyn ten nie móg³by siê odbyæ,
gdyby nie dobra wola wielu ¿yczli-
wych ludzi, dziêki którym otrzymali-
�my wsparcie rzeczowe lub finanso-
we, przyjació³ szko³y � rodziców � pra-
cowników i m³odzie¿y.
Dlatego bardzo serdecznie dziêkuje-
my wszystkim, którzy pomogli nam
w przygotowaniu tej uroczysto�ci.
Dziêki ich dobroci serca i wspania³o-
my�lno�ci mieli�my okazjê spêdziæ mile
popo³udnie i wieczór.

Serdecznie im wszystkim za to
dziêkujemy!!!

Wdziêczni Organizatorzy
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Rok szkolny 2009/
2010 znów pokaza³, ¿e
w�ród najm³odszych miesz-
kañców naszej gminy znaj-
duje siê wiele osób utalen-
towanych, które dziêki wy-
tê¿onej pracy i wytrwa³o�ci
w d¹¿eniu do celu, potrafi¹
osi¹gaæ sukcesy w organizo-
wanych na terenie gminy,
powiatu i wojwództwa kon-
kursach.

Uczniowie Zespo³u
Szkolno � Przedszkolnego
nr 1 im. Jana Paw³a II w
Wieprzu w zakoñczonym w
czerwcu roku szkolnym wie-
lokrotnie stawali w szranki z
rówie�nikami z innych szkó³
i �wietnie radzili sobie w tych
bojach. Oto lista ich tego-
rocznych osi¹gniêæ:
Marcin Penkala (kl. II gim.)
� III miejsce w kategorii
szkó³ muzycznych w XIII
Spotkaniach M³odych Mi-
strzów Klawiatury w ramach
projektu �Fryderyk Chopin �
poeta i malarz d�wiêków�, II
miejsce w konkursie piani-
stycznym �Fryderyk Chopin
w ho³dzie narodowi i sztu-
ce�.
Barbara Pieczarka, Pau-
lina Pu³ka, Natalia Wró-
bel (kl. IV SP) � laureatki
fina³u XIII Miêdzynarodowe-

Cudze chwalicie, swego nie znacie

go Ekumenicznego Konkur-
su Wiedzy Biblijnej �Jonasz�
2009/2010.
Katarzyna Adamik, El¿-
bieta P³onka (kl. I gim.) �
finalistki XIII Miêdzynarodo-
wego Ekumenicznego Kon-
kursu Wiedzy Biblijnej �Jo-
nasz� 2009/2010.
Barbara Pieczarka � III
miejsce w VI Ma³opolskim
Konkursie Literackim �W za-
czarowanym ogrodzie� pod
patronatem Ma³opolskiego
Kuratora O�wiaty, Prezyden-
ta Miasta Krakowa i  Konsu-
la Honorowego Królestwa
Danii.
Pamela Gurdek (kl. III
gim.) � nominacja do Na-
grody G³ównej Talent 2009

w kategorii fotografia.
Justyna P³onka (kl. IV
SP) � I nagroda w kategorii
uczniów klas IV � VI w
gminnym konkursie na baj-
kê profilaktyczn¹, dotycz¹-
c¹ szkodliwo�ci substancji
psychoaktywnych oraz nie-
bezpieczeñstwa zwi¹zanego
z uzale¿nieniami.
Natalia Wróbel (kl. IV SP)
� wyró¿nienia w kategorii
uczniów klas IV � VI w
gminnym konkursie na baj-
kê profilaktyczn¹, dotycz¹-
c¹ szkodliwo�ci substancji
psychoaktywnych oraz nie-
bezpieczeñstwa zwi¹zanego
z uzale¿nieniami.
Alicja Gryga (kl. II SP) �
III miejsce w gminnym kon-

kursie na pracê plastyczn¹
dotycz¹c¹ szkodliwo�ci sub-
stancji psychoaktywnych
oraz niebezpieczeñstwa
zwi¹zanego z uzale¿nienia-
mi.
III miejsce w Finale Gimna-
zjady Powiatu Wadowickie-
go w Pi³ce Koszykowej
Ch³opców.
III miejsce w Finale Igrzysk
M³odzie¿y Powiatu Wado-
wickiego w Mini Koszyków-
ce Ch³opców.
III miejsce w Finale Igrzysk
M³odzie¿y Powiatu Wado-
wickiego w Czwórboju Lek-
koatletycznym Ch³opców.
IV miejsce w finale Gimna-
zjady Powiatu Wadowickie-
go w Pi³ce Koszykowej
Dziewcz¹t.
Wyró¿nienie w Ma³opolskim
projekcie przygotowuj¹cym
uczniów gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych do nie-
sienia pomocy potrzebuj¹-
cym �Mieæ wyobra�niê mi³o-
sierdzia�.
Wszystkim wymienionym
osobom gratulujemy odnie-
sionych sukcesów i mamy
nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku nadal bêd¹ godnie re-
prezentowa³y nasz¹ miej-
scowo�æ i gminê w tego
typu przedsiêwziêciach.

Mi³osz Studziñski

Postanowi³em wzi¹æ udzia³ w konkursie �Losy Bliskich i Losy
Dalekich � ¿ycie Polaków w latach 1914 � 1989�. Zachêci³a mnie do
tego przede wszystkim pani mgr Anna Magiera, która uczy mnie
historii.

W swojej pracy przedstawi³em losy mojego pradziadka Fran-
ciszka Walczaka i jego rodziny z Targanic. Wybra³em siê do domu
rodzinnego pradziadka, gdzie obecnie mieszka mój wujek, który
pozwoli³ mi na przeszukanie strychu, na którym znajdowa³o siê
wiele starych zdjêæ, dokumentów, a nawet ¿yciorysów potrzeb-
nych mi do pracy. Pozosta³e informacje uzyska³em od swoich rodzi-
ców oraz ¿yj¹cych jeszcze dzieci pradziadka. Maj¹c mnóstwo in-
formacji zabra³em siê do tworzenia mojej pracy. Do niej doda³em
najwa¿niejsze dokumenty i zdjêcia, które zamie�ci³em w drzewie
genealogicznym. Nastêpnie chronologicznie spisa³em wydarzenia
z ¿ycia pradziadka.
       Najwiêksze trudno�ci mia³em z rozpoznaniem osób na zdjê-
ciach, a tak¿e z okre�leniem dok³adnej daty urodzin i �mierci pra-
dziadków. W tych problemach pomaga³a mi prawie ca³a rodzina,
ale mia³em jeszcze inne trudno�ci, w których pomog³a mi Pani Ma-
giera.

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ WE FRYDRYCHOWICACH
− SUKCES  NA MIARĘ OGÓLNOPOLSKĄ

       Dziêki tej pracy dowiedzia³em siê o tym, jak ciekawe, a nawet
niebezpieczne ¿ycie mia³ mój pradziadek i jakim by³ patriot¹.
      Z pocz¹tku nie wierzy³em, ¿e przedostanê siê do kolejnego
etapu, ale jak siê dowiedzia³em, ¿e awansowa³em do etapu woje-
wódzkiego, to ju¿ bardzo siê cieszy³em. To by³ dla mnie du¿y suk-
ces i nie s¹dzi³em, ¿e dostanê siê dalej do etapu ogólnopolskiego.
Jednak siê uda³o. Moja praca znalaz³a siê w�ród dziesiêciu najlep-
szych w Polsce. Jest to nie tylko moja zas³uga, ale i Pani Magiery,
która mnie bardzo wspiera³a i pomaga³a, a tak¿e mojego pradziad-
ka, jako ¿e wiód³ takie fascynuj¹ce ¿ycie. Pojecha³em na uroczy-
ste wrêczenie nagród, które odby³o siê w Krakowie, w teatrze
Groteska.
      Na tej uroczysto�ci by³o tak¿e zakoñczenie wielu innych kon-
kursów, a tak¿e Ma³opolskiego Roku Historii Najnowszej. By³em
troszeczkê zdenerwowany, ale i ucieszony. Przyjechali tam laure-
aci konkursów z ca³ej Polski.
      Wróci³em do domu bardzo szczê�liwy. Wszystko opowiedzia-
³em swoim rodzicom, którzy bardzo mnie wspierali podczas ca³ego
konkursu. My�lê, ¿e mój pradziadek, gdyby ¿y³, by³by ze mnie
dumny.

Filip Widlarz kl. Va
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Józef Ko³aczyk (1871-1942) - rze�biarz ludowy, natura-
lista. Chocia¿ nie posiada³ wykszta³cenia, by³ zdolnym rze�bia-
rzem, stolarzem, introligatorem. Napisa³ pamiêtnik, który sta³ siê
�ród³em wielu ciekawych informacji o ¿yciu wsi wykorzystanych
w tym opracowaniu. W pamiêtniku znalaz³y siê opisy �wi¹t, piel-
grzymek, wizyt biskupów, prac przy ko�ciele i innych wydarzeñ
z dok³adnymi datami, nazwiskami i koligacjami rodzinnymi ich
uczestników. Du¿o miejsca Józef Ko³aczyk po�wieci³ opisom
pogody, powodziom, nieurodzajom, po¿arom. Nie pomija³ wa¿-
nych rocznic uroczy�cie �wiêtowanych we wsi jak np.500-lecie
bitwy pod Grunwaldem, czy 50 rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego. Oprawia³ ksi¹¿ki do biblioteki ludowej, by³ cenio-
nym stolarzem, jednak¿e na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ jego pra-
ce rze�biarskie. Wykona³ kilka p³askorze�b uwieczniaj¹cych nie-
które budowle zarówno we wsi jak i poza ni¹, miêdzy innymi
pierwszego drewnianego ko�cio³a parafialnego w Wieprzu, która
znajduje siê u jego bratanicy Anny Migda³ek z domu Ko³aczyk.
P³askorze�bê mleczarni wraz z Domem Ludowym, ofiarowa³ pre-
zydentowi Ignacemu Mo�cickiemu w czasie spotkania, do które-
go dosz³o 26 lipca 1929 r. podczas wizyty prezydenta w Wie-
przu.

Identyczn¹ p³askorze�bê mleczarni Józef Ko³aczyk po-
darowa³ Albinowi Jurze. Znalaz³o siê na niej popiersie jubilata i
wyryty napis: �Na pami¹tkê wielce zas³u¿onemu i ukochanemu
rodakowi Albinowi Jurze za³o¿ycielowi czytelni ludowej w Wie-
przu, jubilatowi w 25 letni¹ rocznicê w dowód uznania starzy
czytelnicy i ko³o tutejszej m³odzie¿y�. Nie wiadomo, jakim spo-
sobem p³askorze�ba znalaz³a siê na �pchlim targu� we Lwowie.
Szczê�liwym trafem zosta³a zakupiona przez Instytut Lwowski
w Warszawie, a nastêpnie zaproponowano odkupienie jej Gmin-
nej Bibliotece w Wieprzu. Dyrektor biblioteki Ewa Romanowicz
z rado�ci¹ przyjê³a ofertê i przys³an¹ p³askorze�bê wyekspono-
wa³a w bibliotece, gdzie mo¿na j¹ obejrzeæ.

Zaszczytny los spotka³ p³askorze�bê przedstawiaj¹c¹ Uniwer-
sytet Jagielloñski. Zosta³a ona podarowana ks. Franciszkowi Ga-
brylowi, który zabra³ j¹ do Stanów Zjednoczonych, gdzie praco-

c.d. z poprzedniego numeru

WieprzStanis³awa Pustu³a

wa³. Po up³ywie kilkudziesiêciu lat, w czasie wizyty w Rzymie
ks. Franciszek Gabryl podarowa³ ow¹ miniaturkê papie¿owi �
naszemu rodakowi - Janowi Paw³owi II.
Kolejne dzie³o Józef Ko³aczyk wyrze�bi³ na potrzeby Domu Lu-
dowego. By³ to herb Polski, Litwy i Rusi. Na pami¹tkê odrodzo-
nego w 1918 roku Pañstwa Polskiego odla³ z lotek rosyjskich
szrapneli krzy¿ z wizerunkiem Chrystusa. Rze�bi³ tak¿e figurki
�wiêtych, kukie³ki do szopki dla seminarium nauczycielskiego w
Kêtach. Wielu mieszkañców Wieprza i okolicy zachowa³o jego
prace artystyczne. Niektóre rze�by by³y prezentowane na wy-
stawach w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Gorzeniu w muzeum
Emila Zegad³owicza - do dzi� mo¿na zobaczyæ tam rze�bê przed-
stawiaj¹c¹ górala przechodz¹cego przez rzekê z koszykiem grzy-
bów. Artystyczne tradycje Józefa Ko³aczyka kontynuowa³ jego
stryjeczny wnuk Stanis³aw Ko³aczyk, o którego twórczo�ci pisa-
³am przy okazji dzia³alno�ci Wiejskiego Domu Kultury.

Albin Jura - urodzi³ siê 28 listopada 1883 r. w Wieprzu, w
wielodzietnej ch³opskiej rodzinie Jana i Joanny z Hermów. Pierw-
sze nauki pobiera³ we wsi rodzinnej, a od 1895 r. kszta³ci³ siê w
wadowickim gimnazjum. Na �wiadectwie maturalnym otrzyma³ 7
stopni celuj¹cych i 3 bardzo dobre. Studiowa³ na wydziale filozo-
ficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, zg³êbiaj¹c matematykê, fi-
zykê i chemiê, po czym od 1907 r. zosta³ nauczycielem tych przed-
miotów w Gimnazjum II im. �w. Jacka w Krakowie. Od 1917 r.
zaanga¿owa³ siê w prace spo³eczne na rzecz spó³dzielczo�ci rolni-
czej. By³ redaktorem �Tygodnika Rolniczego� przekszta³conego
pó�niej w organ Ma³opolskiego Towarzystwa Rolniczego wy-
chodz¹cego pod nazw¹ �Przewodnik Kó³ek Rolniczych�. W 1919r.
zosta³ wybrany wiceprezesem tego¿ Towarzystwa i pe³ni³ tê god-
no�æ do 1933 r. Kilkakrotnie by³ wybierany prezesem Polskiego
Zwi¹zku Organizacji Kó³ek Rolniczych z siedzib¹ w Warszawie.
Wchodzi³ tak¿e w sk³ad Komisji Opiniodawczej przy Prezesie
Komitetu Ekonomicznego Ministrów, by³ cz³onkiem Rady Nad-
zorczej Centralnej Kasy Spó³ek Rolniczych, cz³onkiem Dyrek-
cyjnej Rady Kolejowej w Krakowie, Cz³onkiem Honorowym Sto-
warzyszenia Polskiej M³odzie¿y Ludowej Wy¿szych Uczelni
w Krakowie. W zwi¹zku z pe³nionymi funkcjami uczestniczy³ w
miêdzynarodowych zjazdach i wyje¿d¿a³ za granicê jako ekspert
przy negocjacjach handlowych, m. in. do Francji, Belgii, W³och,
Austrii, Czech. W 1931 r. król Belgów Albert I odznaczy³ prof.
Albina Jurê Komandori¹ Orderu Leopolda II, wysokim odznacze-
niem Królestwa Belgijskiego, co by³o zapewne nastêpstwem gor-
liwego propagowania przez Jurê wzoru belgijskiego gospodaro-
wania.
     Swoje przemy�lenia i obserwacje wyra¿a³ w licznych artyku-
³ach drukowanych na ³amach pisma �Zagroda Wzorowa�, �Kalen-
darz Kó³ek Rolniczych�, tygodnika �Przemys³ i Handel�, �Przy-
jaciel Ludu�.
Na pocz¹tku lat 30 tych ust¹pi³ z funkcji prezesa Ma³opolskiego
Towarzystwa Rolniczego i powróci³ do pracy nauczycielskiej.
W czasach okupacji niemieckiej profesor Albin Jura pracowa³ jako
nauczyciel w szkole powszechnej w Bronowicach Ma³ych.
      Mia³ spory dorobek naukowy i publicystyczny. Napisa³ kilka
ksi¹¿ek i broszur �O Izbach Rolniczych�, �Gospodarka Podgór-
ska�, �Prehistoryczne Dzieje Polski�, �Wielka Wojna 1914-1918�,
�Drelichy andrychowskie - karta z dziejów przemys³u i handlu
wyrobami tkackimi w Polsce�. Pasjonowa³a go archeologia, pro-
wadzi³ prace badawcze. Sporo jego opracowañ ukaza³o siê w �Prze-

P³askorze�ba
wykonana
przez Józefa
Ko³aczyka
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gl¹dzie Archeologicznym�, �Wiadomo�ciach Geograficznych�,
��wiatowidzie�, �Orlim Locie�, �Z Otch³ani Wieków�, �Ilustro-
wanym Kurierze Codziennym� w latach 1937-53. Za sw¹ bogat¹
dzia³alno�æ uhonorowany zosta³ wieloma odznaczeniami: Krzy-
¿em Komandorskim Polski Odrodzonej � 1925r, Belgijskim Krzy-
¿em Komandorskim � 1931r, Br¹zowym Medalem za d³ugoletni¹
s³u¿bê nauczycielsk¹ � 1938r.
Sympatyzowa³ z Polskim Stronnictwem Demokratycznym reda-
guj¹c podczas wojny konspiracyjne gazetki �Dziennik Polski� i
�Tygodnik Polski�. Po wojnie zosta³ powo³any na cz³onka Krajo-
wej Rady Narodowej, a nastêpnie zosta³ pos³em.
          Chocia¿ ca³e doros³e ¿ycie przebywa³ poza rodzinn¹ wsi¹,
czêsto do niej wraca³ i interesowa³ siê jej sprawami. Ju¿ w czasie
studiów ofiarowa³ spo³eczno�ci wieprzowskiej 200 tomowy zbiór
ksi¹¿ek, daj¹c pocz¹tek bibliotece ludowej.
Albin Jura by³ inicjatorem za³o¿enia 1910r. Spó³ki Mleczarskiej w
Wieprzu. Zorganizowa³ teatr amatorski w swojej rodzinnej wsi,
re¿yseruj¹c kilka sztuk. By³ g³ównym inicjatorem zaproszenia
prezydenta Ignacego Mo�cickiego na spotkanie z dzia³aczami lu-
dowymi i m³odzie¿¹. Jemu uda³o siê zespoliæ m³odzie¿ wiejsk¹ w
organizacji �Wici�.
Zmar³ w Krakowie 19 listopada 1958 r. i spocz¹³ na cmentarzu
Salwatorskim.

Józef Pytel urodzony 3 stycznia 1872 r. w Wieprzu. Szko³ê
powszechn¹ ukoñczy³ w Wieprzu, a maturê z³o¿y³ w 1892 w
wadowickim gimnazjum. Ukoñczy³ studia filozoficzne w Wiedniu
i zyska³ tytu³ profesora, doktora filozofii. Od roku 1913 wyk³ada³

jêzyk niemiec-
ki i filozofiê
klasyczn¹ w
III Gimnazjum
we Lwowie.
P o s i a d a ³
uprawnienia
wyk³adania w
jêzyku pol-
skim i niemiec-
kim. Wyda³ kil-
ka dzie³ nauko-
wych o filozo-
ficznej tre�ci.
Zmar³ w wieku
86 lat w 1957 r.

Franciszek Gabryl - urodzi³ siê 19 stycznia 1903 r. w Wie-
przu. Pochodzi³ z wielodzietnej, ch³opskiej rodziny ( 4 braci i 6
sióstr), bratanek ks. profesora Franciszka Gabryla - rektora Uni-
wersytetu Jagielloñskiego. Po ukoñczeniu Szko³y Powszechnej w
Wieprzu pobiera³ naukê w gimnazjum w Wadowicach w latach
1916-24 razem z Edmundem Wojty³¹, bratem Jana Paw³a II. Stu-
diowa³ teologiê na Uniwersytecie Jagielloñskim. W 1929 r. uzy-
ska³ �wiêcenia kap³añskie. Jako wikariusz parafii w Czernichowie
by³ prefektem tamtejszej Szko³y Rolniczej. Otrzyma³ nominacjê
na skarbnika Kurii Metropolitarnej i pe³ni³ tê funkcjê do 1939 r.
By³ prokuratorem Seminarium Duchownego w Krakowie, prefek-
tem bursy studenckiej i liceów technicznych. Na pocz¹tku wojny
pracowa³ w Podwilku na Orawie. Po powrocie do Krakowa zosta³
uwiêziony 31 maja 1941 r. za wyg³aszanie patriotycznych kazañ
i wyra¿enie zgody na chrzest ¿yda - ucznia liceum. Wiêziony na
Montelupich, straszliwie katowany i skazany na 3 lata obozu
koncentracyjnego; 8 stycznia 1942 r. zosta³ zabrany do O�wiêci-
mia. Przebywa³ nad cel¹ Maksymiliana Marii Kolbego w bloku
XI, a 2 czerwca tego¿ roku zosta³ przewieziony do Dachau, gdzie

przeszed³ tyfus i operacjê prostaty. W chwili wyzwolenia obozu
w dniu 29 kwietnia 1945 roku wa¿y³ zaledwie 37 kg. Od razu
podj¹³ obowi¹zki kapelana wojskowego.
        Po wojnie wyjecha³ do Anglii, a nastêpnie do Dallas w stanie
Teksas, w USA, gdzie pe³ni³ obowi¹zki duszpasterza przez po-
nad 30 lat (do 1979r.). Utrzymywa³ ¿yw¹ ³¹czno�æ z krajem, od
1970 r. organizowa³ w Wadowicach i w Krakowie spotkania rocz-
nika 1924, w których uczestniczy³, w zastêpstwie brata, kardyna³
Karol Wojty³a. W dniu 1 listopada 1978 roku obchodzi³ z³oty
jubileusz 50-lecia kap³añstwa. Ufundowa³ dla rodzimej parafii fi-
gurê Matki Boskiej Fatimskiej, komplet szat liturgicznych, kielich
i obraz Matki Boskiej Fatimskiej. Muzeum Narodowemu i Zam-
kowi Królewskiemu w Warszawie w latach 1975-83 ofiarowa³
szacowan¹ na kilkana�cie tys. dolarów kolekcjê monet, medali i
innych precjozów, które kupowa³ na aukcjach w USA. W Woli
Justowskiej z w³asnych funduszy zbudowa³ obszerny dom zwa-
ny �Gabrylówk¹� z przeznaczeniem na cele spo³eczne.
Schorowany w 80 r. ¿ycia powróci³ do Polski i przebywa³ a¿ do
�mierci w domu dla chorych ksiê¿y w Swoszowicach. Zmar³ 27
listopada 1985 r. Pochowany jest na cmentarzu w Wieprzu. Po-
grzeb prowadzi³ ks. biskup Julian Groblicki w asy�cie 20 kap³a-
nów.

Józef Ciembroniewicz �(1877-1929) urodzi³ siê w Wie-
przu, syn Józefa, kierownika miejscowej szko³y ludowej w latach
1875-1903. Kszta³ci³ siê w szkole mêskiej w Wadowicach i w
tamtejszym gimnazjum. W roku 1897 ukoñczy³ seminarium na-
uczycielskie w Tarnowie. Pracowa³ jako nauczyciel w Brzesku,
Wojniczu i Szkole Wydzia³owej w Nowym S¹czu oraz w Andry-
chowie. Od 1905 r. by³ kierownikiem szko³y w Królówce. Tam
za³o¿y³ Kó³ko Rolnicze i Spó³dzielniê Mleczarsk¹ - nagrodzon¹ w
1908 r. z³otym medalem na wystawie w Pary¿u. W 1910 r. zosta³
powo³any przez Franciszka Stefczyka na lustratora spó³ek
oszczêdno�ci i po¿yczek, a w latach 1911-16 pracowa³ w nadzo-
rze szkolnym jako inspektor szkolny w Bochni, Rzeszowie i D¹-
browie Górniczej. Pó�niej by³ dyrektorem seminariów nauczy-
cielskich w Solcu nad Wis³¹ i w Gostyninie. Przez kilka lat by³
naczelnikiem wydzia³u Ministerstwa Rolnictwa i organizowa³
szkolnictwo rolnicze w Polsce niepodleg³ej. Sporo pisa³ i publiko-
wa³ w czasopismach pedagogicznych. Zmar³ w Warszawie w roku
1929.

Józef Gabryl � urodzony w Wieprzu, szko³ê powszechn¹
ukoñczy³ w rodzinnej wsi. Naukê kontynuowa³ w gimnazjum w
Wadowicach. Studia filozoficzne ukoñczy³ na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim, gdzie pó�niej by³ profesorem z zakresu sadownictwa
i warzywnictwa. Pe³ni³ funkcjê dyrektora gospodarstwa do�wiad-
czalnego �Glinka� na Pr¹dniku Czerwonym. Interesowa³ siê go-
spodark¹ roln¹, by³ pionierem postêpu. Z jego  inicjatywy dosz³o
do za³o¿enia w 1908
roku Kó³ka Rolniczego
w Wieprzu. By³ wspó³-
organizatorem Kasy
Reiffeisena w rodzinnej
wsi.

Laura Pytel � uro-
dzi³a siê w 1912 roku w
Wieprzu. By³a córk¹
Joanny i Ludwika Py-
tlów. Po ukoñczeniu
szko³y powszechnej
kontynuowa³a naukê w
seminarium nauczyciel-
skim w Kêtach. Ju¿ w
dzieciñstwie postano-
wi³a zostaæ lekarzem.

Rodzina Pytlów. Ludwik, Joanna, dzieci
Stanis³awa, Stefania, Olek
(na kolanach) i Laura.
Rok 1919
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By móc zdawaæ na medycynê musia³a eksternistycznie uzupe³niæ
liceum i zdaæ maturê w Katowicach. Czterokrotnie w Warszawie
zdawa³a egzaminy wstêpne, lecz nie zosta³a przyjêta, gdy¿ kobie-
ty niechêtnie przyjmowano na medycynê. W Warszawie podjê³a
czteroletnie studia polonistyczne, pracuj¹c równocze�nie w Domu
Dziecka na Bielanach prowadzonym przez znanego wychowaw-
cê dzieci Janusza Korczaka. Nie zrezygnowa³a ze swoich marzeñ
i pojecha³a zdawaæ na medycynê do Wilna, gdzie zosta³a przyjêta.
Studia medyczne ukoñczy³a w roku 1939 na Uniwersytecie Stefa-
na Batorego w Wilnie i podjê³a pracê w Turgielach na Wileñsz-
czy�nie. Za odmowê przyjêcia obywatelstwa radzieckiego w 1941
roku zosta³a wywieziona na Syberiê, sk¹d uda³o jej siê uciec i
pokonuj¹c wiele przeszkód, wraz z II Armi¹ Polsk¹ pieszo wróci-
³a do Polski. Do koñca wojny pracowa³a w Lubaniu jako lekarz
wojskowy, po czym zosta³a przeniesiona do kliniki w £odzi, gdzie
pracowa³a jako ginekolog.
         Zosta³a ordynatorem szpitala w Zgierzu, a nastêpnie w Pa-
bianicach.
Wyk³ada³a w szkole pielêgniarskiej w £odzi i by³a konsultantem z
zakresu ginekologii. Wyda³a opracowanie naukowe zwi¹zane z
ci¹¿¹ i po³ogiem u kobiet. W czasie pobytu w £odzi wziê³a na
wychowanie 2 siostrzenice, którym umo¿liwi³a zdobycie wy¿szego
wykszta³cenia. Jedna z nich zosta³a lekarzem, a druga nauczyciel-

k¹. Aby umo¿liwiæ im
zdobycie wykszta³ce-
nia bra³a dodatkowo
nocne dy¿ury.
Po przej�ciu na eme-
ryturê Laura Pytel
przenios³a siê do Kra-
kowa i tam zmar³a.
Pochowano j¹ na
Cmentarzu Rakowic-
kim.

Laura Pytel z
bratankiem na
kolanach i siostrzeñ-
cem Bolkiem Mokw¹

Stanis³awa Pytel � urodzona w roku 1908 starsza siostra
Laury. Po ukoñczeniu Seminarium Nauczycielskiego w Kêtach
podjê³a pracê jako nauczycielka w Stryszowie na Kielecczy�nie, a
po wojnie w 1945 r. w swojej rodzinnej wsi w Wieprzu. Po prze-
pracowaniu 8 lat pojecha³a do siostry w £odzi i tam a¿ do emery-
tury pracowa³a w szkole podstawowej na Ba³utach. Wspó³praco-
wa³a z metodykiem nauczania matematyki Józefem Hawlickim,
przygotowuj¹c mu pomoce naukowe do podrêcznika metodycz-
nego. Po przej�ciu na emeryturê zamieszka³a wraz z siostr¹ w
Krakowie. Wakacje co roku spêdza³a w rodzinnej wsi.
Pochowana zosta³a na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Aleksy Pytel urodzi³ siê 17 lipca 1916 r. w Wieprzu, najm³od-
szy brat Laury,.

Aleksy Pytel w czasie wojny,

Po ukoñczeniu Szko³y Powszechnej w Wieprzu, a nastêp-
nie gimnazjum w Wadowicach, kszta³ci³ siê w Wilnie na wydziale
lekarskim Uniwersytetu im. Stefana Batorego, lecz lata wojny prze-
rwa³y jego studia, gdy¿ uniwersytet zosta³ zamkniêty. Naukê kon-
tynuowa³ w Kownie na Litwie i w 1942 roku rozpocz¹³ pracê
lekarza w stolicy Radziwi³³ów w Bir¿ach na Litwie. Tam poprzez
szczepienie uda³o mu siê zwalczyæ grasuj¹c¹ w�ród dzieci epide-
miê b³onicy. Szczepi³ dzieci je¿d¿¹c furmank¹ od szko³y do szko-
³y w pi¹tki, soboty i niedziele. W 1944 roku wróci³ do Zagórnika,
dok¹d zosta³a wysiedlona jego rodzina. Od sierpnia 1944 roku
zosta³ skierowany przez okupanta do przymusowej pracy w obo-
zie w O�wiêcimiu - Dworach. Pracowa³ w ambulatorium i prowa-
dzi³ �rewir ³ó¿kowy�. W lutym 1945 r. zorganizowa³ prowizo-
ryczny szpitalik w Zagórniku i udziela³ chorym pomocy lekar-
skiej. W czasie 3 letniej s³u¿by wojskowej jako lekarz frontowy w
drodze do Berlina uleg³ kontuzji i przebywa³ w szpitalu w Velten.
Zdemobilizowany rozpocz¹³ pracê w Klinice Dzieciêcej Akade-
mii Medycznej w Warszawie, gdzie pozosta³ 12 lat. Prowadzi³
o�rodek dzieci greckich (ofiar wojny domowej w Grecji) w L¹dku
Zdroju, Zgorzelcu i Policach. Przebada³ 1800 dzieci, z których
486 wyleczy³ z gru�licy, ¿adne dziecko nie zmar³o. Zorganizowa³
pobyt 1000 dzieci koreañskich w Lwówku �l¹skim. W roku 1959
odszed³ z kliniki do nowo otwartego szpitala przy ulicy Niek³añ-
skiej w Warszawie, gdzie zorganizowa³ i prowadzi³ przychodniê
przyszpitaln¹. W 1963 r. po wygraniu konkursu na stanowisko
ordynatora przeszed³ do Oddzia³u Dzieciêcego Wojewódzkiego
Szpitala przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie. W 1967 r. wraz z
ca³ym oddzia³em przeszed³ do nowego szpitala w Dziekanowie
Le�nym pod Warszaw¹, gdzie pracowa³ a¿ do emerytury, prowa-
dz¹c oddzia³ wewnêtrzny i cukrzycowy. Doktor Aleksy Pytel
bra³ tak¿e udzia³ w projektowaniu szpitala dzieciêcego w Prokoci-
miu, którego budowê wspierali Amerykanie oraz w powstaniu
Centrum Zdrowia Dziecka w Miêdzylesiu pod Warszaw¹. Uczest-
niczy³ w pracach Towarzystwa Pediatrycznego, przez 10 lat
wyg³asza³ pogadanki w Polskim Radiu na temat higieny i troski o
zdrowie dzieci.
Jest autorem kilkunastu prac naukowych i popularnonaukowych:
�Robaki u dzieci� (14 wydañ, prawie milionowy nak³ad), �Pomoc
w nag³ych wypadkach u dzieci� (7 wydañ). Obroni³ pracê doktor-
sk¹ pt. �Zagadnienie cukrzycy dzieciêcej�, opublikowa³ 15 arty-
ku³ów w czasopismach specjalistycznych.
Aleksy Pytel z okazji piêædziesiêciolecia pracy lekarskiej otrzy-
ma³ w dn. 26.09.1992 r. od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w
Warszawie ¿yczenia: �Pe³ni¹c z takim zaanga¿owaniem najpiêk-
niejszy zawód - sztukê leczenia - po�wiêci³ Pan swoj¹ wiedzê, do-
�wiadczenie i serce pacjentom najm³odszym. Miêdzy innymi dziêki
Panu, Panie Doktorze czê�æ naszego m³odego spo³eczeñstwa jest

Laura i siostra Stanis³awa z siostrzeñcem

Aleksy Pytel
przed jubileuszem, medal
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zdrowsza. Nasze dzieci i m³odzie¿ dziêki pañskiej pracy lekarskiej
odzyska³y nie tylko rado�æ ¿ycia, ale ukoñczy³y szko³y czy te¿ zdo-
by³y zawód. Oni w przysz³o�ci sprawi¹, ¿e nasz kraj bêdzie piêk-
niejszy i bogatszy. Dziêkujemy Panu za to, Panie Doktorze.�
Za zas³ugi w s³u¿bie chorym i potrzebuj¹cym otrzyma³ 9 XII
1995 r. najwy¿sze odznaczenie Towarzystwa Lekarskiego w War-
szawie � medal Augusta Ferdynanda Wolffa.
Zmar³ w 1997 r. i pochowany zosta³ w Warszawie.

Dom rodzinny Pytlów

Zygfryd ̄ urek urodzi³ siê 14 sierpnia 1908 r. w Wie-
przu w ch³opskiej rodzinie Maksymiliana i Anieli z domu Babiñ-
ska. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej w Wieprzu uczêszcza³
do 8-klasowego Gimnazjum Klasycznego w Wadowicach. Po uzy-
skaniu matury rozpocz¹³ studia medyczne na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim, gdzie po zdobyciu dyplomu lekarza podj¹³ pracê w I
klinice chirurgicznej UJ. W roku 1949 zosta³ skierowany na stano-
wisko ordynatora oddzia³u chirurgicznego i dyrektora szpitala w
Nowym S¹czu. Tam pracowa³ a¿ do emerytury. Zygfryd ¯urek
mia³ trzy córki, najstarsza Anna obecnie jest emerytowanym pro-
fesorem psychologii UJ, Krystyna jest anglistk¹, najm³odsza Ha-
lina Strzelecka  jest lekarzem, specjalist¹ od chorób p³ucnych,
pracuje w wraz z mê¿em, znanym kardiologiem w szpitalu w
Suchej Beskidzkiej. Zygfryd ¯urek pod koniec ¿ycia wróci³ do
Wieprza, gdzie zmar³ 27 czerwca 1966 r. i tutaj zosta³ pochowany.

 Indeks Zygfryda ¯urka

Wies³awa ̄ urek - najm³od-
sza z trzech sióstr Zygfryda uro-
dzi³a siê 10 czerwca 1928 r. w
Wieprzu.

Wies³awa ¯urek w krakowskim
�Wierzynku� podczas uroczysto-
�ci przej�cia na emeryturê

Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³a w rodzinnej wsi. Lata gim-
nazjalne przypad³y na okres wojny, dlatego trzy klasy gimnazjum
ukoñczy³a w ramach tajnego nauczania prowadzonego przez gim-
nazjum i liceum im. Józefy Jotejko w Krakowie. Przerwê w nauce
spowodowa³o uwiêzienie jej na wiele miesiêcy na Montelupich w
Krakowie za dzia³alno�æ konspiracyjn¹. Po kilku tygodniach zo-
sta³a przeniesiona do obozu koncentracyjnego w Szebni a nastêp-
nie w Krakowie � P³aszowie. Dziêki interwencji brata, po pó³-
rocznym pobycie w obozie zosta³a zwolniona. Pomimo realnego
zagro¿enia zdemaskowania tajnego nauczania pozwolono jej kon-
tynuowaæ naukê  na tajnych kompletach. Po zdaniu matury w
roku 1947 rozpoczê³a studia medyczne na Uniwersytecie Jagiel-
loñskim. W czasie studiów wydzia³ lekarski od³¹czono od uniwer-
sytetu i powo³ano Akademiê Medyczn¹. Po uzyskaniu dyplomu
w 1952 r. pozosta³a na tej uczelni, podejmuj¹c pracê na etacie
naukowo-dydaktycznym w II Klinice Chirurgicznej. I stopieñ
specjalizacji w zakresie chorób chirurgicznych zdoby³a w 1956 r.
Pó�niej specjalizowa³a siê w chirurgii dzieciêcej zdobywaj¹c I i II
stopieñ specjalizacji. W roku 1968 uzyska³a tytu³ doktora nauk
medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytu³em
�Ocena wyników wczesnego leczenia zwichniêæ wrodzonych sta-
wów biodrowych u dzieci przy stosowaniu poduszki �Frejki�.
Po utworzeniu Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Kra-
kowie - Prokocimiu przesz³a na stanowisko zastêpcy kierownika
Kliniki Dzieciêcej, gdzie pracowa³a do 70 roku ¿ycia. Obecnie
przebywa na emeryturze i mieszka w Krakowie, a lato spêdza w
swoim rodzinnym domu. Nigdy nie odmawia pomocy lekarskiej
swoim rodakom. Wiele chorych osób, a szczególnie dzieci za-
wdziêcza jej swoje zdrowie, a nawet ¿ycie. Umo¿liwia³a konsulta-
cje specjalistyczne w Instytucie Pediatrii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Zapisa³a siê i pozostanie we
wdziêcznej pamiêci wielu mieszkañców Wieprza i okolic jako zna-
komity lekarz i ¿yczliwy cz³owiek.

Maksymilian ¯urek ur. 1912 r. kuzyn Wies³awy, po ukoñ-
czeniu gimnazjum w Wadowicach w 1932 r. zdoby³ wykszta³cenie
medyczne. By³ cenionym chirurgiem. Zosta³ ordynatorem, a pó�-
niej dyrektorem szpitala nr 2 w Bielsku Bia³ej. Zmar³ w 1982r. i
jest pochowany na cmentarzu w Wieprzu.

Mieczys³aw Julian Saferna ur. 13 marca 1909 w Wie-
przu w rodzinie Karola i Marianny z Penkalów. Ukoñczy³ gimna-
zjum w Wadowicach 1928 r. i poszed³ do szko³y lotniczej w Dêbli-
nie. Zosta³ porucznikiem 3 Pu³ku Lotniczego w Poznaniu. Ostatni
raz by³ w rodzinnym Wieprzu w 1938 r. W�ród nielicznych pa-
mi¹tek, które po nim zosta³y jest paszport wydany przez polski
konsulat w Budapeszcie 16 pa�dziernika 1939r. W czasie wojny,
jako kapitan obserwator i radiotelegrafista lata³ w bombowcu �We-
lington� nr 5593 Dywizjonu 305. Zgin¹³ w nocy z 5 na 6 sierpnia
1941 roku podczas akcji nad Akwizgranem. Trafiony samolot za-
cz¹³ p³on¹æ, lotnicy wyskoczyli na spadochronach. Zginê³o trzech,
w�ród nich Mieczys³aw Saferna. Po wojnie ojciec rozpocz¹³ po-
szukiwania syna przez Polski
Czerwony Krzy¿. Wkrótce
nadesz³a odpowied�, ¿e Mie-
czys³aw Julian Saferna nie po-
wróci³ z lotu bojowego i zosta³
uznany za poleg³ego. Poczt¹
przys³ano paczuszkê z osobi-
stymi rzeczami poleg³ego lot-
nika - a w niej parê zdjêæ, do-
kumenty, srebrny krzy¿ Vir-
tuti Militarii nadany mu po-
�miertnie 11 sierpnia 1941 r.
Jego cia³o spoczywa na cmen-
tarzu w Charleroi w Belgii.

Mieczys³aw Saferna-
zdjêcie wykonane

w Oxfordzie
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I rozdzia³: lata 1910- 1960

 W okresie przed I wojn¹ �wia-
tow¹, a wiêc jeszcze pod zaborem au-
striackim mieszkañcy Giera³towic trud-
nili siê g³ównie rolnictwem. Niewielu z
nich dodatkowo zajmowa³o siê rzemio-
s³em. Wiêkszo�æ budynków by³a kryta
s³om¹, a w wielu domach nie by³o na-
wet kominów. By³o to powodem, ¿e
czêsto w tych czasach wybucha³y po-
¿ary, a ogieñ niszczy³ ca³e mienie miesz-
kañców. Najgro�niejszym wydarzeniem
na pocz¹tku XX wieku, w 1908 roku,
by³ po¿ar trzech budynków gospodar-
czych na plebanii oraz trzech domów i
stodó³ ch³opskich. W umys³ach miesz-
kañców wsi zacz¹³ siê rodziæ pomys³
zorganizowania obrony przed gro�nym
¿ywio³em.

 Z inicjatywy mieszkañców Gie-
ra³towic: kierownika szko³y - Micha³a
Szczyg³a, W³adys³awa Zimnala, Francisz-
ka Bucha³y, Antoniego Kurowskiego

Historia Stra¿y Po¿arnej
w Giera³towicach
opracowana na podstawie kroniki OSP

oraz z Giera³towiczek -Stanis³awa Ma-
tyjasika, a tak¿e przy poparciu wójta
Giera³towic - Franciszka Zawieruchy i
wójta Giera³towiczek - Franciszka No-
waka za³o¿ono 12 lipca 1910 roku
wspólny dla obu wsi, /pomimo, ¿e do
1935 roku obydwie wsie stanowi³y od-
rêbne jednostkowe gminy wiejskie/
pierwszy oddzia³ Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej przy Kó³ku Rolniczym w Gie-
ra³towicach.

W jego sk³ad wesz³o 24 ochot-
ników, 17 z Giera³towic i 7 z Giera³to-
wiczek. Stra¿akami tymi byli:
W³adys³aw Zimnal, Franciszek Bucha-
³a, Antoni Kurowski, Antoni Cie�lik,
Franciszek Czerwik- pierwszy trêbacz,
Antoni Piwowarski, Józef ¯abiñski,
Franciszek Sopicki, Józef Wieczorek,
Stanis³aw Gleczman, Mateusz Kajfasz,
Józef Bucha³a - pisarz gminny, Józef
Bucha³a -dró¿nik, Franciszek Wolas,
Stanis³aw Kucharczyk, Franciszek Jarzy-
na, Franciszek Kurowski oraz Stanis³aw
Matyjasik, Franciszek Odrobina, Woj-
ciech Smaza, Piotr Nowak, Ferdynand
Miku³a, Jan Matyjasik, Franciszek Ziê-
ba.

Pierwszym preze-

sem tego pierwsze-
go oddzia³u by³
Franciszek Zawie-
rucha -wójt, na-
stêpnym kierownik
szko³y Micha³ Szczy-
gie³. Naczelnikiem
przez kilka miesiêcy
by³ Franciszek Bu-
cha³a, a nastêpnie
W³adys³aw Zimnal.
Funkcjê instrukto-

ra pe³ni³ Franciszek Bucha³a, dowódcy
oddzia³u wodnego Antoni Kurowski,
dowódcy oddzia³u ratunkowego Fran-
ciszek Wolas, a gospodarzem stra¿ni-
cy by³ Stanis³aw Matyjasik.

W pierwszym roku istnienia
OSP nie posiada³a ani jednej sikawki.
Podczas po¿aru domu Szczepana
Odrobiny u¿ywano do gaszenia zwy-
k³ych wiader do noszenia wody. W
1911 roku oddzia³ posiada³ ju¿ dwie
ma³e przeno�ne sikawki rêczne, przy
pomocy których ratowano zabudowa-
nia Grzegorza Skibiñskiego. Z tego
po¿aru uratowano dom. Z funduszy
gminnych obu wiosek w 1912 roku
zakupiono za 2400 koron austriackich
sikawkê rêczn¹ czteroko³ow¹ o zaprzê-
gu konnym. Równocze�nie zakupiono
24 he³my bojowe, 24 czapki wyj�cio-
we i 24 pasy z bojowymi toporkami.
Prócz tego ka¿dy stra¿ak na w³asny
koszt musia³ sprawiæ sobie bia³¹ p³ó-
cienn¹ bluzê.

Pierwsza drewniana remiza stra-
¿acka zosta³a postawiona na polu wdo-
wy Antoniny Zawieruchy, która odst¹-
pi³a na ten cel ma³¹ parcelê przy szosie
Andrychów - Zator. Z tego miejsca
roztacza³ siê szeroki widok na ca³¹ oko-
licê.
Nowej, konnej sikawki u¿yto po raz
pierwszy przy po¿arze 7 stodó³ w Za-
torze w roku 1912. Akcja ratunkowa
trwa³a wówczas ca³¹ noc.

W okresie miêdzywojennym
wa¿niejszymi akcjami podejmowanymi
przez giera³towick¹ OSP by³y: ratowa-

Wójt Giera³towic - Fransiszek Zawierucha
z ¿on¹ Magdalen¹ i córk¹ Józef¹ 1908
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nie stodó³ dworskich w Polance i Prze-
ciszowie, gaszenie po¿aru p³on¹cych
równocze�nie na Sikorze trzech do-
mów i stodo³y u Skibiñskiego, Lato-
chy i Stachury. Wyj¹tkowa akcja ra-
tunkowa dotyczy³a po¿aru zabytkowe-
go, pochodz¹cego z XV w.- ko�cio³a
we Frydrychowicach. W tym okresie
wyje¿d¿ano te¿ niejednokrotnie do
gaszenia ognia w czasie po¿arów w
s¹siednich wsiach.

W 1931 roku po raz pierwszy
stra¿acy wziêli udzia³ w zawodach w
Andrychowie. Zdobyli wówczas nagro-
dê w postaci 14 pasów wyj�ciowych.
Kolejne zawody odbywa³y siê w Wa-
dowicach w 1933 roku, gdzie nagro-
d¹ by³y 2 pochodnie oraz w G³êbowi-
cach w 1935r.

Za wygospodarowane pieni¹-
dze zakupiono w 1926 roku pierwszy
sztandar, który jest zachowany w do�æ
dobrym stanie do dzisiaj.
W okresie II wojny �wiatowej i po za-
jêciu tego terenu przez Niemców
sztandar musia³ pozostawaæ w ukry-
ciu. Zreszt¹ za posiadanie symboli na-
rodowych w owym czasie grozi³a wy-
wózka do obozu pracy. Sztandar stra-
¿acki przechowywa³ najpierw druh
Ludwik Matyjasik, a potem Aleksander
Le�niak.
W latach trzydziestych stra¿acy spra-
wili sobie tak¿e bluzy koloru br¹zowe-
go, a nastêpnie tak¿e bluzy koloru gra-
natowego, /które posiadali jeszcze w
1960 roku/.

Po zakoñczeniu II wojny �wia-
towej organizacja stra¿acka wznowi³a
swoj¹ dzia³alno�æ. Za pieni¹dze wygo-
spodarowane na zabawach i festynach
zakupiono poniemieck¹ murowan¹
stajniê i w 1947 roku przyst¹piono do
budowy nowej remizy i �wietlicy na
obecnym miejscu. Stra¿acy sami w
czynie spo³ecznym tê stajniê rozebrali,
a materia³ przewie�li na plac budowy.
Za w³asne fundusze kupili100 kwintali
wapna. Plac pod budowê da³a wie� z
maj¹tku wiejskiego. Now¹ remizê po-
³¹czono z budowanym równocze�nie
Wiejskim Domem Kultury.

Oprócz budynku stra¿acy za-
dbali te¿ o zakup sprzêtu. W 1946 roku
kupili pierwsz¹ motopompê, a po pew-
nym czasie i drug¹. Zaopatrzyli siê w

220 metrów wê¿y stra¿ackich. Od
1950 roku giera³towicka OSP dyspo-
nowa³a w³asnym samochodem ciê¿a-
rowym, s³u¿¹cym do przewozu moto-
pompy i stra¿aków do po¿aru.

Uzupe³nieniem samochodu by³a
przyczepa do przewo¿enia motopom-
py otrzymana bezp³atnie od Powiato-
wego Zarz¹du OSP w Wadowicach.
Na rocznicê 50-lecia giera³towickiej jed-
nostki zakupiono z w³asnych funduszy
granatowy materia³ na 20 bluz wyj�cio-
wych oraz wóz konny o ko³ach gumo-
wych, którym przewo¿ono motopom-
pê podczas wiosennych roztopów, kie-
dy w¹skie i rozmok³e drogi wiejskie nie
pozwala³y na podró¿owanie po nich sa-
mochodem. W 1960 roku wykonano
betonow¹ p³ytê przed wej�ciem do
remizy i �wietlicy.

W okresie pierwszego 50-lecia
istnienia stra¿ cieszy³a siê we wsi wiel-
kim uznaniem i do jej szeregów przyj-
mowano wielu chêtnych mê¿czyzn.
Warto wymieniæ nazwiska stra¿aków
z d³ugoletnim sta¿em, którzy nie do-
czekali obchodów tej rocznicy. Mo¿e
spo�ród czytelników kto� mile wspo-
mni cz³onków swojej rodziny. Byli to:
Wojciech Smaza, Stanis³aw Matyjasik,
Piotr Nowak, Franciszek Sopicki, Józef
Zaczyñski, Józef Bucha³a /pisarz gmin-
ny, a pó¿niej so³tys/, Józef Bucha³a /
dró¿nik/, Franciszek Bucha³a, Jan Bu-
cha³a /kowal/, Franciszek Wolas i Sta-
nis³aw Kucharczyk. W 1960 roku stra-
¿akami nieczynnymi, ale z d³ugim sta-
¿em byli: Franciszek Odrobina, Józef
Paklikowski i Józef Kuwik.

Sk³ad OSP w Giera³towicach w
1960 roku by³ nastêpuj¹cy:
1.Matyjasik Ludwik - komendant re-
jonowy, cz³onek zarz¹du powiatowe-
go w Wadowicach, 38 lat s³u¿by,
2.Bucha³a W³adys³aw - prezes od-
dzia³u OSP,
3.Le�niak Józef - komendant oddzia-
³u OSP, 36 lat s³u¿by,
4.Kuwik Tadeusz - zastêpca komen-
danta,
5.Wolas Wincenty - sekretarz,
6.Piernik Franciszek - skarbnik, 30
lat s³u¿by,
7.Miêtka Wawrzyniec - I mechanik i

trêbacz, 30 lat s³u¿by,
8.Nowak Franciszek - II mechanik,
9.Matyjasik Franciszek - gospodarz
oddzia³u OSP, 30 lat s³u¿by,
10.Miêtka Józef - przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej,
11.Zaczyñski Tadeusz - cz³onek Ko-
misji Rewizyjnej,
12.Jordanek Alojzy - cz³onek Komi-
sji Rewizyjnej,
13.Nowak Piotr - chor¹¿y, 30 lat s³u¿by,
14.Zaj¹c Józef - trêbacz,
15.W¹drzyk Jan - 30 lat s³u¿by
16.Skibiñski W³adys³aw - 30 lat s³u¿by,
17.Turza Franciszek
18.Kobiela Wojciech
19.Machaczek Bronis³aw
20.Bucha³a Józef
21.Bucha³a Wincenty
22.¯abiñski Józef
23.Matyjasik Wincenty - 30 lat s³u¿by,
24.Kurowski Kazimierz
25.Matyjasik Józef
26.Zaczyñski Kazimierz
27.Miku³a Stanis³aw

W okresie pierwszych piêædzie-
siêciu lat naczelnikami kolejno byli: Fran-
ciszek Bucha³a, W³adys³aw Zimnal, Jó-
zef Bucha³a, Franciszek Odrobina, Win-
centy Matyjasik i Józef Le�niak od 1946
do 1960r.

Jak podaje kronika OSP uroczy-
sto�æ 50-lecia istnienia by³a obchodzo-
na 10 lipca. W tym dniu na placu przed
remiz¹ licznie przybyli mieszkañcy gro-
mady Giera³towice /wsi Giera³towice i
Giera³towiczki/, mieszkañcy wsi s¹sied-

nich, komendant Powiatowego Zarz¹-
du  Stra¿y Po¿arnej  podporucznik
Andrzej Daniela, instruktor Antoni
Szczê�niewski oraz oddzia³y OSP z Wie-
prza, Przybradza i G³êbowic. Przemó-
wienia wyg³osili - kierownik Szko³y Pod-
stawowej Franciszek Wo³ek oraz ppor.
Andrzej Daniela. Po czê�ci oficjalnej
odby³a siê zabawa ludowa, w czasie
której z³o¿ono na cele OSP kwotê
1465 z³otych.

W artykule wykorzystano spi-
sane i po�wiadczone w lipcu 1960
roku, osobiste wspomnienia Stanis³a-
wa Zimnala - nauczyciela w Giera³to-
wicach, Antoniego Kurowskiego, Lu-
dwika Matyjasika, Franciszka Odrobiny.
cdn.

Gra¿yna Gruszczyñska
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Kolejna wycieczka KKP za nami! Tym razem wyje-
chali�my na S³owacjê... Pokonali�my senno�æ i  nienagan-
nie stawili�my siê o wczesnej godzinie 4.00 pod Domem
Kultury. Podczas podró¿y miêli�my okazjê dowiedzieæ siê
paru ciekawostek zwi¹zanych z miejscami, do których po-
d¹¿amy. Pierwszym przystankiem by³ S³owacki Raj. Podzie-
lili�my siê na dwie grupy, z uwagi na trudno�æ tras.

Pierwsza grupa na czele z Panem Sewerynem Ga³y-
szem mia³a osi¹gn¹æ szczyt po 5 godzinach. Druga, prowa-
dzona przez Pani¹ Urszulê wybra³a ³atwiejsz¹ i teoretycznie
krótsz¹ trasê 3,5 godzinn¹. Po zakupieniu biletów wyru-
szyli�my. Z uwagi na moj¹ niepe³nosprawno�æ (rêka w gip-
sie) znalaz³am siê w drugiej dru¿ynie. Trasa wiod³a wzd³u¿
rzeki poprzecinanej mostami, mostkami, drewnianymi k³ad-
kami, metalowymi stopniami, w¹wozami i wodospadami.

Wed³ug mapy na naszej dro-
dze mieli�my spotkaæ jedn¹
du¿¹ drabinê... okaza³o siê, ¿e
by³o ich 5! Ka¿dy szed³ w³a-
snym tempem mog¹c podzi-
wiaæ piêkno otaczaj¹cej nas
natury. S³oñce �wieci³o bardzo
mocno, lecz ch³odna woda i
liczne wodospady umila³y nam
wêdrówkê. Gdy znale�li�my siê
"na szczycie" ku naszemu zdzi-
wieniu  ujrzeli�my drug¹ gru-
pê spokojnie odpoczywaj¹c¹
w cieniu. Okaza³o siê, ¿e przy-
byli na miejsce wcze�niej ni¿ my! (z niewyja�nionych wszyst-
kim powodów). Odpoczêli�my, posilili�my siê  i wyruszyli-
�my w drogê powrotn¹. Ponownie podzielili�my siê na dwie
grupy. Szli�my wygodn¹, urokliw¹  aczkolwiek "niekoñcz¹-
c¹ siê" i nu¿¹c¹ drog¹ w�ród drzew. Tym razem 3,5-go-
dzinna grupa dosz³a wcze�niej i spokojnie siedzia³a w cieniu
i przygotowywa³a siê na kolejny przystanek. Okaza³o siê, ¿e
przeliczyli�my swoje umiejêtno�ci i nie uda nam siê wyko-
naæ naszego planu w pe³ni. Niestety musieli�my zrezygno-
waæ z wizyty w Jaskini Lodowej... Na pocieszenie zawitali-
�my na chwilê w gor¹cych s³owackich basenach, w któ-
rych uczestnicy "wymoczyli siê" i dzielnie pomaszerowali do...
TESCO!. Na zakupy tak¿e nie by³o wiele czasu, lecz ka¿dy
zd¹¿y³ kupiæ jaki� drobiazg dla siebie. W drodze powrotnej
w strugach deszczu jechali�my przez s³owackie miasteczka
i osiedla cygañskie. Bardzo mnie zdziwi³a ró¿norodno�æ sty-
lów, w których wybudowane by³y domy. Posklejane z ró¿-
nych wieków i miejsc... wewn¹trz jednak bardzo intrygu-
j¹ce i ciekawe. Do Wieprza wrócili�my zmêczeni i senni,
lecz bogatsi o parê wspomnieñ. Czekamy na kolejn¹ wy-
cieczkê gdy¿ jest jeszcze tak wiele miejsc do zobaczenia!

Pamela Gurdek

Słowacki Raj
Z INNEJ PERSPEKTYWY - WYCIECZKA DO RAJU

Do koñca nie wiadomo czy wycieczka do S³owac-
kiego Raju jest wycieczk¹ w niebiosa. Sze�æ godzin marszu
oraz pokonywanie ponad 30 drabin dla niektórych z 48
uczestników mog³o bardziej kojarzyæ siê z du¿ym wysi³kiem
fizycznym, a w kilku przypadkach mo¿e nawet z pie-
k³em???J.

Z drugiej strony ogl¹danie dziewiczo czystego par-
ku narodowego, gdzie przyroda nie tylko otacza turystê,
ale i ci¹gle ¿yje w stanie niezmienionym od tysiêcy lat, daje
poczucie obcowania z w³a�nie rajsk¹ doskona³o�ci¹ natury.
Uczestnicy wyjazdu nie przelêkli siê jednak trudnej trasy i
dzielnie wyruszyli na dwie trasy górskie. Wszyscy tak¿e je

ukoñczyli szczerze
przyznaj¹c, ¿e nigdy
nie spodziewali siê
przechodzenia nad
przepa�ciami lub
wspinania siê po pio-
nowych �cianach ka-
miennych kanionów
w górach, które s¹
ni¿sze od naszego
Beskidu Ma³ego. Na
uznanie zas³uguj¹
najm³odsi tury�ci, któ-
rzy dzielnie przeszli

ca³a trasê. Po wycieczce górskiej ca³a grupa uda³a siê na
k¹piele lecznicze w wodach siarczanych w nieopodal po³o-
¿onym Vrbovie. Z braku czasu nie uda³o siê zrealizowaæ
wizyty w Jaskini Lodowej i ta atrakcja musi poczekaæ na
nastêpny wyjazd z KKP. Na zakoñczenie wycieczki, uczest-
nicy odwiedzili s³owacki supermarket, gdzie zakupiono lo-
kalne wiktua³y jak: bryndza, warkoczyki z wêdzonego sera,
oplatki, leczo i czekolady. Przejazd autokarem zosta³ sfinan-
sowany przez Urz¹d Gminy Wieprz i przez Stowarzyszenie
Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom �Nadzieja�.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Wieprz informuje, że w dniach
02.08.2010 r. – 22.08.2010  r. w siedzibie
Urzędu Gminy tj. 34−122 Wieprz 217 – wy−
wieszony zostanie wykaz nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje można uzyskać pod numerem

tel. (0−33) 87−55−118 w. 33
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WAKACJE „LATO 2010” W WIEPRZU
Wakacje to okres rekreacji i czêsto okres podró¿owania.
Nie wszystkie jednak m³ode osoby wyje¿d¿aj¹ na wcza-
sy. Dla tych, którzy pozostali, Gminny O�rodek Kultury
przygotowa³ atrakcyjn¹ i zró¿nicowan¹ ofertê.
W okresie pomiêdzy 8 a 21 lipca m³odzie¿ z so³ectwa
Wieprz mia³a warsztaty i zawody aktywizuj¹ce sportowo
i kulturalnie.
Budowano wiêc kamienn¹ groblê nad rzek¹, grillowano
kie³baski w Parku nad Wieprzówk¹, w uprzê¿y przecho-
dzono podniebne trasy parku linowego �Czarny Groñ�,
uczestniczono w turnieju tenisa sto³owego jak i w za-
wodach gier komputerowych. Zwyciêzcy otrzymali na-
grody.

Najbardziej egzotyczn¹ atrakcj¹ by³ wyjazd do S³owackiego Raju i k¹piel w wodach termalnych w s¹siedniej
S³owacji. Inne zrealizowane atrakcje to warsztaty plastyczne w postaci tworzenia w³asnych szablonów graffiti oraz

wycieczka z detektorem metalu, dziêki któremu mo¿na odnale�æ dawno zagubione elementy metalowe zalegaj¹ce
pod ziemi¹. GOK

TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
W GOK WIEPRZ

Turniej tenisa sto³owego odby³ siê 19. lipca 2010 roku. Do
zawodów przyst¹pi³o 8 zawodników. I miejsce zaj¹³ Dominik
Bury, II miejsce Marek Mazgaj, III miejsce Adrian Kolasa. Resz-
ta zawodników otrzyma³a wyró¿nienia. Wszyscy zawodnicy
otrzymali nagrody.

GOK

WAKACJE „LATO 2010” W WIEPRZU
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            ,,Weso³y las''

 Weso³y las dooko³a sta³
 Wiatr ga³êziami cicho chwia³.

Przysz³y le�nice: piszcza³kê we�,
�piewem siê z nami w echo nie�!

Buk rzek³: niezgiêt¹ ga³¹� mam,
Uchwyæ obur¹cz, zegnij, z³am!

Strumieñ lodow¹ pieni¹c toñ
rzek³: tak jak dawniej zanurz skroñ!

Ponury las dooko³a sta³,
Wiatr ga³¹zkami cicho chwia³.

                 Kazimierz Przerwa Tetmajer

W dawnej Polsce, obfituj¹cej w lasy, gdzie czê�ciej
wycinano ni¿ ochraniano drzewa, buk by³, co mówi¹ doku-
menty, g³ównie drewnem opa³owym i budulcowym i nie-
wiele siê zmieni³o do dzisiaj. Drzewo to przywêdrowa³o do
Polski a tym samym do naszej gminy z po³udnia, gdzie prze-
trwa³o dzielnie trudny okres zlodowacenia. W naszych gmin-
nych lasach wystêpuj¹ jedynie pojedyncze, niezbyt smu-
k³e ze wzglêdu na brak zwarcia okazy tych drzew, których
obecno�æ na wszelkiego rodzaju skarpach i krzywiznach te-
renu, zw³aszcza w czasach podeszczowych osuwisk, czyni
sen spokojniejszym. Jego mocne, rozga³êzione korzenie
g³êboko wbijaj¹ siê w pod³o¿e, czyni¹c je stabilnym. Razem
ze smuk³ymi jod³ami trzymaj¹ strome stoki naszych piêk-
nych Beskidów w ryzach.

 Pierwsze wzmianki o bukach znajdujemy w mitach
greckich - ros³y one na Olimpie, gnie�dzi³y siê w nich m¹dre
sowy i wrony morskie. Przez d³ugie wieki buk uchodzi³ za
istotê uduchowion¹, by³ drzewem czczonym przez naszych
przodków i opiekowa³ siê nimi, kiedy pod jego roz³o¿ystymi
koronami budowali swoje siedziby w poczuciu bezpieczeñ-
stwa i spokoju. Jeszcze w XVII wieku wierzono, ¿e � ...w
którym domie, b¹d� sama przez siê, b¹d� sadzona bukowi-
ca ro�nie, tam czary i gus³a ¿adne szkodziæ nie mog¹�.

Kiedy w po³owie XVI wieku �wi¹tobliwy ksi¹dz Afra-
nia, kanonik przy katedrze w Ferrarze, pracowa³ nad wyna-
lezieniem takiej fujarki, która nie piskiem, lecz ciemn¹ bar-
w¹ d�wiêku chwali³aby Pana, wydarzy³o siê co� niezwyk³e-
go. Fujarki z wierzbiny, topoli czy sosny dawa³y siê ³atwo
strugaæ, by³y uleg³e dalszej obróbce, ale d�wiêki wydawa³y
niby dychawiczna koza. Ksi¹dz Afrania wzi¹³ na warsztat
twardy buk. W pocie czo³a wy-
krêci³ z niego d³ug¹ rurê, wyszli-
fowa³, a¿ tu nagle...rura sama,
jakby w³asnym rozumem wiedzio-
na, wyrywa mu siê z r¹k, pada na
ziemiê i od³amuje sobie jeden ko-
niec. Ba, wiêcej: gdy kanonik jest
ju¿ bliski p³aczu, owa rura mu ra-
dzi, jak ma on j¹ zwi¹zaæ i po³¹-
czyæ u do³u kolankiem. Ponoæ
podszepnê³a mu równie¿ nazwê
tego przypadkowego instrumen-
tu - fagot, od ³aciñskiego �fagus�,
co znaczy �buk�.

Popió³ z drewna bukowe-
go stanowi³ cudowny �rodek ko-

NASZE DRZEWA I KRZEWY - BUK
smetyczny. Wystarczy³o gar�æ tego
popio³u wymieszaæ z kozim t³uszczem
i niewielk¹ ilo�ci¹ �wie¿ej wody, naj-
lepiej z takiej studni, co �stoi na
wschód s³oñca�, posmarowaæ t¹ pap-
k¹ gêbê, a ogorza³a, zbr¹zowia³a od-
zyska cudown¹ bia³o�æ i po³ysk.
  ¯adna fajka, gdy takowe w XVII
wieku wesz³y w ogólniejsze u¿ycie -
ani klonowa, ani orzechowa, ani wi-
�niowa, ani nawet z rarytnego ko-
kosa zamorskiego - nie rozja�nia³a do
tego stopnia umys³u, co bukowa,
która potrafi³a �tytoñ przesyciæ du-

chem swojego drewna�. Kawa³ek �wie¿ej kory bukowej
trzymany w ustach przez cz³owieka g³odnego wywo³ywa³
obfit¹ �linê, ta za�-jak zapewniaj¹ Cyganie - ucisza³a czar-
towskie fujarki w pustym brzuchu.

We wczesnej m³odo�ci buk ro�nie bardzo wolno,
nie �piesz¹c siê i w pó�niejszych latach. Po 120-stu latach
osi¹ga �rednio 30 m wysoko�ci. Owoce - bukiew, trójgra-
niaste orzeszki, zwykle po dwa zamkniête w kolczastych
miseczkach, dojrzewaj¹ce we wrze�niu i pa�dzierniku, sta-
nowi¹ przysmak dzików i jeleni. Dawniej odpowiednio wy-
pra¿one, u¿ywane by³y zamiast migda³ów, ale wiadomo by³o,
¿e kto zjad³ ich zbyt du¿o, dostawa³ têgich zawrotów g³o-
wy, jak po gorza³ce [dziwne, ¿e nie upijamy siê margaryn¹,
gdy¿ w jej sk³ad wchodzi olej wyt³aczany z orzeszków buka].

Bukowe lasy porastaj¹ce widoczne na po³udniowym
horyzoncie naszej gminy stoki Beskidów s¹ piêkne o ka¿dej
porze roku. Zim¹ ich szare, g³adkie pnie stercz¹ nad bia³ymi
po³aciami �niegu, w ich bezlistnych, oszronionych koronach
hula wiatr. Wczesn¹ wiosn¹, przed rozwiniêciem li�ci, po-
d³u¿ne ich p¹ki przybieraj¹ fioletowokarminow¹ barwê, czy-
ni¹c zbocza niezwykle barwnymi. Latem, pod ich gêstymi
koronami mo¿na znale�æ upragniony ch³ód [zw³aszcza tego
lata!].Tutaj ciekawostka po�wiêcona uwadze tych, którzy
zbyt pochopnie wycinaj¹ stare drzewa, aby zast¹piæ je m³o-
dymi - Stefan Myczkowski w dziele �Cz³owiek, przyroda,
cywilizacja� pisze:,,Jeden stuletni buk, który wytworzy³ 800
tysiêcy li�ci o powierzchni fotosyntetycznej 1600 m kwa-
dratowych, w ca³ym okresie rozwoju pobra³ z powietrza
ok. 13 mln metrów sze�ciennych dwutlenku wêgla i wy-
dzieli³ odpowiedni¹ ilo�æ czystego tlenu. W tej produkcji
mo¿e go zast¹piæ a¿ 1700 m³odych buków o �rednicy ko-
rony ok. 2 metrów''.
  Z³ociste barwy jesieni w du¿ej mierze zawdziêczamy bu-
kowym li�ciom, które o tej porze zachwycaj¹ nasze oczy
swoj¹ niepowtarzaln¹ barw¹.
Buk to równie¿ wielki przyjaciel grzybiarzy, gdy¿ dziêki jego

obecno�ci mo¿emy cieszyæ siê
zbiorami borowików, które
tworz¹ z tym drzewem �part-
nerski zwi¹zek�, z którego ju¿
od lipca a¿ do pierwszych przy-
mrozków chêtnie korzystamy.
Dziwiê siê, i¿ mimo, ¿e jest to
tak piêkne drzewo, to jednak
bardzo ma³o nasadzamy go
w�ród naszych posesji, ulic,
parków, a szkoda, gdy¿ jest
ma³o k³opotliwe, a daje tak
wiele uroku - mam nadziejê,
¿e okres �wietno�ci jeszcze
przed nim.

 Ryszard Fra�
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Zespó³ okaza³ siê byæ
gwiazd¹ ostatnich obcho-
dów �wiêta Gminy Wieprz.

Sk¹d jeste�cie i sk¹d
wziê³a siê nazwa zespo-
³u?

Jeste�my z Wieprza i Andry-
chowa. Nazwa zespo³u �Or-
nament� � to sensowna
nazwa, która oznacza zdo-
bienie, w naszym przypad-
ku chodzi oczywi�cie o zdo-
bienie muzyki�

Zespó³ jest ca³kiem du¿y,
kto i na czym u was gra?

Na perkusji gra � Oskar ̄ ak,
gitary podk³adowe � To-
mek Gondko i Janusz Pu-
stu³a, gitara basowa � Woj-
ciech Cinal, gitara solowa
� Kamil Pasternak, wokal
� Bartek Pasternak.

Od kiedy i gdzie gracie?

 Gramy od ponad 2 lat.
Grali�my na WO�P 2010 w
Andrychowie i �GW w
Wieprzu oraz w jednym z
pubów. Mamy na razie 8
w³asnych utworów. Tek-

WYWIAD Z ZESPOŁEM „ORNAMENT”
sty s¹ naszego autorstwa i
od znajomych. S¹ ró¿norod-
ne i ponoæ siê k³óc¹ ze sob¹,
ale nam to nie przeszkadza.
Ostatnio mamy próby w
GOK Wieprz.

Czy macie jakie� przygo-
towanie muzyczne i co
was sk³oni³o, by zacz¹æ
graæ?

Jeste�my samoukami, nikt
nie gra³ wcze�niej ani nie
pobiera³ nauk muzycznych.
Hmmm� motywacj¹ do gry
mo¿e byæ przypuszczalnie
niechêæ do seriali? Ka¿dy z
nas oczywi�cie interesowa³
siê muzyk¹, a Tomek dodat-

kowo zacz¹³ graæ dla dziew-
czyny�

Wasza muzyka brzmi roc-
kowo, jaki to dok³adnie
rodzaj muzyki?

Gramy rock regresywny a to
oznacza wiele nurtów, czyli
mieszankê wp³ywów. W
naszych piosenkach nale¿y
pos³uchaæ tre�ci, która jest
wa¿na.

Plany na najbli¿sz¹ przy-
sz³o�æ?

Najwa¿niejszym planem jest
nagranie p³yty demo, która
uka¿e nasze mo¿liwo�ci mu-

zyczne.
Chcieliby�my tez wiêcej
graæ, no i trochê s³awy by
siê przyda³o� Ale gramy dla
muzyki, a dopiero potem dla
publiczno�ci.

Jakie macie g³ówne prze-
s³anie w waszej muzyce?

Chcieliby�my by nasza mu-
zyka by³a MUZYK¥
WSZYSTKICH LUDZI, a
przes³anie dotyczy naszego
¿ycia: �ZACZNIJMY ¯YÆ
NORMALNIE, BEZ TELEWI-
ZJI I KOMPUTERA W KA¯-
DEJ WOLNEJ CHWILI�

Macie w³asny oryginalny
repertuar�

Kopiowanie utworów nas
nie interesuje. Mamy wiêk-
sz¹ satysfakcjê z w³asnych
kawa³ków a motywacj¹ dla
w³asnej twórczo�ci s¹ okla-
ski publiczno�ci.

Dziêkujê za wywiad i ¿y-
czê sukcesów na sce-
nie, które zapewne
szybko nast¹pi¹.

GOK

Wiersze Mieczys³awa Putka
Do¿ynki

Raz w niedzielê w �wiêto du¿e,
Spiesz¹ gdzie� dziewczynki

Ubranej  w barwnej purpurze,
Spiesz¹ na do¿ynki.

Zewsz¹d spiesz¹, od Rudawy,
I a¿ od M³ynki,

Do zielonej murawy
Spiesz¹ na do¿ynki.

Tam na zielonej murawie
Tañce, �miechy, docinki,

Blisko � tu¿ przy Rudawie
S¹ dzi� do¿ynki.

Po tañcu jest odpoczynek,
Nios¹ z placków,- budynki,

Przy Kasi usiad³ Janek,
Jak to w do¿ynki.

Przy przerwie i inne
Stru¿¹ piêkne minki

Pachn¹ perfumy wonne
Jak to w do¿ynki.

Dnia. 15. 08. 1944r.

Wrzesieñ

Mam chwilê czasu,
Wiêc idê do lasu.
Idê i idê
Ciekawym gdzie zajdê.
Weso³y rumiany,
Wchodzê do du¿ej polany.
Zaraz pada mój wzrok,
Tu¿ w lewo, w bok.
Woñ st¹d uderza mi w nos,
Pozna³em zaraz- to wrzos.
I w chodzê w �rodek,
Jakby w ogródek.
Pe³no dobrych,
I modrych,
W ko³o sukieneczek�

Ca³a masa,
Jak osobna jaka� rasa.
Co to ma znaczyæ?
Czy mi siê majaczyæ
nie zda przypadkiem?

Nie! Ja nie �niê,
Ani te¿ nie �piê,
Ja widzê, ja czujê,
To tylko czaruje,
Miê, przyby³ego,
Wrzos, w tym roku,
Tak mi³y oku.
I nag³a my�l w g³owie,
Jak deszcz w parowie.
I wpada do g³owy,
Jak ptak czo³owy.

To¿ wrzesieñ przecie,
Dobrze o tym wiecie.
A ja zdumiony,
By³em rozczarowany.
Lecz to minê³o.
Teraz ju¿ wiedz¹c,
A nie ¿e s¹dz¹c.
Wiem ¿e to Wrzesieñ,
¯e to jest jesieni  rdzeñ.

I wracam sobie z patosem,
Z bukietem w rêku-
                           - z wrzosem!...
A przyszed³szy do domu,
Nie powiedzia³em nic nikomu.-

Dn. 1.09.1944 r.
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WIETNAM

Prelekcja KKP pt. Wietnam 11.06.2010 roku by³a
histori¹ o narodzie dzielnych i pracowitych ludzi. Do Wiet-
namu nie jedzie siê, by podziwiaæ piêkno przyrody. Pomimo
znacznej wielko�ci kraj jest przeludniony i parki narodowe
lub dzika przyroda w³a�ciwie poza terenami przygraniczny-
mi nie istniej¹. W Wietnamie mo¿emy jednak podziwiaæ
odwa¿nych ludzi, którzy nie wahali siê, by walczyæ przez
tysi¹c lat z okupantami swojego kraju. Wietnamczycy za-
chowali swoj¹ kulturê, pomimo licz¹cej setki lat dominacji
chiñskiej, nie poddali siê Francji, któr¹ pobili w 1954 roku

pod Dien Bien Phu. Wygrywali tak¿e z potêg¹ Stanów Zjed-
noczonych w latach 60-ych XX wieku. Uda³o im siê zjedno-
czyæ kraj a obecnie rozpocz¹æ dynamiczny rozwój.

Wietnam jako kraj jest pe³en kontrastów. W pañ-
stwie w³adzê sprawuj¹ komuni�ci, ale istnieje gospodarka
kapitalistyczna. Ceny wszelkich us³ug, ¿ywno�ci s¹ bardzo
niskie, ale tury�ci nagminnie s¹ �naci¹gani� na podwójne
koszty. Mieszkañcy przepadaj¹ za amerykañskimi dolarami,
ale obok w muzeum ogl¹daæ mo¿na okropieñstwa wojny,
za które w³a�nie odpowiadali Amerykanie. Na uliczkach, w
zak³adach wszêdzie widaæ pracê. Jest czysto i bezpiecznie.
¯ywno�æ jest egzotyczna i wy�mienita. W dodatku Wiet-
nam ostatnio bardzo siê przybli¿y³ do Polski za spraw¹ bez-
po�redniego po³¹czenia do Hanoi.

 Kulinarny aspekt klubu koncentrowa³ siê na nauce
jedzenia pa³eczkami makaronu ry¿owego wraz z warzywa-
mi z aromatycznym sosem. Czê�æ klubowiczów opanowa³a
tê technikê, inni potraktowali pa³eczki jako egzotyczny re-
kwizyt z odleg³ej Azji.

KKP

MALTA

Czasami wielu Polakom nasuwa siê pytanie czy je-
chaæ w wakacje nad polskie morze, czy wydaæ wiêcej pie-

Orientalnie w �rodowiskowum
Domu Samopomocy

Klub Kulinarnego Podróżnika

Z pamiêtnika uczestnika Klubu Kulinarnego Podró¿nika�

6 lipca 2010 roku w �rodowiskowym Domu Samopomocy odby³a siê prezentacja po�wiêcona Kambod¿y. Opowie-
�ci o kraju Khmerów, wspania³ej historii dostrzeganej w ruinach Angor Wat, tak¿e o nêdzy i okropno�ciach rz¹dów
Czerwonych Khmerów przyku³y uwagê uczestników spotkania. Na koniec prezentacji przeprowadzono mini quiz i osoby
znaj¹ce odpowiedzi na pytania z zakresu geografii i historii mog³y wygraæ monety i banknoty z Kambod¿y.

GOK
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niêdzy i zobaczyæ co�
nowego za granic¹.
Otó¿ grupa znajomych
z Klubu Kulinarnego
Podró¿nika wybieraj¹c
siê na Maltê udowodni-
³a, ¿e odpowied� jest
prosta. Mo¿na wybraæ
siê taniej i prze¿yæ nie-
samowit¹ przygodê.
Malta, jak siê dowiedzie-
li�my, to ma³a wysepka
na Morzu �ródziem-
nym, niedaleko Sycylii.
Pani prelegent Dorota
Wróbel wraz z przyja-
ció³mi odwiedzi³a stolicê

wyspy, wiêksze miasta a tak¿e s¹siaduj¹c¹ z Malt¹ jesz-
cze mniejsz¹ wyspê Gozo. �Ochom� i �achom� z sali nie
by³o koñca, kiedy na ekranie pojawia³y siê zdjêcia skali-
stych pla¿ i klifów wyspy oraz op³ywaj¹cej jej lazurowej
wody.

Oczywi�cie nie zabrak³o te¿ tradycyjnej maltañ-
skiej potrawy w postaci �wietnie przyrz¹dzonego królika
z pieczonymi ziemniakami, co dla niektórych, mniej wy-
trawnych, smakoszy by³o ciê¿kim kawa³kiem do zgryzie-
nia i mimo wielu polskich tradycji przyrz¹dzania tego zwie-
rzaka, wielu wybra³o wegetariañsk¹ odmianê potrawy.

 Wiele mo¿na by jeszcze wymieniaæ piêknych
miejsc, krajobrazów, ludzi i zdarzeñ zobaczonych przez
podró¿ników, lecz ¿eby je poznaæ, samemu warto kupiæ
tani bilet na Maltê i odkrywaæ ten wspania³y kraj.

Iwo Gurdek

SMAK AZJI W GIERA£TOWICZKACH -
16 lipca 2010 roku.

Wietnamskie potrawy s¹ znane ju¿ licznym miesz-
kañcom, którzy w du¿ych miastach mogli spróbowaæ dañ
z tego odleg³ego kraju. Tym razem wietnamska kuchnia
trafi³a do Wiejskiego Domu Kultury w Giera³towiczkach,

który tu¿ po przeprowadzonym remoncie wygl¹da impo-
nuj¹co. Na prezentacjê przyby³o ponad 40 osób z Giera³to-
wiczek i Giera³towic. Po wys³uchaniu prelekcji rozpoczê³o
siê szkolenie jedzenia pa³eczkami bambusowymi. Ciekawost-
k¹ by³ fakt, ¿e pa³eczki zosta³y przywiezione z tamtejszego,
TESCO, który tak¿e w Azji Po³udniowo - wschodniej jest
jednym z najwiêkszych supermarketów.

GOK

ORGANIZATORZY PRAGN¥ PODZIÊKOWAÆ NASZEMU
SPONSOROWI BANKOWI SPÓ£DZIELCZEMU Z ANDRY-
CHOWA ZA KONTYNUACJÊ WSPARCIA FINANSOWE-
GO KLUBU KULINARNEGO PODRÓ¯NIKA. CIESZYMY
SIÊ, ¯E S¥ BANKI, KTÓRE NIE TYLKO MY�L¥ O ZY-
SKACH, ALE TAK¯E PRZEZNACZAJ¥ FUNDUSZE NA
DZIA£ANIA KULTURALNO � O�WIATOWE.

Seweryn Ga³ysz

30 maja 2010 roku - a staje siê to powoli tradycj¹ �
odby³ siê w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Frydrycho-
wicach bezalkoholowy festyn rodzinny.

Na szczê�cie burza nie odstraszy³a chêtnych do
wspólnej zabawy i podziwiania dokonañ najm³odszych - choæ
wodzirej przera¿ony ulew¹ odmówi³ prowadzenia impre-
zy� Nie zawiód³ zespó³ �TEQUILA�, który swoj¹ muzyk¹ bawi³
zebranych. Wiele emocji, jak zwykle, dostarczy³y wystêpy
najm³odszych � tañce, piosenki czy wierszyki dla mamy i

taty wywo³a³y u�miechy i podziw dla m³odych talentów.
Pani dyrektor Stanis³awa Lukaj powita³a go�ci i przy-

pomnia³a osi¹gniêcia uczniów w minionym roku, a by³o ich
niema³o- zarówno w nauce, sporcie, muzyce czy plastyce.

Wszyscy mogli skosztowaæ pysznego bigosu przy-
gotowanego przez panie kucharki czy chleba ze �swojsz-
czyzn¹�. Dzieciom oczywi�cie smakowa³y lody i ciasto, wziê-
cie mia³y równie¿ grillowanie kie³baski i oscypki.

FESTYN RODZINNY WE FRYDRYCHOWICACH
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Niew¹tpliw¹ atrakcjê dla najm³odszych stanowi³y trampoli-
ny, dmuchany zamek czy mo¿liwo�æ przeja¿d¿ki konnej,
nieco starsi zainteresowali siê rozgrywkami sportowymi i
strzelnic¹.

Niektórym przypomnia³y siê chyba wczesne lata 80-
te, gdy stali w d³ugiej kolejce, by kupiæ� losy loterii fanto-
wej, a fanty by³y okaza³e, za co nale¿y podziêkowaæ wszyst-
kim darczyñcom, rodzicom i przyjacio³om szko³y.
Najwiêksz¹ atrakcjê stanowi³o losowanie �szczê�liwego nu-
merka�, na które wszyscy czekali z wypiekami na twarzy -
wszak mo¿na by³o wylosowaæ buty, po�ciel, a nawet me-
ble.

Nad przebiegiem imprezy czuwa³a i prowadzi³a licy-
tacjê oraz rozbawia³a przyby³ych pani wicedyrektor Alina
Dyrcz. W�ród go�ci nie zabrak³o pani wójt M. Chrapek, so³-
tysa Frydrychowic, przedstawicieli Kuratorium i Rady Gmi-
ny Wieprz.

Festyn nie móg³by siê odbyæ bez zaanga¿owania
wszystkich pracowników szko³y, którzy zadbali o dekora-
cje, przygotowanie dzieci do wystêpów i obs³ugiwali bu-
fet.

Jeszcze raz s³owa wdziêczno�ci nale¿¹ siê wszystkim
sponsorom, którzy maj¹c na wzglêdzie dobro szko³y hojnie
obdarzaj¹ nas swymi produktami i zasilaj¹ finansowo. Ka¿-
dy, kto w jakikolwiek sposób przyczyni³ siê do zorganizowa-
nia tego ��wiêta szko³y i rodziny� zas³u¿y³ na ogromne po-
dziêkowania � tak¿e uczestnicy festynu, którzy potrafili
kolejny raz pokazaæ, ¿e mo¿na mile spêdziæ niedzielê na
bezalkoholowej imprezie.
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LATO PO HARCERSKU
   Harcerze z 1 Dru¿yny Harcerskiej �B³êkitna� z Frydrychowic byli na obozie zorganizowanym przez Hufiec Ziemi Wadowic-
kiej w Pogorzelicy w dniach 27.06-12.07 2010r. Oto wspomnienia jednego z uczestników.

Pogorzelica 4 lipca 2010

Cze�æ, albo raczej czuwaj Druhu!

Piszê do Ciebie ten list z obozu harcerskiego w Pogorzelicy. Jak wiesz jestem na nim pierwszy raz. List ten piszê w nadziei,
¿e dostaniesz go, zanim zd¹¿ê wróciæ i sam Ci opowiedzieæ. Wiem, ¿e pisanie listu to teraz obciach, ale neta nie mam i powiem Ci jako�
¿yjê. A komórka - phi palce by mi odpad³y a kasa skoñczy³a, jakbym chcia³ tyle napisaæ.

Obóz jak to obóz - jest na nim komendant, obo�ny, pigu³y, kucharki oraz harcerki i harcerze. Co do harcerek to, ¿e tak powiem
�jest na czym oko zawiesiæ�. Wiêc ¿a³uj, ¿e Ciê tu nie ma. Po przyje�dzie jeden z fizoli powita³ nas tak: "Witamy w obozie koncentracyjnym
Pogorzelica", pomy�la³em � �Kurka, ale wpad³em. Jak ja tu prze¿yjê?
Ale jako� ci¹gnê, nie jest �le. Zaraz na wstêpie popakowali nas w wojskowe namioty. Rozdzielili na dru¿yny i kazali siê zakwaterowaæ.
Muszê siê pochwaliæ, ¿e byli�my jedyn¹ mêsk¹ dru¿yn¹ na ca³ym obozie. No, nie powiem, troszkê g³upio, bo wiesz jak to jest, jak w
namiocie obok �pi¹ dziewczyny a nie piêciu wyro�niêtych ch³opaków� Ale na brak towarzystwa p³ci piêknej (nie wiem sk¹d siê takie
powiedzenie wziê³o, przecie¿ nie ka¿da jest urodziwa) nie mog³em narzekaæ. Drugi dzieñ spêdzili�my na pla¿y. W ogóle codziennie
byli�my na pla¿y. Codziennie by³o co� nowego, raz mieli�my wieczór filmowy, innym razem dyskotekê. Co chwilê by³y jakie� gry, to
samarytañska, to ekonomiczna i niestety � nie przed monitorem�Nogi wieczór tak mnie bola³y, a tu jeszcze obo�ny pó�nym wieczorem
(tak ok.23.45) zwleka nas z kanadyjek (takie �mieszne niewygodne ³ó¿ka) na grê nocn¹. Wiesz, cisza nocna by³a, to jak nas budzi³ �
udawali�my, ¿e �pimy. Po grze ju¿ zasypiali�my a tu w �rodku nocy (oko³o godziny 7.00) obo�ny wychodzi na plac apelowy i siê drze
wniebog³osy: "pobudka, pobudka...". Ja sobie my�lê - morduj¹ go, czy co, a tu ch³opie trza wyj�æ i dawaj - æwiczenia. / Nie my�l sobie,
¿e narzekam, ale to tak, ¿eby Ci nie by³o bardzo ¿al/. No, ale wracaj¹c do programu obozu, to by³a jeszcze wycieczka do Ko³obrzegu.
Bawili�my siê w forcie pirackim, p³ynêli�my statkiem, zwiedzali�my starówkê, ale najbardziej z ca³ego tego zamieszania podoba³y mi siê
zakupy w (jak okre�li³ kolega) "lumpeksie wojskowym� - by³y tam spluwy i czo³gi, mówiê Ci wypasiony sklep. Na obozie nagrywali�my
te¿ filmiki o asertywno�ci ( do tej pory nie wiedzia³em, co to jest, my�la³em, mo¿e chodzi o sortowanie czy co�) my mieli�my o alkoholu.
Przyboczna co� tam wymy�li³a i niez³e by³o. By³y spotkania przy �wiecach, festiwale i przedstawienia o stworach morskich. Aha, bo
zapomnia³em Ci powiedzieæ, ¿e obóz mia³ has³o �Hej, ruszajmy w rejs do portów naszych marzeñ!� i ka¿dy dzieñ mia³ nazwê i zwi¹zany
z ni¹ program dotycz¹cy jakiego� portu lub wyspy � nie takiej zwyk³ej, z mapy, ale by³a np. Wyspa Skarbów, Port Talentów, Wyspa Magii
i Czarów, Wyprawa na Atlantydê itp.  No i najnudniejsze, ale najpotrzebniejsze � apele - codziennie o 20.00. No wiesz, zbiórki, meldowa-
nia, rozkazy, czasem by³o �miesznie, gdy kto� mia³ urodziny � wtedy na apelu przy �piewie 100 lat podrzucali�my �jubilata�. Aha,
zapomnia³em, ¿e by³o co� takiego jak warty. Trzeba siedzieæ na wartowni bite dwie godziny i pilnowaæ obozu i flagi. Jednym dziewczynom
ukradli. Ale by³o �miechu. Ogólnie jest nie�le, ale obóz ma jedn¹ wadê: za szybko siê koñczy i nie tylko ja tak uwa¿am. Aha zapomnia³em
- najlepszy by³ dzieñ ca³u�ny. Ch³opiec podchodzi³ do jakiej� laski i mówi³, ¿e chce j¹ poca³owaæ, a ona nie ma wyboru - musi siê zgodziæ.
Wiesz jak super!!

Koñczê te moje wypociny, mam nadziejê, ¿e siê doczytasz, choæ nie pisa³em szyfrem / a to te¿ niez³a zabawa/, muszê znów
wymy�laæ przedstawienie na wieczór. Jak zwykle wszystko spad³o na mnie. Pozdrów znajomych.

ZADOWOLONY OBOZOWICZ

PS. O niektórych rzeczach nie pisa³em, bo wiesz, ten list mo¿e wpa�æ w niepowo³ane rêce . A jak chcesz zobaczyæ, jak siê bawimy, to
polecam specjaln¹ stronê obozu http://www.zhppogorzelica.republika.pl/.
PS. Spotkamy siê na pewno 1 sierpnia na zlocie w Wadowicach � �led� stronê hufca!

Obozowe wy�cigi - Port sportowców

Czy¿by Atlantyda
Na Wyspie Piratów

Nocna Warta

A tu kilka fotek
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Wrêczanie medali o zachodzie s³oñcaS³u¿ba w kuchni

Spotkanie z Neptunem

Takie mieli�my laski

W Ko³obrzegu

To my na festiwalu

�Nikt nie jest gotowy, a przecie¿ s¹
rzeczy, które przychodz¹ nie w porê.

M³odo�æ po dzieciñstwie �
 po nied³ugim ¿yciu �mieræ�

W zwi¹zku ze �mierci¹ Mê¿a, Tatusia i Dziadka

�p Kazimierza Wiercimaka
z Wieprza

Pragniemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim bliskim, którzy nas wspierali w tych ciê¿kich
chwilach oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli i u�wietnili swoj¹ obecno�ci¹ uroczysto�ci
odprowadzenia zmar³ego na miejsce wiecznego spoczynku. Sk³adamy gor¹ce �Bóg zap³aæ� za

intencje mszalne, wieñce i wi¹zanki kwiatów.

¯ona oraz syn i córka z rodzinami
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S P O R T

Po raz kolejny w naszej gminie
odby³ siê turniej pi³ki siatkowej, w któ-
rym wziê³a udzia³ m³odzie¿ uczestnicz¹-
ca w zajêciach �wietlicy socjoterapeu-
tycznej. 5 czerwca 2010r. �w hali spor-
towej przy ZSP nr 1 w Wieprzu spo-
tka³y siê dru¿yny reprezentuj¹ce �wie-
tlice z Nidku, Giera³towic i Przybradza.
Kolejny raz bezkonkurencyjna okaza³a

siê dru¿yna �Victoria� Nidek, która w
ca³ym turnieju przegra³a tylko jeden
set. Drugie miejsce zajêli zawodnicy
�Stokrotek� z Przybradza, trzecie �Dra-
gons� z Giera³towic � dodaæ nale¿y, ¿e
dru¿yna z Giera³towic walczy³a dzielnie,
choæ jej zawodnicy byli du¿o m³odsi od
pozosta³ych uczestników zmagañ.
Organizatorzy turnieju � Wójt Gminy
Wieprz oraz Punkt Konsultacyjny ds.

Pomocy Rodzinie i
Uzale¿nieñ Alkoho-
lowych w Wieprzu
� s¹ przekonani, ¿e
ten mi³o spêdzony
czas bêdzie inspira-
cj¹ dla m³odzie¿y w
aktywnym zago-
spodarowaniu cza-

su wolnego, które-
go podczas wakacji
bêdzie mia³a zapew-
ne pod dostat-
kiem. Cieszy fakt,
¿e rywalizacji na boisku towarzyszy³a
¿yczliwa atmosfera.
Impreza ta mia³a na celu promowanie
w�ród m³odzie¿y aktywnego i kon-
struktywnego spêdzania wolnego cza-

su. Jest to sprawa aktualna, która do-
tyczy nas wszystkich, gdy¿ z badañ
wynika, ¿e m³odzi ludzie, którzy siê
nudz¹, czê�ciej szukaj¹ wra¿eñ we
wszelkiego rodzaju u¿ywkach i chuli-
gañstwie.

ŚWIETLICOWA SIATKÓWKA PO RAZ DRUGI
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Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ sponsorom: firmie �KSEROGRAFIX� z Andrychowa, Komisji ds. Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Wieprzu. Dziêki ich hojno�ci ka¿dy uczestnik zawodów otrzyma³ atrakcyjne
upominki.

Jan Cibor
Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie i Uzale¿nieñ Alkoholowych
34-122 Wieprz 424, tel.: (33) 875 53 17, e-mail: pkwieprz@gmail.com

Niefortunnie w ostatnim numerze Wie�ci z Gminy Wieprz nie pojawi³y siê zdjêcia do tekstów z ZSP w Giera³towicach za
co redakcja pragnie przeprosiæ wszystkich czytelników. Obecnie naprawiaj¹c b³¹d publikujemy �zapomniane� zdjêcia.

red
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Co to jest kosmetyk mineralny?
Jest to preparat sk³adaj¹cy siê w 100% z naturalnych sk³ad-
ników. Pozbawiony konserwantów, �rodków barwi¹cych i
zapachowych. Chroni przed promieniowaniem s³onecznym,
nie wysusza skóry i doskonale kryje.

Substancje, które wywo³a³y rewolucjê na rynku ko-
smetyków kolorowych, to
nic innego, jak czyste, od-
powiednio przetworzone
pigmenty mineralne. Nie
zawieraj¹ dodatków che-
micznych: talku, t³uszczy,
�rodków zapachowych,
barwników i konserwan-
tów. Minera³y dzia³aj¹ po-
wierzchniowo, ich cz¹stecz-
ki s¹ za du¿e, by wnikn¹æ w
g³¹b naskórka, tym samym
nie zatykaj¹ uj�æ gruczo³ów
³ojowych. Poprawiaj¹ meta-
bolizm skóry, nie podra¿niaj¹c jej. Dermatolodzy polecaj¹
kosmetyki mineralne osob¹ maj¹cym problemy z tr¹dzikiem i
t³ust¹ skór¹ ze wzglêdu na ich w³a�ciwo�ci matuj¹ce i brak
mo¿liwo�ci przenoszenia bakterii. �wietnie kryj¹ blizny, prze-
barwienia i niedoskona³o�ci. Kosmetyki mineralne s¹ rów-
nie¿ �wietnie tolerowane przez osoby ze skór¹ nadwra¿liw¹ i

³atwo czerwieni¹c¹ siê. W przypadku
stosowania mineralnych
produktów do makija¿u
nie ma mo¿liwo�ci po-
wstania alergii skór-
nych, bo to tak, jakby

mieæ alergiê na np.

marmur czy krzemieñ. Tlenek cynku i tytanu zapewnia ochro-
nê przed stosunkowo szerokim spektrum promieniowania
UVA i UVB. Wiele tych w³a�ciwo�ci spe³ni³o oczekiwania
kobiet, umo¿liwi³o im wykonywanie makija¿u po zabiegach
chirurgicznych i podra¿nieniach skóry. Za oceanem kosme-
tyki te sta³y siê hitem.

Preparaty produkowa-
ne s¹ w postaci sproszkowa-
nej, chocia¿ niektóre firmy
oferuj¹ ju¿ pudry prasowane
i p³ynne podk³ady o 100%
zawarto�ci minera³ów.
Oprócz pudrów na rynku do-
stêpne s¹ mineralne ró¿e i
cienie do powiek. Kosmety-
ki s¹ wodoodporne, ale ³atwo
zmywaj¹ siê preparatami do
demakija¿u. S¹ bardzo wydaj-
ne, gdy¿ zawieraj¹ silnie

skoncentrowane pigmenty i maj¹ nieograniczony termin przy-
datno�ci do u¿ycia, poniewa¿ minera³y nie ulegaj¹ rozk³ado-
wi.
   Kosmetyki mineralne w przypadku podk³adu i pudrów pro-
dukowane s¹ z mieszaniny sproszkowanych minera³ów: tlen-
ku cynku, ¿elaza, tytanu oraz miki. Ró¿e i cienie robi siê z
kamieni pó³szlachetnych: turmalinu, kwarcytu i cytrynu.
   Wiele osób decyduje siê na wypróbowanie mineralnych
produktów do demakija¿u, gdy¿ s¹ one uwa¿ane za zdrow-
sze dla skóry. W mineralnych kosmetykach wyeliminowano
wiele czynników wywo³uj¹cych podra¿nienia skóry, jak: �rod-
ki zapachowe, konserwanty, i syntetyczne barwniki, a w³a-
�ciwo�ci przeciwzapalne, którymi charakteryzuj¹ siê dwutle-
nek tytanu i tlenek cynku, maj¹ koj¹cy wp³yw na skórê.

Nale¿y jednak z dystansem traktowaæ has³a reklamo-
we, pojawiaj¹ce siê w kampaniach kosmetyków, które g³o-

sz¹, ¿e w takim makija¿u �mo¿na nawet spaæ�. Jak-
kolwiek dobre nie by³yby to kosmetyki, to bardzo
wa¿ne jest, by dok³adnie oczyszczaæ skórê, która
powinna tak samo jak my mieæ czas na odpoczy-
nek i regeneracjê.

 Kosmetyczka
Danuta Gumulak

Kosmetyki mineralne
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Smacznego!
Wybrane przepisy z kursu
gotowania pani Jadzi Sopickiej

Placek z owocami
1 margaryna roztopiona - letnia
 1 szkl. cukru
4 jajka
2 szkl. m¹ki tortowej
1/2 szkl. m¹ki ziemniaczanej
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy
skórka otarta z cytryny

dodatkowo - 0.70 dag jab³ek lub truskawek, lub innych
owoców

Sk³adniki ciasta zmiksowaæ, na wysmarowan¹ t³uszczem
blachê wylaæ jego po³owê, na to wy³o¿yæ pokrojone w
talarki jab³ka lub u³o¿yæ inne owoce. Na nie wylaæ resztê
ciasta. Upiec, a zimne ciasto posypaæ cukrem pudrem.

GRAG

PRZEPISY KLUBU
KULINARNEGO PODRÓ¯NIKA

Zupa czosnkowa
Sk³adniki:
4 ³y¿ki oliwy
200 g bia³ego pieczywa (czerstwego)
8 z¹bków czosnku
100 g paprykowanej kie³basy
2 jaja
sól, pieprz
Przygotowanie:
Czosnek rozgnie�æ, posiekaæ, wrzuciæ na oliwê w garnku,
lekko podgrzaæ na ma³ym ogniu.
Dodaæ pokrojon¹ w kostkê such¹ bu³kê i wlaæ wodê.
Kie³basê ponacinaæ, w³o¿yæ do zupy.
Jajka roztrzepaæ, wlaæ do zupy, przy ci¹g³ym mieszaniu.

Soczewica po kastylijsku
Sk³adniki:
500 g soczewicy
3 ³y¿ki oliwy
1 pomidor
1 cebula
1 zielona papryka
1 g³ówka czosnku
1 li�æ laurowy
2 go�dziki
2 ziemniaki
szczypta kminu
szczypta ostrej papryki
1 ³y¿eczka s³odkiej papryki

200 g paprykowanych kie³basek
sól, pieprz
Przygotowanie:
Wlaæ oliwê do garnka, lekko podgrzaæ. Wrzuciæ posiekan¹
w kostkê cebulê, zeszkliæ. Wsypaæ soczewicê, wrzuciæ li�æ
laurowy i wlaæ sporo wody. Gotowaæ prawie do miêkko�ci
soczewicy.
Na drugiej patelni rozgrzaæ oliwê, wrzuciæ posiekany
czosnek, zrumieniæ. Mo¿na te¿ najpierw opaliæ nad gazem
ca³¹ g³ówkê czosnku i potem go posiekaæ.
Cebulê obraæ, przekroiæ na pó³, wbiæ w ni¹ 2 go�dziki,
umie�ciæ na patelni obok czosnku. Zrumieniæ z obu stron.
Wszystko prze³o¿yæ do garnka z soczewic¹.
Suszone, paprykowane kie³baski pokroiæ w plastry,
wrzuciæ do garnka, dodaæ pokrojone w kostkê ziemniaki.
Pomidory obraæ ze skórki, wypestkowaæ, posiekaæ w
kosteczkê. Prze³o¿yæ do garnka.
Kmin i ziarnka pieprzu rozgnie�æ w mo�dzierzu, wrzuciæ do
soczewicy, dodaæ ostr¹ i s³odk¹ paprykê w proszku oraz
sól.
Dusiæ ok. pó³ godziny.
Wrzuciæ surowe paprykowane kie³baski i jeszcze wszystko
gotowaæ ok. 10 minut.

Ali oli

Ali oli to s³ynny sos na bazie majonezu, a trzeba wie-
dzieæ, ¿e majonez w³a�nie z Menorki pochodzi: jego
nazwa wziê³a siê od kastylijskiej nazwy miasta Maó,
gdzie ksi¹¿ê Richelieu (w³a�ciwie: Louis François
Armand du Plessis), kuzyn s³awnego kardyna³a, zjad³
ten¿e przysmak po rozgromieniu Brytyjczyków w 1756
roku. Zachwycony smakiem sprowadzi³ go do Francji �
na pocz¹tku mówiono na niego �maonez�, po czym
przekszta³cono nazwê na �majonez�.

Sk³adniki:
3 ¿ó³tka
1 1/2 szklanki oliwy
2 z¹bki czosnku
ocet winny
sól
Przygotowanie:
¯ó³tka, czosnek rozgnieciony z grub¹ morsk¹ sol¹ i oliwê
utrzeæ na gêsty sos � oliwê wlewaæ stopniowo, podobnie
jak przy produkcji domowego majonezu. Pod koniec dodaæ
kilka kropel octu winnego lub soku z cytryny.�Zamiast
¿ó³tek do sosu mo¿na u¿yæ puree z ziemniaków.

WIÊCEJ PRZEPISÓW
kkp.wieprz.eu

KKP
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