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Szanowni Czytelnicy...
Szanowni Czytelnicy, niniejszy numer jest opó�niony z

racji zbli¿aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych. Redakcja ocze-
kiwa³a na programy wyborcze i reklamy kandydatów do w³adz
gminnych, powiatowych jak i wojewódzkich w ramach zbli¿aj¹-
cych siê wyborów. Wszystkie otrzymane og³oszenia wyborcze
zosta³y zamieszczone na ³amach gazety i s¹ op³acone przez komi-
tety wyborcze.

Przy okazji chcia³bym przypomnieæ znaczenie wyborów
i sk³oniæ wszystkich do uczestnictwa w g³osowaniu.

Wybory samorz¹dowe to jeden z nielicznych momentów,
gdy obywatel ma prawo wspó³decydowaæ o losach swojego oto-
czenia � lokalnej spo³eczno�ci. Obecne wybory to sprawdzian dla
demokratycznych podstaw naszego pañstwa.

Wybory samorz¹dowe z perspektywy zwyk³ego obywa-
tela gminy Wieprz s¹ wa¿niejsze ni¿ wybory parlamentarne.

Wybory ogólnopolskie nie daj¹ mo¿liwo�ci wp³ywu na
rozwój lokalnej spo³eczno�ci i infrastruktury. Wiêkszo�æ kandy-
datów i partii jest nam odleg³a, a ich dzia³ania nie zmieniaj¹ w³a�ci-
wie w ¿aden sposób naszej rzeczywisto�ci. G³ównym celem par-
tii politycznych jest zdobycie i utrzymanie w³adzy a nie realizacja
marzeñ wyborców. Demagogia i niespe³nione obietnice wyborcze
to smutna rzeczywisto�æ polskiej sceny politycznej. Ka¿dy poli-
tyk to gwiazda najbardziej wra¿liwa na swoim punkcie. Tematy
zastêpcze, które dominuj¹ w mediach, odrywaj¹ uwagê spo³eczeñ-
stwa od prawdziwych problemów kraju. W III RP jak dot¹d ¿aden
rz¹d nie przeprowadzi³ ¿adnej udanej reformy gospodarczej. Swoje
przemy�lenia opieram na wykszta³ceniu politologa oraz ekonomi-
sty i nie sympatyzujê z ¿adn¹ parti¹ polityczn¹.

Wybory samorz¹dowe to jednak zupe³nie inna perspekty-
wa. Wyborca mo¿e nie tylko zobaczyæ swojego kandydata na
stanowisku, ale i w ci¹gu nastêpnej kadencji zobaczyæ jego efekty
pracy. W³adza lokalna powinna funkcjonowaæ dla po¿ytku oby-
wateli. Efektami jej pracy s¹ nie artyku³y w prasie i ilo�æ interpe-
lacji, ale osi¹gniêcia w postaci zrealizowanych inwestycji. Fundu-
sze z województwa, czyli z Krakowa, ze stolicy, czyli z Warsza-

wy i z Unii Europejskiej, czyli z Brukseli, maj¹ pomóc w rozwoju
6 so³ectw gminy Wieprz. Co wa¿niejsze, wiêksza czê�æ funduszy
jest do wykorzystania tylko teraz. Za kilka lat Polska nie otrzyma
ju¿ tak znacznych pieniêdzy z Unii i je¿eli nie wykorzysta siê
tych funduszy w tym momencie, w przysz³o�ci ju¿ ich nie bêdzie.
 Drogi, boiska, chodniki, mosty, budynki - s³owem ca³¹ infrastruk-
tura s¹ potrzebne mieszkañcom. Tak¿e dop³aty dla rolników i
walka z bezrobociem s¹ istotnymi elementami budowy zdrowego
i zamo¿nego spo³eczeñstwa.

Rada Gminy powinna sk³adaæ siê tylko i wy³¹cznie z lu-
dzi, którym przy�wieca jeden cel � poprawa warunków ¿ycia i
pracy wyborców.

Obecnie zró¿nicowany sk³ad Rady nie sprawia wra¿enia
jedno�ci. Zamiast wspólnie budowaæ, niektórzy radni wetuj¹ ka¿-
dy projekt i neguj¹ ka¿dy sukces. Doprowadza to do sytuacji
absurdalnych, jak g³osowanie przeciwko budowie nowej drogi w
Wieprzu czy boiska w Nidku, dop³atom dla rolników z pieniêdzy
Unii Europejskiej i boisku ORLIK w Wieprzu.
Ka¿dy z radnych obiera sobie strategiê sprawowania w³adzy. Je-
¿eli jest to strategia negacji, to nie mo¿na o�wiadczaæ pó�niej, ¿e
cokolwiek w mijaj¹cej kadencji mieszkañcy mog¹ zawdziêczaæ ta-
kiemu radnemu.

Co smutniejsze, zamiast szacunku, publicznie szkaluje siê
radnych, którzy przyczyniaj¹ siê do rozwoju gminy, ubli¿aj¹c im
od �ma³pich mó¿d¿ków�.

W przysz³ej radzie nale¿y mieæ nadziejê, ¿e zabraknie
miejsca dla eurofobów i wrogów projektów.

Jeszcze kilka lat temu wybory nie mia³y dla wielu czytel-
ników ¿adnego znaczenia. Obecnie jednak klarownie widaæ ró¿ni-
cê pomiêdzy w³adz¹, jak¹ mieszkañcy chc¹ mieæ a jakiej powinni
siê obawiaæ. Mam nadziejê, ¿e i Pañstwo zag³osuj¹ w wyborach
samorz¹dowych, by w³adza w gminie Wieprz by³a w³adz¹ zdecy-
dowanej wiêkszo�ci wyborców bez ekstremistów i ignorantów.

Z powa¿aniem redaktor naczelny
Seweryn Ga³ysz.

Sprawozdanie z dzia³alno�ci 2007
Osiem lat temu objê³am Urz¹d i pe³niê funkcjê wójta gmi-

ny Wieprz.
Zaci¹gnê³am tym samym zobowi¹zanie wobec wszyst-

kich mieszkañców gminy.
Bilans dzia³alno�ci w latach 2002-2006 przedstawi³am

Pañstwu na zakoñczenie kadencji  w raporcie , drug¹ czê�æ raportu
otrzymacie Pañstwo w najbli¿szym czasie, a teraz w wielkim
skrócie chcia³abym przedstawiæ  najwa¿niejsze osi¹gniêcia w tej
kadencji.

Przez cztery lata wydarzy³o siê wiele. Nie sposób o
wszystkim napisaæ w tym sprawozdaniu.

My�lê , ¿e przez te lata odmienili�my pozytywnie obli-
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cze gminy, dlatego szczególne podziêkowania sk³adam swoim
wspó³pracownikom - pracownikom Urzêdu i podleg³ych jedno-
stek, przewodnicz¹cemu Rady Gminy-Stanis³awowi Wysogl¹do-
wi, wiceprzewodnicz¹cym Rady � Mieczys³awowi ¯yle i An-
drzejowi Rusinowi, jak równie¿ radnym: Irenie Zemanek, Boles³a-
wowi Mokwie, Stanis³awowi Boguni, Markowi Kobielusowi, Ja-
nowi Cinalowi i Józefowi Cinalowi. Dziêkujê równie¿ kierowni-
kom jednostek, so³tysom, prezesom wszystkich stowarzyszeñ.
W gminie jest coraz wiêcej ludzi ¿yczliwych i chêtnych do wspó³-
pracy, a mamy jeszcze wiele do zrobienia .

Sukces jest najlepsz¹ kampani¹ wyborcz¹. Jeste�my dum-
ni z osi¹gniêtych wyników i pozyskanych �rodków.
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6 pa�dziernika 2010 gmi-
nê Wieprz odwiedzi³a delegacja z
Belgii. Celem go�ci by³o nawi¹za-
nie wspó³pracy, aby realizowaæ
partnerskie projekty z zakresu za-
trudnienia spo³ecznego.
Pan Geert de Bou - cz³onek orga-
nizacji pozarz¹dowej i koordyna-
tor projektu GRECORD oraz
pani Gerda Huygebarl reprezen-
tuj¹ca kierownika departamentu
pomocy spo³ecznej we w³adzach
Flandrii Wschodniej, zapoznali siê
z dzia³aniami na rzecz aktywizacji zawodowej w gminie Wieprz.
Nawi¹zanie wspó³pracy z partnerami zagranicznymi umo¿liwi

pozyskanie funduszy unijnych na
rozwi¹zywanie lokalnych proble-
mów, w tym i na stworzenie miejsc
pracy dla osób niepe³nospraw-
nych fizycznie jak i psychicznie.
Go�cie odwiedzili �rodowiskowy
Dom Samopomocy i Centrum
Integracji Spo³ecznej w Wieprzu.
W³adze Gminy maj¹ nadziejê, ¿e
wspó³pracê mo¿na by poszerzyæ
o sprzeda¿ lokalnych produktów
spo¿ywczych na terenie Belgii, co
by by³o bardzo op³acalne dla lo-

kalnych producentów.
red

Wizyta go�ci z Belgii.

W dniu 6 pa�dziernika br. w sali sesyjnej
w Urzêdzie Gminy Wieprz mia³o miejsce
uroczyste podpisanie umowy dofinansowania
budowy i wyposa¿enia sal gimnastycznych przy
szko³ach w Giera³towicach i w Przybradzu oraz
modernizacji drogi gminnej G000028, stanowi¹cej
dojazd do sali w Przybradzu. W uroczysto�ci
podpisania umowy wzi¹³ udzia³ cz³onek Zarz¹du
Województwa Ma³opolskiego pan Marek Sowa.
Projekt realizowany by³ w okresie od 7.03.2008
r. do 7.10.2009 r. £¹czna warto�æ projektu
wynios³a 5 193 280,79 z³. Wysoko�æ
dofinansowania z Unii Europejskiej �
Ma³opolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego - opiewa na kwotê 2 999 501,53
z³. Wk³ad w³asny gminy Wieprz wynosi 1 785
541,29 z³. Do bud¿etu gminy wp³ynê³a ju¿
dotacja ze �rodków Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotê 484
310,00 z³.
Oddane do u¿ytku w 2009 roku sale
gimnastyczne posiadaj¹ areny sportowe 24 x 15

Podpisanie umowy dofinansowania
budowy sal gimnastycznych

m przystosowane m. in. do gry w pi³kê no¿n¹, pi³kê
rêczn¹, koszykówkê oraz siatkówkê. Ka¿da sala
posiada trybuny sportowe, toalety, szatnie dla
ch³opców i dziewcz¹t oraz magazyny sprzêtu
sportowego. Sale posiadaj¹ nowoczesne, sportowe,
elastyczne nawierzchnie, nie powoduj¹ce zapylenia
w czasie u¿ytkowania. Dla optymalnego
wykorzystania sal zainstalowano kurtyny daj¹ce
mo¿liwo�æ prowadzenia równolegle zajêæ dla kilku
grup.
Prace drogowe przy drodze gminnej G000028 w
Przybradzu prowadzone by³y na odcinku 1492 m.
W ramach zadania po³o¿ono nak³adkê na ca³ej d³ugo�ci
jezdni, wyremontowano chodnik na d³. 236 m,
wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75 m,
wyprofilowano i wyremontowano 2 z istniej¹cych
parkingów, pog³êbiono istniej¹ce rowy oraz
przeprowadzono remont i utwardzenie istniej¹cych
zjazdów na posesje.

UGW
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Dzisiejsze uroczyste podpisanie umowy na
dofinansowanie budowy sal gimnastycz-
nych w Giera³towicach i w Przybradzu
oraz remontu drogi dojazdowej do sali w
Przybradzu - to chyba namacalny dowód
na to, ¿e przeciwnicy przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej nie mieli racji?

Jak najbardziej Polska i nasze wo-
jewództwo po wst¹pieniu do Unii Euro-
pejskiej w 2004r. dozna³o du¿ego impulsu
rozwojowego. �lady naszego cz³onkow-
stwa s¹ widoczne w ka¿dej sferze  dzia³al-
no�ci. My�lê, ¿e nie ma sensu wy³¹cznie
skupiaæ siê  na fakcie prowadzonych inwe-
stycji, chocia¿ one s¹ najbardziej widoczne
i s¹ namacalnym tego dowodem. Warto
przypomnieæ, ¿e wiele siê zmieni³o rów-
nie¿ w innych obszarach. Zlikwidowano
granice, dzisiaj budujemy mosty, nawi¹zu-
jemy wspó³pracê z s¹siednimi regionami.
Pañstwa gmina te¿ jest tego doskona³ym
przyk³adem. W³a�nie dzisiaj go�cili�cie de-
legacjê z Belgii. Nast¹pi³a ogromna wymia-
na miêdzynarodowa m³odzie¿y. ¯yjemy
wiêc w zupe³nie innym �wiecie. Warto, aby-
�my z tych szans, które cz³onkostwo w
Unii Europejskiej stwarza dla ca³ego na-
szego kraju, dla wszystkich naszych oby-
wateli, korzystali najefektywniej.

Za parê dni przedstawiciele Samorz¹du
Województwa Ma³opolskiego przybêd¹ do
gminy Wieprz, aby  uczestniczyæ w otwar-
ciu kolejnych 3 inwestycji wspó³finanso-

wanych ze �rodków Unii Eu-
ropejskiej, oddanych do u¿ytku
w 2010 r. �wiadczy to chyba o
tym, ¿e w³adze wojewódzkie jak
i gminne dobrze radz¹ sobie z
pozyskiwaniem i wydawaniem

unijnych funduszy?
W ostatnich tygodniach

przekazali�my do Komisji Europejskiej
potwierdzenie p³atno�ci  uprawniaj¹ce
Województwo ma³opolskie do ubiegania siê
o krajow¹ rezerwê wykonania. Mamy
wydatki z funduszy europejskich przekra-
czaj¹ce 21%. Jeste�my w �cis³ej czo³ówce
polskich regionów, które ten wymóg 20-
procentowy ju¿ spe³ni³y. To jest dowód na
to, ¿e byli�my dobrze przygotowani do
tego procesu, ¿e programy regionalne, któ-
re negocjowali�my w 2007r. s¹ sprawnie
realizowane i efekty tej pracy s¹ ju¿ wi-
doczne, ale bêd¹ równie¿ widoczne w ko-
lejnych latach, kiedy bêd¹ koñczone naj-
wiêksze inwestycje. Muszê wyraziæ
ogromne zadowolenie z powodu partner-
skiej wspó³pracy z samorz¹dami, w szcze-
gólno�ci z samorz¹dami gminnymi, bo one
tutaj dysponuj¹ najwiêkszym potencja³em.
Wydaje siê, ¿e uda³o siê znale�æ takie roz-
wi¹zania, które z jednej strony zapewniaj¹
województwu rozwój, sprostanie tym
wymogom, które program narzuca w szcze-
gólno�ci w zakresie  wzrostu PKB, ale z
drugiej strony  daj¹ równie¿ szanse gmi-
nom na realizacje kompleksowych projek-
tów, poprawy warunków ¿ycia, czyli temu,
czym gmina na co dzieñ siê zajmuje. Gmi-
na Wieprz udowadnia, ¿e potrafi sobie do-
brze z tym radziæ, ¿e dobrze wykorzystu-
je swoj¹ europejsk¹ szansê.

Wywiad z Wicemarsza³kiem
Województwa Ma³opolskiego

Wywiad z Wicemarsza³kiem Województwa Ma³opolskiego P. Markiem
Sow¹ przeprowadzony podczas uroczysto�ci podpisania umowy
dofinansowania budowy sal gimnastycznych w Giera³towicach i w
Przybradzu ze �rodków MRPO.

 Jeste�my na pó³metku obecnej perspekty-
wy finansowej Unii Europejskiej. Jak
du¿a pula �rodków ju¿ zosta³a wykorzysta-
na? Jakich kolejnych konkursów og³asza-
nych przez Urz¹d Marsza³kowski mo¿emy
siê spodziewaæ w najbli¿szym czasie?

Specyfika programów regional-
nych jest taka, ¿e to s¹ d³u¿sze perspekty-
wy czasowe. Ka¿da perspektywa finan-
sowa to program 7 letni. Dzisiaj powoli
zmierzamy do zakoñczenia kontraktowa-
nia tych funduszy, które mamy do dyspo-
zycji w latach 2007-2013. Ju¿ dzisiaj mamy
zakontraktowane ponad trzy miliardy sie-
demset milionów z³otych, a wiêc oko³o 70%
ca³ego programu. P³atno�ci przekroczy³y
21% i si³¹ rzeczy kontraktowanie powoli
bêdzie wygasa³o. Niemniej jednak co jest
istotne ju¿ dzisiaj, musimy przygotowy-
waæ siê do nowej perspektywy finanso-
wej. St¹d Zarz¹d Województwa i Sejmik
Województwa Ma³opolskiego podjê³y de-
cyzje o aktualizacji Strategii Województwa
Ma³opolskiego. W najbli¿szych dniach
Zarz¹d województwa przed³o¿y Sejmiko-
wi projekt nowej strategii do roku 2020,
która nakre�li priorytety rozwojowe dla
naszego regionu i pozwoli nam skutecznie
przygotowaæ siê do nowej perspektywy
finansowej. Bêd¹ wyra�nie pokazane prio-
rytety, które z punktu widzenia Wojewódz-
twa s¹ najistotniejsze i na których bêdzie-
my koncentrowali swoje �rodki finansowe.

Wywiad przeprowadzi³
Artur Penkala

INFORMACJA DOTYCZ¥CA WYBORU
LOKALNYCH GRUP RYBACKICH !!!

W dniu 12 pa�dziernika b.r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zaakceptowa³ listê zawieraj¹c¹ ocenê punktow¹ lokalnych grup
za³o¿onych przez stowarzyszenia z obszaru ca³ej Polski. Pod-
czas weryfikacji ustalono, ¿e 13 z 61 z³o¿onych przez stowa-
rzyszenia wniosków nie spe³ni³o wymogów formalnych i w
stosunku do nich podjêto decyzjê o nie poddawaniu ich ocenie
merytorycznej. Do realizacji LSROR wybranych zosta³o 26
stowarzyszeñ, które uzyska³y najwy¿sz¹ liczbê punktów w
ramach wspomnianej oceny LGR i LSROR.

Zielone �wiat³o do realizacji Strategii otrzyma³o m. in. Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze So³y i Wieprzówki". Cz³onkiem
Stowarzyszenia s¹ gminy: O�wiêcim, Wieprz, Brzeszcze, Kêty oraz
Por¹bka. Wnioskowana kwota dofinansowania dla Stowarzysze-
nia wynosi 23,75 mln z³. Zadania inwestycyjne ujête w lokalnych
strategiach rozwoju obszarów rybackich (LSROR) finansowane bêd¹
w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego �Zrównowa¿o-
ny rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich
2007-2013� (PO RYBY 2007-2013). Przyznane dofinansowanie prze-
znaczone bêdzie na projekty realizowane przez gminy, przedsiêbior-
ców, ngo-sy oraz w³a�cicieli stawów rybnych.
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W dniu 13 pa�dziernika br. odby³a
siê uroczysto�æ przegl¹du i oddania do
u¿ytku 3 inwestycji wspó³finansowanych
ze �rodków Unii Europejskiej,
oddanych do u¿ytku w 2010 roku.
W uroczysto�ci wziêli udzia³
Wicemarsza³ek Województwa
Ma³opolskiego p. Wojciech Ko-
zak, radny Sejmiku Województwa
Ma³opolskiego p. Franciszek Szy-
d³owski, dyrektor Ma³opolskiego
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Krakowie p. Bogu-
s³aw Borowski, Wójt Gminy
Wieprz p. Ma³gorzata Chrapek
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny Wieprz p. Stanis³aw Wysogl¹d
wraz z czê�ci¹ Rady.

W ramach uroczysto�ci
wizytowano
- Remizê Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Wieprzu dofinansowan¹
w kwocie 40 tys. z³. ze �rodków
bud¿etu Województwa Ma³opol-
skiego z przeznaczeniem na prze-
budowê pokrycia dachowego,
- zaplecze socjalno � sportowe
u¿ytkowane przez LKS �Orze³�
Wieprz i  Polski Zwi¹zek Hodow-
ców Go³êbi Pocztowych � sekcjê
Wieprz dofinansowane ze
�rodków europejskich w kwocie
334 tys. z³,
- rozbudowan¹ Stacjê Uzdatniania
Wody w Giera³towicach � dofi-
nansowanie w kwocie 326 tys. z³.
- oraz Wiejski Dom Kultury w
Giera³towiczkach zmodernizowa-
ny i wyposa¿ony przy wsparciu
europejskim w kwocie 107 tys.
z³.

W przegl¹dzie inwestycji
brali udzia³ równie¿ kierownicy i
zarz¹dcy obiektów. Kierownik
Gminnego Zak³adu Wodoci¹gów
pan Mieczys³aw Pabi� podkre�li³,
¿e wa¿nym elementem rozbudo-
wy SUW w Giera³towicach, by³a
wymiana filtrów wody.

Wizytuj¹c inwestycje oddane do
u¿ytku w 2010 roku marsza³ek
wyrazi³ uznanie dla wysoko�ci
pozyskanych przez gminê
�rodków: �Na tle 182 gmin w
Ma³opolsce gmina Wieprz jest w
czo³ówce. To zdobyte przez gminê
do�wiadczenie bêdzie jeszcze na
pewno wykorzystane, a pomys³y �
dotychczas niedofinansowane �

Przegl¹d inwestycji
wspó³finansowanych ze �rodków UE

zrealizowane � doda³. W kolejnym rozda-
niu �rodków europejskich Polska otrzyma
mniej pieniêdzy, na to musimy byæ przy-

gotowani, jednak samorz¹dy bêd¹ mia³y
wiêksz¹ pulê do dyspozycji. W tej chwili
30% �rodków by³o przeznaczonych dla sa-

morz¹dowców do dystrybucji.
W nastêpnym rozdaniu bêdzie
70-75% �rodków. Wiêc do-
�wiadczone kadry, musz¹ je
umiejêtnie wykorzystaæ.

Wójt gminy Wieprz p.
Ma³gorzata Chrapek
podkre�li³a, ¿e: �Na pewno tych
inwestycji by�my nie wykonali
gdyby nie �rodki z zewn¹trz.�
Doda³a równie¿, ¿e bud¿et gmi-
ny jest wysoki. W tym tylko
roku pozyskali�my dodatkowo
do bud¿etu gminy 7,5 mln  z³.
Na bud¿et, który po stronie
dochodów ma ok. 29  mln, to
jest bardzo du¿y procent.
Zgodnie z zapowiedziami pani
wójt mo¿na siê spodziewaæ, ¿e
jeszcze w tym roku
mieszkañcy bêd¹ mogli
korzystaæ z ogólnodostêpnej
si³owni zlokalizowanej w nowej
siedzibie LKS �Orze³�. Do
obs³ugi si³owni zatrudniony
zostanie pracownik, który
czuwaæ bêdzie nad porz¹dkiem
i bezpieczeñstwem w obiekcie.
Mi³ym akcentem wizytacji
by³o wrêczenie pani Ma³gorza-
cie Chrapek �Z³otej Odznaki
PZHGP� nadanej przez Prezy-
denta Polskiego Zwi¹zku Go³ê-
bi Pocztowych. Wrêczenia od-
znaczenia dokona³ Wicemarsza-
³ek Województwa Ma³opol-
skiego.

Podczas dyskusji prowa-
dzonej na zakoñczenie w Wiej-
skim Domu Kultury w Giera³-
towiczkach zapoznano siê z
planami inwestycyjnymi Za-
rz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Krakowie,
dyskutowano na temat sytuacji
rolnictwa i przetwórstwa w
gminie. Przedstawione zosta³y
tak¿e przez Wicemarsza³ka pla-
ny co do przysz³ych naborów
wniosków o dofinansowanie ze
�rodków europejskich.

UGW
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Skutki majowej i czerwcowej powodzi, które w znacznym
stopniu dotknê³y mieszkañców gminy Wieprz, zosta³y zauwa¿one
nie tylko przez w³adze rz¹dowe. Nawi¹zane przez gminê kontakty
i wspó³praca z samorz¹dami z ca³ej Polski przyczyni³y siê do
tego, ¿e z pomoc¹ dla poszkodowanych przyszli ludzie dobrej
woli, przekazuj¹cy p³ody rolne w postaci zbó¿ oraz ziemniaków.
Pierwszy transport z kilkudziesiêcioma tonami zbo¿a pochodzi³
z gminy Kcynia, po³o¿onej w województwie kujawsko �
pomorskim. Z pomocy tej skorzysta³o 28 rolników.
Kolejna pomoc dla rolników pochodzi³a z gminy Siedlec po³o¿onej
w województwie wielkopolskim. Blisko 70 ton p³odów rolnych
trafi³o do 89 rolników. Czê�æ z nich z uwagi na du¿e straty w
uprawach rolnych, z pomocy tej skorzysta³a dwukrotnie.
Informacja o pierwszych dwóch transportach przekazywana by³a
mieszkañcom na tablicach og³oszeñ oraz w ko�cio³ach parafial-
nych. Podczas kolejnych transportów pracownicy Urzêdu Gmi-
ny w Wieprzu dokonywali przegl¹du listy osób poszkodowa-
nych i telefonicznie kontaktowali siê z rolnikami, którzy takiej
pomocy jeszcze nie otrzymali.

Zbo¿e oraz ziemniaki wydawane by³y na placu parkingo-
wym przy remizie OSP w Wieprzu. Pomoc w pierwszej kolejno-
�ci przyznawana by³a rolnikom, których straty potwierdzone by³y
w protoko³ach popowodziowych. Czê�æ z poszkodowanych rol-
ników wskazana zosta³a przez so³tysów. Czê�æ pomocy trafi³a
równie¿ do rolników, którzy nie zg³osili swoich szkód, jednak
zwrócili siê o pomoc z uwagi na poniesione straty i trudn¹ sytu-
acjê materialn¹. Po konsultacjach z rolnikami ustalono, ¿e do zala-
nego ha pow. upraw, przyznawana bêdzie pomoc w ilo�ci 400 �
500 kg zbo¿a lub ziemniaków.

Na zakoñczenie po raz kolejny wypada z³o¿yæ
podziêkowania rolnikom z gmin: Kcynia i Siedlec za z³o¿one dary.
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ w³adzom samorz¹dowym,
so³tysom, kierowcom przewo¿¹cym dary, jak równie¿ ka¿dej in-
nej osobie zaanga¿owanej w organizacjê pomocy.

UGW

Pomoc dla poszkodowanych
w wyniku powodzi

Informujemy, ¿e Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie og³osi³ wyniki oceny
merytorycznej wniosków z³o¿onych w ramach Poddzia³ania 9.1.2 Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 87 wniosków zosta³o
rekomendowanych do dofinansowania, 134 wnioski zosta³y odrzucone.
Na 4 miejscu w rankingu, z ³¹czn¹ liczb¹ 119 pkt. znalaz³ siê projekt z³o¿ony przez Gminê
Wieprz pn. �Szansa na sukces � program zajêæ pozalekcyjnych w szko³ach gimnazjalnych
na terenie Gminy Wieprz�.
Projekt realizowany bêdzie w okresie od 20.01.2011 r. do 19.12.2012 r. £¹czna warto�æ
projektu wyniesie 681,7 ty�. z³. Jest on w 100% finansowany przez Uniê Europejsk¹ z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Za spraw¹ pozyskanego dofinansowania mo¿liwe bêdzie:
- przeciwdzia³anie powstaj¹cym w procesie kszta³cenia ró¿nicom w poziomie wiedzy i umiejêtno�ci uczniów poprzez organizacjê zajêæ
dydaktyczno � wyrównawczych;
- rozwój wiedzy i umiejêtno�ci praktycznych poprzez organizacjê zajêæ ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych;
- podniesienie �wiadomo�ci edukacyjno � zawodowej uczniów w kontek�cie lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez poradnictwo
edukacyjno � zawodowe.

Wiêcej informacji na temat projektu przekazanych zostanie przy okazji przeprowadzaniu kampanii informacyjnej.
UG Wieprz

SZANSA NA SUKCES �
program zajêæ pozalekcyjnych w szko³ach
gimnazjalnych na terenie gminy Wieprz
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W 2010 roku Wojewoda
Ma³opolski podpisa³ w
ramach rz¹dowego programu
�Radosna Szko³a� umowy na

³¹czn¹ kwotê 16 milionów z³otych. Za te pieni¹dze w 2010 roku
powstanie 620 k¹cików zabaw w ma³opolskich podstawówkach i
149 placów zabaw. Ka¿dy z k¹cików zabaw w szkole bêdzie
wyposa¿ony w pomoce dydaktyczne ma³ej i du¿ej motoryki,
rozwijaj¹ce szereg umiejêtno�ci i zaspokajaj¹ce naturaln¹ potrzebê
ruchu u dzieci, dziêki czemu sze�ciolatki ³atwiej odnajd¹ siê w
szkolnej rzeczywisto�ci. Ka¿dy z placów wyposa¿ony bêdzie w
bezpieczny sprzêt rekreacyjny i nawierzchniê amortyzuj¹c¹ upadki.
Na terenie Gminy Wieprz w bie¿¹cym roku powstan¹ 3 place zabaw.

Budowa szkolnych placów zabaw oraz
zakup pomocy dydaktycznych

�Gazeta Prawna� opublikowa³a ranking
�Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2010 r.�
Ranking wskazuje, które samorz¹dy w Polsce
mog¹ poszczyciæ siê najwiêkszymi osi¹gniêciami
w pozyskiwaniu �rodków unijnych.

Brane s¹ pod uwagê wszystkie programy
pomocowe, których beneficjentami s¹ zarówno
w³adze samorz¹dowe, jak i przedsiêbiorstwa, rol-
nicy i organizacje spo³eczne. Podstaw¹ do oceny
by³a warto�æ przyznanej pomocy z UE, liczba
realizowanych projektów oraz liczba mieszkañ-
ców wed³ug GUS. W rankingu w województwie
ma³opolskim uwzglêdniono 182 gminy. W powie-
cie wadowickim i województwie ma³opolskim
starania gmin w pozyskiwaniu �rodków europej-
skich przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Ranking wg warto�ci pozyskanego dofinansowania
z Unii Europejskiej (u góry po prawej)

* ilo�æ gmin wiejskich uczestnicz¹cych w rankingu
wynosi 126

�ród³o: Ranking Europejska Gmina -
Europejskie Miasto 2010, www.gazetaprawna.pl

Ranking gmin w �Gazecie Prawnej�

W dniu 27 lipca 2010 roku w sali sesyjnej Urzêdu Gminy w Wieprzu odby³a siê XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy.
Pierwszym i zarazem najwa¿niejszym tematem obrad by³y uchwa³y dotycz¹ce: sprzeda¿y nieruchomo�ci stanowi¹cej w³asno�æ gminy
Wieprz i nabycia nieruchomo�ci. Pierwsza uchwa³a dotyczy³a sprzeda¿y dzia³ki w formie bezprzetargowej po³o¿onej obok sklepu
WIZAN w miejscowo�ci Nidek. Druga uchwa³a natomiast tyczy³a siê zakupu dzia³ki w Wieprzu na potrzeby wykorzystania jej pod
budowê zatoki autobusowej. Kolejnym punktem obrad by³o podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi
Powiatu w Wadowicach na modernizacjê drogi powiatowej wraz z chodnikiem w miejscowo�ci Frydrychowice i Przybradz do kwoty 80
tys. z³.

Oprócz w/w spraw w porz¹dku obrad sesji znalaz³a siê uchwa³a dotycz¹ca sprzeda¿y samochodu po¿arniczego Skoda bêd¹cego
na stanie jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Nidku. Ponadto w programie sesji by³a uchwa³a dotycz¹ca wprowadzenia zmian do
bud¿etu gminy oraz zmiana uchwa³y nr XXXIV/210/09 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectw gminy Wieprz.

UGW

XLVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY
GMINY WIEPRZ � 27 LIPCA 2010 r.

Pomoce dydaktyczne trafi¹ do 3 placówek. Budowa szkolnych
placów zabaw rozpoczê³a siê ju¿ na terenie so³ectw Frydrychowice
i Nidek. Ju¿ niebawem podpisana zostanie umowa dofinansowania
budowy szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno �
Przedszkolnym nr 1 im. Jana Paw³a II w Wieprzu. W�ród placówek,
które zakupi³y ju¿ pomoce dydaktyczne znalaz³y siê szko³y w
Nidku, Giera³towicach i w Wieprzu (ZSP nr 1).
£¹czna warto�æ przyznanego na ten cel dofinansowania wynosi
blisko 280 ty�. z³. Zakup pomocy dydaktycznych sfinansowany
zosta³ w 100% ze �rodków dotacji. Do budowy szkolnych placów
zabaw samorz¹dy bêd¹ musia³y do³o¿yæ 50% warto�ci inwestycji.

UG Wieprz
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Do¿ynki Gminne �Nidek 2010� by³y uroczysto�ci¹ zwi¹zan¹ ze
zbiorem plonów z pól wszystkich so³ectw gminy Wieprz.
Jak wiemy, rok 2010 nie by³ rokiem obfito�ci. Intensywne opady
i ich konsekwencja  - powód�, zniszczy³y wiele plonów. Nastêpnie
krótkotrwa³a a jednak intensywna susza dokona³a kolejnych
zniszczeñ. Po suszy ponownie wróci³y opady i
podtopienia�Jednak tradycj¹ jest dziêkowanie za wszystkie
zbiory bez wzglêdu na pogodê lub nieurodzaj.

Przez ca³y okres przygotowañ do imprezy organizatorzy obawiali
siê zimna i intensywnych opadów w trakcie uroczysto�ci. Z
do�wiadczenia wiedzieli, ¿e opady deszczu niejedn¹ imprezê
uczyni³y nieatrakcyjn¹.
Jednak w magiczny sposób w niedzielê obchodów do¿ynkowych
opady skoñczy³y siê, a na niebie pojawi³o siê s³oñce. Impreza
rozpoczê³a siê punktualnie. Czê�æ oficjalna zwi¹zana z
podziêkowaniami za plony pod postaciami wieñców i chleba
przypomnia³y wszystkim znaczenie pracy na roli i wielkiego trudu
rolników, w³o¿onego w pozyskanie ka¿dego ziarnka zbo¿a.
Starostami do¿ynek byli pani Jolanta Wybitu³a i pan Micha³ Ziêba.
Gospodarzami do¿ynek byli pani Ewa Kocemba i pan Andrzej
Rusin.

Na �wiêto przyby³y w³adze powiatowe na czele z wicestarost¹,
w³adze gminy Wieprz z przewodnicz¹cym  Rady Gminy, radnymi,
pani¹ wójt i so³tysami. W�ród zaproszonych go�ci by³ ks. Józef
Sowiñski - proboszcz parafii w Nidku, zarz¹dy Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych, Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Stowarzyszenia
Gospodyñ Wiejskich, Ludowych Klubów Sportowych.
Najwa¿niejszymi go�æmi pozostali zaproszeni rolnicy, do których
to �wiêto od zawsze nale¿y.
Imprezê wzbogaci³y wystêpy orkiestr dêtych z Nidku i Wieprza,
wystêpy m³odzie¿y z ZSP Nidek, chórów �Jarzêbina� i �Storczyk�,
zespo³ów tanecznych ISKRA, GALAX, FORMAT.
Po czê�ci oficjalnej na scenie pojawi³ siê kabaret �Truteñ�, który
zabawia³ uczestników do¿ynek weso³ymi anegdotami, rubasznym
humorem, dowcipnymi dialogami jak i kabaretow¹ piosenk¹.
Wa¿nym elementem obchodów by³ konkurs wieñców
do¿ynkowych.
VIII Gminny Konkurs Wieñców Do¿ynkowych NIDEK 2010
skupi³ wszystkie Ko³a Gospodyñ Wiejskich, które stworzy³y
piêkne bukiety i konstrukcje artystyczne ze zbó¿, kwiatów a nawet
owoców. W dwóch kategoriach przyznano miejsca, jak i nagrody:

Kategoria - kompozycje
I miejsce � Giera³towice i Giera³towiczki
II miejsce - Nidek

Kategoria - kopka - tradycyjne
I miejsce -Frydrychowice
II miejsce � Przybradz i Wieprz
Organizatorem i fundatorem nagród by³ Gminny O�rodek Kultury
w Wieprzu.

Impreza do¿ynkowa by³a tak¿e dobrym miejscem do przyznania
nagród za
Najpiêkniejszy Ogród w Gminie Wieprz w roku 2010.
I miejsce - Arkadiusz Wójcik z Frydrychowic
II miejsce - Lucyna Gurdek z Nidku
III miejsce - Maciej Moryc z Frydrychowic

DO¯YNKI GMINNE �NIDEK 2010�
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Na zakoñczenie czê�ci rozrywkowej organizatorzy przeprowadzili
losowanie �szczê�liwego numerka�. Atrakcyjne nagrody trafi³y do
wielu uczestników imprezy. Wieczorem przy zabawie do¿ynkowej
gra³ zespó³ INTRO.
Organizatorami obchodów do¿ynkowych byli: wójt gminy Wieprz,
so³ectwo Nidek, Ko³o Gospodyñ Wiejskich, Ochotnicza Stra¿
Po¿arna, Ludowy Klub Sportowy, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
i Wiejski Dom Kultury w Nidku oraz Gminny O�rodek Kultury w
Wieprzu. Impreza nie by³aby tak atrakcyjna bez pomocy
sponsorów, którzy pomogli j¹ zorganizowaæ, jak i ufundowali
nagrody. Sponsorzy Do¿ynek Gminnych Nidek, 2010 którzy
pomogli zorganizowaæ imprezê to:

FIRMA �URSON� � WIEPRZ
O�RODEK HODOWLI ZARODOWEJ - NIDEK
BANK SPÓ£DZIELCZY - ANDRYCHÓW
SPÓ£DZIELNIA MLECZARSKA - WIEPRZ
FIRMA �PROTECH� - GIERA£TOWICE
STANIS£AW WYSOGL¥D - FRYDRYCHOWICE
SKLEP WIELOBRAN¯OWY, HALINA I JERZY WRÓBEL �
NIDEK
PUNKT APTECZNY � NIDEK
FIRMA �PLON�� WIEPRZ
MSH WIZAN � ANDRYCHÓW
SKR �ZGODA� - WIEPRZ
PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW �FELIKS� -
FRYDRYCHOWICE
RZE�NICTWO I WÊDLINIARSTWO, JÓZEF TOMCZYK �
GIERA£TOWICE
FIRMA OBUWNICZA �¯Y£KA� � PRZYBRADZ
FIRMA �BRYZEK� � ANDRYCHÓW
FIRMA HANDLOWO� TRANSPORTOWA, ROMAN ¯Y£A
� FRYDRYCHOWICE
MEBLARSTWO, STANIS£AW  P£ONKA � WIEPRZ
BOGUNIA KRZYSZTOF - NIDEK
BOGUNIA LESZEK � NIDEK
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE � EUGENIUSZ
LIPOWSKI � WIEPRZ
SKLEP �POKUSA� - NIDEK
PIEKARNIA, MAREK £ACHETA � NIDEK
MA£GORZATA BOGUNIA � NIDEK
MASPEX � WADOWICE
�CZARNY GROÑ� � RZYKI
MA£GORZATA ¯YDEK � NIDEK
UNIPAK - WIEPRZ

Bardzo buduj¹cym do�wiadczeniem by³o ogl¹danie wspólnej pracy
przy przygotowaniach do �wiêta mieszkañców bez wzglêdu na
wiek, p³eæ czy orientacjê polityczn¹.
Na szczególnie du¿e uznanie zas³uguje wspólny wysi³ek du¿ej
grupy m³odych ludzi, którzy znale�li czas i ochotê, by pomagaæ w
organizacji �wiêta.

GOK
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Nidek
Dozynki 2010
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G³ówne cele i dzia³ania w latach 2010-2014

1.Rozwi¹zanie problemów gospodarki �ciekowej w gminie Wieprz bêdzie priorytetem
dzia³añ Komitetu:
Z uwagi na potrzebê zdecydowanego rozwi¹zania kwestii gospodarki �ciekowej w gminie
Wieprz, która wymuszona jest miêdzy innymi przepisami Unii Europejskiej, w przysz³ej
kadencji konieczne jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do jak najszybszego oczyszczania
�cieków powstaj¹cych w gminie.
Dotychczasowe dzia³ania skupiaj¹ce siê na wykonaniu projektu z uzyskaniem pozwolenia
na budowê sieci kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni �cieków, pomimo znacznego zaawan-
sowania zosta³y zahamowane poprzez brak zgody Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
na wypuszczenie oczyszczonych �cieków z planowanej oczyszczalni do rzeki Wieprzówki.
Maj¹c na uwadze dobro �rodowiska naturalnego, mieszkañców gminy, w tym przysz³ych jej
pokoleñ, a tak¿e nieuchronno�æ rozwi¹zania kwestii �cieków, w przypadku przed³u¿aj¹cego
siê impasu w kwestii zezwolenia na budowê oczyszczalni i sieci kanalizacji grawitacyjnej
planujemy zastosowanie alternatywnych rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych szybkie, efektywne i
ekonomiczne oczyszczanie �cieków. Priorytetem bêdzie niska cena tego typu us³ug dla
mieszkañców gminy Wieprz.

2.We wszystkich so³ectwach kontynuowane bêd¹ prace na drogach gminnych oraz
dzia³ania z zakresu modernizacji dróg wewnêtrznych, osiedlowych. Przeprowadzimy regu-
lacje stanu prawnego dróg na terenie gminy.

3.Kontynuowane bêd¹ prace przy budowie chodników wzd³u¿ dróg gminnych i o�wie-
tleniu ulicznym na terenie ca³ej gminy. Zabezpieczymy osuwiska powsta³e w wyniku tego-
rocznej powodzi.

4.Zwiêkszymy ilo�æ miejsc w przedszkolach i poprawimy standardy w placówkach
o�wiatowych, planujemy przygotowanie dzia³añ pod utworzenie ¿³obków domowych (niañka
samorz¹dowa) przy wsparciu projektowym.

5.Przeprowadzimy odnowê centrów so³ectw: Frydrychowice, Giera³towice, Nidek i Przy-
bradz. Rozbudujemy i wyposa¿ymy �Agronomówkê� w Wieprzu, by stworzyæ na jej miejscu
nowoczesne Centrum Biblioteczno-Informatyczne.

6.Zinformatyzujemy gminê, dziêki dostêpowi mieszkañców do Internetu. Zrealizujemy
to dziêki projektowi dostêpu do Internetu szerokopasmowego �Cybernetyczna wie��, reali-
zowanego we wspó³pracy z UE.

7.Dokonamy wszystkich starañ, by doprowadziæ do regulacji rzek i potoków stwarzaj¹-
cych zagro¿enie powodziowe.

Program Komitetu Wyborczego Wyborców
NADZIEJA�

�Wybierz przysz³o�æ ze sprawdzonym gospodarzem�
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8.Bêdziemy promowaæ nasze so³ectwa, g³ównie pod k¹tem lokalnych produktów w
kraju i za granic¹. Stworzymy atrakcje turystyczne i spopularyzujemy agroturystykê.

9.Wzbogacimy dzia³ania proekologiczne o akcje w szko³ach, konkursy, kampaniê ochro-
ny �rodowiska maj¹c¹ na celu zwiêkszenie �wiadomo�ci mieszkañców na rzecz segregacji
odpadów i podpisywania umów na wywóz �mieci.

10.Propagowaæ bêdziemy aktywne sposoby spêdzania wolnego czasu poprzez dalsze
wspieranie klubów sportowych, wszelkich zajêæ rekreacyjnych, tworzenia �cie¿ek rowero-
wych.

11.Wzmocnimy dzia³ania kulturalno-o�wiatowe, przeznaczaj¹c fundusze na prelekcje,
imprezy kulturalne, wspieranie Klubów Seniora, Kó³ Gospodyñ Wiejskich, chórów, orkiestr,
zespo³ów. Planujemy otwarcie Uniwersytetu III Wieku. W dalszym ci¹gu wspieraæ bêdzie-
my ciesz¹cy siê nies³abn¹c¹ popularno�ci¹ Klub Kulinarnego Podró¿nika.

12.Kontynuowaæ bêdziemy wyposa¿anie szkó³ w specjalistyczne pomoce naukowe jak
i ogólnodostêpne place zabaw dla dzieci w ka¿dym so³ectwie oraz zmodernizujemy boisko
sportowe przy ZSP Frydrychowice.

13.Kontynuowaæ bêdziemy inwestycje w Ochotnicze Stra¿e Po¿arne naszej gminy.
Stra¿acy otrzymaj¹ bardziej nowoczesny sprzêt, nowe umundurowanie, specjalistyczne szko-
lenia i wyjazdy integracyjne.

14.Zamierzamy kontynuowaæ aktywizacjê zawodow¹ osób bezrobotnych, gdy¿ bezro-
bocie jest problemem spo³ecznym, który dla dobra mieszkañców, nale¿y eliminowaæ. Utrzy-
mamy pozycjê lidera w Ma³opolsce. Rozszerzymy nasze dzia³ania o aktywizacjê zawodow¹
osób niepe³nosprawnych.

15.Zapewnimy w Wiejskich Domach Kultury wszechstronny rozwój dzieci i m³odzie¿y
poprzez kierowanie do nich projektów kulturalno-o�wiatowych jak: warsztaty ceramiczne,
modelarskie, klub filmowy i wycieczki krajoznawcze.

16.Zmodernizujemy lokaln¹ gazetê, by by³a bardziej atrakcyjna i przyci¹ga³a m³odzie¿
jako jej wspó³twórców w ramach projektu �Ma³e Wie�ci z Gminy Wieprz�.

17.W dalszym ci¹gu czyniæ bêdziemy starania na rzecz utrzymania wysokiego pozio-
mu absorpcji �rodków pozabud¿etowych, w tym �rodków z Unii Europejskiej.

18.Zorganizujemy forum lokalnych przedsiêbiorców, by umo¿liwiæ im nawi¹zanie kon-
taktów handlowych z potencjalnymi partnerami z kraju i zagranicy.

19.Rozwiniemy wspó³pracê z zagranic¹ dziêki umowom dwustronnym z Andaluzj¹ w
Hiszpanii i z Flandri¹ w Belgii. Promowaæ bêdziemy lokalne produkty jak i przeprowadzimy
wymianê m³odzie¿y.

20.Realizowaæ bêdziemy projekty w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Gru-
py Dzia³ania �Wieprz ze Smakiem�. Projekty te kierowane s¹ do rolników w celu poszerze-
nia dzia³alno�ci gospodarczej oraz dla organizacji pozarz¹dowych.



17Wie�ci z Gminy Wieprz   PA�DZIERNIK 2010



18 Wie�ci z Gminy Wieprz   PA�DZIERNIK 2010

Zarz¹d Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Wieprzu

Mieszkañcy Gminy Wieprz. Rodacy!

Zbli¿aj¹ siê wybory samorz¹dowe. Dwudziestego pierwszego listopada 2010
roku wybierzemy radnych, wybierzemy wójta na kolejn¹ czteroletni¹ kadencje.
Praca i dzia³alno�æ w samorz¹dach jest przecie¿ s³u¿b¹ ludziom. Mieszkañcy
naszej wspania³ej gminy Wieprz maj¹ przecie¿ prawo oczekiwaæ od swoich rad-
nych sta³ej poprawy warunków ¿ycia. Ogólnopolskim has³em Polskiego Stronnic-
twa Ludowego na nadchodz¹ce wybory samorz¹dowe jest: �Cz³owiek jest
najwa¿niejszy �.

Dla ruchu ludowego poza wiar¹ w Boga, walk¹ i trosk¹ o warto�ci narodowe
� polskie, cz³owiek zawsze by³ najwa¿niejszy. Zechciejcie Szanowni Pañstwo za-
uwa¿yæ, ¿e w czasie ostatnich dwudziestu lat przemian w naszym kraju ludzi z
PSL-u uwik³anych w rozmaite nieczyste afery prawie nie by³o. Do ruchu ludowe-
go idzie siê pracowaæ dla innych, a nie biæ w³asn¹ prywatn¹ kasê poprzez nie-
zgodne z prawem interesy.

W naszej gminie Wieprz mimo sta³ej rozbudowy infrastruktury i wysokiej
operatywno�ci w tym zakresie dotychczasowych radnych gminnych i powiato-
wych � jak równie¿ pani wójt Ma³gorzaty Chrapek problemów do rozwi¹zania jest
wiele. Spo³eczeñstwo naszej gminy domaga siê modernizacji kolejnych odcin-
ków naszych dróg tak gminnych, jak i powiatowych, nie chcemy je�dziæ po
dziurawych wyboistych drogach, chcemy aby wzd³u¿ tych dróg powstawa³y
chodniki dla pieszych.

Wielkim wyzwaniem dla naszej gminy jest budowa kanalizacji. Domagamy
siê, aby pomoc pañstwa w tym zakresie by³a wiêksza. Samorz¹d gminny jest zbyt
s³aby, aby ten problem sam do koñca ud�wign¹æ.

Po ostatnich powodziach problemem staj¹ siê nasze potoki i rzeka Wie-
przówka � zagra¿aj¹c dobytkowi mieszkañców. Problemem s¹ równie¿ rowy i
urz¹dzenia melioracyjne w naszej gminie.

Szczególn¹ trosk¹ i pomoc¹ trzeba otoczyæ m³odzie¿ i tych wchodz¹cych w
doros³e ¿ycie � m³ode ma³¿eñstwa. Samorz¹d gminny w wiêkszym stopniu wi-
nien tworzyæ sieæ dróg gminnych tzw. osiedlowych gdy¿ niejednokrotnie brak
prawnej ³¹czno�ci z drog¹ publiczn¹ blokuje remont czy te¿ budowê nowego
budynku mieszkalnego.

Niezrozumia³¹ spraw¹ dla nas jest zawê¿anie us³ug medycznych w naszym
gminnym o�rodku zdrowia.

Szanowni Pañstwo, dotknêli�my tylko nielicznych problemów. Nie spo-
sób ich tu wszystkich przedstawiæ i omówiæ.

Informujemy równie¿, ¿e nasi cz³onkowie kandyduj¹ równie¿ z innych lokal-
nych list wyborczych.

Szanowni wyborcy: kandydatom ruchu ludowego warto zaufaæ.
Prosimy wiêc o udzia³ w nadchodz¹cych wyborach.
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Okazj¹ do spotkania rolników z Gieratowic i Gieratowiczek s¹ do¿ynki wiejskie. W tym roku mia³y one miejsce 5 wrze�nia 2010
roku.

Jak tradycja ka¿e najpierw w ko�ciele parafialnym zosta³y po�wiêcone wieñce uwite przez gospodynie z KGW, chleby wypie-
czone ze �wie¿ej m¹ki oraz p³ody
pól i sadów.

Nastêpnie w WDK odby³a
siê czê�æ obrzêdowo-artystyczna.
Zaczê³a siê od ludowych przy�pie-
wek chóru �Storczyk�. Nastêpnie
gospodynie wiejskie uhonorowa³y
gospodarza do¿ynek, jednocze�nie
gospodarza ca³ej naszej gminy, pani¹
wójt gminy Wieprz, Ma³gorzatê
Chrapek, piêknie splecion¹ �koron¹�
z k³osów i kwiatów oraz gospody-
niê do¿ynek, pani¹ Bogumi³ê ̄ abiñ-
sk¹ - chlebem. Ko³aczami obdarowa-
no zaproszonych przedstawicieli
w³adzy gminnej, samorz¹dowej i wiej-
skiej oraz najm³odszego i najstarsze-
go mieszkañca wiosek.

W czê�ci artystycznej mo¿-
na by³o podziwiaæ tañce ludowe i
wspó³czesne w wykonaniu zespo-
³ów tanecznych dzia³aj¹cych przy
WDK oraz program w wykonaniu
dzieci z klasy II
i III SP. W trakcie wystêpów mo¿na
by³o skosztowaæ ko³aczy do¿ynko-
wych upieczonych przez gospody-
nie z KGW obu wiosek, napiæ siê
kawy czy herbaty, a tak¿e zje�æ ory-
ginalnie przygotowane leczo.

Oko³o godziny 18.00 rozpo-
czê³a siê zabawa wiejska, a do tañca
przygrywa³ zespó³ �Puls�. Podziê-
kowania nale¿¹ siê prowadz¹cej �wiê-
to plonów, pani Gra¿ynie Grusz-
czyñskej, KGW
z Giera³towic i Giera³towiczek, stra-
¿akom, kierownictwu WDK i ZSP
oraz dzieciom i m³odzie¿y wystê-
puj¹cym na scenie wraz z ich opie-
kunami.

M. Wêgrzyn

DO¯YNKI WIEJSKIE
W GIERA£TOWICKIEJ PARAFII
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Mam 7 lat i od wrze�nia chodzê do pierwszej klasy. Ale
przez wakacje, gdy szko³a by³a zamkniêta, chodzi³am prawie dwa
tygodnie (od 20 do 30 lipca 2010) do takiego mini-przedszkola,
zwanego przez moj¹ mamê �dzieciñcem�. Ja na �Akcji LATO�
by³am ju¿ po raz trzeci, ale te spotkania trwaj¹ ju¿ od dawna.
By³am bardzo mile zaskoczona piêknie odnowio-
nym i wyposa¿onym  w �rodku i na zewn¹trz
Domem Ludowym w Giera³towiczkach. �Ale tu
fajnie teraz�- s³ysza³am, jak dzieci, które tu przy-
chodz¹ co roku, mówi³y do siebie.

Moi starsi i m³odsi koledzy i kole¿anki -
wszyscy oddawali�my siê beztroskiej zabawie
pod czujnym i ¿yczliwym okiem sympatycz-
nych Pañ z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Giera³-
towiczek i nie tylko z Ko³a. Nie umiem jeszcze
dobrze liczyæ, ale s³ysza³am od Pañ, ¿e przycho-
dzi³o codziennie ok. 40-50 dzieci w bardzo ró¿-
nym wieku, ale ka¿dy znalaz³ dla siebie jakie�
ciekawe zajêcie. By³y gry i zabawy  w odnowio-
nych salach, ale tak¿e na �wie¿ym powietrzu, bo
wreszcie wokó³ Domu Ludowego powsta³o piêkne
ogrodzenie. By³a te¿ super dyskoteka, bo DL w
Giera³towiczkach wzbogaci³ siê o wspania³y
sprzêt nag³a�niaj¹cy i super dyskotekowe o�wie-
tlenie. By³o spotkanie ze znanym podró¿nikiem
p. Sewerynem Ga³yszem, który ciekawie opo-

AKCJA LATO to lokalne dzia³anie skierowane do m³o-
dzie¿y w okresie wakacyjnym. Gdy szko³y s¹ zamkniête wiele
dzieci i m³odzie¿y pozostaje w miejscu swojego zamieszkania.
Czê�æ z nich nudzi siê i pragnie spêdziæ czas bardziej atrakcyjnie
ni¿ przed telewizorem i komputerem.
By urozmaiciæ im czas wakacji, Stowarzyszenie �Nadzieja� co-
rocznie organizuje szereg imprez kulturalnych, sportowych jak i
rozrywkowych. Akcja Lato w 2010 roku by³a zorganizowana w
so³ectwach Nidek, Giera³towice, Giera³towiczki.
Organizowano wycieczki, gry i zabawy, konkursy, rozgrywki te-
nisa. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y wycieczki do mini- zoo, gdzie m³o-
dzie¿ nie tylko ogl¹da³a zwierzêta, ale nawet je�dzi³a konno. Tak-
¿e wycieczka do Pszczyny i Cieszyna by³a ciekawym do�wiad-
czeniem. Czê�æ m³odzie¿y posiadaj¹cej paszporty przesz³a na-
wet do s¹siedniego kraju, Republiki Czeskiej.
Wa¿nym elementem spotkañ by³a profilaktyka, by m³odzi uczest-
nicy spotkañ unikali w swoim ¿yciu zagro¿eñ dzisiejszego �wiata
� uzale¿nieñ.
Akcja trwa³a 4 tygodnie i by³a realizowana w lipcu i sierpniu. W
ró¿norodnych zajêciach uczestniczy³o ponad 60 osób.

WDK Nidek

Akcja  LATO

Atrakcyjna �Akcja LATO� w Giera³towiczkach

wiada³ nam o Wietnamie, a dziêki nowemu, jak to mój brat mówi
�wypasionemu�, sprzêtowi multimedialnemu (kolejny nabytek
DL), mogli�my zobaczyæ piêkne zdjêcia z tej wyprawy. Przy
okazji te¿ skosztowali�my pysznych tostów z warzywami.
Ale prawdziwym hitem tych wakacji okaza³a siê zakupiona tram-
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polina. Ale to frajda poskakaæ sobie na trampolinie!!! Tak wysoko
wyskoczyæ do góry i spadaæ miêkko w dó³, albo zrobiæ �kozio³-
ka�!!! Super!

W tym roku, wraz z dzieæmi  z Nidku, by³y zorganizowa-
ne a¿ dwie wycieczki. M³odsze dzieci, czyli ja i moi rówie�nicy,
byli�my w Mini-Zoo w Inwa³dzie, tam jest super plac zabaw i
zwierz¹tka, mo¿na siê by³o nawet przejechaæ na koniku. Starsze
dzieci zwiedza³y pa³ac w Pszczynie oraz miasto Cieszyn. Wszy-
scy wrócili pe³ni wra¿eñ.

Na koniec, jak uczy mnie mama i tata, nale¿y za wszystko
podziêkowaæ, za to, ¿e nie byli�my ani g³odni, ani spragnieni, ale
weseli i rozbawieni.

Dziêkujê wiêc ja w imieniu wszystkich, ale to wszystkich
dzieci za napoje i pyszne lody Panom Stra¿akom z OSP w Giera³-
towicach, za s³odycze firmie �BAHLSEN� ze Skawiny, za kie³ba-
ski, które smakowa³y pysznie z grilla, Pañstwu Tomczykom z
Giera³towic. Za pomoc i wsparcie Pani Wójt Ma³gorzacie Chra-
pek, Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom �NA-
DZIEJA� za zakup trampoliny i nie tylko, Panu Adamowi Rusin-
kowi  z Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Oczywi�cie wielki u�miech dla Pañ z KGW w Giera³towiczkach,
dla so³tysa Jana Wójcika oraz dla g³ównej organizatorki �Akcji
LATO� Pani Barbary Bli�niak.

Ach, ju¿ nie mogê siê doczekaæ nastêpnych wakacji...Pa Pa

wys³ucha³a i spisa³a TerQ -
wrzesieñ 2010

Giera³towiczki
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Rozdzia³ II - lata 1960 - 1970

               Pó�n¹ jesieni¹ 1960 roku na walnym zebraniu dokonano
wyboru nowego zarz¹du. Poszczególne funkcje powierzono wy-
branym druhom:
prezes         -          Bucha³a W³adys³aw
komendant  -          Jordanek Alojzy
z-ca kom.    -          Kuwik Tadeusz
sekretarz     -          Miêtka Józef
skarbnik      -          Piernik Franciszek
gospodarz  -          Kurowski Kazimierz

               Zauwa¿ono, ¿e w zwi¹zku z rozbudow¹ i przebudow¹
zagród wiejskich, zmniejszy³a siê ilo�æ przydomowych stawków
i sadzawek. Aby zabezpieczyæ budynki na wypadek po¿aru, dla
zapewnienia dostatecznej ilo�ci wody postanowiono wybudowaæ
dwa zbiorniki. Uzyskano na ten cel 20 tysiêcy z³otych z PZU
oraz drugie tyle uchwalono odrobiæ w czynie spo³ecznym. Jeden
zbiornik zlokalizowano  przy drodze �Zbójeckiej" /ko³o Batka/, a
drugi w niewielkiej odleg³o�ci od szko³y /poni¿ej parceli szkolnej/

W odbywaj¹cych siê w Andrychowie zawodach rejono-
wych druhowie zdobyli czwarte miejsce.
Na zebraniu uczczono minut¹ ciszy zmar³ego druha Józefa Zaj¹ca
lat 40, w OSP 14 lat.

               19 sierpnia 1964 roku  jednostka giera³towicka otrzyma-
³a do celów przeciwpo¿arowych nietypowy samochód DODGE.

               Z okazji 55 - rocznicy powstania OSP, 16.10.1965 roku
odby³a siê  w WDK uroczysto�æ, na której wrêczono odznaczenia
wyró¿niaj¹cym siê druhom. Podkre�lono w uzasadnieniu d³ugo-
letni¹ przynale¿no�æ i rzeteln¹ pracê w szeregach stra¿ackich, ak-
tywno�æ w akcjach po¿arowych, pracê spo³eczn¹ przy budowie
dwóch zbiorników wodnych oraz udzia³ w æwiczeniach i zawo-
dach. W obecno�ci w³adz gromadzkich, aktywu wiejskiego, licznie
zgromadzonych mieszkañców i m³odzie¿y szkolnej, wrêczenia
odznaczeñ dokona³ prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹z-
ku OSP Zbigniew Karelus.

Odznaczenia otrzymali:
1. Za wys³ugê lat: Bucha³a Józef, Jordanek Alojzy, Kuwik Tade-
usz, Kurowski Kazimierz, ¯abiñski Józef, Zaczyñski Tadeusz.

2. WZOROWY STRA¯AK: Jordanek Alojzy, Kurowski Kazi-
mierz, Kuwik Tadeusz.

3. MEDALE ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA:
   Br¹zowe : Kobiela Wojciech, Miêtka Józef, Miêtka Wawrzy-
niec, Skibiñski W³adys³aw.
  Srebrne: Jordanek Alojzy, Kuwik Józef, Matyjasik Franciszek,
Nowak Piotr, W¹drzyk Jan.
  Z³ote: Matyjasik Wincenty, Piernik Franciszek.

4. Listy pochwalne: Bucha³a W³adys³aw - przewodnicz¹cy Gmin-
nej Rady Narodowej, Wieczorek Józef  - rolnik, Le�niak Józef -
by³y naczelnik OSP.

             Na zakoñczenie uroczysto�ci z programem artystycznym
wyst¹pi³a m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej.

             Na zebraniu walnym  27.03.1966 roku podjêto decyzjê o
przyst¹pieniu do wykonania remontu kapitalnego remizy stra-
¿ackiej. Prace obejmowa³y zerwanie dachu, wykonanie nowego
stropodachu, dobudowanie dy¿urki, doprowadzenie wody i  urz¹-
dzenie toalety, budowê pieca ogrzewczego w gara¿u, uporz¹dko-

wanie terenu. Dotacjê otrzymano z
Powiatowej Rady Narodowej, a czê�æ
materia³ów budowlanych przydzieli³a
Powiatowa Komenda OSP. Roboty bu-
dowlane wykonywa³ Gromadzki Za-
k³ad Us³ugowy z Andrychowa.
Podkre�lono liczne braki w wyposa-
¿eniu, takie jak pasy bojowe wraz z
toporkami, he³my, brak drugiego kompletu wê¿y ssawnych oraz
rozdzielacza. Ponadto remiza pod³¹czona do sieci elektrycznej nie
posiada w³asnego zegara i jest uzale¿niona od WDK i czêsto po-
zostaje bez pr¹du, co utrudnia uruchomienie syreny alarmowej.
Konieczne jest tak¿e wyposa¿enie jednostki w typowy samo-
chód bojowy oraz drug¹ motopompê
Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ druhów: Skibiñskiego W³adys³a-
wa - lat 63, w OSP lat 36; Matyjasika Ludwika - lat 63, w OSP lat
48.

              W 1966 roku w maju, w ramach dni ochrony przeciwpo-
¿arowej jednostka przeprowadzi³a kontrolê p-po¿. oraz czysto-
�ci na terenie Giera³towic i Giera³towiczek. Ogó³em skontrolowa-
no 350 zabudowañ. W czasie kontroli stwierdzono szereg usterek
pod wzglêdem przestrzegania przepisów  przeciwpo¿arowych, a
w szczególno�ci:
1. Brak wyciorów kominowych, nie pobielone kominy, brak pia-
sku, wody i bosaków, brak blach przed piecami, nieprzepisowo
ustawione sterty siana i s³omy, a tak¿e na terenie ma³a ilo�æ sadza-
wek wodnych, co w razie po¿aru utrudnia akcjê po¿arow¹.
2. Filia g³êbowickiego  Pañstwowego Gospodarstwa Rolnego -
ferma kaczek w Giera³towiczkach nie posiada nale¿ytego zabez-
pieczenia p-po¿, bo nie ma skrzyñ z piaskiem, beczek z wod¹
oraz ga�nic.
3.Na terenie Giera³towic znajduj¹ siê dwa budynki drewniane nie-
nadaj¹ce siê do dalszego zamieszkania, gdy¿ gro¿¹ zawaleniem i
nale¿y je rozebraæ. Stanowi¹ w³asno�æ Krzy�cina i Turzy.
4. Na terenie Giera³towiczek znajduje siê "kurna chata" ,/w³asno�æ
W¹drzyka/, która  nie posiada komina i  pomimo kilkakrotnych
zaleceñ kontrolnych takiego komina w³a�ciciel nie wybudowa³.
Nale¿y tak¿e na terenie tej wioski wybudowaæ zbiornik wodny
przeciwpo¿arowy, a tymczasowo urz¹dziæ dwie zastawki wod-
ne.

              Od 1910 roku w jednostce OSP zasz³y du¿e zmiany per-
sonalne i w lutym 1967 roku sk³ad osobowy przedstawia³ siê
nastêpuj¹co:

1.Putek Mieczys³aw prezes
2.Jordanek Alojzy naczelnik
3.Kuwik Tadeusz z-ca naczelnika
4.Miêtka Józef sekretarz
5.Piernik Franciszek skarbnik
6.Kurowski Kazimierz  gospodarz
7.¯abiñski Józef cz³onek zarz¹du
8.Matyjasik Wincenty  przew.  Komisji Rewizyjnej
9.Miêtka Wawrzyniec cz³.Kom.Rew.,mechanik

          10.Zaczyñski Kazimierz  cz³.Kom.Rew.
11.Bucha³a Aleksander  kierowca
12.Cie�lik Jerzy mechanik,Giera³towiczki
13.Broñka Stanis³aw mechanik
14.Nowak Franciszek mechanik,Giera³towiczki
15.Nowak Piotr chor¹¿y
16.W¹drzyk Jan
17.Nikiel Tadeusz
18.Matyjasik Franciszek
19.Miku³a Stanis³aw
20.Turza Franciszek

Historia Stra¿y Po¿arnej
w Giera³towicach

 Kronikê prowadzi³ Mieczys³aw Putek.
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21.Kobiela Wojciech
22.Zaczyñski Tadeusz Giera³towiczki
23.Nowak Ludwik Giera³towiczki
24.Nosek Jan Giera³towiczki
25.Wêgrzyn Jan
26.Cie�lik Stefan
27.Wo³ek Henryk
28.Piernik Tadeusz

   Cz³onkowie honorowi  - to druhowie, którzy byli kiedy� czyn-
ni, pe³nili jak¹� funkcjê w OSP i odeszli ze wzglêdu na swój wiek
lub z powodu absorbuj¹cej pracy zawodowej, ale nie zerwali ³¹cz-
no�ci z jednostk¹ stra¿ack¹. S¹ to:

1.Kuwik Józef
2.Le�niak Józef /by³y naczelnik /
3.Odrobina Franciszek /

by³y naczelnik/
4.Nowak Ludwik
5.Bucha³a W³adys³aw
   /by³y prezes OSP/

  Do tej liczby nale¿y dodaæ grupê
12 cz³onków wspieraj¹cych.

       Prace remontowe przy remizie,
które wykonuje Zak³ad Us³ugowy z
Andrychowa id¹ bardzo powoli i
opieszale. Robotnicy do�æ czêsto
udaj¹, ¿e pracuj¹, a popijaj¹ piwo z
pobliskiego baru. Wszelkie uwagi nie
odnosz¹ skutku, a dwóch czy czasa-
mi trzech  robotników nie kwapi siê do systematycznej pracy.
Stra¿acy i pracownicy GRN z Wieprza denerwuj¹ siê, gdy¿ nad-
chodzi zima. W tym czasie nadchodzi wiadomo�æ o przydzieleniu
jednostce typowego samochodu bojowego. Zarz¹d za zgod¹ Ko-

mendy Powiatowej OSP sprzedaje swojego "Dogda" w dniu 24
pa�dziernika 1967 roku. Remiza wprawdzie ju¿  "pod dachem�,
ale niewykoñczona. Zwo³ano komisjê w sk³adzie: projektant -
Pucha³a Jolanta, kpt. po¿arnictwa - Biskup Tadeusz, przewodni-
cz¹cy GRN- Bucha³a W³adys³aw, prezes OSP- Putek Mieczy-
s³aw, majster budowlany - Bli�niak Boles³aw oraz kierownik bu-
dowy - Danek Józef. Komisja ustali³a, ¿e GRN i OSP spisz¹
protokó³ zdawczo-odbiorczy robót wykonanych przez wyko-
nawcê, a nastêpnie ustali dalszy zakres prac potrzebnych do za-
mkniêcia budowy i oddania do u¿ytkowania remizy OSP. Ustalo-
no tak¿e, ¿e sanitariaty w remizie bêd¹ wykonane ³¹cznie z tymi
w Domu Kultury oraz ustalono termin rozpoczêcia prac przy
kanalizacji remizy i WDK oddzielnie wg drugiego wariantu pro-
jektu.
     Pomimo tych zabiegów  postêp prac i organizacja dotychcza-
sowych robót tym systemem nie gwarantowa³a ich ukoñczenia
nawet do 1968 roku. Ze wzglêdu na konieczno�æ nale¿ytego za-
bezpieczenia przeciwpo¿arowego obu wiosek, zarz¹d OSP za-
wiadomi³ Gromadzk¹ Radê Narodow¹ w Wieprzu o przyst¹pie-
niu do ukoñczenia w/w robót systemem gospodarczym przy po-
mocy czynu spo³ecznego stra¿aków.

 W listopadzie 1967 roku mimo pierwszych przymroz-
ków, dru¿yna przyst¹pi³a do prac ziemnych przy kanalizacji.
Posz³y w ruch kilofy i ³opaty. W krótkim czasie wykonano oko³o
50 metrów rowu, za³o¿ono rury, urz¹dzono pod wie¿¹ toaletê,
za³o¿ono dwie studzienki, uporz¹dkowano teren. Opady �niegu i

silne mrozy przerwa³y dalsze prace. Oszczêdno�ci jednostki z³o-
¿one na ksi¹¿eczce w wysoko�ci 25 tysiêcy, zosta³y  "nadszarp-
niête" na zakup materia³ów budowlanych. Ale nie ma co ¿a³owaæ
- to wszystko dla dobra  stra¿aków obecnych i przysz³ych.

             Do roku 1967 OSP posiada³a kolejno cztery auta, lecz
pomimo pewnych przeróbek zewnêtrznych, ¿adne z nich nie by³o
typowym samochodem stra¿ackim. Wreszcie marzenia zaczê³y
siê realizowaæ. W dniu 9 marca 1968 roku z Powiatowej Komendy
Stra¿y Po¿arnych w Wadowicach  jednostka giera³towicka otrzy-

ma³a nieodp³atnie typowy samochód bojowy STAR-20 do celów
przeciwpo¿arowych. Wprawdzie u¿ywany, ale z nowym silni-
kiem. Samochód wystarczaj¹cy dla jednostki i oby by³ u¿ywany
tylko do æwiczeñ i zawodów.

W lipcu 1968 roku organizacja stra¿acka przes³a³a datek w
wysoko�ci 200 z³otych na Centrum Zdrowia Dziecka w Warsza-
wie. Ten szpital dla dzieci powsta³ jako symboliczny pomnik

uczczenia bohaterstwa i mêczeñstwa dzieci polskich w latach dru-
giej wojny �wiatowej.

Od 1 pa�dziernika zosta³ rozwi¹zany problem oddzielnej
instalacji elektrycznej w  remizie. Wykonawc¹ jej by³ Sala Adam z
G³êbowic, a wszelkie koszty z tym zwi¹zane pokryto z kasy
OSP.

Z koñcem tego roku nast¹pi³o kolejne wa¿ne wydarzenie,
a mianowicie odbiór trzeciego zbiornika przeciwpo¿arowego. Zo-
sta³ on te¿,  podobnie jak tamte dwa, wybudowany z dotacji PZU.
Zbiornik zosta³ zlokalizowany równie¿ na Zbójeckiej /ko³o Mi³-
kowskiego/.

Dnia 12 stycznia 1969 roku odby³o siê  walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze. Dotychczasowy naczelnik druh Aloj-

zy Jordanek zosta³ powo³any przez
Komendê Powiatow¹ OSP na stano-
wisko naczelnika gromadzkiego dla
Gromady  Wieprz.  W sk³ad nowego
zarz¹du weszli:
  Prezes - Putek Mieczys³aw
  Naczelnik- Kuwik Tadeusz
  z-ca nacz.- Cie�lik Jerzy
  sekretarz - Miêtka Józef
  skarbnik - Piernik Franciszek
  gospodarz - Kurowski Kazimierz
  przedst. GRN - Wolas Józef, so³tys.
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  Komisjê Rewizyjn¹ utworzyli:
Matyjasik Wincenty, Miêtka
Wawrzyniec, Zaczyñski Tade-
usz.

Nasi stra¿acy w³¹czyli
siê te¿ do akcji, jak¹ podjêli
uczniowie Szko³y Podstawowej
w Giera³towicach i zwrócili siê o
dotacjê na ten cel. Zarz¹d prze-
znaczy³ kwotê 200 z³otych. Ce-
lem akcji by³o ufundowanie ksi¹-
¿eczki mieszkaniowej dla siero-
ty z Domu Dziecka.

Na zebraniu zarz¹du w
dniu 15 grudnia 1969 roku doko-
nano podsumowania czynów
spo³ecznych za ca³y rok wyko-
nanych przez druhów czynnych
i wspieraj¹cych . Wykonano na-
stêpuj¹ce prace:
 1.Za³o¿enie pod³ogi w dy¿urce, przywóz desek, pomalowanie i
zaoliwienie desek pod³ogowych  - 600 z³.
 2.Bielenie gara¿u i malowanie lamperii -  1700z³.
 3.Wymycie pod³ogi w lokalu wyborczym  -  250 z³.
 4.Wyczyszczenie 2 zastawek ppo¿.  -  800zl.
 5.Oczyszczenie 2 zbiorników ppo¿.  -  500z³.
 6.Wypompowanie wody z piwnicy szkolnej  -  200z³.
 7.Wykopanie 7 szt s³upów ¿elbetowych, demonta¿ przewodów
elektrycznych i przewóz ich furmankami do wsi  -  3250z³.
 8.Wykop ziemny pod za³o¿enie dalszej czê�ci kanalizacji oraz 2
studzienek przy WDK wraz z przywiezieniem 7 szt krêgów stu-
dziennych, za³o¿enie rur, zakopanie kana³u  -  3850 z³.
 9.Prace ziemne, niwelacja i zagospodarowanie terenu przed remi-
z¹ i WDK  -  720zl.
10.Wykop pod 7 szt s³upów elektrycznych  / o�wietlenie uliczne/
oraz ich rozwiezienie  -  940 z³.
Razem warto�æ czynu wynios³a 12 810 z³.
Na tym spotkaniu uczczono pamiêæ zmar³ego druha Franciszka
Odrobiny  - lat 78, w OSP lat 22.

W roku 1970 nasz¹ jednostkê czeka³o wiele spraw. Otrzy-
man¹ w 1967r. dwuko³ow¹ przyczepê samochodow¹, u¿ywan¹
wcze�niej w Wytwórni Silników Wysokoprê¿nych, zarz¹d OSP
postanowi³ sprzedaæ, jako ¿e jest w z³ym stanie i nie jest potrzeb-
na. Zakupi³ j¹ Zak³adowy Oddzia³ Samoobrony przy Andrychow-
skich Zak³adach Przemys³u Bawe³nianego w Andrychowie do
æwiczeñ, za kwotê 5000z³. Za uzyskane pieni¹dze postanowiono
zakupiæ dla wszystkich druhów czapki stra¿ackie okr¹g³e, regula-
minowe, emblematy na czapki, ko³nierze i naramienniki. Zakupu

dokonano w Krakowie w czerw-
cu.
Równie¿ za w³asne pieni¹dze
zakupiono kilka mebli do dy¿ur-
ki: biurko jednostronne za 836
z³otych, rega³ biblioteczny otwar-
ty za 723 z³ oraz wieszak stoj¹-
cy metalowy na ubrania za 195
z³. U¿ywan¹ szafê dwudrzwio-
w¹ na akta oraz biurko dêbowe
do �wietlicy OSP dostali�my nie-
odp³atnie z Gromadzkiej Rady
Narodowej w Wieprzu. Z sub-
wencji  Gromadzkiej Rady zaku-
pionych zosta³o 14 pasów bojo-
wych z toporkami. Planujemy
kupiæ tak¿e za w³asne pieni¹dze
spodnie stra¿ackie dla druhów i
kilka brakuj¹cych mundurów. W

tym celu zarz¹d nastawia siê na  �ciu³anie� pieniêdzy z ró¿nych
imprez, g³ównie zabaw tanecznych. Zarz¹d pragnie, aby ka¿dy
druh i zewnêtrznie czu³ siê i wygl¹da³ jak stra¿ak, a nie �stra¿ak
kombinowany", na niby.

Nasza jednostka wzbogaci³a siê o now¹ motopompê, typu
PO3E Polonia M-800, któr¹ przydzieli³a nam Powiatowa Ko-
menda OSP, o warto�ci 19 600 z³.

W dniu 15 grudnia 1970 roku zarz¹d jednostki obliczy³
warto�æ prac spo³ecznych wykonanych w ci¹gu roku przez dru-
hów:
1. Porz¹dkowanie terenu, przywóz ziemi i p³yt chodnikowych,
przy którym pracowa³o 26 osób oraz 2 konie - 4800z³.
2. Wybetonowanie p³yty przed dy¿urk¹, wywiezienie ziemi i na-
wiezienie ¿wiru - 1480z³.
3. Wykonanie wykopu ziemnego - 42m i za³o¿enie rur kanaliza-
cyjnych i 1 studzienki  -  5860z³.
Razem warto�æ wynios³a 12 140 z³.

Na IV Zje�dzie Oddzia³u Powiatowego OSP w Wadowi-
cach dnia 17 grudnia 1970 roku podjêto uchwa³ê, w której m.in.
stwierdzono: "...obrady walnych zebrañ sprawozdawczych w OSP
powinny siê skupiaæ na takich zagadnieniach jak: - ocena stanu
bezpieczeñstwa po¿arowego miejsca dzia³ania OSP oraz wnioski
do polepszenia tego stanu przez dzia³alno�æ prewencyjno-infor-
macyjn¹. Wykonanie czynów spo³ecznych w zakresie poprawy
ppo¿. zaopatrzenia wodnego. Warunki i stan przechowania sprzêtu
pod wzglêdem technicznym i gotowo�ci bojowej. Ilo�ciowy wzrost
cz³onków czynnych i wspieraj¹cych. Ocena stanu wyszkolenia
cz³onków OSP i dru¿yn m³odzie¿owych. Wspó³dzia³anie z w³a-
dzami, instytucjami i organizacjami w rejonie dzia³ania OSP".

c.d.w kolejnych wydaniach
GRAG

Dnia 12 wrze�nia w niedzielê w sali
widowiskowej Gminnego O�rodka Kultu-
ry mieszkañcy mogli obejrzeæ przedstawie-
nie teatralne. Sztuka �Bici bij¹� zosta³a
przygotowana przez M³odzie¿owy Zespó³

SZTUKA �BICI BIJ¥�
Teatralny dzia³aj¹cy przy GOK w Wie-
przu. Opiekunem, re¿yserem i g³ównym
motywatorem grupy jest pani Ewa Gawe³.
Sztuka �Bici bij¹� jest histori¹ przemocy
wplecionej w �rodowisko m³odzie¿y szkol-

nej, ale tak¿e rodziców. Agresja powoduje
agresjê. Przemoc budzi u ofiar tak¿e pra-
gnienie przemocy. Ob³êdny cykl zadawa-
nia bólu przechodzi z pokolenia na poko-
lenie. Problem jest na tyle wstydliwy, ¿e
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wiêkszo�æ ludzi ukrywa fakt istnienia prze-
mocy.
Bij¹cy rodzice tworz¹ przysz³ych katów
swoich wnuków. Co gorsza, od przemocy
w rodzinie, która zwykle jest szczelnie
ukryta za zamkniêtymi drzwiami domów,
nie mo¿na ³atwo siê uwolniæ. Powraca w
³agodniejszych formach agresji werbalnej,
ale ci¹gle istnieje. Szerszy kontekst pro-

blemu przemocy jest przera¿aj¹cy. W wielu domach dzieci s¹ bite, a
w niektórych wrêcz katowane. Zwykle wi¹¿e siê przemoc fizyczn¹
z alkoholizmem, ale jest coraz wiêcej wyj¹tków, gdy rodzic widz¹c
swoje pora¿ki wychowawcze pragnie odreagowaæ, bij¹c swoje dzie-
ci.
W Polsce istnieje nawet specjalistyczna prasa po�wiêcona temu ukry-
temu problemowi.  �Niebieska Linia� � dwumiesiêcznik - jest po-
�wiêcony tylko problematyce przemocy. Istniej¹ tak¿e organizacje i
grupy terapeutyczne z³o¿one z ofiar przemocy. Uniwersalne has³o,
które przy�wieca wszystkim dzia³aniom jest proste. "Wychowy-
waæ bez bicia". W tym miejscu wypada dodaæ, ¿e tak¿e w mi³o�ci,
poczuciu warto�ci, w bezpieczeñstwie.

W praktyce jest jednak coraz gorzej. Rodzice, czêsto pijani, mal-
tretuj¹ swoje dzieci. Co kilka dni us³yszeæ w mediach mo¿na maka-
bryczne historie z dzieæmi jako ofiarami. W Polsce istnieje prawie 30
lat Komitet Ochrony Praw Dziecka. Powsta³ on w 1981 roku po
zarejestrowaniu "Solidarno�ci" i otwarciu drogi do zmian. Zareje-
strowany Komitet Ochrony Praw Dziecka by³ pierwsz¹ organizacj¹
tego typu w krajach bloku socjalistycznego. Przyczyn¹ utworzenia
go by³a oczywi�cie przemoc, w tym przypadku historia zakatowa-
nego pasem na �mieræ 6-letniego Daniela.
Motto, które widnia³o na zaproszeniu na sztukê przypomina³o ¿e:
�Dobro i z³o musz¹ istnieæ obok siebie, a cz³owiek musi dokonywaæ
wyboru�. Tak powiedzia³ prawie sto lat temu Mahatma Ghandi,
wielki filozof i cz³owiek, który wyrzek³ siê przemocy. Zgin¹³ z r¹k
ekstremisty, który nie podziela³ jego pogl¹dów.
Sztukê obejrza³o oko³o 250 osób. Ze wzglêdu na wychowawczy
charakter przedstawienia zorganizowano drugi pokaz 13 wrze�nia w
godzinach rannych dla m³odzie¿y z gimnazjów z gminy Wieprz.

M³odzie¿ z Nidku, Giera³towic i Wieprza obejrza³a sztukê dziêki zapewnionemu trans-
portowi, który ufundowa³a Komisja do Spraw Profilaktyki i Problemów Alkoholowych
w Wieprzu.
Obsada sztuki: Ugo Giordano, Dawid Lasek, Karina Broñka, Dominik Æwiertnia, Ola
Kocemba, Julia Mazgaj, Karolina Stuglik, Bart³omiej Osowski, Przemys³aw Bagier, Wero-
nika Skowron, Magda Babiñska, Joanna Legieñ, Mateusz Majtyka, Patryk Sopicki. Opra-
wa muzyczna -Kamil Cyper. Re¿yseria � mgr Ewa Gawe³.
Dochód z przedstawienia zosta³ przeznaczony na pomoc ofiarom tegorocznej powodzi.

Czas wakacji ju¿ dawno za nami a
wspomnienia ¿ywe i zawsze obecne.   Po-
goda, bezchmurne niebo, ciep³o, wyjazdy,
urlopy, leniuchowanie i pomys³owo�æ
sprzyjaj¹ temu okresowi. Ka¿dy powta-
rza �nuda, nuda� a je�li tego nie wypowia-
da, nosi w sobie uczucie chêci zmiany i
poznania czego� innego.
Prawie siedemdziesiêcioro dzieci i m³odzie-
¿y zaczê³o swoje poszukiwania od zapisu
na cykl zajêæ �Wakacje z Domem Kultury�
prowadzonych w placówce we Frydrycho-
wicach.Termin 28.06 - 09.07.2010-  to 10
dni po�wiêcenia wolnego czasu, odsuniê-

Najlepsze na �wiecie s¹� wakacje
cie wyjazdu do ro-
dziny,  oderwanie siê
od komputera. Orga-
nizowane zajêcia po
raz trzeci wcale nie
by³y pewnikiem uda-
nej akcji. Plany, po-
zyskane �rodki, opie-
ka ze strony rodzi-
ców, pomoc ludzi
mieszkaj¹cych w na-
szej miejscowo�ci,
zachêcaj¹cy afisz,
ulotki rozdawane w

£atwo , pysznie i dziecinnie prosto
- kurs gotowania z Pani¹ Jadwig¹ Sopick¹
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pobliskiej szkole i w WDK da³y szanse
powodzenia przedsiêwziêciu.
Zaczêli�my intensywnym treningiem na-
szych miê�ni i miarowych oddechów zdo-
bywaj¹c szczyt naszych Beskidów - Le-
skowiec .Wycieczka sta³a siê ma³¹ form¹
�szkó³ki przetrwania�, gdy¿ po okresie
czerwcowych opadów  szlak zmieni³ siê w
w¹wozy pe³ne b³ota. Duzi i mali zakasali
spodnie i ruszyli pod górê, nie oby³o siê
bez �miesznych przygód, ale o tym pa-
miêtaj¹ tylko uczestnicy. Na szczê�cie
wszyscy wyszli i zeszli z powrotem cie-
sz¹c siê na widok czekaj¹cego w Ponikwi
autokaru.
Kolejny dzieñ akcji �Przyroda na szkle�
uwieczni³ obrazy ze zdobytego szczytu na
szybkach za pomoc¹ farb witra¿owych.
Pomys³ów tyle, ile dzieci, a nawet wiêcej,
bo i doro�li mieli swoje. D³ugotrwa³y efekt
wspomnieñ zosta³ oprawiony i powieszo-
ny w pokojach dzieci i na �cianach WDK.
 £atwo, pysznie i dziecinnie prosto� Czy
tak by³o - mog¹ powiedzieæ uczestnicy
zajêæ w trzecim dniu. Dziêki uprzejmo�ci i
zaanga¿owaniu w akcjê pañ z Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich, w dwóch turach prze-

prowadzono kurs go-
towania w pomiesz-
czeniach kuchen-
nych.  Nad sposobem
wykonania i cudow-
nym smakiem po-
traw czuwa³a jak za-
wsze pani Jadzia So-
picka � �serce� do-
brego smaku, ale i
s³owa, którym zara-
zi³a niejednego m³o-
dego uczestnika, bo
jak to Pani Jadzia,
zawsze zdradza swe
sekrety, bez których
w kuchni ani rusz.
Tak naprawdê ten
dzieñ mia³ sens dziê-
ki zasponsorowa-
nym sk³adnikom
spo¿ywczym przez
KGW, bo tyle przy-
gotowanych smako-
³yków nie wziê³o siê
z niczego. Nieocenio-
na sta³a siê pomoc
pañ - Marii Harañ-
czyk i Anny Szczur,
które pomog³y do-

pracowaæ szczegó³y dañ przygotowanych
przez ma³e r¹czki dzieci.
Kolejny dzieñ bezpiecznie zachêci³ do pa-
lenia ogniska.
�Pó�ne popo³udnie przy ognisku� z pie-
czon¹ kie³bask¹ z ma³ego przerodzi³o siê w
ogromny stos, dziêki pracy naszego so³ty-
sa pana Andrzeja Sopickiego  i pana Stani-
s³awa Konarskiego, którzy �walczyli� z
drewnem z Frydrychówki. Ogieñ do bez-
piecznych siê nie zalicza, wiêc nasza Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna czuwa³a nad ca³ym
wydarzeniem. Co wiêcej, zaprezentowa³a
dzieciom wóz stra¿acki i jego mo¿liwo�ci
na boisku sortowym LKS. Zabawê i �miech
wywo³a³a piana z armatek, a po wyczy-
nach przyszed³ czas na kie³baski.
Pi¹tek pozwoli³ nam siê sch³odziæ w base-
nie k¹pielowym w Andrychowie. Sch³o-
dzenie okaza³o siê tylko pozornym, bo nie-
którzy  wygl¹dali jak �czerwone raczki�po
ca³odniowych wodnych szaleñstwach.
Warte po�wiêcenie skóry za stwierdzenia
�Ale by³o fajnie - kiedy bêdzie nastêpny
raz?�.
Tydzieñ szybko min¹³, a kolejny rozpo-
cz¹³ siê od kolorowych twarzy. Ka¿dy

wybra³ sobie wzór
przemiany i usta-
wiwszy siê w kolej-
ce zmieni³ oblicze nie

do poznania. Niektórzy rodzice mieli pro-
blem z rozpoznaniem swoich dzieci, wiêc
metamorfoza zadzia³a³a.
Wtorek up³yn¹³ pod znakiem sportu i tu
swoje dokonania zaprezentowali ch³opcy
którzy aktywnie wziêli udzia³ w Turnieju
Tenisa Sto³owego. Dwie kategorie wieko-
we i po trzy miejsca z trofeami. Rado�æ
zwyciêzców i ma³y niedosyt reszty zapo-
wiedzia³ kolejne rozgrywki i rywalizacjê.
Miot³y, tarki, p¹czki, s³odycze i wiele in-
nych rzeczy wspomog³o dzieñ up³ywaj¹-
cy pod has³em �Tanecznie, weso³o, nagro-
dowo�. W tym dniu królowa³ taniec, ra-
do�æ i niewielka rywalizacja. Zajêcia pro-
wadzone przez instruktora zaanga¿owa³y
grupê w zmagania tak, ¿e niewa¿ne  sta³o
siê zdobywanie s³odyczy jako nagrody. W
rezultacie ka¿dy potañczy³ i co� otrzyma³.
Przysz³a kolej na d³ugo oczekiwan¹ wy-
cieczkê do Muzeum Wsi Polskiej w Wy-
gie³zowie. Niestety ta wyprawa w du¿ej
czê�ci  zarezerwowana by³a dla dzieci i
m³odzie¿y ca³y rok pracuj¹cych na zajê-
ciach w Domu Kultury. By³a ona niejako
nagrod¹ za ich w³o¿ona pracê, chêci i sys-
tematyczne uczêszczanie. Mia³a ona, dziêki
udzia³owi w warsztatach �Od ziarenka do
bochenka�, zainspirowaæ tradycj¹ i przy-
nale¿no�ci¹ do naszego regionu i wreszcie
przypomnieæ zwyczaje i obyczaje zwi¹-
zane z ziarnem. Mia³a te¿ za zadanie wzbu-
dziæ szacunek do chleba i jego wielkiego
znaczenia. Podzieleni na dwie grupy ru-
szyli�my zwiedzaæ skansen. W cieniu daw-
nych XIX � wiecznych cha³up, stodó³,
m³ynu, spichlerza, dworu i XVII � wiecz-
nego  ko�cio³a konstrukcji zrêbowej prze-
niesionego z pobliskiego Ryczowa poczu-
li�my wagê zabytków i odczucie �dobro-
dziejstwa� w wyposa¿eniu naszych wspó³-
czesnych domów. Dzieci by³y zaskoczone
obserwuj¹c elementy dawnego ¿ycia, a
wystawa �W szkole naszych dziadków�
w jednej z cha³up wywo³a³a ocenê wypo-
sa¿enia dzisiejszego ucznia. Na warszta-
tach �Od ziarenka do bochenka� posmako-
wali�my pracy ¿niwnej, a dok³adnie prac
zwi¹zanych z obróbk¹ ziarna. Próbowali-
�my m³óciæ, ale jak dzieci stwierdzi³y, wcale
nie by³o to takie proste - cep nie bi³ jak
trzeba, z przetaku wszystko ziarno ucie-
ka³o, a ¿arna wymaga³y si³y...
Po warsztatach ruszyli�my do dworu, gdzie
us³yszeli�my o jego zamo¿nych w³a�cicie-
lach i zwyczajach szlachty. Ogl¹dali�my
ekspozycjê sprzêtów, zdjêæ i ruszyli�my
na zamek w Lipowcu. Ponadplanowy
punkt wycieczki wzbudzi³ strach poprzez
opowie�æ o duchu okrutnego biskupa, któ-
ry urzêduje w ruinach� My�lê, ¿e naj-

Pieszo po Beskidach- wycieczka na Leskowiec

Twarzowe
zwierzaki-
malowanie

farbami do cia³a

Pó�ne popo³udnie przy ognisku- pokaz OSP
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wiêksze prze¿ycie wzbudzi³o wyj�cie na
wie¿ê i roztaczaj¹ca siê piêkna panorama z
widokiem na odleg³e tereny.
Ostatni dzieñ mia³ wszystkich zaprosiæ na
kino letnie przed budynek WDK, ale nie-
stety, brak ciemno�ci sprowadzi³ wszyst-
kich do �wietlicy pod scenê, gdzie w ciem-
ni ogl¹dali�my bajki i film.
Dziesiêæ dni �innych wakacji�- rado�ci,
pracy, nauki i mo¿e co� w nas zosta³o, nie
tylko wspomnienie, smak, ale i przynale¿-
no�æ regionalna, i zarodek naszej wspó³-
pracy. Dziêkujemy wszystkim sponsorom:
Maspeksowi , Urzêdowi Gminy za prze-
kazanie gad¿etów z logo gminy Wieprz,
panu Józefowi Tomczykowi � Zak³adowi

Miêsnemu a tak¿e cichemu sponsorowi
kie³basek, Zak³adowi Szklarskiemu w Wie-
przu za wszystkie szk³a na nasze zajêcia.
Dziêkujemy Zespo³owi Szkolno-Przed-
szkolnemu we Frydrychowicach za �wiet-
ne rozpropagowanie akcji, paniom Marii
Harañczyk , Annie Szczur, Marii Budzie,
pani Jadwidze  Sopickiej, so³tysowi - panu
Andrzejowi Sopickiemu i panom Francisz-
kowi Dyrczowi , Stanis³awowi Konarskie-
mu, stra¿akom z OSP , LKS-owi , paniom
z KGW , paniom: Katarzynie Gustof, An-
nie Polak, El¿biecie Wojtas, Dorocie Bury
- �wietnym  mamom, które chcia³y byæ
opiekunkami  wycieczek, m³odzie¿y: Ma-
dzi Fierdonek , Asi Jarosz, Kasi Jarosz,

Karolinie Lelek, Justynie Orkisz. Dziêkujê
wszystkim, których nie wymienili�my, a
przede wszystkim chêtnym dzieciom, bez
których ca³a akcja nie mia³aby sensu.

Istota akcji bezcenna, szkoda tyl-
ko, ¿e nie mo¿na by³o wszystkich dziecia-
ków przygarn¹æ z braku miejsc. Ilo�æ
�wiadczy o potrzebach a zaanga¿owanie
dzieci w to wszystko - o motywacji do
dzia³ania. Za s³owami Jana Zamoyskiego
�Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich
m³odzie¿y chowanie� widaæ sens wszel-
kich wakacyjnych dzia³añ, ktokolwiek i
gdziekolwiek to robi.

Agnieszka Jakubowska

    Zapachnia³o sianokosami, a dok³adnie �wie¿ym sianem w Wiejskim Domu Kul-
tury we Frydrychowicach za spraw¹ kursu �Ozdób z siana� przeprowadzonym
przez pani¹ Monikê Zajdê. Co prawda kurs mia³ miejsce w czerwcu, ale dziêki
niemu we frydrychowickich domach �namno¿y³y siê� gwa³townie zaj¹czki, sowy,
wiewiórki, a nawet ¿yrafy, ¿aby i inne zwierzaki. W niektórych przypadkach
przed wej�ciami króluj¹ ca³e rodziny zwierz¹tek, a s³yszeæ mo¿na o nadchodz¹-
cych ba³wankach i Miko³ajach z siana. Ca³y fenomen sztuki robienia zwierzaków
z siana ukaza³a instruktorka pochodz¹ca z Barwa³du Dolnego, mama Oli, która
równie¿ by³a na zajêciach. Panie uczestnicz¹ce w kursie przez kilka spotkañ zwin-
nie splata³y siano, a efektem sta³a siê wystawa podczas ostatniego spotkania.
Kurs wyplatania z siana ju¿ od dawna chcia³a zorganizowaæ dla pañ z Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich pani Genowefa Hereda, a tym razem uda³o siê to zrealizowaæ.
Zreszt¹ w³a�nie ona jest twórczyni¹ najwiêkszych okazów, osi¹gaj¹cych nawet
metr wysoko�ci. Panie udowodni³y, ¿e nawet sucha trawa mo¿e przyjmowaæ
piêkne kszta³ty i byæ obiektem podziwu.

Agnieszka Jakubowska

Zapachnia³o sianokosami...

KLUB SENIORA W WIEPRZU

Od wrze�nia w Gminnym O�rodku Kultury roz-
poczê³y siê spotkania w ramach Klubu Seniora.
Spotkania przeznaczone dla osób starszych maj¹
za cel uprzyjemnienie czasu wolnego seniorów
poprzez ciekawe spotkania tematyczne.
23 wrze�nia uczestnicy obejrzeæ mogli prezenta-
cjê Pt. MALTA a 7 pa�dziernika prezentacjê Pt.:
JAPONIA. Nastêpne spotkanie odbêdzie siê 4 li-
stopada i bêdzie dotyczy³o Hawajów.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

GOK
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Wypiêknia³ i wzbogaci³ siê nasz niedu¿y  Dom Kultury w
Giera³towiczkach. Dziêki pozyskanym na ten cel �rodkom po-
chodz¹cym z dotacji z Unii Europejskiej budynek zosta³ ocieplo-
ny z zewn¹trz i odnowiona zosta³a elewacja, wymieniono central-

ne ogrzewanie. W �rodku: odnowione ³azienki, kuchnie i biuro.
Wszystkie pomieszczenia zosta³y pomalowane i umeblowane.
Na du¿ej sali zamontowano szafy przesuwne, zakupiono stoliki
i krzes³a wyk³adane. W kuchni s¹ teraz nowe meble kuchenne,
dwie nowe kuchenki gazowe, zmywarka do naczyñ, zlew i rega-
³y w spi¿arni. Do pomieszczenia biurowego wstawiono nowe
biurka z krzes³ami obrotowymi i szafy.
Ponadto pozyskali�my dwa zestawy komputerowe, drukarkê,
skaner, rzutnik multimedialny, sprzêt nag³a�niaj¹cy i o�wietlenie
dyskotekowe, telewizor i wiele innych.
Teren wokó³ Domu Kultury wybrukowano, s¹ miejsca parkingo-

Nowy-stary Dom Kultury  w Giera³towiczkach
we i zainstalowano alarm.

Jest to teraz super nowoczesny obiekt, którego mog¹ nam
pozazdro�ciæ okoliczne wsie i gminy. Jeste�my za to bardzo
wdziêczni przede wszystkim Radzie Gminy Wieprz, pani wójt
Ma³gorzacie Chrapek i panu dyrektorowi Stanis³awowi Babiñ-
skiemu. Dziêkujemy wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w pra-
cê przy Domu Kultury.

Przypomnijmy, Dom Kultury w Giera³towiczkach po-
wsta³ na pocz¹tku lat 90-tych XX wieku z przebudowanego bu-
dynku po Kó³ku Rolniczym. Wspólnymi si³ami w³adz gminy i
mieszkañców wsi posta³ ten obiekt na miarê ówczesnych mo¿li-
wo�ci.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z tego naszego
wspólnego dobra. Dzi� jest on wykorzystywany g³ównie przez
mieszkañców Giera³towiczek na rozmaite spotkania, kursy, zajê-
cia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
 Je�li kto� ma pomys³ na ciekawe spotkania i zajêcia w Domu
Kultury, to zapraszamy do wspó³pracy.        TerQ

25 sierpnia 2010 roku z Giera³towic
i Giera³towiczek wyjecha³a wyciecz-
ka do Budapesztu. Stolica Wêgier
okaza³a siê byæ s³oneczna i bardzo
atrakcyjna. Uczestnicy obejrzeli za-
mek w Budzie, uliczki Pesztu, pró-
bowali lokalnych wêdlin i pikli.
G³ówne atrakcje mia³y miejsce po
po³udniu, gdy wycieczka obejrza³a
s³ynny budynek parlamentu. Pola-
cy, jako cz³onkowie Unii Europej-
skiej, s¹ zwolnieni z op³at za zwie-
dzanie tego budynku. Po pomiesz-

Wycieczka do Budapesztu

czeniach parlamentu w³¹cznie z sal¹ obrad oprowadza³a
wycieczkê pani przewodnik mówi¹ca po polsku z piêk-
nym madziarskim akcentem. Na zakoñczenie dnia zorga-
nizowana zosta³a niespodzianka w postaci rejsu po Duna-
ju. Rzeka, która oddziela Budê od Pesztu, to tak¿e niemy
�wiadek sukcesów i upadków Wêgier. Podziwiano wszyst-
kie najwa¿niejsze zabytki miasta, a w tle cichutko brzmia³
znany walczyk � oczywi�cie �Nad piêknym, modrym Du-
najem��

GOK
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Irlandia

Klub Kulinarnego Podró¿nika
www.kkp.wieprz.eu

Niezwyk³e zamki, celtycka muzyka, legendy o
leprikonach i ich skarbach,  tradycyjne koniczynki, �wiêty
Patryk, wszechogarniaj¹ca zieleñ, skaliste wybrze¿a i stada
owiec - to wszystko i jeszcze wiêcej sk³ada siê na Irlandiê,
któr¹ mieli�my okazjê bli¿ej poznaæ na spotkaniu Klubu
Podró¿nika.

 Ten kraj ma w sobie jaki� dziwny urok... jak¹�
magiê. Mo¿e to przez te zamki i wiele pozosta³o�ci po
celtyckiej kulturze, mo¿e to historia Irlandii ma na to wp³yw
albo surowo�æ klimatu... Jest stosunkowo blisko nas, a tak
niewiele o nim wiemy...

"Irlandczycy, tak jak i Polacy lubi¹ piwo i maj¹
sk³onno�ci do organizowania powstañ, które upadaj¹" � to
sformu³owanie Pana Seweryna, które jako� przypad³o mi do gustu.
Faktycznie, Irlandia, tak jak i Polska, ma za sob¹ kilka nieudanych
powstañ maj¹cych pomóc w uzyskaniu niepodleg³o�ci od Anglii.
Zanim jeszcze to nast¹pi³o... ponad pó³ wieku wcze�niej przez
Irlandiê przesz³a wielka klêska g³odu. W 1846 roku choroba
ziemniaków zniszczy³a zbiory, ch³opi musieli sp³acaæ dzier¿awê,
wiêc sprzedawali pola. W efekcie brakowa³o ¿ywno�ci. Ludzie
umierali, a rz¹d nic z tym nie robi³. Zaczê³y siê masowe emigracje
do Ameryki. W 1849 roku zaraza ust¹pi³a, lecz pozostawi³a po
sobie znak w historii Irlandii.

Dublin! Stolica Irlandii podzielona na dwie czê�ci:
Northside i biedniejsze Southside. Miasto, w którym jest
produkowane najpopularniejsze piwo Guinness. Innym trunkiem,
bardzo s³ynnym w tym kraju jest oczywi�cie... whiskey!

Przywêdrowa³a ona pó�niej do Ameryki, lecz tamtejsza wersja
podobno znacznie ró¿ni siê od orygina³u.

W Irlandii jest bardzo ma³o drzew a du¿o torfowisk.
Ogromne po³acie lasów zosta³y wyciête pod uprawê, a na
odkrytych, wy¿ynnych, skalnych obszarach powsta³ torf, który
jest teraz wykorzystywany jako opa³. Brak drzew, same ska³y,
ostre wybrze¿a i do�æ surowy klimat sprawiaj¹, ¿e Irlandia wydaje
siê byæ niedostêpna, obca i zimna...   

Aby tradycji sta³o siê zado�æ nie oby³o siê bez potrawy z
Irlandii. W tym przypadku by³ to Colcannon i Meat Pie, a na
zakoñczenie, jak zawsze, odby³ siê krótki konkurs. Byæ mo¿e
uczestnicy natchnieni prelekcj¹ o tym kraju wyrusz¹ na
poszukiwanie skarbów leprikonów na koñcu têczy? Kto wie, co
siê tam jeszcze kryje...

 Pamela Gurdek

Wrze�niowe spotkanie Klubu Kulinarnego Podró¿nika by³o
wyj¹tkowe z kilku powodów. Po pierwsze i co najwa¿niejsze
poprowadzi³ je rodowity Wêgier pan Andrasz Kalomista,
mieszkaj¹cy obecnie na terenie naszej gminy, dziêki czemu ca³e
wydarzenie niezaprzeczalnie zyska³o na presti¿u.

Po drugie, sama prelekcja, jak ju¿ wiemy dotyczy³a Wêgier,
czyli wyj¹tkowego i bliskiego dla nas, Polaków, kraju. Po trzecie,
jedzenie by³o nieprzyzwoicie smaczne, co sprawi³o, ¿e pierwszy
pi¹tek wrze�nia pozosta³ w pamiêci przynajmniej do przysz³ego
spotkania. Sam pokaz zdjêæ opiera³ siê na kilku g³ównych tematach.
Miêdzy innymi historia, kultura i jedzenie. I mimo wyra�nych
ró¿nic pomiêdzy naszymi dwoma �ciê¿kostrawnymi� jêzykami,
prelegent idealnie wywi¹za³ siê z zadania, i nie do�æ, ¿e przedstawi³
nam Wêgry, jak ma³o kto by potrafi³, to rozbawi³ wszystkich
swoimi przeinaczonymi powiedzonkami i s³ówkami, co jest ca³-
kowicie uzasadnione.

Jak zwykle pojawi³a siê wyj¹tkowa potrawa. Danie
kojarzone przede wszystkim z Wêgrami - mianowicie gulasz oraz
wiele dodatków - jak marynowane warzywa, wêgierska kie³basa
czy w wersji dla doros³ych - równie wêgierskie co kie³basa - wino.
 Reasumuj¹c, spotkanie udane, jak ma³o które. Aura i frekwencja
dopisa³y, postarajmy i my siê spisaæ na nastêpny raz.

Iwo Gurdek

Wêgry
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Sudan
   Listopad, rok 1931. Ma³o znany podró¿nik
Kazimierz Nowak wsiada w Trypolisie, stolicy Libii
na swój rower i wyrusza na niewykonaln¹ podró¿ w
g³¹b Afryki, a¿ do Przyl¹dka Igielnego na jej
po³udniowym krañcu, by zaraz potem wróciæ przez
kongijskie d¿ungle i pustynn¹ Saharê do niedalekiego
Algieru w roku 1936. Staje siê tym samym legend¹ i
wzorem dla podobnych jemu zapaleñców oraz wpisuje
siê na karty historii wieloma informacjami na temat
ludów Czarnego L¹du w odleg³ych ju¿ latach.
   Prawie 80 lat pó�niej na spotkaniu klubu Zbyszek
Ga³êza relacjonuje nam swój sudañski etap �Sztafety Nowaka�,
który pokona³ po czê�ci na rowerze, a po czê�ci statkiem. Ca³a
sztafeta, w której uczestniczy³a i nadal uczestniczy masa
podró¿ników, przypomina nam o wyczynie naszego rodaka, któ-
ry tê sam¹ trasê pokona³ w pojedynkê w nieco gorszych warun-
kach. Sam Sudan okaza³ siê bardzo ciekawym krajem pe³nym nie-
spodzianek, piêknych krajobrazów i wspania³ych ludzi. Krajem
niestety ogarniêtym wojn¹ domow¹ pomiêdzy pó³nocn¹,
muzu³mañsk¹ czê�ci¹ kraju, a chrze�cijañskim po³udniem. Pomimo
zauwa¿alnych �ladów tocz¹cej siê wojny warto odwiedzaæ ten
kraj i tym samym pomóc Sudañczykom oczekuj¹cym lepszej
przysz³o�ci. Na spotkaniu, poza t³umem ludzi, pojawi³o siê tak¿e
jedzenie w postaci miêsnego maschi z bobem. Atrakcyjne nagrody
tylko umili³y ten pa�dziernikowy wieczór. Warto sobie umiliæ
jeden z listopadowych pi¹tków, przychodz¹c na kolejn¹ prelekcjê.

Iwo Gurdek

�Podró¿e kszta³c¹� to has³o, które od d³u¿szego czasu
zyska³o popularno�æ na prelekcjach organizowanych w
�rodowiskowym Domu Samopomocy w Wieprzu. Uczestnicy
nie tylko s³uchaj¹ egzotycznych historii i podziwiaj¹ widoki
odleg³ych i piêknych miejsc na ziemi, ale tak¿e uczestnicz¹ w
quizie, gdzie wygrywaj¹ monety za prawid³owe odpowiedzi na
geograficzne, jak i historyczne pytania. Spotkanie by³o
zorganizowane 9 wrze�nia 2010 roku.

GOK

P o d r ó ¿ e
k s z t a ³ c ¹ 29 wrze�nia w WDK Giera³towice odby³a siê

prezentacja pt. �KAMBOD¯A�. Uczestnicy
spotkania zapoznali siê z histori¹ tego egzotycznego kraju, a tak¿e
mieli mo¿liwo�æ spróbowania tamtejszego dania z³o¿onego z
makaronu ry¿owego, warzyw i pikantnego sosu.

Na zakoñczenie w mini-quizie m³odzie¿ mog³a wygraæ
banknoty i monety z Indochin.

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorowi - firmie PROTECH
za sfinansowanie degustacji i firmie MARWEX, która wy�mienicie
przygotowa³a to danie.

GOK

KAMBOD¯A

13 pa�dziernika 2010 roku o godzinie 16:00 odby³a
siê prelekcja po�wiêcona Malcie � ma³ej wysepce na Morzu
�ródziemnym. 30 uczestników spotkania zapozna³o siê z histori¹
wyspy, zagro¿eniem ze strony meduz jak i z daniem z³o¿onym ze
spaghetti i owoców morza. Dziêkujemy sta³ym sponsorom za
op³acenie i przygotowanie pysznej i egzotycznej potrawy.

GOK

Malta
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-Witam Pani¹, chcia³bym zadaæ kilka
pytañ na temat Pani monografii doty-
cz¹cej Wieprza, która przez 3 lata uka-
zywa³a siê na ³amach tej gazety.
 
Dzieñ dobry, panu
 
- Dlaczego Pani zainteresowa³a siê na-
pisaniem monografii so³ectwa Wieprz?
 
Historia Wieprza zainteresowa³a mnie,
gdy przenios³am siê do tej miejscowo�ci.
Chcia³am bardziej poznaæ historiê tych
stron, gdy¿ moje korzenie s¹ z Jordano-
wa.
Dodatkow¹ motywacj¹ by³o przeczyta-
nie w 1985 roku w �Gazecie Krakow-
skiej� informacji o konkursie dotycz¹cym
monografii Wieprza, którego inicjatorem
by³ dr Aleksy Pytel, który pochodzi³ z
Wieprza.
 
- Sk¹d Pani pozyska³a materia³y?

 
Pracowa³am w szkole i prowadzi³am dru¿ynê harcersk¹. Wiele moich zajêæ polega³o na
zbieraniu informacji o Wieprzu, organizowaniu wieczorków czy ognisk popularyzuj¹-
cych dzieje naszej miejscowo�ci. Wymaga³o to wyszukiwania w ró¿nych publikacjach
jakichkolwiek informacji na temat tego so³ectwa. Pomy�la³am wtedy, ¿e dobrze by by³o
zebraæ wiadomo�ci ze wszystkich �róde³ i spisaæ je, by zachowaæ dla potomno�ci.
 
- Jak cel przy�wieca³ Pani przy tworzeniu monografii?
 
Pragnê³am, by �ród³a, z których zdoby³am materia³y, nie popad³y w zapomnienie.
 
- Co by³o motywacj¹ do napisania monografii?
 
To wynika³o z moich wcze�niejszych zainteresowañ i wspomnianego artyku³u w gazecie.
W 1986 roku przedstawi³am moj¹ monografiê komisji kon-
kursowej �Towarzystwa Mi³o�ników Ziemi Wadowickiej�,
która mia³a popularyzowaæ lokaln¹ historiê.
Zajê³am a tym konkursie I miejsce. Napisana monografia obej-
mowa³a dzieje Wieprza od najdawniejszych czasów do roku
1985. Tak¿e dr Alojzy Pytel wyrazi³ uznanie dla mojej pracy
i przyzna³ mi za ni¹ w³asn¹ nagrodê.
 
- Jakie materia³y �ród³owe Pani bada³a?
 
By³y to kroniki, dokumenty z ko�cio³a, szko³y, stowarzy-
szeñ, klubów, jak i lokalnych zak³adów pracy. Systematycz-
nie odnotowywa³am wszystkie bie¿¹ce wydarzenia i wiado-
mo�ci. Przeprowadza³am wywiady z wieloma osobami, wy-
po¿ycza³am zdjêcia i dokumenty.
 
- Jak siê potoczy³y losy Pani pracy?
 
Mia³am nadziejê, ¿e uda mi siê opublikowaæ monografiê Wie-
prza w ca³o�ci jako ksi¹¿kê, ale koszty druku by³y zbyt wy-
sokie. Urz¹d Gminy w tym okresie te¿ nie by³ zainteresowa-
ny tym materia³em. Na wiele lat temat zosta³ od³o¿ony do

Wywiad z pani¹ Stanis³aw¹ Pustu³¹

szuflady, by pod koniec XX wieku powró-
ciæ. Zakoñczenie nie tylko wieku, ale i ery
ponownie zmobilizowa³o mnie do prac nad
materia³em �Z kart historii Wieprza�. Dziêki
wspó³pracy z �Wie�ciami Gminnymi� uda-
³o siê opublikowaæ w odcinkach monogra-
fiê. Wiem teraz, ¿e wiele rzeczy mo¿na
by³o napisaæ inaczej, a pewne materia³y i
�ród³a, na których bazowa³am, nie by³y
�cis³e. Mam nadziejê, ¿e w przysz³o�ci kto�
z m³odszego pokolenia skoryguje je. Obec-
nie jeden z m³odych historyków, który
pochodzi z Wieprza pragnie napisaæ swoj¹
pracê magistersk¹ o so³ectwie Wieprz.
 
- Kto siê przyczyni³ do powstania Pani
monografii?
 
Du¿o zawdziêczam swojej córce Iwonie
Cinal, która pomaga³a mi redagowaæ
poszczególne rozdzia³y i pisaæ je na
komputerze. Jestem te¿ wdziêczna pani
Annie Skalskiej za korektê i
wychwytywanie usterek a tak¿e wielu
ludziom, którzy znale�li dla mnie czas, by
podzieliæ siê ze mn¹ informacjami o naszej
wsi sprzed lat. Cieszê siê, ¿e uda³o mi siê
wówczas zebraæ te materia³y, poniewa¿
czas tak szybko ucieka i wielu moich
rozmówców ju¿ odesz³o, a cenne informa-
cje, które mi przekazali, pozosta³y.
 
- Dziêkujê za wywiad i za monografiê.
 

WieprzStanis³awa Pustu³a
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Stanis³aw i Joanna
Krupnik

Zjazd rodzinny

- Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ zorganizowania
zjazdu rodzinnego?

Pewnego dnia, zupe³nie przypad-
kowo w centrum Wieprza spotka³o siê kil-
ku cz³onków naszej rodziny. Rozmawiali-
�my o pokrewieñstwie i dalekich krew-
nych. Starsze pokolenie t³umaczy³o m³od-
szemu zawi³o�ci genealogii klanu Krupni-
ków. W pewnym momencie zadecydowa-
li�my, ¿e czas na zjazd rodzinny, a wszy-
scy ten pomys³ pochwycili

- Jak liczna jest wasza rodzina i od które-
go roku prowadzicie drzewo genealogicz-
ne?

Gdyby wszyscy przyjechali by-
³oby 148 osób. Od 1901, gdy za³o¿yciele
rodu zawarli zwi¹zek ma³¿eñski, mieli 10
dzieci, 19 wnuków, 36 prawnuków, 52 pra-
prawnuki, 5 prapraprawnuków.
- Z tego, co Pani wspomina³a, wasza ro-
dzina mieszka w ró¿nych czê�ciach Pol-
ski. Ile osób przyjecha³o na obchody?

Na zjazd przyjecha³o 112 osób z
ró¿nych stron Polski.

- Kto by³ najstarszym i najm³odszym uczest-
nikiem zjazdu rodziny Krupników?

Najstarsz¹ uczestniczk¹ by³a sy-
nowa za³o¿ycieli rodu, pani Stanis³awa
Krupnik, która ma 86 lat. Najstarszym
wnukiem na imprezie by³ pan Aleksander
Wróbel, który liczy 75 lat. Najm³odsze
pokolenie - tak¿e obecne - to Franciszek i
Kacper, którzy maj¹ po 8 miesiêcy.

- Jak wygl¹da³y obchody zjazdu rodzin-
nego?

Uroczysto�æ rozpoczê³a siê msz¹

Wywiad z pani¹ Mari¹ Wróbel
 (wnuczk¹ za³o¿ycieli rodu - Stanis³awa i Joanny Krupnik) - wspó³organizatork¹ Zjazdu Rodzinnego Rodziny Krupników

w ko�ciele, któr¹ odprawi³ prawnuk ks.
£ukasz Joñczy. Na powitanie w sali GOK
by³a lampka szampana. Przedstawili�my
multimedialn¹ prelekcjê dotycz¹ca losów
naszej rodziny. Musieli�my te¿ przedsta-
wiæ wszystkich go�ci, gdy¿ odleg³e ga³êzie
rodziny nigdy siê do tego momentu nie po-
zna³y. Sympatycznym akcentem by³y
kwiaty dla najstarszych cz³onków. Wszy-
scy byli�my szczê�liwi z faktu spotkania
siê po raz pierwszy razem w tak du¿ej gru-
pie.

- Kim byli za³o¿yciele rodu?
Dziadek by³ stolarzem a babcia wychowy-

wa³a dzieci. Jeste�my rodzin¹, która po-
siada swoje korzenie w Wieprzu. W cza-
sach wojennych panowa³a bieda, a po woj-
nie rodzina wyruszy³a za chlebem w inne
czê�ci kraju.

- Czy rodzina posiada jakie� wspólne tra-
dycje, które j¹ ³¹cz¹ i odró¿niaj¹ od in-
nych?
Jak to przysta³o na klan Krupników mamy
swoj¹ recepturê na przepyszny krupnik,
którym zreszt¹ czêstowali�my w trakcie
zjazdu.

- Jakie uczucia by³y zwi¹zane z obchoda-
mi zjazdu rodzinnego?
Wszyscy czuli to samo - by³o to wzrusze-
nie, ¿e po raz pierwszy spotykamy siê z
wiêkszo�ci¹ potomków Stanis³awa i Joan-
ny Krupników. Wa¿ne te¿ by³o, ¿e po la-
tach po�ród nas pozosta³a ludzka pamiêæ o
naszych korzeniach, z których jeste�my
dumni�

- Jakie plany ma klan Krupników na przy-
sz³o�æ?
To nie by³o ostatnie spotkanie. Planujemy
w przysz³o�ci ponownie siê spotykaæ.
Spêdzone dziewiêæ godzin z rodzin¹ to po-
cz¹tek bli¿szych kontaktów pomiêdzy ga-
³êziami naszego rodu. Ju¿ widaæ zacie�nia-
nie siê wiêzi pomiêdzy nami tak¿e dziêki
technice XXI wieku. Systematycznie spo-
tykamy siê na portalu �Nasza Klasa�. Zda-
jemy sobie te¿ sprawê z faktu, ¿e bez prze-
sz³o�ci w postaci swoich korzeni nie ma i
przysz³o�ci.

GOK
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Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w
Wieprzu bêdzie realizowa³ przez trzy lata
tj. w okresie od 01.01.2010r. do
31.12.2012r. projekt systemowy  pt.
�Nowe kwalifikacje i praktyka jako szansa
na integracjê� w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki Poddzia³anie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez o�rodki pomocy spo³ecznej
wspó³finansowanego ze �rodków Unii
Europejskiej oraz ze �rodków bud¿etu
Pañstwa.

Cel g³ówny projektu :
1. Poprawa funkcjonowania rodzin
wieloproblemowych, zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym poprzez
prawid³owe pe³nienie ról spo³ecznych oraz
aktywizacjê zawodow¹.
W okresie trzech lat wsparciem objêtych
zostanie w sumie 61 mieszkañców
zameldowanych na terenie gminy Wieprz.

Cele szczegó³owe projektu:
1. Nabycie umiejêtno�ci spo³ecznych,
¿yciowych i spo³eczno-zawodowych
przez uczestników projektu (UP) poprzez
udzia³ w zajêciach z psychologiem.
2. Wsparcie i aktywizacja UP zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym przez
asystenta rodziny oraz udzielanie w razie
potrzeb poradnictwa prawnego.
3. Stworzenie motywacji i zainspirowanie
UP, by aktywniej podchodzili do swojej
przysz³o�ci na rynku pracy poprzez
konsultacje z doradc¹ zawodowym.

Dzia³ania w ramach projektu s¹ zgodne z
w³a�ciwymi politykami i zasadami
wspólnotowymi: równo�æ szans kobiet i
mê¿czyzn, rozwój lokalny (zmniejszanie
obszarów wykluczenia spo³ecznego).
Realizacja projektu wpisuje siê w cel
1.POKL Podniesienie poziomu aktywno�ci
zawodowej oraz zdolno�ci do zatrudnienia
osób bezrobotnych i biernych zawodowo
oraz cel 2.Zmniejszenie obszarów
wykluczenia spo³ecznego a tak¿e w cele
strategiczne Strategii Rozwi¹zywania
Problemów Spo³ecznych w Gminie Wieprz
na lata 2007-2013 Cel 1.SRPS. Zwiêkszenie
szans mieszkañców gminy Wieprz do
prawid³owego funkcjonowania na rynku
pracy Cel 4. Redukowanie zjawiska
ubóstwa.

�NOWE KWALIFIKACJE I PRAKTYKA
JAKO SZANSA NA INTEGRACJÊ�

GRUPA  DOCELOWA :
Grupê docelow¹ stanowi¹ osoby zameldo-
wane na terenie gminy Wieprz spe³niaj¹ce
trzy warunki:
1.- korzystaj¹ ze �wiadczeñ pomocy
spo³ecznej
2.- s¹ w wieku aktywno�ci zawodowej
3.- niezatrudnione lub zatrudnione,
zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym z co
najmniej jednego powodu wskazanego w
art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o
pomocy spo³ecznej z p.zm./.
Tak wiêc w projekcie we�mie udzia³ 61
kobiet i mê¿czyzn( �rednio rocznie 20 K/
M ) bêd¹cych osobami: bezrobotnymi,
nieaktywnymi zawodowo oraz rolnikami,
którzy jednocze�nie zagro¿eni s¹
wykluczeniem spo³ecznym. Dodatkowym
kryterium kwalifikuj¹cym do udzia³u w
projekcie bêdzie najd³u¿szy okres
pozostawania bez pracy oraz
czêstotliwo�æ korzystania ze �wiadczeñ
pomocy spo³ecznej. Wsparciem
przewiduje siê obj¹æ równie¿ najbli¿sze
otoczenie uczestników projektu tj.
wspó³ma³¿onka, dzieci.

REKRUTACJA :
Rekrutacja do projektu odbywaæ siê bêdzie
w sposób ci¹g³y. W danym roku
kalendarzowym  bêdzie podzielona na dwa
etapy. W ka¿dym etapie zostan¹ wy³onie-
ni przez do�wiadczonych zawodowo pra-
cowników socjalnych na podstawie doku-
mentacji o�rodka tj. wywiadów �rodowi-
skowych lub notatek s³u¿bowych poten-
cjalni UP (�r.rocznie 20 UP). Pozosta³e
osoby spe³niaj¹ce kryteria projektu wpi-
sane zostan¹ na listê rezerwow¹. Rekruta-
cja zakoñczy siê spotkaniem zespo³u re-
krutacyjnego z zakwalifikowanymi UP i
podpisaniem ostatecznej deklaracji uczest-
nictwa w projekcie.

REALIZACJA celu g³ównego projektu:
Projekt realizowany bêdzie w formie
kontraktów socjalnych (�r. rocznie 20
kontraktów), na które z³o¿y siê: wsparcie
finansowe dla UP, zastosowanie w
zale¿no�ci od potrzeb danego UP ni¿ej
wymienionych dzia³añ, zwrot kosztów
przejazdu oraz poczêstunek na zajêciach
prowadzonych w siedzibie Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Wieprzu.

Do dzia³añ tych nale¿¹ :
1. Zorganizowanie treningów kompetencji

i umiejêtno�ci spo³ecznych w tym m.in.
budowanie pozytywnej samooceny, roz-
wijanie i utrzymywanie pozytywnych re-
lacji spo³ecznych, podejmowanie decyzji i
osi¹ganie zamierzonych celów, komunika-
cja miêdzyludzka, rozwijanie i æwiczenie
asertywno�ci.
2. Podniesienie kompetencji ¿yciowych i
umiejêtno�ci spo³eczno-zawodowych
umo¿liwiaj¹cych powrót do ¿ycia
spo³ecznego, w tym powrót na rynek pracy
i aktywizacjê zawodow¹ m.in. okre�lenie
celów ¿yciowych, celów zwi¹zanych z
prac¹ zawodow¹, analiza posiadanych cech
i umiejêtno�ci, budowanie poczucia w³asnej
warto�ci, podniesienie kompetencji
potrzebnych do podjêcia zatrudnienia,
radzenie sobie ze stresem, motywowanie
do podjêcia zmian.
3. Zorganizowanie terapii psychologicznej/
rodzinnej.

Dzia³ania 1, 2, 3 bêd¹ prowadzone przez
psychologa .

4. Zorganizowanie us³ug wsparcia i
aktywizacji rodzin dysfunkcyjnych przez
asystenta rodzinnego m.in. przez
wspieranie rodziny poprzez konsultacje w
zakresie prawid³owego wychowania i
opieki nad dzieæmi, dbania o zdrowie,
gospodarowania bud¿etem domowym,
wykonywania prac na rzecz domu oraz ich
podzia³u na cz³onków rodziny,
pozyskiwania us³ug na rzecz domu i
rodziny, dba³o�æ o edukacjê i rozwój dzieci.
Zadanie  to wykonywane bêdzie przez
pracowników socjalnych.
5. Organizowanie poradnictwa i wsparcia
indywidualnego oraz grupowego przez
licencjonowanego doradcê zawodowego .
6. Zorganizowanie poradnictwa
specjalistycznego przez osobê z
wykszta³ceniem wy¿szym prawniczym.

Dzia³ania odbywaæ siê bêd¹ w siedzibie
O�rodka przez okres 3 miesiêcy, jednak na
wniosek pracownika socjalnego przewiduje
siê mo¿liwo�æ pracy z UP i jego rodzin¹,
wtedy realizacja powy¿szych dzia³añ
mo¿e odbywaæ siê w domu UP przez okres
4 miesiêcy.

PRACA SOCJALNA :
Realizacja projektu wi¹¿e siê ze
zwiêkszeniem zatrudnienia pracowników
socjalnych w ramach POKL z 1 etatu w
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2009r. na 1,5 etatu do koñca roku
2010. Pracownicy ci bêd¹ wyko-
nywaæ zadania wynikaj¹ce z Usta-
wy o pomocy spo³ecznej oraz
wspieraæ realizacjê projektu w po-
szczególnych  jego zadaniach.

REZULTATY:
Kompleksowo�æ dzia³añ
stosowanych wobec UP ma
wzmocniæ jego wiarê w samego
siebie, odbudowaæ poczucie
w³asnej warto�ci, w taki sposób,
¿eby próbowa³ on samodzielnie
zmieniaæ swoj¹ sytuacjê i
rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce siê
problemy. Z kolei zaktywizowanie
zawodowe UP ma zwiêkszyæ jego
szanse na podjêcie zatrudnienia.
Reasumuj¹c, projekt ma na celu :
- poprawê funkcjonowania rodzin
wieloproblemowych
- zmotywowanie do jak
najaktywniejszego poruszaniu siê
po rynku pracy i w efekcie
zwiêkszenie szans na podjêcie
pracy

ROCZNY BUD¯ET PROJEKTU :

Koszt ogó³em:  190 903,04 z³ w
tym wk³ad w³asny: 26 669,15z³  i
przyznane dofinansowanie z EFS

� 164 233,89 z³.

UWAGA!

Szczegó³y dotycz¹ce realizacji
projektu zamieszczane bêd¹ na

bie¿¹co w aktualno�ciach
O�rodka.

                  Ciche, mistyczne Tatry

  Ciche, mistyczne Tatry, owe wieczne g³usze
  zimowych, �nie¿nych pustyñ, owe zapadliska
  niedostêpne w�ród z³omów, gdzie jeden siê wciska
  mrok, gdzie wicher koñcem swych skrzyde³ uderza
  z g³uchym jêkiem, jak koñskie na polu kopyto,
  uderzaj¹c w zbrojê martwego rycerza
  ty, pustko, w siebie wo³asz b³êdn¹ ludzk¹ duszê...

 Ty pustko nieskalana, kêdy my�l cz³owieka
  w dumn¹, zimn¹ samotno�æ wolno siê odwleka,
  jak lew ranny w pieczarê zapad³¹ i skryt¹;
  ty, pustko nieskalana, gdzie siê dusza rzuca
  zmêczona i ponura, by z krwi och³odziæ p³uca,
  oczy myæ z kurzu, rêce obgartywaæ z b³ota...

Tatrzañski Wawel � Orla Peræ
  O, Tatry! Jak¿e drog¹ jest wasza martwota
  ten chram, kêdy ofiarê niezmiennemu Bogu
  odprawia wiatr u ska³y lodowej o³tarza,
  a tej mszy s³ucha turni zwieszonych milcz¹cy
  t³um i bia³ego lasu przepastna ciemnota
  i kêdy� uczepiony na szczytowym rogu
  blask wschodz¹cego s³oñca, co lody roz¿arza,
  na kszta³t lampy ofiarnej, u stropu wisz¹cej...

 K. P. Tetmajer

Sierpniowa noc stopniowo ustêpuje, jest ju¿ tak pó�no,
¿e ju¿ robi siê jasno. Ko³a samochodu szybko tocz¹ siê po asfalcie,
pokonuj¹c ponad stukilometrow¹ odleg³o�æ z Wieprza do parkin-
gu w Palenicy Bia³czañskiej. Zostawiamy za sob¹ �pi¹cy jeszcze
Jordanów, Poronin zastajemy ju¿ nieco rozbudzony, a Bukowina
Tatrzañska wita nas ju¿ z otwartymi rêkoma. Czujê nap³ywaj¹cy
z po³udniowego horyzontu o¿ywczy, pe³en adrenaliny, oddech
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Tatr, które w ca³ej krasie ukazuj¹
siê, gdy mijamy G³odówkê, piêk-
n¹ widokow¹ polanê, bêd¹c¹ nie-
jako przedsionkiem maj¹cych
nast¹piæ wydarzeñ. Niespodzia-
nie pozosta³ w tyle Wierch Po-
roniec, a podczas stromego zjaz-
du przez Hurkotne, tu¿ przed
przej�ciem granicznym na £ysej
Polanie, Tatry Wysokie uderzy-
³y w nasze twarze swym ogro-
mem. Olbrzymie piramidy Tatr
Bielskich - Murania, Hawrania -
tych samych, które widaæ z Gie-
ra³towic, ton¹ w ciê¿kich, ciem-
nych chmurach, sprawiaj¹c wra-
¿enie, ¿e siêgaj¹ w nieskoñczo-
no�æ - niemal¿e w kosmos.
   Na wielkim parkingu w Pale-
nicy Bia³czañskiej panuje ju¿
spory ruch. Z samochodów
wy³adowywane s¹ w po�piechu
ró¿nego rodzaju akcesoria, w
zale¿no�ci od tego, w jakim celu
kto� tutaj zawita³. W�ród
taterników sprawdzane s¹ liny,
uprzê¿e, laski i Bóg jeden wie,
co jeszcze, s³u¿¹ce do zawi�niê-
cia na �cianie. Ja z moim towa-
rzyszem wyprawy zmieniamy
tylko obuwie i w szybkim tem-
pie udajemy siê, po wykupieniu
biletów wstêpu do Tatrzañskie-
go Parku Narodowego, w górê,
drog¹ w stronê Morskiego Oka.
  Naszym dzisiejszym celem jest
owiana legend¹ i ciesz¹ca siê z³¹
s³aw¹, trudna i niebezpieczna
Orla Peræ. Mo¿na do niej dotrzeæ
ró¿nymi szlakami - my
wybrali�my jeden z czterech z
Doliny Piêciu Stawów Polskich.
Pocz¹tkiem naszej trasy sta³a siê
�cie¿ka za Wodogrzmotami Mic-
kiewicza, prowadz¹ca piêkn¹,
wyrze�bion¹ przez lodowiec
Dolin¹ Roztoki. Id¹c dnem do-
liny, czujê siê jak mrówka w g³ê-
bokim w¹wozie; po obydwu
stronach ³atwego dwugodzinne-
go szlaku, powy¿ej lasów i p³a-
tów kosodrzewiny piêtrz¹ siê
ton¹ce w chmurach rumowiska
skalne. Te czarne, gêste chmury
budz¹ w nas trochê niepokoju,
natomiast nadziej¹ napawa fakt,
¿e do Orlej Perci pozosta³o jesz-
cze nieca³e 4 godziny i byæ mo¿e
do tego czasu z tej kot³owaniny
ska³ i mgie³ pozostanie tylko
czyste niebo i ska³y. To zreszt¹
jest podstawowy warunek powodzenia naszego przedsiêwziêcia,
gdy¿ w czasie deszczu, a ju¿ nie daj Bo¿e burzy, Orla Peræ jest
niezwykle niebezpieczna, o czym �wiadczy fakt, ¿e od momentu
jej udostêpnienia do dzisiaj zginê³o na niej 100 osób.
  Potok Roztoka nieprzerwanie przemieszcza swoje kryszta³owo
czyste wody w dó³, mkn¹c po wyg³adzonych, b³yszcz¹cych gra-
nitach, na których znalaz³y znakomite miejsce do czatowania na

zdobycz, niezbyt p³ochliwe
pluszcze, które co pewien czas
nikn¹ pod spienion¹ wod¹, aby za
chwilê wynurzyæ siê ze zdobytym
smakowitym k¹skiem.
G³uchoniema cisza wype³nia ca³¹
dolinê, ca³¹ okolicê -
powiedzia³oby siê -�wiat. Tutaj w
tej ciszy nie s³ychaæ nawet
miarowych drgnieñ skradaj¹cego
siê czasu, cz³owiek zlewa siê z
przyrod¹, górami i dopiero wielki,
stercz¹cy niemal na �rodku �cie¿-
ki ogromny blok skalny �wyry-
wa� cz³owieka z zadumy. To s³yn-
na �Dziadula� -  wielki, granitowy
olbrzym, który lodowiec rze�bi¹-
cy dolinê niechc¹cy tutaj porzuci³.
W dali s³ychaæ jaki� narastaj¹cy
szum, co �wiadczy, ¿e zbli¿amy
siê do Siklawy - piêknego wodo-
spadu sp³ywaj¹cego z wyg³adzo-
nego progu Wielkiego Stawu. Spie-
niona woda spada po wyg³adzo-
nych ska³ach z oko³o 70 m, two-
rz¹c liczne kaskady, które w s³oñ-
cu, co w drodze powrotnej siê uwi-
doczni³o, wywo³uj¹ barwne têcze.
W miejscu tym w czasie podej�cia
trzeba uwa¿aæ na �liskie ska³y,
gdy¿ unosz¹ce siê w powietrzu
kropelki mgie³ki rozpylonej wody,
osiadaj¹ na �cie¿ce, czyni¹c j¹ nie-
bezpieczn¹.

Niespodziewanie dla nas
samych znajdujemy siê u bramy
Doliny Piêciu Stawów Polskich.
Otoczenie bajkowe a zarazem
ponure. W górze Kozi Wierch
otulony o³owianymi chmurami,
które odbite w Wielkim Stawie
potêguj¹ niemi³e doznania. Co pe-
wien czas z mgie³ wy³ania siê ma-
lownicza Buczynowa Dolina, ty-
powa polodowcowa dolina wisz¹-
ca, nad któr¹ góruj¹ szczyty Orlej
Perci. Zastanawiamy siê, co robiæ
dalej. Burzowe chmury to nie s¹, w
przeb³yskach widaæ b³êkitne niebo,
jest godzina 8.00, wiêc robimy po-
stój na posi³ek i kawê, bêd¹c dobrej
my�li. Dla bezpieczeñstwa skraca-
my trasê, planuj¹c przej�æ Orl¹
Peræ z Koziego Wierchu do prze³ê-
czy Krzy¿ne i l¹dujemy na czar-
nym szlaku prowadz¹cym z Doli-
ny Piêciu Stawów na Kozi Wierch.
W miarê jak posuwamy siê w górê,
robi siê coraz lepsza pogoda i tym
sposobem, kiedy osi¹gamy czerwo-
ny szlak Orlej Perci, zaczyna �wie-

ciæ s³oñce na b³êkitnym niebie. Widoki ca³y czas zapieraj¹ dech w
piersiach, a w pewnym momencie zastygamy w bezruchu, widz¹c
czyszcz¹cego sobie futerko �wistaka - powoli kierujê na niego
aparat i robiê udane zdjêcie. Z Koziego Wierchu coraz bardziej
eksponowany szlak prowadzi przez Buczynow¹ Stra¿nicê do efek-
townej Prze³¹czki nad Dolink¹ Buczynow¹, w której ostro skrêca
do s³yn¹cego z wypadków ¯lebu Kulczyñskiego. To pierwsze
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miejsce, które powoduje wytrzeszcz oczu jednocze�nie zatykaj¹c
dech w piersiach i to nie z powodu wysoko�ci ponad 2200 m
n.p.m., ale z niesamowito�ci i dziko�ci krajobrazu. Kiedy w ̄ lebie
Kulczyñskiego skrêcamy na Czarne �ciany, jeszcze chwilami wiatr
przegania ostatnie fragmenty mlecznej mg³y , która dla zaskoczo-
nych spotkanych turystów, id¹cych z Koziej Dolinki jest �zba-
wieniem�, gdy¿ id¹c w nasz¹ stronê tak s¹ zajêci wspinaczk¹, ¿e w
przeb³yskach dobrej widoczno�ci, po ogl¹dniêciu siê za siebie,
gwa³townie przywieraj¹ do granitowych, poro�niêtych licznymi
porostami ska³. Koñcówka Czarnych �cian daje nam trochê ode-
tchn¹æ przed kolejn¹ �cian¹, wyprowadzaj¹c¹ nas po klamrach i
³añcuchach na Zadni¹ Sieczkow¹ Prze³êcz, która nie sk¹pi nam
nieopisanych wra¿eñ.
Granaty, Zadni, Po�redni i Skrajny pokonujemy w
przy�pieszonym tempie, z obaw¹ spogl¹daj¹c na ¯leb Drege'a,
[¯leb Drege'a to miejsce, gdzie w 1911 r. zgin¹³ 21 letni student Jan
Drege, szukaj¹c zej�cia z Orlej Perci, na której zab³¹dzi³ ], za którym
czeka nas Orla Baszta. W tym miejscu chcia³bym zaznaczyæ, ¿e
wtajemniczeni dobrze o tym wiedz¹, a dla niewtajemniczonych,
¿e wszystkie te przej�cia, wyj�cia, zej�cia odbywaj¹ siê powy¿ej
2200 m i to zazwyczaj po ³añcuchach, klamrach, drabinkach lub
takich eksponowanych miejscach, ¿e przed wieloma krokami,
najpierw trzeba siê naprawdê dobrze zastanowiæ. Jeszcze tylko
pozosta³y Buczynowe Turnie i Ptak, z którego z ulg¹ schodzimy
do nieco zaludnionej ju¿ prze³êczy Krzy¿ne.
  Przej�cie tego odcinka Orlej Perci zajê³o nam prawie 4 godz. i
by³y to chwile, które d³ugo pozostan¹ w mojej pamiêci. Mieli�my
jeszcze sporo czasu, wiêc na Prze³êczy Krzy¿ne siedzieli�my

prawie 2 godz. ogl¹daj¹c rozci¹gaj¹ce siê pod nami Tatry Wysokie
z Gerlachem i Rysami na czele, czo³o Doliny Piêciu Stawów Pol-
skich z efektown¹ �wistow¹ Czub¹ i szczytami otaczaj¹cymi Przed-
ni Staw. Siedz¹c tutaj jeste�my nie tylko fizycznie, ale i psychicz-
nie oderwani od zagonionego �wiata, od ¿ycia naprê¿onego jak
ciêciwa ³uku. Miejsca takie pozwalaj¹ uporz¹dkowaæ rozko³atany
organizm, a na czêste pytania w rodzaju: �Dlaczego chodzisz po
górach?�, odpowiem fragmentem historycznej powie�ci K. Bun-
scha �Dzikowy Skarb�:
�Nie rozumiesz tego i nie zrozumiesz. Spytaj drzewa, jak ro�nie. A
pytasz komu z³oto zaszkodzi³o, bo� ju¿ o�lepiony i my�lisz, ¿e bo-
gactwo to szczê�cie i nie ma innego. I my�lisz ¿e� m¹drzejszy od
tych, co nie szukaj¹ z³ota, jeno co� umi³owali w ¿yciu, dlatego ci
pomóc trudno. Id�¿e swoj¹ drog¹. Za Dzikiem nazbierasz z³ota
do�æ, po którym on przejdzie, nie schyliwszy siê. Ale pamiêtaj, ¿e
umieraj¹c, bêdziesz je przeklina³�.
  Nasza wycieczka zakoñczy³a siê szczê�liwie, gdy¿ uniknêli�my
g³ównych przyczyn wypadków, takich jak �nieg, po�lizg na
mokrych ska³ach, uderzenia piorunów, pob³¹dzenie lub spadaj¹ce
kamienie. Wszystkie wymienione przyczyny przytrafiaj¹ siê
turystom w ca³ych Tatrach, ale na Orlej Perci ma to fatalne skutki
o czym �wiadczy fakt, ¿e kilka dni po naszej wycieczce � 29.08.
- do ¯lebu Kulczyñskiego spad³ turysta, który zgin¹³ na miejscu,
a wcze�niej -10.08 - czterdziestopiêcioletnia kobieta zginê³a,
spadaj¹c z Granatów w kierunku Doliny Buczynowej. Z górami
naprawdê nie ma ¿artów.

Ryszard Fra�

W dniu 21 sierpnia br. delegacja gminy Wieprz sk³adaj¹ca
siê z przedstawicieli Kó³ Gospodyñ Wiejskich, uczniów wraz z
opiekunami, pracowników Urzêdu Gminy oraz radnych uczestni-
czy³a w obchodach VII �wiêta �wini oraz w �Regionalnych Zawo-
dach w �wiñskim Grillowaniu Samorz¹dowców�.

Wyjazd by³ odpowiedzi¹ na zaproszenie wójta gminy Sie-
dlec pana Adama Cukra, który go�ci³ na terenie gminy Wieprz
podczas IV �wiêta Gminy Wieprz. Podczas jednodniowego po-
bytu przygotowane zosta³o stoisko promocyjne gminy, na któ-
rym degustowaæ mo¿na by³o sa³atki przygotowane przez Ko³a
Gospodyñ Wiejskich z Giera³towic i Giera³towiczek, lokalne wy-
roby pochodz¹ce z firmy pañstwa Adama i Krystyny B¹ków
oraz ze Spó³dzielni Mleczarskiej w Wieprzu. Czê�æ kulinarna uzu-

�WIÊTO �WINI W GMINIE SIEDLEC

pe³niona zosta³a o oprawê graficzn¹ oraz
materia³y promocyjne przygotowane
przez Urz¹d Gminy. Podczas imprezy
przeprowadzono zbiórkê pieniêdzy na
rzecz powodzian z gmin Wieprz i Boga-
tynia. Dodatkowym wsparciem dla osób
poszkodowanych w wyniku powodzi
bêd¹ transporty zbo¿a przekazanego przez
rolników z gminy Siedlec na rzecz rolni-
ków z gminy Wieprz.

UGW
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11 listopada jest wa¿nym dniem dla Polaków gdy¿
tego dnia obchodzimy Narodowe �wiêto Niepodleg³o-
�ci dla upamiêtnienia rocznicy odzyskania przez Na-
ród Polski niepodleg³ego bytu pañstwowego w 1918
roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez
Austriê, Prusy i Rosjê. �wiêto ustanowiono za czasów
II RP, po II wojnie �wiatowej by³o �zapomniane�, gdy¿
ówczesne w³adze mia³y swoje ��wiêto� 22 lipca, które
obchodzone by³o jako Narodowe �wiêto Odrodzenia
Polski. O rocznicy Polacy jednak nie zapomnieli, w
czasach komunizmu opozycja wielokrotnie organizo-
wana w ca³ym kraju manifestacje patriotyczne, które
by³y tego dnia brutalnie t³umione przez oddzia³y
ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez S³u¿bê
Bezpieczeñstwa.
Dzieñ Niepodleg³o�ci ponownie przywrócono jako
�wiêto w roku 1989.
By lepiej oddaæ atmosferê patriotyczn¹ na ³amach
gazety przedstawimy wiersz napisany 65 lat temu.
Wiersz jest wype³niony bólem spowodowanym okru-
cieñstwami okupanta z okresu II wojny �wiatowej.
Wiele wydarzeñ od tamtego momentu diametralnie
zmieni³o obraz Niemiec. Nasz zachodni s¹siad jako
kraj jest obecnie postrzegany jako partner handlowy,
miejsce pracy i wypoczynku, cz³onek tych samych,
co Polska, organizacji jak Unia Europejska i NATO.
Jeden element pozosta³ niezmienny pomimo up³ywu
lat - mi³o�æ i przywi¹zanie do swojego kraju � Polski.

Red.

Moja Ojczyzna!

Ojczyzna moja droga kochana,
Pad³a pod ciosem, danym Germana.
I d�wiga³a ciê¿kie kajdany wroga,
Nios¹c je mê¿nie wzywa³a Boga.
Przez piêæ  i pó³ lata,
Pra¿y³a J¹ szwabska ³apa.
Tyle¿ lat trwa³y p³acze i jêki,
Które powsta³y od rewolwera- z rêki.
Padli ojcowie i syny Ojczyzny,
Którzy krwi¹ sw¹ obmyli kraj ¿yzny.
I amplitudy gorsze rok rocznie,
Wiêc có¿ biedny Polak pocznie?
Nie frasuj siê biedny Polaku,
Ju¿ min¹³ twój los- biedaku.
Ojczyzna wraca i wolno�æ,
Pociesz siê choæ trochê- na lito�æ!
Ojczyzno moja, droga, kochana,
Wychod� z wolno�ci¹ na jaw- jeste� oczekiwana.
Polsko! Ju¿ ³atwo ciê nie zdobêd¹
Bo odrodzony naród twe, w tobie bêd¹.
Ciesz siê, ¿e �szwab� wróg srogi nasz,
Dosta³ siê pod ruski ogieñ i pa³asz.
Teraz ciesz siê, �wiecie ca³y ciesz,
Bo zgin¹³ twój tyran- zwierz!
Niech wiêc czuwa dalej Orze³ Bia³y
I niech popiera �wiat ca³y

Niech nasz¹ tarcz¹ bêdzie
Niezwyciê¿one Bo¿e narzêdzie.
To jest: Wiara i Bóg!
Bo nieprzemo¿e nas ¿aden wróg!

Wiersze Mieczys³awa Putka

Mieczys³aw Putek
Rudawa dn. 29.01.1945r.
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17 wrze�nia 2010 do gminy Wieprz zawita³a delegacja samorz¹-
dowców i rolników z gminy Siedlec na czele z wójtem - panem Adamem
Cukierem oraz so³tysami z gminy Siedlec. Wspó³praca pomiêdzy naszy-
mi gminami rozpoczê³a siê wraz ze znalezieniem informacji w Internecie
o Muzeum �wini w Wieprzu. Pomimo do�æ niezwyk³ego pocz¹tku kon-
taktów, wspó³praca dynamicznie rozwija siê. Przedstawiciele gminy Sie-
dlec po raz trzeci odwiedzili gminê Wieprz, pomagaj¹c jej mieszkañcom
w usuwaniu skutków powodzi poprzez dary w postaci zbo¿a. Dar-
czyñcy zapewnili te¿ bezp³atny transport produktów do gminy Wieprz.
Go�cie zapoznali siê z infrastruktur¹ naszej gminy, wys³uchali informa-
cji o realizowanych projektach i oczywi�cie obejrzeli Muzeum �wini.
Gmina Siedlec jest organizatorem �wiêta �wini - ciekawej imprezy kultu-
ralno-gastronomiczno-rozrywkowej, w której uczestniczyli tak¿e miesz-
kañcy gminy Wieprz. Szczegó³y na stronie gminy Siedlec: http://www.sie-
dlec.pl/index.php

GOK

Go�cie z Gminy Siedlec

Dnia 3 grudnia 2009 r.
zarz¹dzeniem Wójta Gminy
Wieprz zosta³o utworzone
gospodarstwo pomocnicze
jednostki bud¿etowej �
Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Wieprzu pod
nazw¹ Centrum Integracji
Spo³ecznej z siedzib¹ w
Wieprzu, natomiast  11 grudnia
2009 r. decyzj¹ Wojewody
Ma³opolskiego zosta³ nadany
status Centrum Integracji
Spo³ecznej.
Pod koniec grudnia 2009 gmina
Wieprz podpisa³a umowê o
dofinansowanie projektu pod
nazw¹ �Utworzenie i wsparcie
dzia³alno�ci CIS w Wieprzu�,
realizowanego w ramach
Poddzia³ania 7.2.1
�Aktywizacja zawodowa i
spo³eczna osób zagro¿onych
wykluczeniem Spo³ecznym�
Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. Realizacja

RAPORT Z DZIA£ALNO�CI CENTRUM INTE-
GRACJI SPO£ECZNEJ W WIEPRZU

projektu trwa od 1 stycznia
2010r.
Projekt zak³ada uruchomienie w
Wieprzu Centrum Integracji
Spo³ecznej, jego wyposa¿enie
oraz pomoc skierowan¹  do 42
osób w latach 2010-2011.
Ka¿dy uczestnik CIS
codziennie od 7.00 do 15.00
pracuje jak w ka¿dym zak³adzie
pracy, za co otrzymuj¹
�wiadczenie integracyjne.
 Osoby ucz¹ siê dyscypliny
pracy oraz konkretnych
czynno�ci potrzebnych, aby w
przysz³o�ci wykonywaæ
dobrze swój zawód na
otwartym rynku pracy.
Dodatkowo dla uczestników
prowadzone s¹ zajêcia z
reintegracji spo³ecznej. Do ich
dyspozycji jest równie¿
pracownik socjalny, psycholog
oraz doradca zawodowy.
Zgodnie z ustaw¹ o
zatrudnieniu socjalnym

zapewniamy jeden posi³ek
dziennie, szkolenie BHP oraz
badania lekarskie. �wiadczenie
integracyjne oraz ubezpieczenie
spo³eczne pokrywane jest
przez Powiatowy Urz¹d Pracy
z Funduszu Pracy.
Uczestnikami zajêæ w Centrum
Integracji Spo³ecznej mog¹ byæ
osoby, takie jak :
- bezdomni realizuj¹cy
indywidualny program
wychodzenia z bezdomno�ci,
w rozumieniu przepisów o
pomocy spo³ecznej;
- uzale¿nieni od alkoholu, po
zakoñczeniu programu
psychoterapii w zak³adzie
lecznictwa odwykowego;
- uzale¿nieni od narkotyków
lub innych �rodków
odurzaj¹cych, po zakoñczeniu
programu terapeutycznego w
zak³adzie opieki zdrowotnej;
- chorzy psychicznie, w
rozumieniu przepisów o

ochronie zdrowia psychiczne-
go;
 - d³ugotrwale bezrobotni w
rozumieniu przepisów o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;
 - zwalniani z zak³adów
karnych, maj¹cy trudno�ci w
integracji ze �rodowiskiem, w
rozumieniu przepisów o
pomocy spo³ecznej;
 - uchod�cy realizuj¹cy
indywidualny program
integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy
spo³ecznej;
 - osoby niepe³nosprawne, w
rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i
spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych,
Pierwszeñstwo uczestnictwa w
Centrum Integracji Spo³ecznej
maj¹ mieszkañcy gminy
Wieprz.
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W  Centrum Integracji Spo³ecznej funkcjonuj¹ trzy warsztaty w
których 21 osób uczy siê konkretnego zawodu.

WARSZTAT - POGOTOWIE KOMPUTEROWE

W warsztacie  POGOTOWIE KOMPUTEROWE kszta³ci siê piêæ
osób. Uczestnicy g³ównie ucz¹ siê serwisowania sprzêtu
komputerowego oraz tworzenia i administrowania stron WWW,
do tej pory w ramach warsztatu zosta³a utworzona strona WWW
CIS-u, zmodernizowana strona OSP w Wieprzu, obecnie trwaj¹
prace nad tworzeniem strony dla Gminnego O�rodka Kultury,  a w
najbli¿szym czasie bêdziemy pracowaæ tak¿e dla Biblioteki
Gminnej w Wieprzu oraz Punktu Konsultacyjnego ds. Pomocy
Rodzinie i Uzale¿nieñ Alkoholowych w Wieprzu.

WARSZTAT WIKLINIARSKI

Ten warsztat zosta³ utworzony ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê.
Obecnie jest du¿e zapotrzebowanie na zawody zaginione. Byæ
mo¿e z tego w³a�nie warsztatu utworzy siê w przysz³o�ci
spó³dzielnia socjalna W warsztacie wikliniarskim dziewiêæ  pañ
zajmuje siê wyrobem artyku³ów z wikliny. Panie od lutego
nauczy³y siê ju¿ bardzo wiele. Umiej¹ ju¿ zrobiæ miêdzy innymi
ró¿nego rodzaju koszyki, kosze na pranie, drobne meble, gazetniki
oraz ozdoby na �cianê.

WARSZTAT BUDOWLANO - REMONTOWY
 Warsztat budowlano remontowy specjalizuje siê w wykonywaniu
prac remontowo budowlanych wewn¹trz pomieszczeñ oraz

k³adzeniu kostki brukowej. Siedmiu panów w ramach nauki zawo-
du wyremontowa³o dwa pomieszczenia w budynku nale¿¹cym do
gminy Wieprz � siedziba Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Wieprzu, wylewkê æwiczyli w przedszkolu w Wieprzu, nato-
miast  prac wykoñczeniowych ucz¹ siê w budynku nale¿¹cym do
stowarzyszenia LKS POGÓRZE  w Giera³towicach.

Mamy ju¿ równie¿ wymierne sukcesy. Jedna z uczestniczek
wysz³a ju¿ na otwarty rynek pracy.
Nastêpnych trzech pracodawców jest zainteresowanych
zatrudnieniem kolejnych osób.

CIS WIEPRZ
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Bardzo siê cieszymy,
¿e ciê¿ka i ¿mudna praca pra-
cowników Prac Spo³ecznie
U¿ytecznych nie posz³a na
marne, jest szanowana i podzi-
wiana przez mieszkañców gmi-
ny Wieprz i go�ci spoza niej.
Mowa tutaj o Parku Rekreacyj-
nym, który na sta³e wpisa³ siê
w krajobraz so³ectwa wsi
Wieprz oraz sta³ siê miejscem
spotkañ rodzin, matek z dzieæ-
mi, wizyt studyjnych, spotkañ
i ognisk klasowych ze szkó³ z
so³ectw gminy Wieprz.
Pracownicy Prac Spo³ecznie
U¿ytecznych odpowiedzialni
s¹ nie tylko za dbanie o czy-
sto�æ chodników, przycinanie
¿ywop³otu w Giera³towicach,
prace porz¹dkowe w centrum
so³ectwa Frydrychowice,
oczyszczanie tablic informacyj-
nych, klombów i terenów zie-
lonych, ale równie¿ kontynu-
uj¹ prace zwi¹zane z  powiêk-
szaniem terenu Parku nad rze-
k¹ Wieprzówk¹ i dbaj¹ o tê
czê�æ, która powsta³a w ubie-
g³ym roku.

Ten rok zaowocowa³ w
Parku Rekreacyjnym powsta-
niem prawdopodobnie pierw-
szej pla¿y w Ma³opolsce, nad
rzek¹. Wysoki stan wody pod-
czas powodzi majowej poka-
za³ nam, na ile mo¿emy zbli-
¿yæ siê na terenach zalewowych
do koryta rzeki, powód� nie
przynios³a strat w Parku Re-
kreacyjnym.
50 ton piasku zakupionych
zosta³o przez Urz¹d Gminy w
Wieprzu  po bardzo niskiej ce-
nie, dziêki uprzejmo�ci pana
Jana Bystronia � prezesa Kra-

Ciê¿ka praca nie posz³a na marne
kowskich Zak³adów Eksploata-
cji Kruszywa. Piasek na pla¿y
spe³nia dwie funkcje: dzieci
buduj¹ z niego zamki i rze�by,
mo¿na tam wygodnie na kocu
pole¿eæ, ale równie¿ jest zabez-
pieczeniem przeciwpowodzio-
wym na wypadek potrzeby
szybkiego workowania piasku
i umieszczenia go w zagro¿o-
nym podtopieniem miejscu.
Park Rekreacyjny poszerzony
zosta³ o dwa razy wiêkszy te-
ren, który zosta³ wykarczowa-
ny i posprz¹tany, docelowo
planujemy wykarczowaæ miej-
sca nad brzegiem Wieprzówki
do samego mostu drogi Wieprz
� Wadowice. Bêdzie to prze-
strzeñ idealna na spacery, do
uprawiania jazdy na rowerach
górskich czy nawet, je�li uda siê
pozyskaæ fundusze, na zbudo-
wanie miejsca do jazdy na de-
skorolkach i rolkach.
W pa�dzierniku planujemy zor-
ganizowaæ ��wiêto Ziemniaka�
z pieczeniem ziemniaków w
¿arze ognisk.
Miejsce rekreacyjne budzi po-
dziw wielu wizyt studyjnych i
go�ci odwiedzaj¹cych Muzeum
�wini, Klub Integracji Spo³ecz-
nej, Centrum Integracji Spo³ecz-
nej przyje¿d¿aj¹cych do nas z
ca³ej Polski i równie¿ z Euro-
py.
Przed zim¹ planujemy usypaæ
jeszcze niewielk¹ górkê, która
mog³aby s³u¿yæ do jazdy na
sankach, workach, jab³uszkach,
itd. � wierzymy, ¿e uda nam
siê zrealizowaæ ten plan z przy-
chylno�ci¹ pani wójt.
Na przysz³y rok planujemy
zorganizowaæ �I Bieg Kator¿-
nika w Wieprzu�, którego trasa

bêdzie prowadziæ od mostu do
mostu � brzegiem i korytem
Wieprzówki, koñcz¹c siê met¹
w Parku Rekreacyjnym. Obec-
nie szukamy chêtnych sponso-
rów do objêcia patronatem tej
imprezy, która bêdzie nie lada
okazj¹ do zareklamowania siê.
Liczymy, ¿e przyci¹gnie ona
uczestników chc¹cych spraw-
dziæ swoje si³y, grono kibiców,
osób chc¹cych spêdziæ cieka-
wie czas i media, które bêd¹
promowaæ alternatywn¹ formê
spêdzania wolnego czasu.
Dziêkujê pracownikom bran¿y
budowlanej Centrum Integracji
Spo³ecznej za pomoc przy kar-

czowaniu nowej czê�ci Parku
oraz bardzo pracowitej ekipie
pracowników Prac Spo³ecznie
U¿ytecznych  za zaanga¿owa-
nie i chêci w ci¹g³ym podno-
szeniu wizualnej atrakcyjno�ci
naszej ma³ej ojczyzny - gminy
Wieprz � wszak �jak nas wi-
dz¹, tak o nas mówi¹�.

Koordynator
Klubu Integracji Spo³ecznej

 oraz
Prac Spo³ecznie U¿ytecznych

Jerzy Herma

Gminny O�rodek Kultury
w Wieprzu

zaprasza w dniu 21 pa�dziernika 2010 roku
(czwartek) o godzinie 9:00 na

GMINNE ELIMINACJE TALENTY 2010.
Eliminacje odbêd¹ siê

na sali widowiskowej GOK.

TALENTY 2010
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S P O R T

Jak ju¿ informowali�my czytelników, m³ody sportowiec
tenisa sto³owego, Bartosz Giza, odnosi du¿e sukcesy w skali
krajowej.

28 lipca 2010 uczestniczy³ w Miêdzynarodowym Turnieju:
Gniewek Table Tenis w Nowym Targu. Na presti¿owej imprezie
miêdzynarodowej Bartosz w kategorii kadetów zdoby³ z³oto,
okazuj¹c siê byæ lepszym od zawodników z Francji, Szwecji,
Niemiec, S³owacji, Irlandii, USA a nawet ze Zjednoczonych
Emiratów Arabskich.
19 wrze�nia na pó³fina³ach Ogólnopolskiego Turnieju
Kwalifikacyjnego w £odzi, Bartosz znowu nie da³ o sobie
zapomnieæ zdobywaj¹c I miejsce w kategorii kadetów (grupa
wiekowa 14-15 lat).
Obecnie grywa tak¿e w kategorii junior, gdy¿ wkrótce przejdzie
do tej grupy wiekowej w przedziale 16-18 lat.

Bartosz ma talent do gry w tenisa sto³owego i mo¿liwo�ci
doskonalenia swoich umiejêtno�ci. Jego sukces nie powsta³ jednak
z niczego. Codziennie po lekcjach doje¿d¿a na treningi do Krakowa,
gdy¿ jego obecny klub - najlepszy w regionie - to KS Bronowianka,
który ma siedzibê w Krakowie. Bartosz gra ju¿ tak dobrze, ¿e
zalicza siê go do czo³ówki sportowców w kraju. Magiczna grupa
najlepszych tenisistów sto³owych to 16 zawodników. Bartosz w
tak m³odym wieku jest 17 na li�cie�

SPORTOWIEC Z KLAS¥
Bartosz Giza ma czas na wielki sukces i reprezentowanie Polski
pewnego dnia na olimpiadzie. Jego sukces to nie tylko talent,
intensywne æwiczenia, ale tak¿e i wsparcie rodziców, którzy
anga¿uj¹ siê w pomoc swojemu synowi.

Red.
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Kolejny pi³karki sezon dru¿yny z naszej gminy rozpoczê³y
jak zwykle z wielkimi aspiracjami. Cztery kluby w czterech
ró¿nych ligach reprezentuj¹ w tym
roku gminê Wieprz, a wiêc na pró¿no
szukaæ w terminarzach sezonu 2010/
11 gminnych derbów. Rzutem na ta�mê
w wadowickiej B-klasie pozosta³
�Sokó³� Frydrychowice (sta³o siê tak
dziêki wycofaniu siê z rozgrywek
�Huraganu� Inwa³d). �Pogórze�
Giera³towice kolejny sezon spêdzi w
B-klasie prowadzonej przez OZPN
O�wiêcim. Niestety, w najni¿szej C-
klasie Wadowice znów wystêpowa³
bêdzie nie maj¹cy wiêkszych ambicji
�Spartak� Przybradz. Najwy¿ej
graj¹cy reprezentant gminy Wieprz �
�Orze³� Wieprz wzmocni³ siê,
pokazuj¹c tym samym, ¿e bêd¹ starali
siê �wskoczyæ� do zreformowanej
�okrêgówki�.
RUCH TRANSFEROWY

�Orze³� nie pró¿nowa³ w
letniej przerwie i przeprowadzi³
kilka interesuj¹cych transferów.
Klub z Wieprza zasili³o a¿ czterech
nowych zawodników ze sporymi
umiejêtno�ciami. Na sta³e z
�Or³em� zwi¹za³ siê wystêpuj¹cy
na wiosnê na zasadzie
wypo¿yczenia z �Brzeziny� Osiek
bramkarz Marcin Wandor,
niezwykle do�wiadczony
goalkeeper ma za zadanie
wprowadziæ spokój w linii
defensywnej. Kolejnym graczem,
który zasili³ szeregi Wieprza jest Marcin Ludwikowski z AKS-u
�Beskid� Andrychów, jest on wszechstronnie graj¹cym
zawodnikiem defensywnym. Do klubu do³¹czyli równie¿ dwaj
�rodkowi pomocnicy, a mianowicie Piotr Susfa³ z LKS
�Laskowiec�Rzyki i Konrad Sobita z AKS �Beskid�. Obaj zostan¹
w �Orle� minimum do koñca roku. Z klubu odszed³ za to
do�wiadczony i zas³u¿ony dla wieprzowskiej pi³ki Krzysztof
Wajdzik, który ostatecznie zwi¹za³ siê z lokalnym rywalem �
�Burz¹� Roczyny. Trzech kolejnych zawodników zosta³o
wypo¿yczonych do LKS G³êbowice: Szymon Kubic (bramkarz),
Artur Saferna (pomocnik) i Mi³osz Maras (obroñca), zostan¹ oni
w G³êbowicach do koñca roku.
JAK NA RAZIE W KRATKÊ�

Tak wzmocnieni pi³karze �Or³a� rozpoczêli rozgrywki
wadowickiej A-klasy. Niestety, w pierwszym meczu �Orze³� uleg³
po dobrym spotkaniu �Babiej Górze� Sucha Beskidzka 2:3. Bramki
pad³y po strza³ach Dyrcza i Wajdzika (po tym meczu po¿egna³ siê
z �Or³em�). Pierwsze punkty �Orze³� zainkasowa³ ju¿ tydzieñ
pó�niej wygrywaj¹c na wyje�dzie ze �Zniczem� Su³kowice-
Bolêcina a¿ 3:0. Dobra gra w obronie i skuteczno�æ w ataku
zapewni³y 3 punkty przyjezdnym. Bramki zdobyli: Stok³osa z
rzutu karnego oraz dwie Polak.
Kolejne zwyciêstwo zapewni³ w 3 kolejce Dyrcz, trafiaj¹c a¿
trzykrotnie do bramki rywali, jedno trafienie do³o¿y³ Krok, a
�Orze³� g³adko pokona³ �Stanis³awiankê� Stanis³aw Dolny 4:2 (3:1).
Mecz ten pokaza³, ¿e �Orze³� potrafi graæ skutecznie i przy tym
³adnie dla oka. Gdyby nie bardzo mocno nasi¹kniête wod¹ boisko,
wynik móg³by byæ wy¿szy. Jeszcze w pierwszej po³owie
Wróblowi w oddaniu celnego strza³u przeszkodzi³a�woda
znajduj¹ca siê w polu karnym go�ci. 4 kolejka przynios³a kolejne

PRZECIÊTNY POCZ¥TEK
zwyciêstwo �Or³a�, tym razem w wyjazdowym spotkaniu �Orze³�
pokona³ �Astrê� Spytkowice 3:2. Ozdob¹ tego meczu by³a bramka

Ludwikowskiego z oko³o 40 metrów,
bramkarz �Astry� móg³ w tej
sytuacji tylko odprowadziæ pi³kê
wzrokiem do siatki. Dwie pozosta³e
bramki pad³y ³upem niezawodnego
Dyrcza. Niestety, ka¿da seria ma
swój koniec, tym razem �Orze³� po
3 kolejnych zwyciêstwach
zanotowa³ �b³otn¹� pora¿kê z
�Wis³¹� £¹czany 2:3. Mecz
przebiega³ w bardzo trudnych
warunkach, a nienadaj¹ce siê do gry
boisko sprawi³o, ¿e mecz by³
przypadkowy i nie do koñca
odzwierciedlaj¹cy umiejêtno�ci
zawodników. Bramki pada³y
przypadkowo lub po b³êdach
indywidualnych. Dla �Or³a� strzelali
Stok³osa z karnego i Krzanak po

rzucie ro¿nym w koñcówce
meczu, na wyrównanie wyniku
zabrak³o ju¿ czasu. Mecze 6 i 7
kolejki to ogromne problemy
kadrowe �Or³a�. W liczbie 12
osób udali siê oni do Krzeszowa,
gdzie z ostatnim w tabeli
�¯urawiem� wymêczyli
zwyciêstwo 2:1 (bramki: Dyrcz
i Wróbel). 7 kolejka to lokalne
derby z �Burz¹� Roczyny.
�Orze³� nadal os³abiony po
s³abym meczu z obu stron uleg³
u siebie 0:1. W pierwszej po³owie

Krok nie wykorzysta³ rzutu karnego. Pi¹te miejsce i 12 punktów
po 7 meczach to przyzwoity wynik, lecz na 4 mecze u siebie, a¿
3 koñczy³y siê pora¿kami, co jest zdecydowanie zbyt s³abym
wynikiem.
CUDEM URATOWANI

�Sokó³� Frydrychowice tydzieñ przed rozpoczêciem
rozgrywek do³¹czy³ do grona B-klasowiczów. Na rozpoczêcie
wygrali wyjazdowe spotkanie z �Nadwi�lan¹� Brze�nica 2:1. By³o
to, jak na razie, jedyne zwyciêstwo frydrychowiczan, zanotowali
oni ponadto dwa remisy i trzy pora¿ki i z 5 punktami na koncie
zajmuj¹ 9 miejsce w tabeli. Widaæ, ¿e �cudowne� utrzymanie nie
da³o nic do my�lenia dzia³aczom i zawodnikom klubu z
Frydrychowic.
JAK ZWYKLE�

�Spartak� Przybradz wydaje siê byæ klubem bez ambicji,
tak mo¿na wywnioskowaæ po ich wynikach, jak i podej�ciu do gry
w pi³kê. Ich wyniki z 5 dotychczasowych meczów mówi¹ same
za siebie: komplet pora¿ek, 29 bramek straconych i tylko 4 zdobyte.
�Spartak� zajmuje obecnie 12 miejsce w tabeli z zerowym
dorobkiem punktowym i jest raczej bez perspektyw na lepsze
jutro.
�POGÓRZE� NADRABIA

Pocz¹tek sezonu giera³towickiego �Pogórza� nie by³ zbyt
udany. W piêciu kolejkach tyko dwa zwyciêstwa i trzy pora¿ki
zepchnê³y giera³towiczan w dolne rejony tabeli. Lecz ostatnie dwa
mecze to ju¿ pe³na mobilizacja �Pogórza� a zwyciêstwa 2:1 z
�Hejna³em� Kêty na wyje�dzie i pokonanie 4:2 LKS-u Palczowice
na w³asnym boisku pozwoli³y zdecydowanie wspi¹æ siê w tabeli
i tym momencie dru¿yna z Giera³towic zajmuje 4 miejsce z
niewielk¹ strat¹ 3 punktów do lideruj¹cej �Korony� Harmê¿e.

qbek99



45Wie�ci z Gminy Wieprz   PA�DZIERNIK 2010

Zarz¹d OSP w Wieprzu zwraca siê do mieszkañców wsi Wieprz z uprzejm¹ pro�b¹ o udostêpnienie (wypo¿yczenie) doku-
mentów, zapisów, fotografii zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ OSP w celu aktualizacji strony www.ospwieprz.net

Kontakt: Daniel Gawlik
Tel: 500 766 395 lub

ospwieprz@gmail.com
Za okaza³¹ pomoc serdecznie dziêkujemy

    Zarz¹d OSP w Wieprzu

W dniu 21 sierpnia 2010 roku o godz. 17.00 na boisku LKS
�Spartak� w Przybradzu odby³ siê Piknik Stra¿acki dla druhów
zaanga¿owanych w tegorocznej majowej powodzi. Piknik zosta³
zorganizowany przez Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Wieprzu, Wójta Gminy
Wieprz oraz Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Przybradzu.
Podczas imprezy zosta³o odznaczonych 136 stra¿aków za czynny
udzia³ w akcji przeciwpowodziowej prowadzonej na terenie gmi-
ny Wieprz, przede wszystkim za wielogodzinn¹ pracê w warun-
kach niejednokrotnie zagra¿aj¹cych ¿yciu i zdrowiu. Na uznanie
zas³ugiwa³ równie¿ fakt, ¿e druhowie zrzekli siê nale¿nego im
ekwiwalentu za udzia³ w akcji. Impreza trwa³a do pó�nych godzin
nocnych przy muzyce disco.

OC Wieprz

WYPADKI Z DRÓG GMINY WIEPRZ
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Smacznego!
Wybrane przepisy z kursu gotowania pani Jadzi Sopickiej

20-latki
      Skóra w tym wieku jest
dobrze napiêta, dziêki du¿ej
ilo�ci w³ókien kolagenowych i
elastyny. Czasami pojawiaj¹ siê

niedoskona³o�ci zwi¹zane ze zmianami hormonalnymi. Najczê�ciej
skóra m³oda jest mieszana, t³usta i wra¿liwa. Najwa¿niejsze jest dla
niej nawil¿enie i ochrona przed czynnikami zewnêtrznymi. Warto
siêgaæ po produkty z wyci¹gami ro�linnymi (algi, ogórek, aloes) oraz
minera³y (magnez, cynk, mied�). Nale¿y pamiêtaæ te¿ o witaminach
C i E, które poprawiaj¹ koloryt skóry, przywracaj¹ blask i zwalczaj¹
wolne rodniki. W przypadku cery tr¹dzikowej polecane s¹ produkty i
zabiegi normalizuj¹ce prace gruczo³ów ³ojowych. Pamiêtaæ trzeba o
regularnym oczyszczaniu skóry i stosowani peelingu, zw³aszcza
enzymatycznego.
   Dieta u 20 latek to przede wszystkim produkty bogate w witaminê
B2, która znajduje siê w nabiale, miêsie, nasionach i suszonych owocach
oraz w witaminê B6, któr¹ znajdziemy w rybach i nasionach
str¹czkowych. Nale¿y wykluczaæ z diety ostre przyprawy, kawê,
czekoladê, alkohol.
   Æwiczenia u 20 latek - najlepiej jogging przed �niadaniem (spala siê
wtedy najszybciej tkanka t³uszczowa), p³ywanie, które poprawia
sprawno�æ fizyczn¹ oraz modeluje sylwetkê.

30-latki
   Chocia¿ skóra jest miêkka i przyjemna w dotyku, to traci ona
jednak elastyczno�æ i jêdrno�æ. W tym wieku zaczynaj¹ siê pojawiaæ
pierwsze oznaki starzenia, zmarszczki mimiczne, zw³aszcza wokó³
oczu, piegi i przebarwienia na tle hormonalnym lub potr¹dzikowe.
¯ycie w stresie pogarsza koloryt cery, która staje siê ziemista. W
okolicach oczu gromadzi siê czêsto woda i pojawiaj¹ siê siñce. Nale¿y
dbaæ o regularne z³uszczanie naskórka i korzystaæ z zabiegów
zwalczaj¹cych przebarwienia.
   Dieta � metabolizm w tym wieku jest ju¿ nieco wolniejszy. Aby
opó�niæ proces starzenia skóry wybieraæ trzeba produkty bogate w
witaminê A, B2, C oraz o niskiej zawarto�ci t³uszczu, niskim indeksie
glikemicznym. W tym wieku wiele kobiet cierpi z powodu cellulitu.
   Polecane s¹ æwiczenia aerobowe, które umo¿liwiaj¹ pracê nad mas¹
miê�niow¹, zwiêkszaj¹ wymianê tlenow¹ w organizmie i redukuj¹ tkankê
t³uszczow¹.

40-latki
   W tym wieku pojawiaj¹ siê g³êbsze zmarszczki, zaczerwienienia i

PIÊKNA W KA¯DYM WIEKU
przebarwienia. Produkcja kolagenu spada co wp³ywa na wiotczenie
skóry. Aby przed³u¿yæ m³odo�æ skóry, nale¿y dbaæ o jej od¿ywienie,
g³êbokie nawil¿enie i intensywne ujêdrnienie. Wybiera siê produkty z
fitohormonami, kwasem hialuronowym, a tak¿e ceramidami. Sk³adniki
te opó�niaj¹ objawy starzenia siê, redukuj¹ zmarszczki, a przy okazji
od¿ywiaj¹ i ujêdrniaj¹. Koenzym Q10 ma równie¿ w³a�ciwo�ci
odm³adzaj¹ce i dotlenia skórê. Retinol natomiast ujêdrnia i regeneruje
naskórek. W tym wieku obowi¹zkowo nale¿y stosowaæ kremy z
filtrami.
   Dieta � tylko 50% kobiet ma w tym wieku prawid³ow¹ wagê. Tkanka
t³uszczowa zaczyna gromadziæ siê na brzuchu i przedramionach. Spadek
poziomu estrogenów wi¹¿e siê z osteoporoz¹, dlatego nale¿y wzbogaciæ
dietê w wapñ. Trzeba wzmocniæ serce i uk³ad kr¹¿enia    (potas).
Najlepsza jest dieta �ródziemnomorska.
   40-latkom poleca siê aerobik w wodzie, który redukuje tkankê
t³uszczow¹ i cellulit, nie obci¹¿aj¹c stawów i krêgos³upa. Korzystnie
wp³ywa równie¿ jazda na rowerze, która usprawnia uk³ad miê�niowy,
oddechowy i wspomaga kr¹¿enie. Dziêki peda³owaniu wzmacniamy
miê�nie ud i ³ydek.

50-latki
   Skóra traci elastyczno�æ i widoczne s¹ wyra�ne zmarszczki oraz
bruzdy. Wystêpuj¹ zmiany pigmentacyjne, równie¿ na d³oniach.
Problemem staje siê utrata owalu twarzy. Skóra dojrza³a potrzebuje
od¿ywienia, ujêdrnienia i g³êbokiego nawil¿enia. Nale¿y wybieraæ
produkty pielêgnacyjne oraz spo¿ywcze z witamin¹ A, która regeneruje
i nawil¿a komórki nab³onka. Skórê nale¿y chroniæ przed s³oñcem
stosuj¹c najwy¿sze filtry. Zaleca siê stosowanie zabiegów
wype³niaj¹cych zmarszczki, które wyg³adzaj¹ skórê i poprawiaj¹ jej
strukturê. Dobre efekty przynosz¹ regularne efekty z³uszczaj¹ce,
których celem jest wyrównanie pigmentacji.
   Dieta � przemiana materii ulega znacznemu spowolnieniu. A¿ 70%
kobiet ma w tym wieku problemy z nadwag¹, wi¹¿e siê to ze z³¹ diet¹
i brakiem ruchu. Aby zmniejszyæ dolegliwo�ci zwi¹zane z menopauz¹,
nale¿y stosowaæ dietê bogat¹ w fitoestrogeny, które na�laduj¹ dzia³anie
kobiecych hormonów. Nale¿y dbaæ o odpowiedni¹ ilo�æ bia³ka, które
pomaga utrzymaæ masê miê�niow¹ i wp³ywa na przemianê materii.
   Æwiczenia w tym wieku to najlepiej stretching, który polega na
rozci¹ganiu miê�ni w celu ich uelastycznienia i poprawienia kr¹¿enia.
Æwiczenia te zapobiegaj¹ kontuzjom oraz odprê¿aj¹ organizm.
Zmniejsza siê napiêcie miê�niowe. Rozci¹ganie sprzyja ponadto
utrzymaniu prawid³owej postawy cia³a.

Kosmetyczka Danuta Gumulak

FA L E  S E R O W E
Ciasto:
1 margaryna
2 szklanki cukru
1/2 szklanki wody
4 ³y¿eczki kakao
Wszystkie sk³adniki zagotowaæ i ostudziæ. Nastêpnie dodaæ 4 ¿ó³tka
 i ubijaæ, wsypaæ 2,5 szklanki m¹ki,1,5 ³y¿eczki proszku do pieczenia.
Ubiæ pianê z 4 bia³ek i wszystko delikatnie wymieszaæ.

Przygotowanie sera:
1/2 kg sera bia³ego zmielonego
3 ¿ó³tka
10 dag margaryny
3/4 szkl. cukru
1 ³y¿ka grysiku
1 ³y¿ka m¹ki ziemniaczanej

Margarynê z cukrem ucieraæ dodaj¹c po 1 ¿ó³tku, do utartego dodaæ
ser i pozosta³e sk³adniki, a bia³ka ubiæ i dodaæ na koñcu.
Ciasto wylaæ na wy³o¿on¹ papierem blachê, ³y¿k¹ uk³adaæ ser na
ciasto. Piec oko³o 1 godziny w temperaturze 180 stopni.

D ¯ E M  B R Z O S K W I N I O W Y
1 kg umytych, obranych ze skórki, wypestkowanych i rozdrobnionych
brzoskwiñ /mog¹ byæ inne owoce/
1 ¿elfix 2:1
1/2 kg cukru
Brzoskwinie najlepiej wrzuciæ na wrz¹c¹ wodê na ok. 1-2 min  /wtedy
skórka dobrze schodzi/, wyj¹æ owoce i zdj¹æ skórkê. Do owoców w
garnku wsypaæ ¿elfix, dobrze wymieszaæ, zagotowaæ stale mieszaj¹c.
Dodaæ cukier i ponownie gotowaæ ok. 3 minut. Zdj¹æ z ognia i mieszaæ,
a¿ zaniknie piana. Gor¹cy d¿em w³o¿yæ do gor¹cych s³oiczków i
szczelnie zamkn¹æ. U³o¿yæ dnem do góry na oko³o 5 minut i z
powrotem odwróciæ.

  GRAG
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