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Drodzy Pañstwo!

WYNIKI WYBORÓW SAMORZ¥DOWYCH
W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców �Nadzieja� sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañ-
com gminy Wieprz, którzy poszli do wyborów samorz¹dowych, a zw³aszcza tym, którzy oddali swój przemy�lany g³os na
osobê pani Wójt Ma³gorzaty Chrapek i kandydatów na radnych naszego Komitetu.

Dla obecnych cz³onków Rady Gminy tak szczególne zaufanie to du¿a satysfakcja, ale jednocze�nie ogromne
zobowi¹zanie na przysz³o�æ, któremu postaramy siê sprostaæ.

Równocze�nie z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku ¿yczê mieszkañcom naszej
spo³eczno�ci, by ten czas sprawi³, ¿e bêdziecie umieli cieszyæ siê tym, co macie, ¿e Wasze marzenia zmieni¹ siê w
cele, do których bêdziecie d¹¿yæ, ¿e nie zabraknie Wam mi³o�ci i wsparcia, by pokonaæ przeciwno�ci losu, niech
rodzina i przyjaciele pokazuj¹ Wam, jak wyj¹tkowi jeste�cie.

Z powa¿aniem
Anna Skowron

pe³nomocnik wyborczy KWW Nadzieja

I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wieprz
W dniu 29 listopada 2010r. o godz. 10.00 w Gmin-

nym O�rodku Kultury w Wieprzu odby³a siê I Inauguracyj-
na Sesja Rady Gminy Wieprz. Sesja ta zosta³a zwo³ana w
celu �lubowania nowo wybranych radnych gminy oraz
wójta gminy, wyboru przewodnicz¹cego Rady, wiceprze-
wodnicz¹cych, jak równie¿ ustanowienia sta³ych Komisji
Rady Gminy Wieprz.

Nowym przewodnicz¹cym Rady Gminy Wieprz zo-
sta³ pan Mieczys³aw ¯y³a, by³ on jedynym kandydatem na
to stanowisko i uzyska³ 15 g³osów poparcia na 15 mo¿li-
wych.
Nastêpnie spo�ród nowej Rady zostali wybrani wiceprze-
wodnicz¹cy. Zostali nimi pan Boles³aw Mokwa oraz pan
Kazimierz Szatan.

Kolejno w porz¹dku obrad pani wójt Ma³gorzata
Chrapek z³o¿y³a �lubowanie, jak równie¿ przedstawi³a po-
krótce plan dzia³ania na najbli¿sze 4 lata.

Nastêpnie Rada Gminy spo�ród swojego grona
ustanowi³a 4 sta³e komisje: Rewizyjn¹, Bud¿etow¹, O�wia-
ty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeñstwa oraz Rozwo-
ju Gminy, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa.

W sk³ad poszczególnych komisji weszli:
Komisja Rewizyjna: Migda³ek Tomasz, Rusin Andrzej,
Skowron Anna
Komisja Bud¿etowa: Huczek Maria, Mokwa Boles³aw, Ru-
sin Andrzej, Szatan Kazimierz, Zemanek Irena,
Komisja O�wiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeñ-
stwa: Polak Adam, Rusinek Adam, Skowron Anna, Sopic-
ki Marcin, Zemanek Irena;
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony �rodowiska i Rolnic-
twa: Bogunia Ma³gorzata, Matusiak Kazimierz, Migda³ek
Tomasz, Polak Adam, Rusinek Adam.

UGW
Serdecznie podziêkowania dla wyborców z so³ectwa Przybradz

za zaufanie i wybranie mojej osoby do Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Wieprz

Mieczys³aw ̄ y³a.

Dziêkujê wyborcom za okazane mi zaufanie i za wybór do Rady
Gminy Wieprz.

Postaram siê, by moja praca przyczyni³a siê do rozwoju naszego
so³ectwa jak i gminy.

Radny Boles³aw Mokwa
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LISTA RADNYCH GMINY WIEPRZ
W KADENCJI 2010 - 2014

1. Bogunia Ma³gorzata Nidek

2. Cie�lik Barbara Giera³towice

3. Huczek Maria Giera³towice

4. Matusiak Kazimierz Frydrychowice

5. Michalczyk Danuta Frydrychowice

6. Migda³ek Tomasz Wieprz

7. Mokwa Boles³aw Wieprz

8. Polak Adam Wieprz

9. Rusin Andrzej Nidek

10. Rusinek Adam Wieprz

11. Skowron Anna Wieprz

12. Sopicki Marcin Frydrychowice

13. Szatan Kazimierz Frydrychowice

14. Zemanek Irena Wieprz

15. ¯y³a Mieczys³aw Przybradz

Podziêkowanie za wspó³pracê w kadencji 2006-2010

Szanowni Pañstwo
W zwi¹zku z zakoñczeniem mojej funkcji radnego i

Przewodnicz¹cego Rady Gminy Wieprz
w kadencji 2006-2010,

chcia³bym serdecznie podziêkowaæ mieszkañcom gminy
za okazane zaufanie ¿yczliwo�æ oraz gesty dobrej woli,

z którymi spotykam siê do dzi�.
¯yczê nowym w³adzom dalszych sukcesów

w rozwoju Gminy Wieprz.
Przy okazji pragnê ¿yczyæ wszystkim mieszkañcom

zdrowych i weso³ych �wi¹t
i szczê�liwego Nowego Roku.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Wieprz w kadencji 2006-2010
Stanis³aw Wysogl¹d
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Wysoka Rado!
Szanowni Go�cie!

�Ka¿de osi¹gniêcie to suma si³y i odwagi�. �mawia³ filozof chiñski
Thao-Tzu- Si³ê daj¹ s³owa otuchy, odwagê poczucie odpowie-
dzialno�ci za tych, którzy je wypowiadaj¹

Osi¹gniêcie tak doskona³ego wyniku w tegorocznych wy-
borach samorz¹dowych zawdziêczam wiêc wszystkim tym, któ-
rzy zachêcili mnie do ubiegania siê o kolejn¹ reelekcjê: rodzinie,
wspó³pracownikom, samorz¹dowcom i przede wszystkim miesz-
kañcom naszej gminy, od których s³ysza³am wiele nieocenionych,
dodaj¹cych si³ i odwagi s³ów zachêty i wsparcia.
 Za ka¿de z nich pragnê z tego miejsca serdecznie podziêkowaæ.

Jak dowodzi³ George Washington - �Sukces nie jest mie-
rzony przez pozycjê, któr¹ jednostka osi¹gnê³a w ¿yciu, ale przez prze-
ciwno�ci, które pokonywa³a z innymi, próbuj¹c osi¹gn¹æ cel�.
Dziêkujê zatem wszystkim tym, którzy w ci¹gu minionych dwóch
kadencji wspólnie ze mn¹ pokonywali wiele trudno�ci, z determi-
nacj¹ d¹¿¹c do realizacji ambitnych planów.
To Pañstwo (czê�ciowo tu obecni) jeste�cie autorami mojego
tegorocznego sukcesu wyborczego.
W jego osi¹gniêciu pomogli mi tak¿e ci, którzy przez ostatnie
lata sceptycznie spogl¹dali na moje posuniêcia. Im tak¿e nale¿y
siê podziêkowanie. Nic bowiem bardziej nie mobilizuje do rze-
telnej pracy ni¿ rzeczowa krytyka, a � jak mawia³ David Brinkley -
�Najsolidniejsze fundamenty powstaj¹ z cegie³, którymi rzucono w
murarza i mimo to przetrwa³y�.
Wyrazy wdziêczno�ci kierujê jednak przede wszystkim do wy-
borców, którzy obdarzyli mnie niezwyk³ym zaufaniem. Ka¿dy Pañ-
stwa g³os to dla mnie osobne wyzwanie, kolejny obowi¹zek i du¿a
odpowiedzialno�æ.
�£atwo bowiem osi¹gn¹æ sukces twierdzi³ Albert Camus trudniej na
niego zas³u¿yæ�.
Dobry wynik wyborczy mojego kontrkandydata, Józefa Brynkusa,
któremu z tego miejsca gratulujê, to dla mnie dodatkowy bodziec
do tego, by ciê¿k¹ s³u¿b¹ wci¹¿ udowadniaæ, ¿e na ka¿dy g³os,
na zaufanie, zas³ugujê. Dla mnie bowiem sukces to nie � jak
mówi Eliasa Canetti- najwiêksza przestrzeñ w gazecie, lecz jak
najwiêksza przestrzeñ ludzkiego zaufania. I tê przestrzeñ za-
mierzam poszerzaæ.
Dlatego ju¿ dzi� zapraszam wszystkich do wspó³pracy. Nawet
ró¿nice pogl¹dów i merytoryczne spory nie przekre�l¹ jej, je�li
po³¹czy nas pe³ne zaanga¿owanie i wspólna odpowiedzialno�æ
za wyborców i przysz³o�æ naszej gminy.
�Dla cz³owieka, który dysponuje tylko m³otkiem - mawia³ znany ame-
rykañski psycholog, Abraham Maslow- wszystko, co spotyka, zaczy-
na wygl¹daæ jak gwó�d��.
Dlatego proszê ju¿ dzi�, wyrzuæmy m³otki wa�ni i k³ótni i uzbrój-

Exposé - przemówienie programowe Wójt Gminy Wieprz
my siê wszyscy w m¹dro�æ, spokój, szacunek, zaufanie i cierpli-
wo�æ.
Tylko tak zrealizujemy nasz wspólny plan, jakim jest rozwój na-
szej gminy. A przed nami czas rozwi¹zywania powa¿nych proble-
mów, czas trudnych wyzwañ.
Do priorytetów zaliczyæ nale¿y kwestiê gospodarki �ciekowej w
naszej gminie - kwestiê niezwykle skomplikowan¹ i wyzwalaj¹c¹
wiele emocji. Dotychczasowe dzia³ania skupiaj¹ce siê na wyko-
naniu projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowê sieci kanali-
zacji zbiorczej i oczyszczalni �cieków, pomimo znacznego za-
awansowania, zosta³y zahamowane poprzez brak zgody Krajo-
wego Zarz¹du Gospodarki Wodnej na wypuszczenie oczyszczo-
nych �cieków z planowanej oczyszczalni do rzeki Wieprzówki.
Nasze dzia³ania w tym zakresie musz¹ zatem zmierzaæ konse-
kwentnie do tego, by nie zaprzepa�ciæ energii i pracy wielu ludzi
i zgodê tê uzyskaæ. Jednak w przypadku przed³u¿aj¹cego siê
impasu w kwestii zezwolenia na budowê oczyszczalni i sieci
kanalizacji grawitacyjnej musimy wzi¹æ pod uwagê zastosowanie
alternatywnych rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych szybkie, efektywne i
ekonomiczne oczyszczanie �cieków. Za priorytet � zgodnie z
oczekiwaniami mieszkañców gminy-uznaæ nale¿y nisk¹ cenê tego
typu us³ug oraz czas realizacji projektu, wymuszony m.in. przepi-
sami Unii Europejskiej. Ta trudna kwestia bêdzie dla nas najlep-
szym sprawdzianem wspó³pracy i najwiêkszym wyzwaniem. Nie
mo¿e jednak przys³oniæ i zdominowaæ innych - równie¿ wa¿nych
zadañ.

Do takich nale¿y m.in. dalszy rozwój infrastruktury drogo-
wej. We wszystkich so³ectwach kontynuowane bêd¹ prace na
drogach gminnych oraz dzia³ania z zakresu modernizacji dróg
wewnêtrznych i osiedlowych. Przeprowadzimy te¿ konieczn¹ re-
gulacjê stanu prawnego dróg - niezwykle istotn¹ m.in. z punktu
widzenia prawa budowlanego. Kontynuowane bêd¹ jednocze�nie
prace przy budowie chodników wzd³u¿ dróg gminnych i przy o�wie-
tleniu ulicznym na terenie ca³ej gminy.

Piln¹ do rozwi¹zania kwesti¹ bêdzie tak¿e zabezpiecze-
nie osuwisk powsta³ych w wyniku tegorocznej powodzi. Do³o¿ymy
wszelkich starañ, by w przysz³o�ci ograniczyæ szkody powodzio-
we. Wa¿nym celem bêdzie zatem doprowadzenie do regulacji
rzek i potoków.

We wszystkich dotychczasowych dzia³aniach stara³am
siê akcentowaæ wagê wychowania i edukacji.  Przy�wieca³a mi
zawsze stara i ci¹gle aktualna sentencja Frycza- Modrzewskie-
go: �Takie bêd¹ Rzeczpospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie�.
Nie inaczej bêdzie w przysz³ej kadencji, w której wci¹¿ pragnê
inwestowaæ w najm³odszych mieszkañców naszej gminy. Wycho-
dz¹c na przeciw oczekiwaniom wyborców, zwiêkszymy ilo�æ
miejsc w przedszkolach i poprawimy standardy w placówkach
o�wiatowych.
Planujemy przygotowanie dzia³añ pod utworzenie ¿³obków domo-
wych przy wsparciu projektowym. Nasz¹ opiek¹ obejmiemy - jak
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Niech zbli¿aj¹ce siê �wiêta Bo¿ego Narodzenia
spêdzone w gronie najbli¿szych

przynios¹ Pañstwu wiele rado�ci,
ciep³a i optymizmu.

niech w nadchodz¹cym Nowym 2011 roku
szczê�cie i pomy�lno�æ nigdy Was nie

opuszcz¹,
a wiara codziennie dodaje si³ i energii.

Tego wszystkiego ¿yczy Wam
mgr Ma³gorzata Chrapek

Wójt Gminy Wieprz
oraz Mieczys³aw ¯y³a

Przewodnicz¹cy Rady Gminy

to by³o w ubieg³ych latach - tak¿e szko³y. Realizuj¹c politykê
wyrównywania rozwoju, kontynuowaæ bêdziemy wyposa¿anie ich
w specjalistyczne, nowoczesne pomoce naukowe, a przy ZSP we
Frydrychowicach rozbudowane zostanie boisko sportowe. Na-
szym celem bêdzie tak¿e budowa ogólnodostêpnych placów za-
baw we wszystkich so³ectwach.
Celem poszerzania mo¿liwo�ci wszechstronnego rozwoju dzie-
ci i m³odzie¿y, zadbamy o wprowadzanie przez Wiejskie Domy
Kultury nowych projektów kulturalno- o�wiatowych, jak warsztaty
ceramiczne, modelarskie, klub filmowy i wycieczki krajoznaw-
cze. Propagowaæ bêdziemy aktywne sposoby spêdzania wolne-
go czasu tak¿e poprzez dalsze wspieranie klubów sportowych i
tworzenie �cie¿ek rowerowych.
Naszej dzia³alno�ci edukacyjnej i kulturalnej nie zamierzamy
jednak zawê¿aæ wy³¹cznie do dzieci i m³odzie¿y. Przeznaczymy
tak¿e fundusze na prelekcje i imprezy kulturalne dla doros³ych,
na wspieranie Klubów Seniora, Kó³ Gospodyñ Wiejskich, chó-
rów, orkiestr, zespo³ów i ciesz¹cego siê nies³abn¹c¹ popularno-
�ci¹ Klubu Kulinarnego Podró¿nika.
Nasz¹ dzia³alno�æ edukacyjn¹ zamierzamy skoncentrowaæ w
najbli¿szym czasie wokó³ dzia³añ proekologicznych maj¹cych
na celu zwiêkszenie �wiadomo�ci mieszkañców na temat segre-
gacji odpadów i podpisywania umów na wywóz �mieci.
 Specjalnym wyzwaniem na miarê XXI w. w zakresie edukacji
bêdzie otwarcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Podobnie za wymóg czasu uznaæ nale¿y planowan¹ informatyza-
cjê gminy. Zrealizujemy j¹ dziêki wdro¿eniu projektu dostêpu do
Internetu szerokopasmowego �Cybernetyczna wie��, realizowa-
nego we wspó³pracy z UE.
Nowoczesna gmina to jednak równie¿ gmina bezpieczna. Dlate-
go, doceniaj¹c dotychczasowe dzia³ania i osi¹gniêcia Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych, kontynuowaæ bêdziemy zwi¹zane z nimi
inwestycje. Stra¿acy otrzymaj¹ nowoczesny sprzêt, nowe umun-
durowanie, mo¿liwo�æ specjalistycznych szkoleñ i wyjazdów in-
tegracyjnych.

Do problemów spo³ecznych, które zw³aszcza w dobie
globalnego kryzysu (coraz bardziej odczuwalnego na prowin-
cjach) wymagaæ bêd¹ szybkich rozwi¹zañ, zaliczyæ musimy tak-
¿e kwestiê lokalnego bezrobocia i wspierania przedsiêbiorczo-
�ci. Zamierzamy utrzymaæ pozycjê lidera w Ma³opolsce w zakre-
sie aktywizowania bezrobotnych, rozszerzaj¹c nasze dzia³ania
o aktywizacjê zawodow¹ osób niepe³nosprawnych. Naszym wspar-
ciem otoczymy tak¿e rolników, adresuj¹c do nich umo¿liwiaj¹ce
poszerzenie dzia³alno�ci gospodarczej projekty w ramach Lo-
kalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Dzia³ania �Wieprz ze
Smakiem�.
Rozwój dzia³alno�ci u³atwimy tak¿e przedsiêbiorcom: zorgani-
zujemy dla nich specjalne forum umo¿liwiaj¹ce nawi¹zanie kon-
taktów handlowych z potencjalnymi partnerami z kraju i zagrani-
cy.

Z planem rozwoju przedsiêbiorczo�ci naszej gminy nie-

od³¹cznie zwi¹zana bêdzie szeroko zakrojona polityka promo-
cyjna. Bêdziemy reklamowaæ nasze so³ectwa, g³ównie pod k¹tem
lokalnych produktów w kraju i za granic¹. Stworzymy atrakcje
turystyczne i spopularyzujemy agroturystykê.
W dba³o�ci o nowoczesny wizerunek gminy przeprowadzimy
odnowê centrów so³ectw: Frydrychowice, Giera³towice, Nidek i
Przybradz. Rozbudujemy i wyposa¿ymy �Agronomówkê� w Wie-
przu, by stworzyæ na jej miejscu nowoczesne Centrum Biblio-
teczno-Informatyczne.
Zmodernizujemy te¿ lokaln¹ gazetê, by by³a bardziej atrakcyjna
i przyci¹ga³a m³odzie¿ jako jej wspó³twórców w ramach projektu
�Ma³e Wie�ci z Gminy Wieprz�.
Nasz¹ akcjê promocyjn¹ zamierzamy rozszerzyæ o wspó³pracê
z zagranic¹ dziêki umowom dwustronnym z Andaluzj¹ w Hiszpa-
nii i z Flandri¹ w Belgii.

W realizacji wielu z przedstawionych wyzwañ wykorzy-
staæ zamierzamy �rodki unijne. Zrobimy wszystko na rzecz utrzy-
mania wysokiego poziomu absorpcji �rodków pozabud¿etowych.

Wszystkie plany i za³o¿enia to realne do osi¹gniêcia kon-
kretne cele � oczekiwania mieszkañców gminy, a nie mgliste
mrzonki. Ich realizacja jest mo¿liwa. Kluczem, który uwalnia ener-
giê, jest pragnienie. Je�li mamy wytworzyæ jaki� prawdziwy zapa³,
prawdziw¹ si³ê - musimy zacz¹æ siê ekscytowaæ.
Czas zatem na prawdziw¹ wspóln¹ ekscytacjê trudnymi zadania-
mi.

Niech ich realizacji przy�wieca my�l Henry�ego Forda:
�Ci¹gle stajemy przed wspania³ymi szansami przebranymi tylko za
problemy nie do rozwi¹zania�.

Wójt Gminy Wieprz Ma³gorzata Chrapek

Radny Powiatu Wadowickiego Sesja Rady Powiatu Wadowickiego
8 listopada 2010
Józef FRA�
Wieprz 402

Interpelacja! Zapytanie!

Starostwo Powiatowe w Wadowicach,
Urz¹d Miejski w Wadowicach

Wysoka Rado!

Pytania podstawowe mam trzy. W³a�ciwie tych pytañ i zapytañ mam wiêcej, gdy¿ organizator dzisiejszej, chyba ju¿ ostatniej
sesji tej kadencji nie przewidzia³ punktu podsumowuj¹cego nasz¹ czteroletni¹ kadencjê.

Nie mam zamiaru, Drodzy Pañstwo, wywo³ywaæ demonów przesz³o�ci, lecz trochê historii naszego powiatu chcê Wam
opowiedzieæ i w³a�nie o demonach w moich zapytaniach bêdzie mowa, wiêc proszê pos³uchajcie.

Szukamy, jako naród, jako Polacy grobów naszych polskich patriotów po ca³ym �wiecie. Chcemy je otoczyæ naszym szacun-
kiem, my�l¹, wspomnieniem, nasz¹ modlitw¹.

Niektóre z tych miejsc maj¹ straszn¹ historiê i tragiczn¹ wymowê jak chocia¿by Katyñ, Charków, Miednoje � nie ma miejsca i
zak¹tka na �wiecie, gdzie nie spoczywa³yby cia³a naszych rodaków, którzy ginêli w imiê wolno�ci. Ale inaczej przecie¿ postrzegamy
polskie groby na Monte Cassino czy nawet pod Lenino.

Lecz bardzo dziwne i niezrozumiale postêpujemy jako w³adza pañstwowa w tym szanowaniu i zapamiêtywaniu historii �
nawet nad grobami tych bestialsko zamordowanych Polaków w Katyniu nie potrafili�my siê pogodziæ � Rosjanie to sprytnie wykorzy-
stali i trzeba by³o podwójnie organizowaæ rocznicowe obchody, a straszliwa tragedia Smoleñska z kwietnia tego roku jest po czê�ci
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równie¿ wynikiem naszej niezgody. Straszne to, proszê Wysokiej Rady, ale prawdziwe.
Szukamy miejsca pochówku naszych rodaków daleko, mamy pretensje do Rosjan, ¿e nie chc¹ nam wszystkiego ujawniæ, ale

czy nie trzeba szukaæ bli¿ej, chocia¿by tu na naszej wadowickiej ziemi? Zapytam wprost: gdzie s¹ groby naszych rodaków rozstrze-
liwanych tu w podziemiach, piwnicach, czy te¿ gara¿ach wadowickiego wiêzienia pod koniec lat 1940 i na pocz¹tku lat 1950 �
mordowanych wyrokiem stalinowsko ubeckich s¹dów � nasi bracia Polacy zakatowani przez stalinowsk¹ bezpiekê? Co to byli za
ludzie? Czy byli to zwykli, pospolici bandyci, czy te¿ ¿o³nierze podziemnego pañstwa polskiego, którym nie podoba³ siê poja³tañski
podzia³ Polski i Europy?

Gdzie¿ jest to miejsce, gdzie¿ jest ich grób? Czy jest to jaki� dó³ kloaczny, czy jaki� rów cmentarny, czy te¿ skarpa w pod
wadowickim lesie, a mo¿e jaki� dó³ pod wiêziennym murem. Gdzie jest to miejsce? Ile by³o tych mordów � rozstrzeliwañ? Niektórzy
mówi¹, ¿e kilkaset inni, ¿e kilkadziesi¹t, jeszcze inni, ¿e kilkana�cie. Podobno wtedy dla zatarcia �ladów na egzekucje przywo¿ono ludzi
z innych czê�ci naszego kraju. A miejscowych wywo¿ono. M³odzi wychowankowie stalinowskiej NKWD widocznie wiedzieli jak to
robiæ, skoro po tylu latach nieznane jest to miejsce. A mo¿e znane, tylko objête jak¹� dziwn¹ klauzur¹ tajno�ci. Jaka jest wiêc prawda
tamtych lat, prawda jeszcze dotychczas szeptana o tamtych okrutnych czasach?

Podobno do niedawna ¿yli ludzie, albo jeszcze ¿yj¹ ci, którzy te wyroki wykonywali. W czasie pijackich libacji chwalili siê, ¿e
zabiæ cz³owieka to nic, ot tak sobie � strza³ i po wszystkim. Che³pi¹c siê opowiadali, ¿e niektórzy skazañcy skomleli o ¿ycie, krzyczeli,
p³akali. Wielu z nich przecie¿ mia³o tylko po dwadzie�cia parê lat. Byli czêsto zba³amuceni przez zachodni¹ propagandê, ¿e w kilka
strzelb uda siê odwróciæ si³¹ narzucony nam Polakom, system polityczny. I pañstwa zachodnie wraz ze Stanami Zjednoczonymi
Ameryki maj¹ tu swoj¹ winê.

Wysoka Rado � straszne to czasy, które przywo³ujê. Pytam wiêc:
Czy w³adzom miasta Wadowic i w³adzom powiatu wadowickiego jest na ten temat co� wiadomo, a mo¿e Krakowski Instytut

Pamiêci Narodowej ma jakie� wiadomo�ci na ten temat. Kiedy na tym nieznanym miejscu pochówku zap³onie znicz pamiêci? Kiedy je
bêdzie mo¿na otoczyæ szacunkiem i modlitw¹? Te groby czy grób maj¹ bardzo bolesny i tragiczny wymiar, bo to przecie¿ bratobójcza
krew. Czy Bóg pozwoli mi do¿yæ czasów, ¿e na miejscu pochówku tych naszych braci powstanie jaka� skromna p³yta pamiêci?

Szanowni Pañstwo, koñczy siê kadencja, zbli¿aj¹ siê wybory samorz¹dowe. Historia ziemi wadowickiej nie zawsze do koñca
spisana, ale przez niektórych zapamiêtana i opowiadana, zna wiele ciekawych a czasem okrutnych dzia³añ w³adz w okresie oko³o -
wyborczym. Aby zadaæ pytanie, opowiem jeszcze o jednej z nich.

Jest grudzieñ 1946 roku. Na kilka tygodni przed styczniowymi wyborami w 1947 na skutek walki z niezale¿nym ruchem
ludowym jednej nocy wadowicki i krakowski Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego aresztuje ponad 100 ch³opów, przewa¿nie mieszkañ-
ców wsi Witanowice, cz³onków PSL. W innych gminach i miejscowo�ciach naszego powiatu aresztowania w tym czasie by³y mniej
liczne. Przewo¿¹ ich do wiêzienia ,do Krakowa, na przes³uchania.

Informujê, ¿e w ca³ym kraju aresztowano wówczas oko³o 80 tysiêcy ludowców i sympatyków tego ruchu. Informujê równie¿,
¿e w tamtych latach w Witanowicach do walki z patriotycznym podziemiem i niezale¿nym ruchem ludowym stacjonowa³y dwa plutony
korpusu bezpieczeñstwa wewnêtrznego, za� w samych Wadowicach tego typu wojska by³o wiêcej. Po kilku i kilkunastu dniach
aresztowani wracaj¹ � pojedynczo, w niewielkich grupkach, zmaltretowani, poobijani, kilku ma po³amane ¿ebra. Tak to ówczesna
w³adza prostowa³a krêgos³upy polityczne swego ludu przed maj¹cymi siê odbyæ wyborami. Ale na tym nie koniec. Aresztowani i pó�niej
wypuszczeni musz¹ siê zg³aszaæ na dalsze przes³uchania do tutejszego Urzêdu Bezpieczeñstwa. Kiedy przekraczaj¹ próg wadowic-
kiego urzêdu na pod³odze, za progiem, zamiast wycieraczki, le¿y powiatowy sztandar Polskiego Stronnictwa Ludowego z wizerunkiem
matki Bo¿ej Królowej Polski z jednej strony i or³em w koronie z drugiej � �Buty wycieraæ� -  krzyczy ubek! Wiêc wycierali ci biedni ch³opi
te buty w ten swój sztandar - w tê swoj¹ �wiêto�æ, gdy¿ nie chcieli, aby im na powrót ¿ebra ³amano.

Czy szanujemy pamiêæ o tamtych dniach? Wielu z nas, mimo ponawianych zaproszeñ nigdy nie uczestniczy³o w �wiêcie
Ludowym. �wiêcie, które przywo³uje i sk³ada ho³d równie¿ tamtym tragicznym czasom.

Proszê Wysokiej Rady, dobiega koñca nasza wspólna praca w Radzie Powiatu. Na pewno ka¿dy z nas próbuje w ten czy inny
sposób, czasem nawet bezwiednie rozliczyæ siê z tej pracy przede wszystkim z samym sob¹, z w³asnym sumieniem i tym rozliczeniem
chcê siê podzieliæ po czê�ci z otoczeniem. Pewnie, ¿e mo¿emy siê pochwaliæ kilometrami zmodernizowanych dróg,, zbudowanych
chodników czy te¿ dobrym sprawowaniem jakby powierzonego nam z mocy prawa nadzoru w³a�cicielskiego nad wieloma lokalnymi
instytucjami publicznymi, z których to sk³ada siê nasze pañstwo powiatowe.

Ale pytanie rodzi siê inne: Czy byli�my do koñca zintegrowani? Czy wzajemnie sobie ufali�my? Koñcz¹ca siê historia bie¿¹cej
kadencji tej naszej rady dowodzi, ¿e nie. Ju¿ na pierwszej sesji co� miêdzy nami pêk³o i to pêkniêcie nie zabli�ni³o siê nigdy. W bie¿¹cym
roku i to z wiêksz¹ si³¹ pêk³o ponownie. Jak¿e wiêc staramy siê wype³niæ testament naszego wielkiego rodaka Jana Paw³a II, który przed
dwudziestu kilku laty z Wybrze¿a  wo³a³ do nas � wo³a³ do nas jako do cz³onków "Solidarno�ci" -  "Przeto proszê was, aby�cie starali
siê byæ jedno. To znaczy jeden z drugim a nigdy jeden przeciw drugiemu".

Rado Ziemi Wadowickiej! Rado Ziemi Papie¿a Polaka!
W czasie czteroletniej kadencji tylko raz w okresie bo¿onarodzeniowym staæ nas by³o na gest pojednania, na prze³amanie siê op³atkiem.
Dlaczego niektórzy radni na to prze³amanie nie przyszli? Dlaczego niektórzy pouciekali? Dlaczego nie staæ nas by³o na wspólne
od�piewanie kolêdy - kolêdy, których �piewanie nasz �wiêtej pamiêci Wielki Rodak Jan Pawe³ II tak bardzo uwielbia³.

Szanowni Pañstwo!
Czy¿by dla naszej niezgody przyk³ad szed³ �z góry�? Jak¿e to jest w naszym pañstwie, ¿e dwie g³ówne si³y polityczne wyros³e z pnia

�Solidarno�ci� trwaj¹ w dziwnym niezrozumia³ym dla mnie
i chyba dla wiêkszo�ci spo³eczeñstwa ¿elaznym u�cisku
walki i nienawi�ci � walki podsycanej przez wszechw³ad-
ne media � media, które potrafi¹ wynie�æ cz³owieka lub
bezkarnie zniszczyæ jego godno�æ.

Kto wiêc jest sprawc¹ i wodzirejem gier politycznych i
uk³adanek w naszym powiecie? Kto poci¹ga za sznurki?
Bardziej ode mnie do�wiadczeni radni wskazuj¹ tak¹ oso-
bê. Ja jednak nie wypowiem tego nazwiska. Choæ rzecz
jest bardzo czytelna, niech jednak pozostanie w sferze
domys³ów.

 Na koniec dziêkujê wszystkim, z którymi przysz³o mi
pracowaæ i wspó³pracowaæ w Radzie Powiatu Wadowic-
kiego. Przepraszam, je�li kogokolwiek w zwi¹zku z t¹ dzia-
³alno�ci¹ obrazi³em lub skrzywdzi³em, ale nie z³e dzia³anie
by³o moim zamiarem.

Radny Powiatu Wadowickiego
Józef Fra�

8 listopada 2010r

Niniejszym dziêkujê wszystkim, którzy w ostatnich
wyborach samorz¹dowych zaufali mi wybieraj¹c mnie radnym

powiatu wadowickiego.
Niech zbli¿aj¹ce siê �wiêta Bo¿ego Narodzenia bêd¹

dla nas czasem rado�ci, mi³o�ci i ciep³a rodzinnego.
Bo¿a Dziecino prosimy

o zdrowie i pokój w�ród ludzi
na kolejny 2011 rok, ucz nas
stale pokory i mi³o�ci oraz

b³ogos³aw naszym publicznym
i osobistym zamierzeniom.

Z ludowym pozdrowieniem
i najlepszymi ¿yczeniami

Józef Fra�



8 Wie�ci z Gminy Wieprz   GRUDZIEÑ 2010

REGULAMIN

Przegl¹d odbêdzie siê dnia 12 stycznia (�roda) 2011 r. o godzinie 10:00
w Gminnym O�rodku Kultury w Wieprzu 217A � tel. 33-8755216

PROGRAM PRZEGL¥DU                                    KATEGORIE WIEKOWE
- Przedszkola 10.00                                               I. przedszkolaki
- Szko³y Podstawowe 11.00                                II. szko³y podstawowe (klasy I-III)
- Gimnazja 12.00                                                   III. szko³y podstawowe (IV-VI)
                                                                                  IV. gimnazja
Przegl¹d jest imprez¹ otwart¹, adresowan¹ do przedszkolaków, uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów. Zg³osze-
nia w ka¿dej kategorii wiekowej do 3 osób z placówki.

1.Uczestnicy soli�ci przygotowuj¹ jedn¹ kolêdê lub pastora³kê (3 do 5 zwrotek) Utwory mog¹ byæ wykonywane
a`capella, z akompaniamentem na w³asnych instrumentach, b¹d� z wykorzystaniem przygotowanego podk³adu
muzycznego. Organizatorzy zapewniaj¹ nag³o�nienie.

2. Wype³nion¹ kartê zg³oszenia nale¿y przes³aæ do 5 stycznia 2011 roku na adres organizatora przegl¹du. Nade-
s³anie podpisanej karty zg³oszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

3. Oceny prezentacji dokona jury powo³ane przez organizatora.
 Ocenie podlegaæ bêdzie:
- dobór repertuaru � tematyki zgodnej z repertuarem przegl¹du
- aran¿acja i interpretacja
- muzykalno�æ i warunki g³osowe wykonawców
- pomys³owo�æ i oryginalno�æ uczestników wyra¿aj¹ca siê w przygotowanych przez nich strojach oraz rekwizytach
wykorzystanych podczas wystêpu.

4. Jury powo³ane przez organizatorów wyró¿ni najlepszych. Decyzje jury s¹ ostateczne i niepodwa¿alne. Wyró¿nieni
soli�ci otrzymaj¹ dyplomy i nagrody oraz bêd¹ mieli okazjê zaprezentowaæ siê na koncercie finalistów dnia 16
stycznia 2011 o godzinie 16.00 w GOK Wieprz.

5. Dojazd uczestników na koszt w³asny

6. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

GMINNY
PRZEGL¥D

KOLÊD
I PASTORA£EK

GMINNY O�RODEK KULTURY W WIEPRZU
WIEJSKI DOM KULTURY

WE FRYDRYCHOWICACH

ZAPRASZAJ¥ NA

X GMINNY PRZEGL¥D
GRUP KOLÊDNICZYCH

I OBRZÊDOWYCH

SOBOTA 15 STYCZNIA 2011
GODZINA 10:00

W SALI WDK WE FRYDRYCHOWICACH
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27 pa�dziernika 2010 w sali widowiskowej GOK
Wieprz odby³ siê niecodzienny jubileusz. 50- i 60 - lecie par
ma³¿eñskich. Na spotkanie poza jubilatami przyby³y ich ro-
dziny. W serdecznej atmosferze wspólnie odebrano me-
dale okoliczno�ciowe, od�piewano 100 lat i wspominano
wydarzenia z przesz³o�ci.

JUBILEUSZ 60-LECIA
PAR MA£¯EÑSKICH:

Jubileusz par ma³¿eñskich

Rozalia i Alojzy Harañczyk z Frydrychowic
Genowefa i Marian Joñczy z Wieprza

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Informuje siê mieszkañców, ¿e na terenie so³ectw osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg, w tym za podjêcie decyzji o
wyje�dzie firmy od�nie¿aj¹cej w teren, s¹ SO£TYSI:

Wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych:
So³ectwo Nidek
Nidek �Nidek 54, 34-122 Wieprz Tel. 608-575-642 
So³ectwo Przybradz
Koparion
�  34-108 Frydrychowice 278
tel. 666-249-564  
So³ectwo Wieprz
Plon
� 34-122 Wieprz 230
tel.  33 875 51 95 
So³ectwo Giera³towice i Gieral-
towiczki
Protech
� 34-122 Giera³towice 118
tel. 506-172-573        
So³ectwo Frydrychowice
Kó³ko Rolnicze
� 34-108 Frydrychowice
Tel. 33 879 57 95

GMINNY O�RODEK KULTURY W WIEPRZU
 WIEJSKI DOM KULTURY W GIERA£TOWICACH

ZAPRASZAJ¥ NA

VIII GMINNY
PRZEGL¥D ZESPO£ÓW JASE£KOWYCH

22 STYCZNIA 2011
SOBOTA

GODZINA 10:00
SALA WDK GIERA£TOWICE
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W³adys³awa i Stanis³aw Czechowscy z Wieprza
Genowefa i Józef Herma z Wieprza
Maria i W³adys³aw Herma z Wieprza

W³adys³awa i Alojzy Kasperek z Wieprza
Helena i Józef Kamiñscy z Przybradza
Wanda i Stanis³aw Kasperek z Giera³towic

Matylda i Stanis³aw Kocemba z Wieprza
Rozalia i W³adys³aw Maciejczyk z Frydrychowic
Stefania i Jan Marczyñscy z Wieprza

JUBILEUSZ 50-LECIA PAR MA£¯EÑSKICH:

Genowefa i Stanis³aw Matusiak z Nidku
Anna i Antoni Migda³ek z Wieprza

Jadwiga i Karol Ogieg³o z Frydrychowic

Bernadetta i Stanis³aw Piwowarscy z Giera³towic
Antonina i Antoni Rupik z Wieprza

Anastazja i Fryderyk Skrzypiec z Wieprza

Halina i Mieczys³aw Sordyl z Wieprza
Józefa i Zdzis³aw Wróbel z Wieprza

Teresa i Tadeusz ¯abiñscy z Wieprza
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Oprócz jubilatów obecnych na imprezie, jubileusz obcho-
dzili:
W³adys³awa i Bronis³aw Buda z Frydrychowic,
Teresa i Jan Hojny z Frydrychowic,
Katarzyna i Mieczys³aw Siwek z Nidku.

Nie oby³o siê bez akcentu lirycznego. Tylko pie�ñ i poezja
potrafi oddaæ wszystkie stany duszy. Pan Jerzy Joñczy jako
syn a zarazem poeta zadeklamowa³ swój wiersz pod tytu-
³em �Uczucie� który poni¿ej publikujemy.

UCZUCIE
moja mi³o�æ silniejsza ni¿ ból
moja mi³o�æ pewniejsza ni¿ �mieræ
to te s³owa codziennie powtarzane
g³o�no po cichu i w duchu
wszystkie marzenia czekaj¹ce
w zwartym szyku do spe³nienia
to zdarzenia które powracaj¹
nawet po wielu latach
jako co� naprawdê piêknego
moja mi³o�æ to te¿ ³zy
nie zawsze z wielkiego szczê�cia
to czasami najdziwniejsze kompromisy
a zw³aszcza umiejêtno�æ wybaczania
powracaj¹ce zrywy namiêtno�ci
w dni powszechne i od �wiêta
drobny gest i u�miech na twarzy
wy³apanie tego b³ysku w oczach
który siê pojawi³ pierwszy raz
kiedy spotkali�my siê ol�nieni sob¹
po którym nasze serca zawrza³y
i� p³onê³y czasami siê tylko tli³y
ale trzeba by³o szybko znale�æ
takie drwa umiejêtnie do³o¿yæ
by p³omyk ¿arzy³ siê jeszcze
przez wiele lat i d³u¿ej
bo na tym polega prawdziwe
ma³¿eñskie uczucie                                       Wieprz 27.10.2010

Poezja okre�lana bywa jako g³os serca. Okazja jubileuszu
par ma³¿eñskich sprzyja wszystkim pozytywnym uczuciom
jak mi³o�æ, zaufanie, zdolno�æ do po�wiêceñ i empatii. W
tych klimatach s¹ napisane inne wiersze pana Jerzego.

NIEUB£AGALNY
czas pojêcie wzglêdne
dla niektórych niebyt
którego ci¹gle brakuje
za którym wielu goni
ale w pewnym okresie ¿ycia
dodajemy go by dorównaæ
do pe³noletnio�ci i dalej
do niewyobra¿alnej doros³o�ci
pewnikiem jest i to
bez niego nic dos³ownie

nie jest mo¿liwe
od poczêcia do
piêknego narodzenia
kiedy jest siê uczniem
chêtnie by go odejmowano
by skróciæ lekcje
a w wieku sêdziwym
najszczerzej by siê go
odejmowa³o by wróciæ
do m³odo�ci do rado�ci
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I tak siê jako� sta³o, gdy
now¹ Polskê powojenn¹

wiêkszo�æ rodaków mimo woli
jako� dziwnie skot³owa³o bo nowi
dostojnicy pañstwowi na mocy

"jakich�" dekretów robili przesiedlenia
czê�æ narodu w my�l nowej
idei sama zaczê³a zasiedlaæ

wymieszali siê ci ze wschodu
zachodu kresów i centrali

w taki oto nowy powojenny sposób
now¹ rzeczywisto�æ budowali

ziemi ci u nas dostatek
wszyscy tak g³o�no mówili

a wiêc brali gar�ciami w silne
m³ode d³onie to co kraj zyska³

po latach wiekach nazwane szumnie
ziemiami odzyskanymi piastowskimi

nikt nie ¿a³owa³ w³asnych si³
by dla dobra kraju i swojego

pomna¿aæ to co zasiane w ziemi
czêsto ponad si³y swoje i innych
produkowali p³ody rolne ró¿ne

a raczej te na które tamte ziemie
pozwala³y ze wzglêdu na klasê

ale opowiem wam w jaki oto sposób
jeden produkt rolny najs³odszy

os³odzi³ drogê wówczas m³odym
ludziom by³ to zwyczajny burak�tyle

¿e cukrowy �zalotna Gienia ze swoim tat¹
filuterny Marian z mam¹

przywie�li na wozach raczej
¿ela�niakach to co dziêki

ciê¿kiej pracy na najlepszej
ziemi z tych jak¹ mieli

do cukrowni dostarczyli s³odkie
bia³e buraki i mimo ich woli
w oczach i sercach co�

zaiskrzy³o pos³odzi³o a resztê
nie muszê kontynuowaæ .......
ju¿ albo dopiero 60 lat temu

wst¹pili w zwi¹zek ma³¿eñski
na pocz¹tku Marian pracowa³

w wa³brzyskim browarze
brzuszek rós³ byli piêkni i m³odzi
wtedy wszyscy hektary kochali

pokochali i oni w Pogorzle....
eh! kurde tamte czasy

dzieci a jak¿e w m³odym rozwojowym
ma³¿eñstwie by³y bo jak¿e by inaczej

i co by ludzie powiedzieli bo
co to za rodzina bez nich

dwóch ró¿nych synów Jerzego Ryszarda
objê³y dwie siostrzyczki najstarsza

Bogda najm³odsza Alicja
dorastali przekomarzali siê czasami

sprzeczali te¿ a nawet nie raz
mocniej szturchali jak to w rodzinie ...
ale o ciê¿kiej pracy raczej nie mogli

czêsto zapomnieæ no có¿ takie czasy
a mo¿e i dobrze poznali ju¿ w m³odym

wieku te miody i smaki
dzisiaj ka¿dy z nich ma swój
dom dzieci no i jako� tam leci

wszystkie zamieszka³y w Ma³opolsce
kontakt miêdzy sob¹ równie¿ rodzicami

maj¹ tak czêsto jak czas pozwala
w dzisiejszym zabieganym �wiecie

normalnie jak w rodzinie bywaj¹
s³owne przepychanki powiedzmy

po to by by³a mo¿liwo�æ ponownego
zbli¿ania pojednania wybaczania
tak latka biegn¹ czas przebiega

gdzie� obok nas
Marian i Gienia na pewno zauwa¿yli

stali siê dziadkami pradziadkami

a ch³opcy ba mê¿czy�ni
szybciutko doro�lej¹ mê¿niej¹

dziewczyny p¹czkowiej¹ i kwitn¹
chocia¿ wszyscy z g³owami w chmurach
chodz¹ twardo po ziemi by przepychaæ

t¹ i tamt¹ biedê dla wspólnego dobra
wa¿ne by z humorem do przodu

tak jak kiedy� ich dziadkowie
obecni tu Marian i Genowefa
bo te wysi³ki dopiero po latach

l�ni¹ jak szabla u³añska w s³oñcu
wtedy mo¿na powiedzieæ
my zrobili�my wszystko co

mogli�my ile si³ pieniêdzy starczy³o
teraz wy budujcie swoje nowe dzie³o
a my jak Pan Bóg pozwoli i zdrowie
bêdziemy siê bacznie przygl¹daæ

cieszyæ razem z wami z sukcesów
w takiej czy innej formie mówi¹ to

sprzed 60-laty Pañstwo M³odzi
ten oto Marian Joñczy i ówczesna

panna Genowefa Rokita
A.D. Wieprz 14.02.2010

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy
Wieprz, Rada Gminy Wieprz, Urz¹d Stanu
Cywilnego, Gminny O�rodek Kultury. Elementy
artystyczne zapewni³ chór �Jarzêbina� i ze-
spó³ �Ósme Niebo�.

W³adze Gminy Wieprz reprezentowa³ pan
przewodnicz¹cy Stanis³aw Wysogl¹d, pani
wójt Ma³gorzata Chrapek. Redakcja pragnie
serdecznie podziêkowaæ panu Jerzemu
Joñczemu za udostêpnienie swojej poezji.

Red.

BALLADA O GIENI I MARIANIE
- RODZICOM W 60 ROCZNICÊ �LUBU



1 3Wie�ci z Gminy Wieprz   GRUDZIEÑ 2010

Zapachnia³o cho-
ink¹ i potrawami wigilijnymi
na kolejnym Konkursie Po-
traw Regionalnych.
Ju¿ po raz XI Konkurs Po-
traw Wigilijnych zgromadzi³
na wieczerzy wigili jnej
wszystkie gospodynie i za-
proszonych go�ci w jednym
dniu. Jak zawsze, zanim w
naszych domach zrobi siê
�wi¹tecznie, Stowarzysze-
nie Gospodyñ Wiejskich w
Andrychowie wprowadza
nas w zwyczaj i tradycjê prze-
¿ywania �wi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia.

W tym roku impreza
mia³a miejsce w Parku �
Hotelu  £ysoñ w Inwa³dzie 4
grudnia. O godzinie 16.00
wszyscy zamilkli, by poczuæ
siê jak na prawdziwej wie-
czerzy. Jak zawsze prowa-
dz¹ca spotkanie prezes
Stowarzyszenia Gospodyñ
Wiejskich - Czes³awa Wo-
jewodzic  niejednokrotnie
wspomina³a, ¿e najwa¿niej-
sza jest tradycja i ¿e to w³a-
�nie wszystkie gospodynie
w swych domach j¹ pielê-
gnuj¹. Ksi¹dz po modlitwie
zaapelowa³ o dobro i pojed-
nanie ,spojrzenie na ludzi
wokó³ nas.

Na tegorocznych

STÓ£ WIGILIJNY 2010
sto³ach wigilijnych tradycja
przeplata³a siê z nowocze-
sno�ci¹, rodzinna atmosfe-
ra -  ³¹czy³a siê z niepowta-
rzalnym smakiem lokalnych
potraw, domowych wypie-
ków, które ka¿da z gospo-
dyñ w³a�nie na ten wieczór
przygotowuje dla uczestni-
ków wigilijnej wieczerzy. Po
raz kolejny dziewiêtna�cie
Kó³ wnios³o ciep³o , smak i
piêkno w swych dekora-
cjach i przez bycie razem.
Chór z Zagórnika swymi ko-
lêdami wprowadza³ wszyst-
kich w magiczny czas dobra
, spokoju.

Tradycyjnie ocenia-
no sto³y wigilijne , stroiki ,
nalewki. Nowo�ciom podle-
gaj¹c¹ ocenie by³y kartki
�wi¹teczne zrobione w³a-
snorêcznie przez panie  i
placki z logo Ma³opol-
ski - nie lada trudno�æ!

Z naszej gminy,
jak co roku, wszystkie
Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich wziê³y udzia³ w
konkursie i mamy siê
czym pochwaliæ. W kon-
kursie na �wi¹teczny
stroik KGW Giera³to-
wiczki zdoby³o II miej-
sce. Placek z KGW Fry-
drychowice zdoby³ I

miejsce, a II

KGW FRYDRYCHOWICE
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miejsce zdoby³o ciasto z KGW Nidek.
Kartka �wi¹teczna Z KGW Fry-

drychowice zajê³a III miejsce. �Nalew-
ka kapitañska� by³a jedn¹ z najlepszych
i KGW Giera³towiczki otrzyma³o za ni¹
III miejsce. Jednak prawdziwe sukce-
sy naszych pañ widaæ by³o w werdykcie
jury sto³ów Wigilijnych. III miejsce przy-
pad³o KGW Frydrychowice, I miejsce
otrzyma³o KGW Giera³towiczki a za-
szczytne Grand Prix IX Konkursu Po-
traw Regionalnych "Stó³ Wigilijny" otrzy-
ma³o KGW Nidek.
Sukcesy naszych pañ �wiadcz¹ o do-
brym smaku, zdolno�ciach i o tym, ¿e
naprawdê mamy siê czym pochwaliæ
w okolicy, a jak pokaza³a impreza, na-
wet w ca³ej Ma³opolsce. Kto� powie �co za sztuka zrobiæ
kartkê, stroik czy przygotowaæ stó³ � mo¿e ¿adna, ale w³o-
¿yæ w nie serce, to tylko gospodynie potrafi¹. Cieszmy siê
tym, co posiadamy , a posiadamy niema³o, co udowodni³
po raz Kolejny ten piêkny konkurs!

Agnieszka Jakubowska

KGW GIERATOWICEKGW GIERATOWICZKIKGW PRZYBRADZ

KGW WIEPRZ

KGW NIDEK
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X FESTIWAL ARTYSTYCZNY �TALENTY 2010�
 ELIMINACJE GMINNE

Eliminacje dla gminy Wieprz do Festiwalu Artystycznego �Talenty 2010� odby³y siê 21 pa�dziernika 2010 r. w
Gminnym O�rodku Kultury w Wieprzu. W eliminacjach udzia³ wziê³o 94 uczestników ze szkó³ podstawowych, gimnazjów,
placówek kultury w czterech grupach wiekowych oraz 7 kategoriach artystycznych. Nades³ane prace oraz wystêpy sce-
niczne ocenia³o jury. Do eliminacji gminnych przyst¹pili:

WOKAL 18 zg³oszeñ
I grupa wiekowa:
Zuzanna Szczelina � ZSP Giera³towice
Aneta Mizera- GOK Wieprz
Karolina Turek- GOK Wieprz
II grupa wiekowa:
Dawid Wilk- ZSP Przybradz
Daria P³onka- ZSP Frydrychowice
Micha³ Æwiertnia- ZSP2 Wieprz
Iwona Szki³¹d� � GOK Wieprz
Kamila Gurdek- GOK Wieprz
Paulina Czuba³a-ZSP Nidek
Paulina Dró¿nik- ZSP Nidek
Kamila Szemik- ZSP Nidek
III grupa wiekowa:
Dominika Niemiec- ZSP Przybradz
Magdalena Dziubany- ZSP Frydrychowice
Aldona Pytel- ZSP Frydrychowice
Paulina Fra�- ZSP2 Wieprz
Paulina Orlicka- ZSP2 Wieprz
Monika Pieczarka � GOK Wieprz
Anna Pu³ka- ZSP Nidek

TANIEC 8 zg³oszeñ
I grupa wiekowa:
Nikola £ubik- ZSP Przybradz
II grupa wiekowa:
Klaudia Mrzyg³ód WDK Giera³towice
Sandra Piernik WDK Giera³towice
Natalia Cie�lik WDK Giera³towice
III grupa wiekowa:
Karina Broñka- ZSP2 Wieprz
Sylwia Stachera- WDK Giera³towice
Anna Mazgaj � GOK Wieprz
Agnieszka Migda³ek � GOK Wieprz

LITERATURA 12 zg³oszeñ
I grupa wiekowa:
Maria Wojewodzic �ZSP Giera³towice
II grupa wiekowa:
Aleksandra Wróbel- ZSP Przybradz
Anna Brusik - WDK Frydrychowice
III grupa wiekowa:
Karolina Szczerbik - ZSP Przybradz
Klaudia £opata-ZSP Przybradz
Dominika Niemiec-ZSP Przybradz

Izabela Niemczyk- ZSP Frydrychowice
Kinga Rokowska- ZSP Frydrychowice
Aleksandra Kocemba- ZSP2 Wieprz
Karina Broñka- ZSP2 Wieprz
Julia Mazgaj- ZSP2 Wieprz
Daria Grzywa � ZSP Przybradz

FOTOGRAFIA 4 zg³oszenia
III grupa wiekowa:
Klaudia £opata � ZSP Przybradz
Tadeusz Szatan � ZSP Frydrychowice
Patrycja Fr¹czek � ZSP2 Wieprz
Julia Mazgaj- ZSP2 Wieprz

FILM 2 zg³oszenia
II grupa wiekowa:
Emilia Ga³ysz � GOK Wieprz
III grupa wiekowa:
Filip Ga³ysz � GOK Wieprz

TEATR 15 zg³oszeñ
I grupa wiekowa:
Beata Wróbel- ZSP Frydrychowice
Rados³aw Wysogl¹d - ZSP Frydrychowice
Jakub £opata- ZSP Przybradz
Anna Jerdanek � ZSP Przybradz
Magdalena �ciera- ZSP Przybradz
Agata Mejza- ZSP Giera³towice
Jakub Lipnicki � ZSP Giera³towice
Zuzanna Szczelina � ZSP Giera³towice
II grupa wiekowa:
Magdalena Warmuz- ZSP Przybradz
Micha³ Æwiertnia- ZSP2 Wieprz
Alicja P³onka � ZSP2 Wieprz
III grupa wiekowa;
Aleksandra Kocemba- ZSP2 Wieprz
Karina Broñka- ZSP2 Wieprz
Ugo Giordano-ZSP2 Wieprz
Julia Mazgaj-ZSP2 Wieprz

PLASTYKA 35 zg³oszeñ
I grupa wiekowa:
Nikola £ubik- ZSP Przybradz
Magdalena �ciera- ZSP Przybradz-
Gabriela Sowiñska � ZSP Przybradz
Piotr Go�dziewicz �ZSP Giera³towice

Karol Odrobina- ZSP Giera³towice
Zuzanna Szczelina � ZSP Giera³towice
Franciszek Szczelina � ZSP Giera³towice
Paulina Lipowska- ZSP Giera³towice
Izabela Górkiewicz- ZSP Giera³towice
Maria Wojewodzic- ZSP Giera³towice
Justyna Jordan � ZSP Frydrychowice
Iwona Rokowska� ZSP Frydrychowice
Marcelina Piegza� ZSP Frydrychowice
Dominika Sopicka� ZSP Frydrychowice
Mariola Klêczar� ZSP Frydrychowice
Nikoletta Hojny� ZSP Frydrychowice
Gabriela Orkisz� ZSP Frydrychowice
Ma³gorzata Chrapek� ZSP Frydrychowi-
ce
Paulina Nikliborc� ZSP Frydrychowice c
Emilia Wojtas� ZSP Frydrychowice
II grupa wiekowa:
Julia Polak � ZSP Frydrychowice
Ewelina Zajda � ZSP Frydrychowice
Gabriela Kosek- ZSP2 Wieprz
Justyna Forytarz- ZSP Nidek
Magdalena Miku³a- ZSP Nidek
Aleksandra Górkiewicz- ZSP Nidek
Julia Kobielus- ZSP Nidek
III grupa wiekowa:
Szymon Zajda � ZSP Frydrychowice
Krzysztof Nowak � ZSP Frydrychowice
Dominika Niemiec � ZSP Przybradz
Tadeusz Szatan � ZSP Frydrychowice
Karolina Szczerbik � ZSP Przybradz
Damian W³och � ZSP Przybradz
Agnieszka Kosek- ZSP2 Wieprz
IV grupa wiekowa:
Magdalena Fierdonek
� WDK Frydrychowice
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Eliminacje powiatowe w Wadowicach no-
minowa³y poni¿ej wymienionych artystów;
W kategorii teatr: Zuzannê Szczelinê z ZSP
Giera³towice i Rados³awa Wysogl¹da z
ZSP Frydrychowice
W kategorii plastyka: Franciszka Szczelinê
� ZSP Giera³towice
W kategorii foto-
grafia nomina-
cjê otrzyma³a:
Pamela Gur-
dek, która po-
chodzi z so³ec-
twa Wieprz, ale
wys ta r towa ³a
pod patronatem
Liceum z Andry-
chowa.

GOK
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Nastêpnym elementem przegl¹du TALENTY 2010 by³o wrê-
czenie nominacji, które umo¿liwi¹ przej�cie do etapu powia-
towego konkursu w Wadowicach.
Wrêczenie nominacji oraz koncert laureatów odby³y siê w
czwartek  4.11.2010 o godzinie 14:00 w sali widowiskowej
Gminnego O�rodka Kultury w Wieprzu. W sumie przyznano
31 nominacji.

NOMINACJE TALENTY 2010

WOKAL
- II grupa wiekowa:
Kamila Gurdek- GOK Wieprz
Kamila Szemik- ZSP Nidek
- III grupa wiekowa:
Monika Pieczarka � GOK Wieprz
Anna Pu³ka- ZSP Nidek

TANIEC
- II grupa wiekowa:
Klaudia Mrzyg³ód - WDK Giera³towice
Natalia Cie�lik - WDK Giera³towice
- III grupa wiekowa:
Karina Broñka- ZSP2 Wieprz
Sylwia Stachera- WDK Giera³towice
Anna Mazgaj � GOK Wieprz

LITERATURA
- II grupa wiekowa:
Aleksandra Wróbel- ZSP
Przybradz
Anna Brusik- WDK Frydrycho-
wice
- III grupa wiekowa:
Karolina Szczerbik-ZSP
Przybradz
Kinga Rokowska- ZSP Frydry-
chowice
Julia Mazgaj- ZSP2 Wieprz

FILM
- II grupa wiekowa:
Emilia Ga³ysz � GOK Wieprz
- III grupa wiekowa:
Filip Ga³ysz � GOK Wieprz

TEATR
- I grupa wiekowa:
Rados³aw Wysogl¹d - ZSP
Frydrychowice
Magdalena �ciera- ZSP
Przybradz
Zuzanna Szczelina � ZSP
Giera³towice
- II grupa wiekowa:
Alicja P³onka � ZSP2 Wieprz
- III grupa wiekowa;
Karina Broñka- ZSP2
Wieprz
Ugo Giordano-ZSP2
Wieprz

PLASTYKA
- I grupa wiekowa:
Franciszek Szczelina �
ZSP Giera³towice
Maria Wojewodzic- ZSP
Giera³towice
Gabriela Orkisz� ZSP
Frydrychowice
- II grupa wiekowa:
Justyna Forytarz- ZSP
Nidek

- III grupa wiekowa:
Krzysztof Nowak �
ZSP Frydrychowice
Karolina Szczerbik �
ZSP Przybradz
Damian W³och � ZSP Przybradz
- IV grupa wiekowa:
Magdalena Fierdonek� WDK
Frydrychowice

FOTOGRAFIA
- III grupa wiekowa:
Klaudia £opata �
ZSP Przybradz
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Pan Adam Dec zmar³
w wieku 76 lat. Mieszkañ-
com gminy Wieprz zawsze
kojarzyæ siê bêdzie z Chó-
rem Frydrychowice, który
prowadzi³ przez szereg lat.
By³ nauczycielem muzyki,
poet¹, twórc¹ miejscowej

kapeli i wspó³autorem hymnu miasta: "Moje miasto Wa-
dowice".
Pan Adam Dec od lipca 2004 roku przez 6 lat prowadzi³
Chór Frydrychowice z Wiejskiego Domu Kultury w tym
w³a�nie so³ectwie. Wytrwa³a praca ca³ego zespo³u do-
prowadzi³a do powstania wspania³ego repertuaru mu-
zycznego w profesjonalnym i oryginalnym wykonaniu. Chór
uczestniczy³ w ponad 160 wystêpach, wszêdzie zyskuj¹c
uznanie. Mieszkañcy gminy zapamiêtali go jako pogod-
nego i skupionego muzyka, który z wirtuozeri¹ gra³ na
akordeonie. Zawsze pe³nego wewnêtrznego ciep³a prze-
pe³nionego mi³o�ci¹ do pracy. Rodzina dla niego stawia-
na zawsze na pierwszym miejscy dawa³a mu wsparcie i
natchnienie do twórczo�ci. Niezwyk³o�ci i oryginalno�ci
�Chórowi Frydrychowice� dawa³y w³a�nie  jego utwory,
które jeszcze przez pokolenia bêd¹ m¹dro�ci¹  i czym�,
do czego bêdziemy wracaæ.
Pan Adam Dec pochodzi³ z Kujaw. W Wadowicach za-
mieszka³ w 1978 roku. Obj¹³ wówczas stanowisko in-
struktora muzyki w Wadowickim Domu Kultury. By³ te¿
nauczycielem w Witanowicach, a w wolnych chwilach
æwiczy³ w za³o¿onej przez siebie kapeli podwórkowej "Wa-
dowickie Ch³opaki". Wyda³ tak¿e �piewnik ze swoimi pio-
senkami. Najbardziej znanym utworem w jego dorobku
pozostaje pie�ñ "Moje miasto Wadowice", któr¹ skom-

Nie ma ju¿ w�ród nas dyrygenta
Chóru Frydrychowice
- pana Adama Deca.

ponowa³ w 1986 roku wspólnie z 14-letnim wówczas Paw-
³em Jaroszem. Sta³a siê ona popularna w czerwcu 1999
roku podczas pielgrzymki Jana Paw³a II do Wadowic. "Moje
miasto Wadowice" to pie�ñ uwa¿ana obecnie za hymn
rodzinnego miasta Karola Wojty³y, gdy¿ codziennie o 13.00
rozbrzmiewa z wie¿y bazyliki przy wadowickim rynku.
Muzyka nie by³a jedyn¹ pasj¹ pana Adama. Przez wiele lat
pisa³ wiersze. Tematami jego poezji by³o ¿ycie wype³nio-
ne zarówno troskami jak i rado�ci¹.  Wyda³ tomik poezji
pt. "Prawda ¿ycia".
Wiele utworów tchnie spokojem i osi¹gniêciem szczê-
�cia:

Ka¿dy dzieñ jest dla mnie wielk¹ rado�ci¹
Ka¿dy dzieñ spe³nionym marzeniem
Witam go z wiar¹, nadziej¹, mi³o�ci¹
Napawam siê ka¿dym jego tchnieniem

Cieszy mnie ka¿dy ranek, kiedy znów mnie budzi
i ka¿da pora roku- jesieñ, zima, lato...
Jestem szczê�liwy, bo jestem w�ród ludzi
I Tobie, Bo¿e, dziêkujê za to!

(...)�¯yæ dla siebie to nie sztuka
Wiêc potrzeby w ko³o szukaj
Bo kto sercem innym p³aci
Ten zyskuje, a nie traci"

Pan Adam Dec odszed³ z tego �wiata,  ale jego praca i
dorobek pozostanie w pamiêci i sercach wielu ludzi.

GOK

CENTRUM INTEGRACJI SPO£ECZNEJ Z SIEDZIB¥ W WIEPRZU
34-122 WIEPRZ 424, tel: 33 843 66 30

og³asza informacjê o rekrutacji uczestników do projektu:

UTWORZENIE I WSPARCIE DZIA£ALNO�CI CIS W WIEPRZU
Finansowanego ze �rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

do bran¿y: wikliniarskiej, komputerowej oraz grupy budowlano - remontowej,
która odbêdzie siê w styczniu 2011r.
Uczestnikami projektu mog¹ byæ osoby zamieszka³e na terenie powiatu wadowickiego:
- osoby d³ugotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- uzale¿nieni od alkoholu, po zakoñczeniu programu psychoterapii w zak³adzie lecznictwa odwykowego;
- bezdomni realizuj¹cy indywidualny program wychodzenia z bezdomno�ci, w rozumieniu przepisów o pomocy spo³ecznej;
- uzale¿nieni od narkotyków lub innych �rodków odurzaj¹cych, po zakoñczeniu programu terapeutycznego w zak³adzie opieki zdrowotnej;
- chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
- osoby zwalniane z zak³adów karnych, maj¹ce 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 zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych

Podania osób zainteresowanych prosimy sk³adaæ do 10 stycznia 2011r.
  w siedzibie Centrum Integracji Spo³ecznej � Wieprz 424
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14 pa�dziernika 2010 r. w Kom-
pleksie Us³ugowo- Gastronomicznym
�T£OCZNIA ZBIJAR� w Przybradzu uro-
czy�cie obchodzono Gminny Dzieñ
Edukacji Narodowej.
Tegoroczna uroczysto�æ licznie zgro-
madzi³a dyrektorów szkó³, nauczycieli
czynnych zawodowo, emerytów, pra-
cowników  obs³ugi ze wszystkich pla-
cówek gminy Wieprz.
W tym roku gospodarzami okoliczno-
�ciowego spotkania by³ ZSP w Przy-
bradzu.
W�ród zaproszonych go�ci byli:
wójt gminy � Ma³gorzata Chrapek,
przedstawiciel Kuratorium O�wiaty w
Wadowicach - Marek Pelczar,
przewodnicz¹cy Rady Gminy � Stani-
s³aw Wysogl¹d,
radny � Mieczys³aw ¯y³a,
so³tys Przybradza- Tadeusz Sordyl,
dyrektor Gminnego O�rodka Kultury w
Wieprzu � Stanis³aw Babiñski,
prezes Oddzia³u ZNP w
Wieprzu - Krzysztofa Woj-
taszek,
      -     przewodnicz¹ca
Rady Rodziców ZSP w Przy-
bradzu - Lidia Saferna.

Czê�æ artystyczn¹ wykonali
uczniowie z ZSP w Przybra-
dzu, przedstawiaj¹c spek-
takl muzyczny pt. ,,Królew-
na �nie¿ka i siedmiu kra-
snoludków�. Scenariusz

   Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej
powsta³ w oparciu
o ba�ñ braci Grimm
pod tym samym ty-
tu³em.
Dzieci w piêknych
kostiumach przenio-
s³y widzów w cu-
downy �wiat bajki ...
Ca³o�ci towarzyszy-
³a odpowiednio do-
brana muzyka, a
efekt �wietlny doda-
wa³ ca³emu przed-
stawieniu ciekawej
oprawy.
W drugiej czê�ci uroczysto�ci nie zabrak³o przemówieñ okoliczno�ciowych.
Serdeczne i ciep³e s³owa do wszystkich obchodz¹cych �wiêto Edukacji Narodo-
wej skierowali zaproszeni go�cie, dziêkuj¹c m.in. za du¿e zaanga¿owanie w
przekazywaniu m³odemu pokoleniu wiedzy i ciekawo�ci �wiata, za wysi³ek wk³a-
dany w kszta³cenie oraz kszta³towanie postaw m³odych ludzi.
Ca³a uroczysto�æ przebiega³a w mi³ej i sympatycznej atmosferze.

  Edyta Wi�niewska
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Stowarzyszenie Gospodyñ
Wiejskich 26 pa�dziernika
2010 roku, zorganizowa³o
swoje X Spotkanie Integra-
cyjne w Domu Weselnym
�Polonez� w Wieprzu.
Stowarzyszenie Gospodyñ
Wiejskich to nic innego jak
zorganizowana struktura
wielu Kó³ Gospodyñ Wiej-
skich. W gminie Wieprz to
jedna z najprê¿niej dzia³a-
j¹cych organizacji reprezen-
tuj¹cej wszystkie so³ectwa.
To w³a�nie panie z Frydry-
chowic, Giera³towic, Giera³-
towiczek, Nidku, Przybradza
i Wieprza uczestnicz¹ w im-
prezach Sto³u Wielkanocne-
go i Sto³u Wigilijnego, ser-
wuj¹c najsmaczniejsze i
najpiêkniej wygl¹daj¹ce

X Spotkanie Integracyjne �
Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich.

dania kuchni polskiej.
Stowarzyszenie ma wiele
dobrych pomys³ów, organi-
zuj¹c imprezy integracyjne,
promocyjne jak i edukacyj-
ne. Pozyskuje te¿ pieni¹dze
z projektów. Wszystkie osi¹-
gniêcia pañ bazuj¹ jednak
na systematycznej i czasem
ciê¿kiej pracy.
Celem spotkania integracyj-
nego w Wieprzu - poza kon-
tynuacj¹ przyja�ni pomiêdzy
paniami z 17 so³ectw z gmin
Wieprz, Andrychów i Osiek -
by³a promocja poszczegól-
nych so³ectw z baz¹ tury-
styczno-rekreacyjn¹. Dom
Weselny �Polonez� w Wie-
przu spe³ni³ idealnie rolê go-
spodarza imprezy. Nowo-
czesny budynek z piêknymi

dekoracjami oraz smaczne
jedzenie wprowadzi³y
wszystkich go�ci - w sumie
230 osób - w doskona³y na-
strój. W tej grupie, jak nale-
¿y siê spodziewaæ, domino-
wa³y panie. Z tym wi¹¿e siê
zabawna anegdota pani
prezes Czes³awy Wojewo-
dzic: �By³y ju¿ przypadki, ¿e
w ma³ym fiacie podró¿owa-
³o 8 osób. Teraz rekord zo-
sta³ pobity. W Polonezie
zmie�ci³o siê 170 gospo-
dyñ�.
Pani prezes Stowarzyszenia
Gospodyñ Wiejskich w kil-
ku s³owach przekaza³a idee
przy�wiecaj¹ce organizacji
pozarz¹dowej: �Cz³owiek
tak naprawdê nie ¿yje dla
siebie, lecz dla innych. Sto-

warzyszenie organizuj¹c
spotkania integracyjne po-
kazuje te¿ swoj¹ pracê i po-
znaje kulturê danego �ro-
dowiska oraz warunki pra-
cy danego Ko³a Gospodyñ
Wiejskich. Jest to równie¿
okazja do spotkania z w³a-
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dzami samorz¹dowymi oraz poznania siê nawzajem.
Uczymy siê od siebie nie tylko jak rozwi¹zywaæ sprawy
lokalne, ale i tego, jak dane �rodowisko prezentuje swój
dorobek. ¯ycie pokazuje � jak bardzo potrzebne s¹ takie
w³a�nie spotkania, gdzie ludzie gromadz¹ siê, by spotkaæ
siê i porozmawiaæ.�

Na spotkanie zaproszeni zostali go�cie:
Franciszek Szyd³owski - radny Sejmiku Ma³opolskiego
Zbigniew Mieszczak - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Wa-
dowickiego
Zofia Moskwik - wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu
Zbigniew Janosz - wicestarosta powiatu
Jolanta W¹s - cz³onek Zarz¹du Powiatu
Krzysztof Kubieñ - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Andry-
chowa
Jan Pietras - burmistrz Andrychowa
Stanis³aw Wysogl¹d - przewodnicz¹cy Rady Gminy Wieprz
Ma³gorzata Chrapek - wójt gminy Wieprz
Krystyna Dusik i radny Sobecki - przedstawiciele gminy
Osiek
 Jerzy Chylewski - MSH "Wizan"
Doradca klienta Banku Spó³dzielczego w Andrychowie
£ukasz Dziedzic - CKiW w Andrychowie
Stanis³aw Babiñski - GOK Wieprz
Radni z gmin Andrychów, Wieprz i Osiek
Jan Krupnik � honorowy cz³onek Stowarzyszenia
Katarzyna So³tys - Centrum Integracji Spo³ecznej
Fr¹czek W³adys³awa - firma konfekcyjna � DeMarco
El¿bieta i Jan Chwa³ek - gospodarze Domu Weselnego
�Polonez�

Sponsorami X Spotkania Integracyjnego byli :
Urz¹d Gminy Wieprz
MSH "WIZAN" w Andry-
chowie
Bank Spó³dzielczy w
Andrychowie
Stowarzyszenie Go-
spodyñ Wiejskich An-
drychów czê�ciowo
poprzez program �Ra-
zem powitajmy dzieñ�.
Gospodarze Domu
Weselnego �POLO-
NEZ"
Podczas spotkania in-
tegracyjnego mo¿na
by³o podziwiaæ wysta-
wê kwiatów z bibu³y
pani Zofii G¹siorek z
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Giera³towic oraz kolekcjê gorsetów krakowskich
w³asnorêcznie wyszywanych przez gospodynie
z Giera³towic. Zaproszonym go�ciom wrêczono
koszyczki wiklinowe - produkt Centrum Integra-
cji Spo³ecznej z Wieprza.

Imprezê wzbogaci³y wystêpy lokalnych ze-
spo³ów. Wyst¹pi³a Amatorska Orkiestra Dêta dzia-
³aj¹ca pod patronatem Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej i Gminnego O�rodka Kultury w Wieprzu,
na czele z instruktorem panem Eugeniuszem
Bajgrowiczem. Orkiestra istnieje od 1958 roku i
uczestniczy w uroczysto�ciach wiejskich, gmin-
nych i powiatowych. Co roku bierze udzia³ w kon-
cercie orkiestr dêtych w Wadowicach z okazji rocz-
nicy urodzin Papie¿a Jana Paw³a II. Nastêpnie
wyst¹pi³ Chór Jarzêbina dzia³aj¹cy od 14 lat, któ-
ry u�wietnia swoim �piewem uroczysto�ci wiej-
skie, gminne i ko�cielne. Chór uczestniczy w prze-
gl¹dach powiatowych i wojewódzkich zespo³ów
artystycznych. Zespó³ prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ
pod patronatem Gminnego O�rodka Kultury w
Wieprzu. Instruktorem jest pani Kazimiera Ba-
biñska-Pytel. Chór za�piewa³ (wraz z publiczno-
�ci¹ w przypadku niektórych bardziej znanych
utworów) wi¹zankê pie�ni ludowych. Na zakoñ-
czenie czê�ci muzycznej na scenie zaprezento-
wa³a siê grupa wokalna "Ósme Niebo" z instruk-
tor - pani¹ Jolant¹ W¹s. Tak¿e ten zespó³ wielo-
krotnie wystêpowa³ na festiwalach i zdobywa³ na-
grody i wyró¿nienia.

Niespodziank¹ spotkania integracyjnego

w Wieprzu by³a prezentacja mody. Firma pani
W³adys³awy Fr¹czek - DeMarco z Frydrychowic
przygotowa³a kolekcjê ubrañ damskich na jesieñ.
Modelkami by³y gospodynie z Frydrychowic i pani
prezes Stowarzyszenia. Pokaz mody by³ atrakcj¹,
która wzbudzi³a aplauz wszystkich uczestników
spotkania. Wiêcej szczegó³ów i zdjêæ ze spotka-
nia mo¿na obejrzeæ na stronie Stowarzyszenia
Gospodyñ Wiejskich: http://sgw.andrychow.pl/
sgw/10integracyjne.htm

GOK
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   Na zielonym tle god³o Polski z bia³o-czerwonymi flaga-
mi, ozdobny napis - ��WIÊTO NIEPODLEG£O�CI�, ucznio-
wie w strojach historycznych, atrybuty równie¿: tarcza,
miecz, karabin, itd. Chór i recytatorzy - stroje galowe.
   Tak wygl¹da³a scenografia przedstawienia zaprezento-
wanego w ZSP w Giera³towicach w przeddzieñ narodo-
wego �wiêta przez uczniów klasy drugiej i trzeciej SP pod
kierownictwem wychowawczyñ - Gra¿yny Serwin i Ewy So-
bidy.
   Dzieci przypomnia³y te czasy w dziejach naszego naro-

PÓKI MY ̄ YJEMY�

du, kiedy Polacy walczyli z Krzy¿akami, Tatarami, Szweda-
mi, Turkami, Rosjanami, Austriakami i Prusakami w cza-
sie zaborów. Wspomnieli powstania narodowe i walecz-
no�æ ¿o³nierzy w czasie I wojny �wiatowej. Wiele mówili o
roli Mazurka D¹browskiego, Legionów Polskich, J. H. D¹-
browskiego, J. Pi³sudskiego, o wszystkich bohaterskich
zrywach, które w koñcu doprowadzi³y do odzyskania wol-
no�ci przez Polskê po 123 latach niewoli.
Uczniowie piêknie i z wielkim zaanga¿owaniem od�pie-
wali pie�ni patriotyczne i wszystkie zwrotki naszego hymnu

Jesieñ kojarzy siê wielu z nas z
kolorami. Wszystko wokó³ nas zmie-
nia barwy, zapach i czasem nawet
smak. Nasze panie ucz¹ce w trzech
punktach przedszkolnych dzia³aj¹cych
na terenie Frydrychowic postanowi³y
tym razem równie¿ pomalowaæ kolo-
rem jesieni. Wszêdzie, zatem zapano-
wa³ wspania³y, ciep³y kolor ¿ó³ty, ale nie
za spraw¹ s³ynnej choroby. Sala WDK
przemieni³a siê w ¿ó³t¹ sale balow¹.
Przez dwie godziny blisko dziewiêæ-
dziesi¹t przedszkolaków 19 listopada
w ¿ó³tych ubrankach ze swymi równie¿
na ¿ó³to ubranymi paniami smakowa-
³o, s³ucha³o, dotyka³o.

Pomys³em i inspiracj¹ do spo-
tkania integracyjnego dzieci sta³a siê
metoda �Porannego krêgu�. Celem
zajêæ jest dostarczanie dzieciom okre-

NASZE WSPANIA£E ¯Ó£TE PRZEDSZKOLAKI
�lonej ilo�ci i jako�ci bod�ców sen-
sorycznych pobudzaj¹cych zmys³y do
dzia³ania. Spotkanie w krêgu przynosi
dziecku poczucie bezpieczeñstwa,
przyjemno�æ i zadowolenie, stanowi
okazjê do spotkania terapeuty i dzieci
jako równych sobie partnerów, sprzy-
ja rozwojowi komunikacji oraz budo-
waniu relacji miêdzy osobami. Pod-
staw¹ tworzenia programu Poranne-
go Krêgu jest �wiat przyrody � ¿ywio-
³ów, barw, zapachów, smaków, wra¿eñ
dotykowych i termicznych. Ka¿dej po-
rze roku przyporz¹dkowane s¹ w³a�ci-
we jej atrybuty.
Dzieci �piewa³y �kolorowe� piosenki,
smakowa³y jesiennych darów lasu -
miodu, orzechów. Wszystko jak za-
wsze by³o przez panie przygotowane
perfekcyjnie. Pani Jadzia Ga³uszka z

u�miechem na ustach wspomina ty-
dzieñ poprzedzaj¹cy imprezê, kiedy
dzieci i ich ca³e rodziny �polowa³y� na
¿ó³te stroje, dekoracje. Go�æ honoro-
wy - dyrektor Zespo³u- Szkolno Przed-
szkolnego pani Stanis³awa Lukaj w
przemówieniu do dzieci zachêci³a do
spacerów po powstaj¹cym nowym
chodniku od szko³y w stronê ko�cio³a
i obieca³a zakup wê¿y dla dzieciaków,
niezast¹pionych podczas spacerowa-
nia.
¯ó³ta kraina zosta³a ju¿ tylko w pamiê-
ci, ale wra¿enia i wspomnienia s¹
obecne ca³y czas. Wspania³y pomys³
naszych pañ - integracja ju¿ od naj-
m³odszych lat.

Agnieszka Jakubowska
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narodowego.
   W kolejnym dniu, 11 listopada 2010 roku, m³odzie¿ ZSP
wziê³a udzia³ w donios³ej uroczysto�ci patriotycznej w Gie-
ra³towicach - ods³oniêciu i po�wiêceniu obelisku upamiêt-
niaj¹cego zamordowanych w Katyniu w 1940 roku polskich
oficerów oraz przedstawicieli najwy¿szych w³adz naszego

kraju, którzy zginêli w katastrofie lotniczej w 2010 roku le-
c¹c do Katynia na obchody tragedii sprzed 70 lat.
ZSP reprezentowa³ poczet sztandarowy z³o¿ony z uczniów
klasy IIIa gimnazjum, dyrektor szko³y - pan Krzysztof Putek
oraz reprezentacja pracowników szko³y.

 M. Wêgrzyn
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Historia Straży PożarnejHistoria Straży PożarnejHistoria Straży PożarnejHistoria Straży PożarnejHistoria Straży Pożarnej
w Gierałtowicachw Gierałtowicachw Gierałtowicachw Gierałtowicachw Gierałtowicach

 Kronikê  od 1971 do1976 r.  prowadzi³  Mieczys³aw Putek, a od 1977  do 2002 r. Stefan  Cie�lik

Rozdzia³  III - lata 1971 -1983

W dniu 26 czerwca 1971 roku od wy³adowañ atmosfe-
rycznych wybuch³ gro�ny po¿ar w rafinerii nafty w Czechowi-
cach. Z pomoc¹ pospieszy³y prawie wszystkie najlepiej wyposa-
¿one oddzia³y stra¿y po¿arnej z ca³ej Polski. Przybyli nawet stra¿a-
cy z ówczesnej Czechos³owacji i Niemiec. Na rozkaz komendy
powiatowej OSP w Wadowicach wyjecha³ równie¿ oddzia³ z Giera³-
towic. Jednostka wyruszy³a o godzinie 20.00 i otrzyma³a zadanie
zabezpieczenia rejonu zabudowañ przed rozszerzaj¹cym siê po-
¿arem. Dopiero nad ranem nowoprzyby³y oddzia³ stra¿y z Jeleniej
Góry zwolni³ naszych druhów ze stanowiska bojowego. W ci¹gu
kilku dni sp³onê³o 6 cystern z paliwem, a dalszych 21 uleg³o znisz-
czeniu. Straty by³y bardzo wysokie. W p³omieniach zginê³o ogó³em
34 stra¿aków. Spaleniu uleg³o kilkana�cie samochodów bojowych.
By³ to, jak dot¹d, najdalszy wyjazd naszej dru¿yny do akcji ratunko-
wej, w której brali udzia³ nastêpuj¹cy druhowie:

Cie�lik Jerzy - zastêpca naczelni-
ka, Broñka Stanis³aw - st. sekcyjny, Le-
�niak Józef - kierowca oraz Nowak Piotr,
¯abiñski Józef, Kurowski Kazimierz, Za-
czyñski Tadeusz, Wo³ek Henryk, Wê-
grzyn Jan. Wszyscy powrócili szczê�li-
wie i zdrowo.

Ogó³em z powiatu wadowickiego
bra³o udzia³ 9 jednostek OSP: z Wieprza,
Andrychowa, Targanic Górnych, Lanc-
korony, Barwa³du Górnego, Roczyn, Kal-
warii, Wadowic i Giera³towic. Dowodzi³
nimi mjr. po¿. Tadeusz Biskup - komen-

dant powiatowy.
 Komenda G³ówna Stra¿y Po¿arnych w Warszawie wy-

stosowa³a specjalny list z podziêkowaniami dla naszej jednostki
OSP, który zosta³ odczytany 29.08.1971 r.
25.12.1971r. zmar³ druh Miku³a Stanis³aw - lat 50, w OSP- 21, bar-
dzo dobry mechanik.

W ca³ym roku 1971 jednostka Giera³towicka bra³a udzia³ w
6 akcjach gaszenia po¿aru na obcym terenie, z tego 3 w Przybra-
dzu, 2 we Frydrychowicach i 1 w Czechowicach. Na naszym
terenie po¿arów nie by³o.

W marcu 1972 roku z w³asnych funduszy op³acone zosta³o
wykonanie gabloty na sztandar, a pracê wykona³ miejscowy sto-
larz J. D¹browski za 3000 z³.
Z uwagi na zbli¿aj¹c¹ siê uroczysto�æ oficjalnego odbioru samo-
chodu bojowego nadszed³ te¿ czas na uzupe³nienie umundurowa-
nia galowego dla stra¿aków, a nawet specjalnego dla prezesa.
Wszystkie czê�ci umundurowania uszy³ krawiec, a jednocze�nie
cz³onek wspieraj¹cy OSP -W³adys³aw Szymañski.
26.08 zmar³ druh Kuwik Józef - lat 81, w OSP - 40.

Zgodnie z uchwa³¹ walnego zebrania zosta³a zorganizo-
wana wycieczka autokarowa w Pieniny i do Zakopanego. Wziêli w
niej udzia³ cz³onkowie stra¿y czynni i popieraj¹cy. Zwiedzano ko-
�ció³ek w Dêbnie, zamek w Niedzicy i zdobywano Guba³ówkê.
We wrze�niu uczeñ klasy pi¹tej - Edward Szczelina z Giera³towi-
czek znalaz³ na strychu dziadkowego domu star¹, zardzewia³¹
szablê. Jak siê okaza³o, szabla ta by³a znana z opowiadañ, a stano-
wi³a ozdobny rekwizyt w³adzy naczelnika OSP, u¿ywany w latach
1910-1935, czyli od za³o¿enia. Cenna pami¹tka zosta³a odnowiona
w Wytwórni Silników Wysokoprê¿nych w Andrychowie.

15 pa�dziernika nadesz³a d³ugo oczekiwana chwila prze-
kazania samochodu i motopompy. Przyby³y w³adze powiatowe -
mjr po¿. T. Biskup, mjr Z. Karelus, kpt. po¿. S. Toma oraz okoliczne

jednostki stra¿ackie: z Andrychowa, Wadowic, Zatora, Targanic,
Roczyn, G³êbowic, Piotrowic i Frydrychowic. �Wrêczono� uroczy-
�cie samochód bojowy STAR -20 po kapitalnym remoncie oraz now¹
motopompê M-800. Przy tej okazji druhowie otrzymali odznaczenia:
4 odznaki �Wzorowy Stra¿ak�, 2 br¹zowe, 8 srebrnych i 3 z³ote
medale. Na boisku za szko³¹ stra¿acy urz¹dzili pokaz gaszenia po-
¿aru star¹ sikawk¹ rêczn¹ z 1912 roku i now¹ motopomp¹ przy
zastosowaniu zbiornika brezentowego.

W minionym roku nasza stra¿ bra³a udzia³ w gaszeniu 4
po¿arów: w Przybradzu, Wieprzu, £owiczkach i Frydrychowicach.
Ten ostatni, to napotkany �po drodze�. Dnia 8 grudnia jad¹c s³u¿bo-
wo do Wadowic, zauwa¿ono pal¹c¹ siê stodo³ê i natychmiast skie-
rowano wóz w tê stronê. W tej akcji we Frydrychowicach brali
udzia³ tylko naczelnik dh T.Kuwik i kierowca dh A.Bucha³a.
Ponadto jednostka bra³a udzia³ przez 2 dni w akcji przeciwpowo-
dziowej na Wieprzówce.

W dniu 12 sierpnia 1973 roku, w niedzielê, oko³o godziny
15.30 wybuch³ po¿ar u W³adys³awa Kowalczyka, Giera³towice 168.
Doszczêtnie sp³onê³a stodo³a drewniana, kryta dachówk¹, a w niej
zbiory - ¿yto, pszenica, koniczyna. Spaleniu uleg³y te¿ przybudo-
wane szopy z trocinami, drewnem i wêglem. Straty oszacowano
na kwotê 90 tysiêcy z³otych. Do po¿aru pierwsza stanê³a nasza
OSP pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kuwika. Pó�niej doje-
cha³y z pomoc¹ stra¿e z Wieprza i G³êbowic. Nasza jednostka
zabezpiecza³a miejsce po¿aru do 1.30 w nocy. Nale¿y wspomnieæ,
¿e od 14 lat nie by³o po¿aru w Giera³towicach.

W dniu 17 marca 1974 roku na walnym zebraniu za³o¿ona
zosta³a M³odzie¿owa Dru¿yna ̄ eñska z dziewcz¹t z klas VII i VIII,
za zgod¹  rodziców. S¹ to druhny: Pala Zofia, Paj¹k W³adys³awa,
Babiñska Józefa, Nikliborc Irena, Sikora Teresa, Wo³ek Lucyna, Wo³ek
Kazimiera  - z Giera³towic oraz Nowak Renata z Giera³towiczek. W
g³osowaniu m³ode druhny wybra³y na dru¿ynow¹ Z.Palê a zastêp-
cê W.Paj¹k. Wszystkie otrzyma³y umundurowanie, a opiekunem -
instruktorem zosta³ naczelnik dh T. Kuwik.
W czynie spo³ecznym w kwietniu druhowie uporz¹dkowali klatkê
schodow¹ " pod wie¿¹". Nasi fachowcy -stra¿acy uzupe³nili insta-
lacjê elektryczn¹, a z pozyskanego z naszego lasu drzewa wyko-
nano drewniany strop nad klatk¹. Pozostali wytynkowali �ciany i
wymalowali tak¿e gara¿, dy¿urkê i �wietlicê. Lista uczestników w
tych pracach by³aby bardzo d³uga.

 Na zakoñczenie �Tygodnia Stra¿y Po¿arnych� w dniu 19
maja odby³a siê uroczysto�æ wrêczenia sztandaru. Przygotowania
do niej trwa³y d³ugo. Wszystko odremontowano i wysprz¹tano,
przed remiz¹ wykonano trybunê, m³odzie¿ przygotowa³a czê�æ
artystyczn¹ i dekoracje. Sztandar zosta³ ufundowany przez spo³e-
czeñstwo wsi, na czele z so³tysem Józefem Wolasem. Sam sztan-
dar wykonano w £odzi, w pracowni Ireny Pawlak za sumê
16tys.z³.Wyj¹tkowo s³oneczna pogoda sprzyja³a ca³ej imprezie. Przy-
byli przedstawiciele Komendy Powiatowej oraz w³adze gminy i 14
okolicznych jednostek OSP. Wrêczenia dokona³ naczelnik gminy
Benedykt Romanowicz. Honorowej defiladzie stra¿ackiej przygry-
wa³a orkiestra dêta z G³êbowic.

Dnia 28 wrze�nia 1975 roku odby³a siê w Giera³towicach
niepowtarzalna uroczysto�æ z okazji ods³oniêcia tablicy pami¹tko-
wej na budynku szkolnym, ku czci patrona MICHA£A SZCZYG£A.
By³ to cz³owiek bardzo zas³u¿ony dla �rodowiska, a mianowicie
tak¿e za³o¿yciel Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej - pierwszy jej prezes
i naczelnik rejonu. Jednostka wyst¹pi³a w pe³nej gali ze sztandarem
na czele.

W roku 1976, niestety, zosta³y odnotowane a¿ dwa po¿ary
na naszym terenie. Wiosn¹ wybuch³ po¿ar w zabudowaniach Fran-
ciszka Nowaka, Giera³towice nr 103. Dziêki szybkiej interwencji
naszej jednostki po¿ar zosta³ ugaszony. Kompletnie uleg³ zniszcze-
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niu dach stajni. W trzy tygodnie pó�niej nast¹pi³ drugi po¿ar u Stani-
s³awa Guni, Giera³towice 39. Sp³on¹³ doszczêtnie stary drewniany
budynek mieszkalny.

W nowym podziale administracyjno-terytorialnym naszego
pañstwa z dniem 1 lipca 1975 roku likwidacji uleg³y powiaty. Wzro-
s³y natomiast uprawnienia i odpowiedzialno�æ Urzêdu Gminy. Do-
tychczasowy tymczasowy zarz¹d gminny OSP odby³ swój pierw-
szy zjazd z³o¿ony z 24 delegatów z czterech stra¿y po¿arnych
gminy. Wybrany zosta³ nowy zarz¹d wg znowelizowanego statutu
i w jego sk³ad weszli:

1.Mieczys³aw Putek � prezes - Giera³towice
2.Tadeusz Babiñski - wiceprezes - Wieprz
3.Kazimierz Sobecki � sekretarz - G³êbowice
4.Alojzy Jordanek - kom. gminny - Giera³towice
5.Antoni Migda³ek - skarbnik - Wieprz
6.Tadeusz Kuwik - cz³.zarz.- Giera³towice
7.Józef Urbaniec -    "        -  Nidek
8.Stanis³aw Sala -    "        -  G³êbowice
9.Kazimierz Ziêba -    "        - Giera³towiczki

Sk³ad Komisji Rewizyjnej:
1.Jan Szypu³a - przew. - Nidek
2.Karol Herma  - sekr. - Wieprz
3.Stefan Cie�lik - cz³.kom.-  Giera³towice

   10 lipca 1976 roku zorganizowane zosta³y gminne æwiczenia
bojowe OSP na terenie Giera³towiczek. W dok³adnie opracowanym
planie æwiczeñ zwrócono uwagê na: czas przybycia jednostki od
chwili alarmu/telefonicznie o godz-18.00/, ilo�æ przyby³ych stra¿a-
ków, czas zorganizowania stanowiska wodno-operacyjnego oraz
sprawno�æ sprzêtu. Wyniki:

OSP Giera³towice po 10 min- 10 dh
OSP G³êbowice po 20 min- 10 dh
OSP Nidek po 22 min- 14 dh
OSP Wieprz po 25 min-    7 dh

 Razem:           po 25 minutach przyby³o 41 druhów.
Przeciêtny czas na zorganizowanie stanowiska wynosi³ 5 min.
Sprzêt okaza³ siê sprawny, a æwiczenia zakoñczono o godz. 19.05.
Operacj¹ dowodzi³ komendant dh A.Jordanek.

Kolejny rok 1977 by³ dla naszej wsi rokiem
pomy�lnym. Oby³o siê bez po¿arów. Jed-
nostka bra³a udzia³ w gaszeniu po¿aru na
terenie gminy Zator w Rudzach u Francisz-
ka Platy. Straty by³y dotkliwe, bo sp³on¹³ dom
mieszkalny, budynek gospodarczy i stodo-
³a. Nasza stra¿ by³a jako pierwsza na miej-
scu akcji i druhowie walczyli z ogniem a¿
do likwidacji.
16 maja wrêczono odznaczenia druhom:
1.Odznaki za wys³ugê lat: Nowak Potr-
50,W¹drzyk Jan - 45, Miêtka Wawrzyniec -

40, Zaczyñski Tadeusz i Kuwik Tadeusz - 30, Nikiel Tadeusz i Cie�lik
Jerzy - 15, Wêgrzyn Jan i Cie�lik Stefan - 10, Le�niak Józef, Ga-
³uszka Franciszek, Tomczyk Adam - 5.
2. �Wzorowy Stra¿ak� - Putek Mieczys³aw, ¯abiñski Józef, Turza
Franciszek i Nowak Ludwik.

W Przybradzu odby³y siê manewry 16 lipca. By³y trudne ze
wzglêdu na zaopatrzenie w wodê i górzysty teren.

W tym samym roku z funduszy gminnych zakupiono warsz-
tat �lusarski przeznaczony do drobnych prac remontowych auta i

motopompy.
Jak nigdy, to w tym roku odby³y siê

dwa zebrania sprawozdawcze: 14.02. i
22.10.1978r. /decyzj¹ zarz¹du woje-
wódzkiego/.Zmiany w sk³adzie zarz¹du
nie zasz³y. Stwierdzono, i¿ pracuje on
aktywnie i zosta³ wybrany taki sam sk³ad
osobowy. Wybrano 5 delegatów na II
Zjazd Gminny, który odby³ siê 26 listopa-
da w naszej wsi.
Podczas zjazdu wybrano Zarz¹d Gmin-
ny, w sk³ad którego weszli druhowie:
  prezes - Putek Mieczys³aw

- Giera³towice
  wiceprezes     -        Migda³ek W³odzimierz
 sekretarz          -         Sobecki Kazimierz   -  G³êbowice
 skarbnik            -        Cie�lik Stefan         - Giera³towice
Akcja przy po¿arze w minionym roku by³a jedna u Mokwy w Wie-
przu, a dowodzi³ ni¹ zastêpca naczelnika dh Jerzy Cie�lik.
W szkoleniu od 15 stycznia do 9 kwietnia uczestniczyli i �wiadec-
twa z wynikiem bardzo dobrym otrzymali: J. Zabiñski, T. Nikiel, J.
Banat , J. Le�niak , J. Bies , F. Ga³uszka, M. Putek, K. Kurowski , J.
Miêtka , J. Nosek, H. Wo³ek.

Na zebraniu sprawozdawczym, które odby³o siê 16 listo-
pada 1979 wrêczono naczelnikowi naszej stra¿y dh. Tadeuszo-
wi Kuwikowi  Z£OTY MEDAL za Zas³ugi dla Po¿arnictwa nadany
przez Zarz¹d G³ówny w Warszawie. W szeregi organizacji wst¹-
pili m³odzi ludzie, pe³ni zapa³u i werwy, którzy z³o¿yli �lubowanie.
M³odzi stra¿acy to: Cie�lik Ryszard, Soko³owski Stanis³aw, Targosz
Stanis³aw, Miku³a Micha³,  Sobida Wies³aw, Nowak Zbigniew, Za-
czyñski Jan, Zaczyñski Andrzej.
W tym te¿ roku jednostka bra³a udzia³ w walce z po¿arem lasu w
miejscowo�ci Straconka ko³o Bielska. Udzia³ w akcji wziêli druho-
wie: komendant gminny- A. Jordanek, Le�niak Józef - kierowca,
Nowak Ludwik, Wêgrzyn Jan, Tomczyk Adam.

Nadszed³ rok 1980, a z nim nowe zadania. Jak co roku
wiele prac wykonano w czynie spo³ecznym, miêdzy innymi malo-
wano okna i wnêtrze obiektu, wykoñczono kryty zbiornik przeciw-
po¿arowy przy ko�ciele.

Z okazji Dnia Stra¿aka wrêczono odznaczenia:
1.Odznaki za wys³ugê lat  - Jordanek Alojzy - 30, Nikiel Tadeusz - 20,
Nosek Jan, Piernik Tadeusz -15, Le�niak Józef - 10.
2.Wzorowy Stra¿ak -Piernik Tadeusz.
3.Medale za Zas³ugi dla Po¿arnictwa: Ziêba Kazimierz - srebrny,
Nowak Ludwik i Nosek Jan  - br¹zowy.
Po uroczysto�ci nast¹pi³y odwiedziny w domach starszych stra-
¿aków zas³u¿onych dla po¿arnictwa.

Niestety, pod koniec roku, 30 pa�dziernika wybuch³ po¿ar
w zabudowaniach Palewskiego Mariana. Pogoda by³a deszczowa
i mro�na. Po¿ar by³ ogromny i stra¿e z Giera³towic, Andrychowa,
G³êbowic i Wieprza gasi³y go dwa dni. Spali³a siê stodo³a.
W okresie zimowym m³odzi stra¿acy zdobywali wiedzê konieczn¹
do udzia³u w akcjach, zwi¹zan¹ z obs³ug¹ sprzêtu po¿arniczego i
uzyskali uprawnienia do pe³nienia funkcji dowódcy sekcji OSP.

Na pocz¹tku roku1981 zmar³ dh Matyjasik Franciszek lat 76,
w OSP - 47, gospodarz remizy.
18 stycznia do po¿aru gorzelni w Nidku wyjecha³o 10 druhów.
Nastêpny po¿ar - 20 marca w Przybradzu u Zawieruchy gasi³o 11
stra¿aków z naszej jednostki, a dowodzi³ akcj¹ komendant gminny
Alojzy Jordanek. Kolejny po¿ar, gdzie wyjechali nasi druhowie
wybuch³ w cegielni w Przeciszowie dnia 27 lipca. Jednak dru¿yna
nie bra³a udzia³u w akcji.
Zwykle druhowie po akcjach otrzymuj¹ odznaczenia, ale tym ra-
zem by³o inaczej. W jednej z akcji pewnemu druhowi spodoba³ siê
zegar �cienny, który wg niego pasowa³ do remizy. Niestety, po
dochodzeniu, druh zosta³ skre�lony z listy OSP.

W roku 1982 zmar³ dh Nowak Ludwik lat 85, w OSP - 49.
 I wreszcie stary, typowy dla lat sze�ædziesi¹tych, samochód bojo-
wy STAR-20 zosta³ wymieniony na fabrycznie nowy, marki ¯UK!
Rado�æ by³a ogromna!
Ale �czerwony kur" nadal gro�ny. W lutym po¿ar stodo³y w G³êbo-
wicach i w akcji bra³o udzia³ 9 druhów. Beczkowóz zosta³ zasilony
w wodê ze stawu przy Polaku. Warunki pogodowe by³y bardzo
trudne, mróz dochodzi³ do 20 stopni i do tego silny wiatr. Wszyscy
druhowie bior¹cy udzia³ w akcji: A. Jordanek, J. Cie�lik, T. Piernik, W.
Sobida, S. Targosz, M. Miku³a, M. ̄ abiñski, A. Zaczyñski, S. Soko-
³owski odchorowali j¹.
W czerwcu i w naszej wiosce wybuch³ po¿ar, pali³ siê budynek
gospodarczy Aleksandra Bucha³y. Straty nie by³y du¿e.
W celu umacniania wiêzi miêdzy stra¿akami nie tylko w akcjach,
zorganizowano wieczorek andrzejkowy. By³y wró¿by, tañce i stó³
zastawiony jedzeniem.

Rok 1983 dla OSP by³ tragiczny. Zmar³o a¿ 3 druhów.
Dh Putek Mieczys³aw lat 53, w OSP - 20.Pe³ni³ funkcjê prezesa 20
lat, a zarz¹du gminnego 10 lat.
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Dh Miêtka Wawrzyniec lat 67, w OSP - 45, pierwszy mechanik.
Dh Zaczyñski Jan lat 21, w OSP - 5, zmar³ �mierci¹ tragiczn¹.
W tym roku odznaczenia i wyró¿nienia za zas³ugi dla po¿arnictwa
otrzymali druhowie:
1.Srebrny medal - Cie�lik Jerzy.
2.Odnaki za wys³ugê lat - Miêtka Józef - 45, Turza Franciszek - 30,
Nowak Ludwik, Cie�lik Jerzy - 20, Cie�lik Stefan, Wêgrzyn Jan - 15,
Ga³uszka Franciszek - 10.
Pod koniec maja wybuch³ po¿ar w budynku gospodarczym w Gie-
ra³towiczkach u Nowaka Kazimierza i nasi stra¿acy brali udzia³ w
akcji jego gaszenia.
W tym roku odby³y siê wybory i zasz³y du¿e zmiany w zarz¹dzie.
1.Prezes - Jordanek Alojzy
2.Naczelnik - Cie�lik Stefan
3.z-ca nacz. - Nowak Ludwik
4.Sekretarz - Soko³owski Stanis³aw
5.Skarbnik - Piernik Tadeusz
6.Gospodarz - Zaczyñski Tadeusz
7.Cz³.zarz. - Fra� Tadeusz
Nowy zarz¹d rozpocz¹³ starania o remont dachu, a w przysz³o�ci
o rozbudowê obiektu.
Jednostka uczestniczy³a w zawodach sportowo-po¿arniczych w
Andrychowie, dwukrotnie w manewrach gminnych w G³êbowi-
cach i Nidku oraz w rejonowych w Kalwarii.

 cdn.            GRAG
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ZACZAROWANY KWIAT
Bajka Zaczarowany kwiat to bajko o niegrzecznej

królewnie, która dziêki magii odnalaz³a w sobie dobroæ.
Pomagali jej w tym rodzicie, zakochany królewicz, panny
dworskie a nawet kwiaty w ogrodzie królewskim.

Sztuka zosta³a wystawiona przez uczniów klas trze-
cich z ZSP nr. 1 im. Jana Paw³a II w Wieprzu pod opiek¹
wychowawczyñ pañ i re¿yserek: Marii Krok i Joanny Kobie-
lus.

Muzykê przygotowa³a pani Kazimiera Babiñska- Py-
tel. Zespó³ taneczny przygotowa³ siê do swojego dworskie-
go i kwiatowego   wystêpu pod opiek¹ pani Iwony Cinal.
Dwukrotnie spektakle spotka³y siê z uznaniem widowni i
dlatego te¿ odbêd¹ siê nastêpne przedstawienia, by wszy-
scy mogli zobaczyæ kolorowy �wiat ba�ni w wykonaniu naj-
bardziej uroczych aktorów � dzieci.

W sztuce wyst¹pili: Semiramida � Anna Nowak,
Gustaw � Dominik Saferna, Królowa Izabella � Katarzyna
Stachura, Król Edwin � Filip Madeja, Królowa Wilhelmina �
Kinga Miko³ajek, Król Ramirez � Emanuel Formas, Wró¿ka
� Karolina Turek, Lukrecja � Zuzanna Ogieg³o, Pokojówka
� Alicja Gryga, Anna Wróbel, Lokaj � Miko³aj Truong Van,
Ogrodnik � Konrad Ko³aczyk, Nauczyciel � Pawe³ Mokwa,
Dziewczynka- Aneta Mizera, Dworzanki � Katarzyna Dziê-
dzik, Partycja Grochol, Zuzanna Lipnicka, Wiktoria Migda-
³ek, Dworzanie � Damian Polak, Micha³ Kolasa, Bart³omiej
Potempa, Kamil Stuglik, Dariusz Migda³ek, Dziewczynki
kwiaty � Maja Gurdek, Klaudia Korczak, Zuzanna Kobielus,
Karolina Smaza, Martyna Zaremba, Joanna Krok, Wiktoria
Turek, Halabardnicy � Kamil Jordanek, Kamil Gibas, Par-
tyk Noga.

Wszyscy aktorzy mieli bardzo atrakcyjne stroje. Ak-
cja sztuki by³a ciekawa a m³odzi aktorzy mieli �wietnie opa-
nowany tekst i nie poddali siê tremie.

ZACZAROWANY KWIAT
Po sztuce na widowni pojawi³ siê znany wszystkim

dzieciom �wiêty Miko³aj, który bardzo podekscytowa³ m³od-
szych widzów. �piewy na cze�æ Miko³aja i indywidualne po-
witania by³y spontaniczne. Nic wiêc dziwnego, ¿e Miko³aj
przyniós³ ze sob¹ olbrzymie ilo�ci prezentów, które wywo-
³a³y u�miech i rado�æ na ka¿dej dzieciêcej buzi.

GOK
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�Nauka jest jak niezmierne morze�
Im wiêcej jej pijesz, tym bardziej
jeste� spragniony.�   (Stefan ̄ eromski)
Dzieñ 28 pa�dziernika 2010 roku by³ dla uczniów pierw-
szej klasy Zespo³u Szkolno � Przedszkolnego w Przy-
bradzu bardzo uroczysty i wyj¹tkowy. W tym dniu, w
obecno�ci zaproszonych go�ci: pani wójt Ma³gorzaty
Chrapek, pana radnego Mieczys³awa ̄ y³y, pana so³tysa
Tadeusza Sordyla, rodziców pierwszoklasistów i ca³ej
spo³eczno�ci szkolnej, z³o¿yli uroczyste �lubowanie oraz
odby³o siê pasowanie ich na uczniów naszej szko³y.
Zanim jednak to nast¹pi³o musieli wykazaæ siê wiedz¹ i
umiejêtno�ciami. Pokazali jak piêknie recytuj¹, �piewaj¹
piosenki, tañcz¹, znaj¹ swój kraj oraz kochaj¹ swoj¹
ma³¹ ojczyznê � Przybradz. Muszê przyznaæ, ¿e bar-
dzo siê starali, by wypa�æ jak najlepiej.
Na koniec nie zapomnieli równie¿ o swoich rodzicach,
którym wrêczyli ma³e serduszka za wielkie serce i trud
w³o¿ony w ich wychowanie. Jak wielkie by³o to prze¿y-
cie równie¿ dla rodziców �wiadczy³y ukradkiem ociera-
ne ³zy. Nastêpnie pierwszacy zostali obdarowani wiel-
kimi ro¿kami ze s³odyczami od rodziców, a tak¿e upo-
minkami od uczniów z klasy II i III, przedszkolaków oraz
Samorz¹du Uczniowskiego. Po uroczysto�ci wspólnie
z tatusiami, posadzili�my klasowe drzewko w szkolnym
ogrodzie, które bêdzie ros³o razem z nami. Ciekawe, kto
bêdzie rós³ szybciej?
My�lê, ¿e pierwszacy pokazali nam, co umiej¹, bo do
uroczysto�ci przygotowali siê solidnie i zas³u¿yli na miano
uczniów naszej szko³y. U progu nauki ¿yczê wszystkim
moim wychowankom moc u�miechów, szczerych przy-
ja�ni, wzorowego zachowania i jak najlepszych ocen
oraz wiele ciekawie i interesuj¹co spêdzonych chwil.

 Krystyna Rakoczy
Wychowawca klasy I w ZSP Przybradz

�LUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Pasowanie na
uczniów i
wrêczenie
dyplomów

Pierwszoklasi-
�ci z rodzicami
i wychowawc¹.

�lubowanie

7.11.2010 o godzinie 16:15 w sali
widowiskowej GOK Wieprz wystawiona
zosta³a ponownie sztuka pt. �Ma³y Ksi¹-
¿ê� w wykonaniu absolwentów gimnazjum
ZSP 1 w Wieprzu. Sztukê wyre¿yserowa³
ks. Stefan Klajman. Przedstawienie wysta-
wiono z okazji rocznicy odzyskania nie-
podleg³o�ci przez Polskê w 1918 roku.
 �Ma³y Ksi¹¿ê� jest sztuk¹ o dorastaniu do
mi³o�ci, prawdziwej przyja�ni oraz odpo-

�Ma³y Ksi¹¿ê�
wiedzialno�ci za drugiego cz³owie-
ka.

W sztuce wyst¹pili:
Ma³y Ksi¹¿ê � Katarzyna Saferna,
Julia �lipko, Pamela Gurdek, Sara Tro-
ung Van, Kinga Wiewiórka, Klaudia
M¹czka
Narrator/Pilot/ - Krzysztof Kiszczak,
Damian Koniarz
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Ró¿a � Partycja Mizera
Lis � El¿bieta P³onka
¯mija � Natalia Stochel
Geograf � Iwo Gurdek
Latarnik � Tomasz Wêgrzyn
Król � £ukasz Najbor
Bankier � Micha³ Migda³ek
Pró¿ny � Dominika Gabryl
Zwrotniczy � Krzysztof Krupnik
Poeci � Magdalena Wróbel, Wioleta Potê-
pa, Aleksandra Stanek, Marzena Matyjasik
Muzyka � Adrian Nowak
Scenografia � Klaudia Rakoczy, Robert
Potoczny, Bart³omiej Serwin
�wiat³o � Kamil Lachendro, Karol Wrona
Prowadz¹cy � Paulina Zieliñska, Justyna
Kud³acik
Obs³uga publiczno�ci � Ewelina Migda³ek,
Kamil Pasternak, Wojciech Cinal, Kamil Bury,
Mateusz Suder
Kurtyna � Andrzej Fra�

GOK

JESIENNE PODRÓ¯OWANIE Z PODGÓRZEM
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Je¿eli fascynuje Was
aktywne spêdzenie wolnego
czasu z rodzin¹, znajomymi,
s¹siadami, uwielbiacie odkry-
waæ nowe, nieznane miejsca,
a do tego pasjonujecie siê hi-
stori¹ � zorganizujcie wyciecz-
kê turystyczno - krajo-
znawcz¹. WARTO!
My � mieszkañcy wieprzow-
skiego Podgórza - ju¿ po raz
trzeci wyruszyli�my w Polskê,
w dniu 9.10.2010 roku, wraz z
pani¹ przewodnik Stanis³aw¹
Cepcer. I po raz kolejny udo-
wodnili�my, ¿e mo¿na � je�li tyl-
ko siê chce. Tak wiele mamy
cudownych, nieodkrytych
miejsc w naszym kraju.
Pierwsz¹ atrakcj¹ naszej wy-
prawy by³ Nowy Wi�nicz. Kie-
dy wchodzili�my na górê zam-
kow¹ otaczaj¹cy nas krajobraz
by³ i�cie jesienny. Po poran-
nych przymrozkach, pod na-
szymi stopami �cieli³ siê dywan
z³otych li�ci opadaj¹cych z klo-
nów. Do tego uroku dodawa³y
promienie porannego s³oñca
przenikaj¹ce pomiêdzy korona-
mi drzew stwarzaj¹c atmos-
ferê niezwyk³o�ci jesiennego
krajobrazu i tajemniczo�ci zwi¹zanej z ukazuj¹cym siê naszym
oczom, wi�nickim zamkiem. Podczas jego zwiedzania zadziwi³a
nas szczególnie architektura wnêtrz, historia i legendy, ciekawie
opowiedziane przez przewodnika. Nastêpnie odwiedzili�my �Ko-

ryznówkê� � muzeum pami¹tek
po Janie Matejce. To piêkne miej-
sce, w którym, moim zdaniem,
czas zatrzyma³ siê w cichej za-
dumie. Nastêpnym etapem pod-
ró¿y by³a Lipnica Murowana.
Tam przystanêli�my na chwilê
na rynku i wys³uchali�my cie-
kawie opowiedzianej historii
miasteczka, w którym znajduje
siê drewniany ko�ció³ �w. Le-
onarda z XV w. wpisany na li-
stê �wiatowego dziedzictwa
UNESCO. Z Lipnicy udali�my siê
do Dobczyc, gdzie zwiedzili�my
okaza³e ruiny �redniowieczne-
go zamku.
Droga powrotna up³ynê³a nam
bardzo szybko, gdy¿ dziêki ko-
ledze Paw³owi, który zabra³ w
drogê akordeon, wszyscy
(duzi i mali) oddali siê wspól-
nym �piewom, a dzieci dodat-
kowo wziê³y udzia³ w wiedzo-
wym konkursie z nagrodami
przygotowanymi przez pani¹
przewodnik.
Kolejna udana wycieczka, któ-
ra wpisa³a siê w historiê na-
szego �rodowiska, a zadowo-
leni uczestnicy ju¿ pytaj¹ mnie,
gdzie wyruszymy nastêpnym

razem? Cudowny jest nasz kraj, a tyle miejsc czeka jeszcze,
by�my je odkryli, zwiedzili i zachwycili siê nimi, wiêc� Pewnie
niebawem opowiemy o nich.

Krystyna Rakoczy

Na tle riun zamku w Dobczycach

Na dziedziñcu

Sztuka �Po drugiej stronie lustra� jest
bajk¹ profilaktyczn¹, która zwraca
uwagê na problem agresji i przemo-
cy w�ród m³odzie¿y.

Wzrost negatywnych postaw w�ród dzieci
i m³odzie¿y zmusza doros³ych do poszuki-
wania odpowiedzi na pytania dotycz¹ce
sposobów zapobiegania i likwidowania
tych zjawisk. Brak mi³o�ci i pozytywnych
wzorców wytwarza postawy agresji i
wrogo�ci u dzieci. Czêsto miejscem po-
wstawania zachowañ agresywnych jest

Sztuka �Po drugiej stronie lustra�
w Nidku, Wieprzu i Giera³towicach

szko³a. Wynika to z k³opotów w nauce,
dominacji starszych kolegów nad m³odszy-
mi, konfliktów miêdzy rówie�nikami. Czê-
sto dostrzeganym zjawiskiem jest równie¿
nêkanie psychiczne za pomoc¹ telefonów,
sms-ów lub e-maili.
W ostatnim czasie takie zachowanie pod
nazw¹ stalking zosta³o wprowadzone do
Kodeksu Karnego, co warto u�wiadomiæ
m³odzie¿y. Naszym zadaniem jest wyko-
rzystaæ ka¿d¹ mo¿liwo�æ, by pokazaæ m³o-
dym ludziom, ¿e ich dzia³ania s¹ niew³a�ci-
we, czyni¹ce innym krzywdê. Poprzez

sztukê wspaniale mo¿na wzbogaciæ po-
strzeganie �wiata, ukazaæ w³a�ciwe, war-
to�ciowe wzorce, wolne od przemocy
zarówno fizycznej jak i psychicznej; przed-
stawiæ rolê doros³ych, jako opiekunów,
zawsze stoj¹cych w obronie pokrzywdzo-
nych. 
Streszczenie sztuki:
Kicia, jak zwykle nie przygotowa³a siê do
lekcji. Polonista jest niezadowolony ze sta-
nu jej wiedzy. Kicia jest typow¹ przedsta-
wicielk¹ wystrojonych, wypielêgnowa-
nych nastolatek, uwa¿aj¹c¹, ¿e jej siê
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wszystko nale¿y, ¿¹daj¹c¹ od
rodziców coraz wiêcej i wiêcej.
Kicia wykazuje postawê rosz-
czeniow¹, nie licz¹c siê z inny-
mi, w zamian nie daj¹c z siebie
nic. Opuszcza lekcje, nie przy-
gotowuje siê na zajêcia, nie czyta
lektur.  Brat Kici � Maniu� wraz
ze swym kumplem Rudym - jest
postrachem szko³y. Okradaj¹ sa-
mochody, zabieraj¹ m³odszym i
s³abszym kolegom pieni¹dze,
�niadania i cenne rzeczy, stosuj¹
przemoc, nêkaj¹ telefonami,
drêcz¹ sms-ami. Jedn¹ z ich
ofiar jest Jula.
Jula jest ca³kowitym przeciwieñstwem bli�-
niaków. Jest grzeczna i uk³adna, dobrze
siê uczy. Polonista przygotowuje insceni-
zacjê �Balladyny�. Jedn¹ z aktorek jest w³a-
�nie Jula. Podczas spotkania Julii z polo-
nist¹ w sprawie przedstawienia dziew-

czyna wyjawia, ¿e doznaje nieprzyjemno-
�ci ze strony Maniusia i Rudego.  Polonista
postanawia dzia³aæ. Najpierw przeprowa-
dza powa¿n¹ rozmowê z Kici¹, u�wiada-
miaj¹c jej, ¿e nie mo¿e wymuszaæ na ro-
dzicach, by zaspokajali wszystkie jej ma-

terialne potrzeby, popadaj¹c tym
samym w d³ugi. Nastêpnym kro-
kiem jest rozmowa nauczyciela z
Maniusiem i Rudym. Okazuje siê,
¿e ch³opcy nie zdaj¹ sobie spra-
wy, ¿e za takie zachowania gro¿¹
kary. Ostatecznie rodzeñstwo po-
stanawia siê zmieniæ. Jula zostaje
przeproszona a Kicia z Maniusiem
przyjmuj¹ rolê w �Balladynie�.
 
Trzy spektakle wystawione
18.11.2010 roku w trzech placów-
kach o�wiaty gminy Wieprz dotar³y
do szerokiego grona odbiorców.
Zarówno m³odsza (szkolna), jak i

starsza (gimnazjalna) publiczno�æ by³a za-
interesowana perypetiami bohaterów.
Spektakl trwa³ godzinê i zosta³ obejrzany
przez m³odzie¿ ze szko³y w Nidku, w ZSP
2 w Wieprzu i w ZSP w Giera³towicach

UGW

To nie ¿art, nale¿y jesz-
cze dodaæ, ¿e by³y to andrzejki
harcerskie i wszystko staje siê
jasne� /choæ nie dla ka¿dego/,
a Daleki Wschód okaza³ siê byæ
nie tak daleko, bo we Frydry-
chowicach.

Tutaj w³a�nie w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym im.
Jana Brzechwy od pi¹tkowego
wieczoru, 26.11., do niedzieli �

ANDRZEJKI NA DALEKIM WSCHODZIE???
28.11.2010r. go�cili harcerze z
Hufca Ziemi Wadowickiej ba-
wi¹c siê, kultywuj¹c zwycza-
je, integruj¹c oraz doskonal¹c
harcerskie techniki i umiejêtno-
�ci, a ca³a �zabawa� przebie-
ga³a w klimacie dalekowschod-
nim.
Organizatorem biwaku by³a 1DH
�B³êkitna� dzia³aj¹ca od 3 lat we
Frydrychowicach, a dru¿yny

przyby³y z szerokich okolic �
m.in. z £êkawicy- 9 DH �Nie-
ustraszeni�, Lanckorony �
�Krzycz¹ce Or³y�, z Przeciszo-
wa - �Wagabunda�, ze Stanis³a-
wia Dolnego � 5 DH �Nasze
ZOO�, razem ok. 80 osób.

Jak przysta³o na biwak
harcerski wszystko zaczê³o siê
punktualnie apelem o godzinie
18.00, a potem ju¿ posz³o�

Wieczorem wszyscy zasiedli
przy harcerskim kominku, lecz
zamiast tradycyjnego �wieco-
wiska na �rodku ja�nia³a roz-
�wietlona pagoda. Dru¿yny
przedstawi³y siebie oraz przy-
gotowane scenki o tematyce
chiñsko-wietnamsko-mongol-
sko-japoñskiej, a do wykorzy-
stania mia³y kabaret lub teatr cie-
ni, tote¿ �miechu i radosnych
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okrzyków by³o co niemiara. Na-
le¿y wspomnieæ, ¿e zaszczy-
ci³a nas obecno�ci¹ pani wójt
gminy Wieprz Ma³gorzata Chra-
pek /zreszt¹ harcmistrz/ oraz
pani dyrektor ZSP we Frydry-
chowicach - Stanis³awa Lukaj,
które podzieli³y siê swoimi har-
cerskimi wspomnieniami oraz
wspaniale siê z nami bawi³y.
Pó�nym wieczorem w murach
szko³y rozlega³o siê z japoñska
brzmi¹ce has³o �ciojojadam-
kota� / z akcentem na ostatni¹
sylabê/, które otwiera³o drogê
do odnalezienia z³otego klucza
do Zaginionego Miasta � bo taki
by³ cel gry nocnej. Trzeba by³o
dotrzeæ na Pole Ry¿owe, do
Klasztoru Shaolin, Sypialni Gej-
szy, pod Mur Chiñski i do Sushi-
baru, gdzie po wykonaniu od-
powiednich zadañ otrzymywa-
³o siê szyfr do klucza. Aby nie
by³o zbyt ³atwo, graczom ci¹gle
przeszkadzali z³o�liwi Nin-
ja�Wszystko skoñczy³o siê po-
my�lnie- wygran¹ �Naszego
ZOO�, ale ka¿dy otrzyma³ z³oty
klucz, bêd¹cy jednocze�nie pla-
kietk¹ biwaku.
Po wyj¹tkowo krótkiej nocy i
oczywi�cie �niadaniu - ale pol-
skim - wszyscy wyruszyli na
grê terenow¹ �W Kraju Kwitn¹-
cej Wi�ni i u sko�nookich s¹sia-
dów�. Niestety aura nie roz-
pieszcza³a, ale przecie¿ harce-
rzom to nie straszne�Na trzy-
godzinnej trasie, choæ mg³a nie
pozwoli³a podziwiaæ widoków

czy wyznaczyæ azymutu, har-
cerze malowali pagodê, uk³adali
przepisy na chiñskie potrawy,
æwiczyli kaligrafiê japoñsk¹, je-
dli ry¿ pa³eczkami, sk³adali ori-
gami, rozwi¹zywali sudoku i
popisywali siê znajomo�ci¹
pierwszej pomocy oraz historii
ZHP. W szkole na zmarzniêtych
druhów czeka³a gor¹ca herba-
ta z cytryn¹ i pyszny bigos, za
który dziêkujemy paniom ku-

charkom z ZSP we Frydrycho-
wicach.
Rozgrzaæ siê pomog³y równie¿
rozgrywane w ramach Harcer-
skiej Ligi Sportowej mecze ko-
szykówki. W walkach w syste-
mie ka¿dy z ka¿dym zwyciê-
stwo przypad³o 1 DH �B³êkitna�.
Andrzejki nie mog³y obyæ siê bez
tradycyjnych wró¿b, które kli-
matycznie przygotowali dru¿y-
nowi - by³o wiêc lanie wosku,

magiczne serca, rzucanie ko�ci
itp. Ka¿dy móg³ pomarzyæ o przy-
sz³o�ci, bo uwierzyæ trudno�
I przysz³a pora na bal � sala
zaroi³a siê od piêknych gejsz,
wojowników Ninja, karateków,
mandarynów, samurajów itp.
mieszkañców Dalekiego
Wschodu. Dekoracjê stanowi³y
równie¿ inspirowane kultur¹
dalekowschodni¹ lampiony i
wachlarze, a centrum sto³ów �
przys³owiowo szwedzkich �
zajmowa³y chiñskie ciasteczka
z wró¿b¹ / w koñcu to andrzej-
ki!/.
Pl¹som, tañcom, zabawom nie
by³o koñca, ale jeszcze w so-
botê biwak zasn¹³� Jednak nie
na d³ugo, bo kilkana�cie minut
po pó³nocy wszyscy zostali
obudzeni alarmem, gdy¿ kilku-
nastu harcerzy mia³o z³o¿yæ
przyrzeczenie� I tak siê te¿
sta³o � ju¿ w zimowej scenerii
pamiêtne s³owa �Mam szczer¹
wolê�� wypowiedzieli cz³on-
kowie �Nieustraszonych� i �B³ê-
kitnej�.
W niedzielê, nieco niewyspani i
zaskoczeni zim¹, udali�my siê
na mszê �wiêt¹ do kaplicy. Po
powrocie - sprz¹tanie i apel
po¿egnalny�
Rywalizacjê biwakow¹ wygra-
³a 5 DH �Nasze ZOO�, ale ka¿da
dru¿yna wyjecha³a z jak¹� na-
grod¹ i czym� s³odkim � dziêki
Komendzie Hufca Ziemi Wado-
wickiej i Komisji ds. Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych w Wieprzu- i na
pewno z mnóstwem wra¿eñ.

Phm. A. Najbor
Dru¿ynowa 1DH

�B³êkitna�

katyñskiej 1940r. i katastrofy smoleñskiej 2010r. W tym historycz-
nym wydarzeniu wziê³o udzia³ licznie zgromadzone spo³eczeñ-
stwo, przedstawiciele samorz¹du, Orkiestra Dêta OSP z Wieprza,
poczty sztandarowe i delegacje. �D¹b Pamiêci� zasadzi³a pani wójt
Ma³gorzata Chrapek i Stanis³aw Bogunia - prezes Parafialnego Od-
dzia³u Akcji Katolickiej.
Now¹ tradycj¹ naszej parafii staje siê rozprowadzanie s³odkich
rogalików wypiekanych przez cz³onkinie Akcji Katolickiej i Rycer-
stwa Niepokalanej, a dochód z tego przeznaczony jest na cele
charytatywne. Inicjatorami powstania pomnika byli: ks. asystent
Fryderyk Tarabu³a i cz³onkowie POAK w Giera³towicach.

Zredagowa³a Gra¿yna Gruszczyñska

Patronem  giera³towickiej parafii od XIII wieku jest �w. Mar-
cin. W³a�nie tegoroczny dzieñ odpustu � 11 listopada, na który
przypada równocze�nie �wiêto Niepodleg³o�ci, zbieg³ siê ze szcze-

gólnym wyda-
rzeniem.
Sumê odpu-
stow¹ cele-
browa³ ks.
pra³at Zbi-
gniew Powa-
da z ks.
Edwa rdem
Mazgajem i ks.
proboszczem
Fryderykiem
Tarabu³¹. Po
Eucharysti i
odby³o siê
uroczyste po-
� w i ê c e n i e
przez ks. pra-
³ata obelisku z
tablic¹ upa-
miêtniaj¹c¹
ofiary zbrodni

Patriotyczna uroczysto�æ odpustowa ku czci
�w. Marcina w Giera³towicach
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Nasza szko³a postanowi³a równie¿ w³¹czyæ siê do zaba-
wy. 24 listopada wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli do szko³y
i przedszkola z pluszowym misiem. By³y bardzo du¿e ( na kilkadzie-
si¹t centymetrów) i takie bardzo ma³e (na jeden cm). Odby³y siê
liczne konkursy, dzieci z klas I -III wykona³y piêkne prace plastyczne
�Mój ulubiony mi�� wykorzystuj¹c dowoln¹ technikê, ale najwiêksz¹
atrakcj¹ by³a wizyta Kubusia Puchatka, który zabawia³ dzieci i m³o-
dzie¿ oraz czêstowa³ s³odyczami ufundowanymi przez Radê Ro-
dziców.
Mam nadziejê, ¿e za rok bêdziemy siê równie dobrze bawiæ, zarów-

Miêkki, puchaty i taki z ³atk¹� - 25
listopada swoje �wiêto obchodzi³a najmil-
sza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci
i niezast¹piona przytulanka przy zasypia-
niu � Pluszowy Mi�. Ju¿ od ponad 100 lat
towarzyszy dzieciom na ca³ym �wiecie.
Jest niczym przyjaciel, który jest zawsze
wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujemy.
Taki, który nigdy nie zdradzi, nie zrani i nie
zawiedzie. To jemu powierza siê najwiêk-
sze tajemnice, z nim siê dzieli rado�ciami i
smutkami. On pocieszy, doda otuchy i do
niego przytula siê zasypiaj¹c.
Autorzy ksi¹¿ek dla dzieci pisz¹ o nim
opowiadania, powie�ci oraz wiersze, jed-
no z czasopism dla dzieci zatytu³owane
jest �Mi��.

Niewiele osób wie, ¿e pierwsze-
go pluszowego misia uszy³a pod koniec
XIX wieku w Niemczech Margarete Steiff.
Jej siostrzeniec za³o¿y³ firmê produkuj¹c¹
ró¿ne pluszowe zabawki, które pó�niej
eksportowano do Ameryki. Tam w³a�nie
mi� sta³ siê bardzo popularny i to dziêki prezydentowi Theodorowi
Rooseveltowi. W 1902 r. - sam bêd¹c my�liwym - sprzeciwi³ siê
zastrzeleniu ma³ego nied�wiadka. �wiadkiem tego wydarzenia
by³ rysownik Clifford Berryman, który opublikowa³ w waszyng-
toñskich gazetach komiks. Cukiernik z Brooklynu Morris Michton
postanowi³ wykorzystaæ zdrobnia³e imiê prezydenta i zacz¹³ sprze-
dawaæ zabawki pod nazw¹ Teddy Bear, która w jêzyku angiel-
skim jest okre�leniem wszystkich pluszowych misiów.

�wiatowy Dzieñ Pluszowego Misia
w Zespole Szkolno � Przedszkolnym w Giera³towicach
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Gminny O�rodek Kultury w Wieprzu zaprasza do
udzia³u w warsztatach plastycznych, które prowadzi pani
Bo¿ena Bura.
Zajêcia organizowane s¹ w poniedzia³ki oraz w pi¹tki w

godzinach 15:00 � 18:00.
M³odzie¿ uczestnicz¹ca w zajêciach uczy siê

wykonywaæ atrakcyjne ozdoby i stroiki �wi¹-
teczne.

Na zakoñczenie warsztatów zorganizo-
wana zostanie wystawa prac wykona-
nych przez uczestników.

GOK

WARSZTATY PLASTYCZNE

Tak sta³o siê za spraw¹ akcji �Bezpieczne dzieciñstwo na
wsi� skierowanej do nauczycieli i dzieci. Akcja ta objê³a swym
zasiêgiem ca³¹ Polskê.

Od stycznia br. Ma³opolska Izba Rolnicza, w partnerstwie
z OI PIP w Krakowie oraz KRUS OR w Krakowie, realizowa³a
projekt �Bezpieczne dzieciñstwo na wsi". By³ to projekt szkolenio-
wy objêty wsparciem udzielonym przez Islandiê, Liechtenstein i
Norwegiê poprzez dofinansowanie ze �rodków Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego, a tak¿e ze �rodków bud¿e-
tu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarz¹dowych.

Celem nadrzêdnym projektu by³o ograniczenie ilo�ci wy-
padków w�ród dzieci na wsi. Przeszkolonych zosta³o prawie 6
tys. nauczycieli przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów w
zakresie podstawowych zasad bezpiecznego przebywania dzieci

wiejskich w gospo-
darstwach rolnych.
Szkolenia przeprowa-
dzone zosta³y we
wszystkich gminach
wiejskich i miejsko-
wiejskich (167 gmin)
na obszarze ca³ej Ma-
³opolski. Chêtne dzieci
mog³y wzi¹æ udzia³ w
trzech formach � kon-
kursie plastycznym, li-
terackim i wiedzy.

15 listopada w
wadowickim hotelu
�Podhalanin� zosta³o
zorganizowane spo-
tkanie laureatów w
poszczególnych kon-

BEZPIECZNIE,
A JU¯ NA PEWNO BEZPIECZNIEJ

kursach na szczeblu gminnym z powiatu wadowickiego i o�wiê-
cimskiego. Z naszej gminy poprzez placówki GOK z Wieprza i
WDK Frydrychowice akcja ta mia³a mi³y fina³. A¿ sze�cioro dzieci
zdoby³o nagrody, a byli nimi: Ania Brusik, £ukasz Ogieg³o, który
przeszed³ do etapu powiatowego konkursu wiedzy, Tomasz Klê-
czar, Aleksandra Nogala, Emilia Ga³ysz, Filip Ga³ysz.

W ramach realizowanego projektu przeznaczono na na-
grody prawie 118 tys. z³. Na zwyciêzców czeka³y - edukacyjne
gry komputerowe, dla starszych edukacyjne programy (m.in. kur-
sy do nauki jêzyka angielskiego, encyklopedie multimedialne) oraz
PenDrivy.

Jak siê okazuje, dzieci, pomimo ¿e pochodz¹ z piêknych
terenów wiejskich, to nie zawsze wiedz¹, ¿e wi¹¿¹ siê one dla
nich z niebezpieczeñstwem. Chc¹ pomagaæ doros³ym, a pomoc ta
staje siê niejednokrotnie nieszczê�ciem. My�lê, ¿e akcja nauczy³a
i u�wiadomi³a dzieciom, ¿e praca polowa to nie zabawa.

Oby czê�ciej takie akcje mia³y miejsce, poniewa¿ wypad-
ków z udzia³em dzieci na gospodarstwach jest mnóstwo.

Agnieszka Jakubowska
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Gminny O�rodek Kultury w Wie-
przu zaprasza na wystawê Instytutu
Pamiêci Narodowej pod tytu³em: �Ucie-
kinierzy z PRL�.
Wystawa prezentuje wielkie ucieczki
Polaków z PRL - totalitarnego kraju,
który ogranicza³ prawa i wolno�ci oby-
wateli, w tym utrudnia³ czy wrêcz unie-
mo¿liwia³ legalne wyjazdy za granicê.
Prezentowana wystawa sk³ada siê z
30 paneli ukazuj¹cych dramaty ucie-
czek do �wolnego �wiata�. Postacie jak
p³k. Kukliñski, Czes³aw Mi³osz i Marek
H³asko to m.in. uciekinierzy z PRL.

WYSTAWA IPN W GMINIE WIEPRZ �
�UCIEKINIERZY Z PRL�

 W czwartek, 25 listopada odby³ siê cykl
spotkañ z autork¹ wystawy pani¹ Mo-
nik¹ Bortnik. W trakcie prelekcji w go-
dzinach 9:00 -  14:00 w GOK Wieprz
m³odzie¿ ze szkó³ ZSP Przybradz i ZSP
Wieprz 1 us³ysza³a dramatyczne histo-

rie z okresu PRL, gdy ludzie z nara¿e-
niem ¿ycia próbowali uciekaæ z komu-
nistycznego kraju.

Ekspozycjê mo¿na obejrzeæ w WDK na
terenie czterech so³ectw:

M³odzie¿
z ZSP w Nidku

M³odzie¿
z ZSP

   w Przybradzu
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M³odzie¿ z ZSP
w Wieprzu

Zgodnie z �Ustaw¹ z
dnia 12 marca 2007 r. o pomo-
cy spo³ecznej� celem dzia³ania
pomocy spo³ecznej jest umo¿-
liwienie osobom i rodzinom
przezwyciê¿enia trudnych sy-
tuacji ¿yciowych, których same
nie s¹ w stanie pokonaæ, a tak-
¿e zapobieganie powstawaniu
tych sytuacji. Pomoc spo³ecz-
na jest udzielana miêdzy inny-
mi w przypadku przemocy w
rodzinie.
W 2005 roku wesz³a w ¿ycie
�Ustawa o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie�, która de-
finiuje to zjawisko, jako �jedno-
razowe albo powtarzaj¹ce siê
umy�lne dzia³anie lub zaniecha-
nie naruszaj¹ce prawa lub do-
bra osobiste osób � cz³onków
rodziny, w szczególno�ci na-
ra¿aj¹ce te osoby na niebez-
pieczeñstwo utraty ¿ycia, zdro-
wia, naruszaj¹ce ich godno�æ,
nietykalno�æ cielesn¹, wol-
no�æ, w tym seksualn¹, powo-
duj¹ce szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a
tak¿e wywo³uj¹ce cierpienie i

POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE
krzywdy moralne u osób do-
tkniêtych przemoc¹�. W celu
bardziej skutecznej walki ze
zjawiskiem przemocy w rodzi-
nie po kilku latach funkcjonowa-
nia w/wym. ustawy wprowa-
dzono zmiany.
Po³o¿ono szczególny nacisk na
rozwój profilaktyki, jako jednej
z form pomocy rodzinie zagro-
¿onej tym zjawiskiem. Wskaza-
no na konieczno�æ opracowa-
nia i realizacji Gminnych Pro-
gramów Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie.
Gminny O�rodek Pomocy Spo-
³ecznej w Wieprzu jest realiza-
torem Gminnego Programu
Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2010-2013. W ramach
tego zadania prowadzone s¹
m.in. dzia³ania informacyjno-
edukacyjne skierowane do spo-
³eczno�ci lokalnej i osób z grup
ryzyka. Utworzony zosta³
Punkt Informacji, Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniê-
tych Przemoc¹ w Rodzinie,
czynny cztery razy w tygo-
dniu, w którym prowadzona

jest profesjonalna pomoc psy-
chologiczna, doradcza, infor-
macyjna i socjalna dla rodzin/
osób bêd¹cych ofiarami prze-
mocy.
Z pomocy i wsparcia psycho-
loga mo¿na skorzystaæ w
ka¿d¹ �rodê w godzinach od
15.00 do 17.00 po wcze�niej-
szym uzgodnieniu terminu pod
numerami telefonu 33 8755 415
/ 514 521 545.
Powo³ano Zespó³ Interdy-
scyplinarny � Koalicjê Prze-
ciwdzia³ania Przemocy, w
której sk³ad wchodz¹ przedsta-
wiciele Gminnego O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej, Zak³adu Opie-
ki Zdrowotnej, Komendy Policji,
Komisji ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych,
o�wiaty, kuratorzy s¹dowi
wykonuj¹cy zadania w ramach
swoich obowi¹zków s³u¿bo-
wych i zawodowych.
Spotkania zespo³u odbywaj¹
siê nie rzadziej ni¿ raz na 3 mie-
si¹ce.
Udzielanie pomocy wymaga
szerokiej wiedzy na temat spe-

cyfiki problemu przemocy w
rodzinie, zachowañ typowych
dla osób doznaj¹cych przemo-
cy i osób przemoc stosuj¹cych,
zasad pracy z rodzin¹ uwi-
k³an¹ w problem, czemu s³u¿¹
dzia³ania edukacyjne jak np.
szkolenia podnosz¹ce kompe-
tencje specjalistów � cz³onków
Zespo³u Interdyscyplinarnego.
Otrzymane �rodki na realizacjê
powy¿szych zadañ pochodz¹
z dotacji z bud¿etu pañstwa
oraz ze �rodków w³asnych
gminy.

PUNKT INFORMACJI
WSPARCIA I POMOCY DLA

OSÓB DOTKNIÊTYCH
PRZEMOC¥ W RODZINIE

czynny:
Poniedzia³ek 8.00 � 11.00
Wtorek 15.00 � 16.00
�roda 15.00 � 17.00
(psycholog)
Czwartek 8.00 � 11.00

KONTAKT
33 8755 415 lub 514 521 545
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Pragniemy poinformowaæ, ¿e Instytut InBIT rozpo-
czyna realizacjê projektu �Damy radê! Otwieramy w³asny
biznes� wspó³finansowanego ze �rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Adresatami projektu s¹ mieszkañ-
cy ca³ego województwa ma³opolskiego poszkodowani
przez powód�/osuwiska w 2010 roku.
  W ramach projektu mo¿na uzyskaæ jednorazow¹
bezzwrotn¹ dotacjê na za³o¿enie dzia³alno�ci gospodar-
czej w wysoko�ci do 40 000 z³ (szczegó³owe informacje o
projekcie znajduj¹ siê na plakacie w za³¹czniku). Ze wspar-
cia mog¹ skorzystaæ osoby, które bezpo�rednio zosta³y do-
tkniête skutkami powodzi/osuwisk oraz osoby mieszkaj¹-
ce z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
  Rekrutacja do projektu w dniach 15 grudnia 2010 -
5 stycznia 2011 roku. Warunkiem przyst¹pienia do projektu
jest posiadanie za�wiadczenia z O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej z tytu³u pobierania zasi³ku celowego dla osób po-
szkodowanych przez powód�/osuwiska w 2010 r.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze
projektowym w Krakowie, ul. Szlak 8a, tel. 12 633 0735,
626 0095 lub na stronach www.inbit.pl oraz www.wsie-pro-
jekty.eu.

Dofinansowanie do 40.000 z³
na rozpoczêcie
dzia³alno�ci gospodarczej

W dniu 17 listopada
2010 roku w Urzêdzie Miej-
skim w Brzeszczach doko-
nano uroczystego podpi-
sania umowy o warunkach
i sposobie realizacji Lokal-
nej Strategii Rozwoju Ob-
szarów Rybackich (gminy:
Wieprz, Brzeszcze, O�wiê-
cim, Kêty, Por¹bka).

Umowa zosta³a
podpisana przez Sekretarza
Stanu Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, pana
Kazimierza Plocke oraz Za-
rz¹d Stowarzyszenia Lokal-
nej Grupy Rybackiej �Dorze-
cze So³y i Wieprzówki� re-
prezentowany przez Stani-
s³awa Zaj¹ca � prezesa
Zarz¹du oraz Stanis³awa
Drabka � wiceprezesa Za-
rz¹du.

Lokalna Grupa Ry-
backa to  partnerstwo trój-
sektorowe sk³adaj¹ce siê z
przedstawicieli sektora
spo³ecznego, gospodarcze-
go i publicznego z terenu 5
gmin: Kêty, Wieprz, O�wiê-
cim, Brzeszcze oraz Por¹b-
ka, które ma przyczyniæ siê
do aktywizacji spo³eczno�ci
obszarów zale¿nych od ry-
bactwa poprzez w³¹czenie

Podpisanie umowy dofinansowania przez LGR
partnerów spo³ecznych i
gospodarczych z okre�lo-
nego obszaru, do planowa-
nia i wdra¿ania lokalnych
inicjatyw. �rodki finansowe
na realizacjê Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju Obszarów
Rybackich wynosz¹ 23,75
mln z³. Podmiotami upraw-
nionymi do skorzystania z
pomocy bêd¹: rolnicy,
przedsiêbiorcy, organizacje
pozarz¹dowe oraz gminy.
Spodziewana wysoko�æ
dofinansowania w zale¿no-
�ci od dzia³ania wynosiæ
bêdzie od 60 do 100% kosz-
tów kwalifikowanych inwe-
stycji.

Zasady i warunki

przyznawania wsparcia fi-
nansowego okre�la Rozpo-
rz¹dzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia
15.10.2009 r. w sprawie
szczegó³owych warunków i
trybu przyznawania, wyp³aty
i zwracania pomocy.
Uszczegó³owienie zapisów
w sprawie operacji mog¹-
cych uzyskaæ dofinansowa-
nie znalaz³o siê w Lokalnej
Strategii Rozwoju. I tak pre-
ferowane operacje, które
bêd¹ mog³y byæ zg³aszane
do dofinansowania powin-
ny wpisywaæ siê w nastêpu-
j¹ce preferowane operacje:
imprezy promocyjne, takie
jak targi rybne, pokazy przy-

gotowania potraw z ryb,
sma¿alnie rybne, szlaki tu-
rystyczne, punkty widokowe
i obserwacyjne wraz z dro-
gami dojazdowymi do tych
miejsc,  przyczyniaj¹ce siê
do rozwoju turystyki wêdkar-
skiej np. pomosty, wioski
wêdkarskie wraz z drogami
dojazdowymi do tych
miejsc, zwi¹zane z zago-
spodarowaniem terenów
wokó³ zbiorników wodnych
na cele turystyczne, moder-
nizacja i wyposa¿enie pu-
blicznych obiektów pe³ni¹-
cych funkcje kulturalne, re-
kreacyjne oraz sportowe,
tworzenie i rozwój mikro-
przedsiêbiorstw w sektorze
us³ug dla ludno�ci, prowa-
dzonych przez osoby z sek-
tora rybactwa lub z miejsca-
mi pracy dla osób z sektora
rybactwa, rozwój dostêpu
do Internetu jako narzêdzia
wspomagaj¹cego rozwój
przedsiêbiorczo�ci, prace
modernizacyjne i zwi¹zane
z odbudow¹ cieków wod-
nych, przyczyniaj¹ce siê do
zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa przeciwpowodziowego
i do ochrony cennych zaso-
bów przyrodniczych, remont
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zabytków, w tym zespo³ów
parkowo-dworskich, opera-
cje zwi¹zane z wykorzysta-
niem i kultywowaniem tra-
dycji rybactwa, moderniza-
cja obiektów drewnianych i
sakralnych wraz z otocze-
niem, w tym inwentaryzacja
zabytków architektury drew-
nianej.

W wyniku konsulta-
cji prowadzonych z miesz-
kañcami zg³oszono wstêp-
nie projekty, które na etapie
planowania strategii zg³o-
szone zosta³y do realizacji:
- Wie¿a widokowa Giera³to-
wice Centrum �Na Szlaku
Wiedeñskim� - Gminny
O�rodek Kultury w Wie-
przu;
-  Budowa i wyposa¿enie
Centrum Odnowy Biologicz-
nej na terenie gminy Wieprz

- gmina Wieprz;
- Wirtualny spacer po Gmi-
nie Wieprz - gmina Wieprz;
- Budowa �cie¿ek edukacyj-
nych na terenie gminy
Wieprz - gmina Wieprz;
- Budowa ogólnodostêp-
nych punktów dostêpu do
Internetu - gmina Wieprz;
- Wyposa¿enie budynku
KGW Giera³towiczki pe³ni¹-
cego funkcje spo³eczno-kul-
turalne w sprzêt sportowo-
rekreacyjny - Ko³o Gospo-
dyñ Wiejskich w Giera³to-
wiczkach;
- �Szarak� alternatyw¹ na
spêdzanie wolnego czasu
dla lokalnej spo³eczno�ci -
Ko³o £owieckie �Szarak� w
Giera³towicach.

Unijne wsparcie na
wdra¿anie Lokalnej Strate-
gii Rozwoju jest bardzo

du¿e. Du¿y jest tak¿e zasiêg
terytorialny obszaru, z które-
go uprawnieni beneficjenci
bêd¹ mogli sk³adaæ wnio-
ski o dofinansowanie.
Wprowadzenie w ¿ycie tych
zamierzeñ bêdzie wymagaæ
od w³adz Stowarzyszenia
niezwyk³ego zaanga¿owa-
nia i determinacji. Pomoc¹
w wykonywaniu tych oraz
innych obowi¹zków s³u¿yæ
bêd¹ pracownicy Biura Pro-
jektu. Nabór pracowników
do Biura odbywaæ bêdzie
siê w formie konkursów.
Pierwsze informacje o wol-
nych stanowiskach pracy,
naborach i zasadach, na ja-
kich bêd¹ przeprowadzane,
pojawi¹ siê w po³owie grud-
nia br. Ju¿ teraz wiadomo,
¿e Biuro Projektu sk³adaæ
bêdzie siê z:

- Kierownika Programu;
- Specjalisty ds. finansów i
rozliczeñ programów z UE;
- Asystenta Kierownika;
- Ksiêgowego;
- Specjalisty ds. turystyki,
tradycji rybactwa i ochrony
�rodowiska;
- Specjalisty ds. przedsiê-
biorczo�ci.

Do chwili obecnej
Biuro projektu nie zosta³o
jeszcze utworzone. Bli¿sze
informacje na temat Lokal-
nej Grupy Rybackiej mo¿na
uzyskaæ w Urzêdzie Gminy
w Wieprzu pod nr telefonu
33/875-51-23 wew. 14. W
nied³ugim odstêpie czasu
planowane jest tak¿e utwo-
rzenie pod strony na stronie
internetowej Urzêdu Gminy
w Wieprzu (www.wieprz.pl).

UGW

Ballada o drzewach
A chocia¿by je pociêli pi³ami
A chocia¿by je k³adli pokotem
Nikt nie powie
- Drzew zabijaæ nie wolno -

Oto znowu s¹ przy nas
W ciemnym mie�cie
Sto³ki o jelenich nogach
Deski szaf hucz¹ od wiatru
Kredensy z grubych sosen
Kredensy co s¹ jak ¿ubry
Zamkniête w strasznych �cianach

Nikt nie powie
- drzew nie wolno paliæ -
Nowe lasy powstaj¹ w piecach
Gromy �wierków w burzy
Muskularne wi¹zy.

Nikt nie powie
- Kochajcie pod³ogê -
Ale bielej¹ od ³ugu
Pod³ogi - s³oñca naszych mieszkañ.

Oto znowu s¹ przy nas
Torturowane przez drwali

Z rozrywanych pi³ami jest stó³
A przytulcie siê wieczorem do sto³u
- Ju¿ ³opat¹ ga³êzie odlatuj¹ce w niebo
Korniki postukuj¹ jakby� powiada³
maleñkie ,,zdrowa�''

Ernest Bryll

NASZE DRZEWA I KRZEWY - DAGLEZJA
Jedlica - drzewo iglaste o zimozielonych
ig³ach, ¿ywiczne, sylwetk¹ we wczesnej m³o-
do�ci przypominaj¹ce jod³ê, w pó�niejszym
wieku bardziej �wierka, pochodzi z Ameryki
Pó³nocnej i wschodniej Azji. Zosta³a ona od-
kryta w starych lasach pod koniec XVIII wieku
na wyspie Vancouver u zachodnich wybrze¿y
Kanady. Uczeni zajmuj¹cy siê systematyk¹
drzew d³ugo zastanawiali siê, co to za odmie-
niec - mianowicie jedni uwa¿ali, ¿e to jaka�
dziwna jod³a, inni znowu twierdzili, ¿e to jaki�
nieznany �wierk. Spory te w 1825 r. wyja�ni³ szkocki uczony David Douglas,
zaliczaj¹c to drzewo do odrêbnego rodzaju i na jego cze�æ drzewo to nazwano po
angielsku �Douglasfir�, po niemiecku �Daglesie� - u nas drzewo to bywa nazywa-
ne dwojako -jedlica lub daglezja.
W okolicach Zakopanego górale jedlic¹ nazywaj¹ szczególnie urodziw¹ jod³ê
gonn¹, tak¹ �co z niebem gada�. W naszych gminnych lasach daglezji nie spo-
tkamy, ale za to godne obejrzenia s¹ piêkne skupiska tego drzewa w Rzykach �
Jagódkach - zarówno na ³agodniejszym szlaku na Groñ Jana Paw³a II [odmiana
sina], jak i �cie¿ce Edukacyjnej �Do �róde³ Wieprzówki�, powy¿ej ogromnego,

kilkuletniego osuwiska.
Co najbardziej zadziwia w wygl¹dzie tych
ponad 100-u letnich olbrzymów? Na pew-
no przepiêkna jasnobr¹zowa, pod³u¿nie
spêkana kora, w niczym niepodobna do
�wierka czy jod³y, za to bardziej do starego
modrzewia, ponad któr¹ w górze z pnia od-
rastaj¹ u³o¿one poziomo d³ugie konary za-
koñczone licznymi szyszkami, tak¿e od-
miennymi od znanych nam rodzinnych igla-
ków. Ga³êzie te tworz¹ ciemnozielon¹, pach-
n¹c¹ masê, w której gra wiatr i uganiaj¹
siê w poszukiwaniu nasion wiewiórki i drob-
ne ptaki le�ne. S¹ tutaj dwie odmiany da-
glezji - zielona i sina, ró¿ni¹ce siê zdecydo-
wanie miêdzy sob¹ kolorem i d³ugo�ci¹
igie³ oraz szyszkami. To, co rzuca siê nie
tylko w oczy, ale i w nozdrza, to niesamowi-
ty zapach ¿ywicy. Na kilkuletnich drzewkach
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doskonale widoczne s¹ liczne, ¿ywicz-
ne �guzki�- mo¿na taki nacisn¹æ i po
jego pêkniêciu na palcach pozostaje
kleista, pachn¹ca ¿ywica, której inten-
sywny zapach d³ugo pozostaje wyczu-
walny.
Chocia¿ daglezji nie spotkamy w na-
szych lasach, za to coraz czê�ciej
bywa sadzona w przydomowych ogro-
dach i potrafi za to posadzenie solid-
nie siê odwdziêczyæ. Drzewo to lubi
glebê ¿yzn¹ i wilgotne powietrze, w
m³odo�ci lubi ciep³o, nie znosz¹c su-
chych wiatrów, a w starszym wieku jest dosyæ odporna na
mrozy i co wa¿ne, wykazuje znaczn¹ odporno�æ na ska¿e-
nia powietrza, które niestety, mimo segregacji odpadów,
ci¹gle jeszcze w znacznym stopniu jest w naszej gminie
ska¿one spalanymi gumami i plastikowymi odpadami. Bez-
my�lno�æ podczas spalania plastikowych butelek, torebek,
opakowañ po jogurtach, �mietanach, mas³ach ro�linnych
itp. jest zatrwa¿aj¹ca i my�lê, ¿e trzeba bêdzie podj¹æ ja-
kie� bardziej radykalne dzia³ania, gdy¿ zazwyczaj spalanie
to dotyczy kilkunastu tych samych kominów, których w³a�ci-
cielom radzi³bym na palniku kuchenki gazowej spaliæ tylko
sam¹ nakrêtkê z butelki i spróbowaæ tak zanieczyszczo-
nym powietrzem pooddychaæ - mo¿e wtedy zrozumieliby

szkody wynikaj¹ce z takiego dzia³a-
nia dla naszych p³uc, a szczególnie
delikatnych p³uc naszych dzieci i
wnuków.
Do polskich lasów daglezja zosta³a
wprowadzona w 1833 r. i jest uwa-
¿ana za jeden z najcenniejszych
gatunków obcego pochodzenia.
Ro�nie szybko, drewno ma stosun-
kowo twarde, bardzo trwa³e, trudno
zapalne, mocno �pracuje� i u¿ywa-
ne jest do budowy wytrzyma³ych kon-
strukcji drewnianych, a w Ameryce

Pó³nocnej do budowy domów, podk³adów kolejowych oraz
kutrów rybackich. W swojej ojczy�nie dorasta do ponad 100
m wysoko�ci [rekordem jest 133 m ] i z tym wynikiem sta-
nowi drugie co do wysoko�ci [po sekwoi] drzewo na �wie-
cie. �Nasze� rekordzistki w Rzykach tak¿e nie nale¿¹ do
mizernych, gdy¿ ze �rednic¹ ok.90 cm i wysoko�ci ok. 30 m
maj¹ siê czym pochwaliæ.
Co wybraæ do posadzenia w naszych ogrodach? Wszyst-
kie iglaki s¹ piêkne, jednak daglezje mog¹ staæ siê dum¹
naszych obej�æ, chocia¿ potrzebuj¹ trochê wiêcej miejsca
ni¿ inne iglaki, ale mo¿emy byæ pewni, ¿e to cenne miejsce
w³a�ciwie wykorzystaj¹ i bêd¹ nas d³ugo cieszyæ swoim
piêknym wygl¹dem.

  Ryszard Fra�

Klub Kulinarnego Podró¿nika
Z pamiêtnika uczestnika Klubu Kulinarnego Podró¿nika�

KKP w Laosie
GIERA£TOWICE

3 listopada 2010 roku o godzinie 16 w WDK Giera³-
towice, 40 uczestników spotkania mia³o mo¿liwo�æ obej-
rzenia prezentacji o Laosie. Kraj w Azji po³udniowo-
wschodniej nie ma dostêpu do morza, znajduje siê na
terenie wysokich gór i jest zamieszka³y przez setki bar-
dzo zró¿nicowanych od siebie plemion. Jak zwykle na
spotkaniach serwowano egzotyczne danie które ufun-
dowa³a firma PROTECH z Giera³towic a przygotowa³a fir-
ma Marwex z Andrychowa.

GOK

KKP w Wietnamie i Wenezueli
PRZYBRADZ

Wiejski Klub Kultury w Przybradzu w pa�dzierniku i listopadzie zorganizowa³ dwa spotkania Klubu Kulinarnego Podró¿nika. Spotka-
nia dotyczy³y Wietnamu oraz Wenezueli. Dziêki sponsorom pani Ma³gorzacie Chrapek i panu Stanis³awowi Babiñskiemu uda³o siê
zakupiæ egzotyczne dania od firmy Marwex z Andrychowa. Na zakoñczenie spotkania w trakcie krótkiego quizu, m³odzie¿ wygraæ
mog³a monety i ksi¹¿ki podró¿nicze. Okres zimowy sprzyja czytaniu ksi¹¿ek, które rozwijaj¹ m³odych ludzi znacznie lepiej ni¿
telewizja i komputery.

GOK
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�rodowiskowy Dom Samopomocy organizuje ró¿-
norodne formy aktywizacji kulturalnej i spo³ecznej. W pa�-
dzierniku i listopadzie odby³y siê dwie prelekcje dotycz¹ce
podró¿y. Uczestnicy warsztatów nie tylko zapoznali siê z

KKP w Laosie i Australii
�D�

egzotycznymi krajami, ale tak¿e uczestniczyli w mini-quizie,
który umo¿liwi³ im wygranie zagranicznych monet. Temata-
mi prelekcji by³ Laos i Australia.

GOK

Relacja z podró¿y po Kongo, odby³a siê 5.11.2010 o
godzinie 19.00. Prelegentem by³ Arkadiusz Milcarz � wy-
trawny podró¿nik zagl¹daj¹cy do miejsc, do których nikt nie
zagl¹da ze wzglêdu na ryzyko utraty ¿ycia. Arek opowiedzia³
uczestnikom spotkania o miejscu mitycznym i gro�nym,
gdzie ob³êd (ksi¹¿ka �J¹dro ciemno�ci� Josepha Conrada
oddaje atmosferê klimatów Konga) ³¹czy siê z pokolonial-
nym �wiatem pe³nym absurdów i zagro¿eñ. Kongo to miej-
sce gdzie anarchia i ubóstwo to dwie g³ówne si³y kreuj¹ce
rzeczywisto�æ. Bogactwa naturalne s¹ w rêkach nielicznych,
podczas gdy olbrzymia wiêkszo�æ spo³eczeñstwa ¿yje w
skrajnej nêdzy. Przemoc i korupcja jest na porz¹dku dzien-
nym. Bohater prelekcji by³ wiêziony, celowano do niego z
karabinu maszynowego i wielokrotnie próbowano wy³udziæ
od niego pieni¹dze pod pretekstem op³at i wiz granicznych.
Arkadiusz podró¿owa³ z kamer¹ nagrywaj¹c wiele niezwy-
k³ych historii.

Nawi¹za³ doskona³y kontakt z m³odzie¿¹ i za to otrzy-
ma³ dwuminutowe owacje, co jest niew¹tpliwym rekordem
spotkañ KKP. Perypetie Arkadiusza mo¿na prze�ledziæ na
jego autorskiej stronie: http://www.sendivius.pl/
Podczas spotkania serwowano KUKU PAKA, próbkê lokal-
nego jedzenia z Konga. Sponsorem dania by³ jak zawsze
Bank Spó³dzielczy w Andrychowie, a czê�æ sk³adników, jak
mleczko kokosowe i paprykê chilli ufundowa³ inny podró¿-
nik - pan Artur Bernaczek.

Red.

KKP w Kongo
WIEPRZ
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Woda

Kropla deszczu mi spad³a na rêkê,
utoczona z Gangesu i Nilu,

z wniebowziêtego szronu na w¹sikach foki,
z wody rozbitych dzbanów w miastach Ys i Tyr,

Na moim wskazuj¹cym palcu
Morze Kaspijskie jest morzem otwartym

a Pacyfik potulnie wp³ywa do Rudawy
tej samej, co fruwa³a chmurk¹ nad Pary¿em

w roku siedemset dziewiêædziesi¹tym czwartym
siódmego maja o trzeciej nad ranem.

Nie starczy ust do wymówienia
przelotnych imion twoich, wodo.

Musia³abym ciê nazwaæ we wszystkich jêzykach
wypowiadaj¹c naraz wszystkie samog³oski

i jednocze�nie milczeæ - dla jeziora,
które nie doczeka³o jakiejkolwiek nazwy

i nie ma go na ziemi, jako i na niebie
gwiazdy odbitej w nim.

Kto� ton¹³, kto� o ciebie wo³a³ umieraj¹c.
By³o to dawno i by³o to wczoraj.

Domy gasi³a�, domy porywa³a�
jak drzewa, lasy jak miasta.

By³a� w chrzcielnicach i wannach kurtyzan.
W poca³unkach, ca³unach.

Gryz¹c kamienie, karmi¹c têcze.
W pocie i rosie piramid, bzów.

Jakie to lekkie w kropli deszczu.
Jak delikatnie dotyka mnie �wiat.
Cokolwiek gdziekolwiek kiedykolwiek siê dzia³o
spisane jest na wodzie babel.

                         Wis³awa Szymborska

POZNAJEMY NASZ¥ GMINÊ - W£OSIEÑ CZ.II

Minê³o zaledwie a mo¿e a¿ siedem miesiêcy, kiedy w kwietniowym
numerze jeszcze wtedy �Wie�ci Gminnych� dzieli³em siê z szanownymi
czytelnikami moimi spostrze¿eniami, dotycz¹cymi naszego gminnego
potoku, jakim jest W³osieñ. Od tego czasu ca³a nasza gmina porz¹dnie
ucierpia³a od nadmiaru wody, do czego tak¿e przyczyni³a siê wy¿ej wy-
mieniona rzeczka. Ale proszê mi wierzyæ - od mostku na drodze prowa-
dz¹cej do Nidku a¿ do Wieprzówki, W³osieñ w listopadowy dzieñ p³ynie
sobie spokojnie, zdziwiona, ¿e zarzuca siê jej jakie� wybryki, jakby chcia³a
powiedzieæ, widz¹c wysoko na przybrze¿nych zaro�lach pozosta³o�ci
po wysokiej wodzie: �Có¿ wy ode mnie chcecie, skoro pada³o i pada³o,
to gdzie mia³am pomie�ciæ tyle wody, nie wymagajcie ode mnie rzeczy
niemo¿liwych!�
Ranek jesienny, trochê mglisty obiecuje piêkn¹ pogodê. Bia³a, perlista
rosa, iskrz¹ca siê têczowymi kolorami rozszczepionych promieni wsta-
j¹cego s³oñca okrywa trawy i drzewa. Dzieñ pocz¹tkowo wstaje mglisty,
lecz niespodziewanie owa srebrna zas³ona niczym kurtyna w teatrze,
rozsuwa siê, owe wilgotne r¹bki, w które owite s¹ zielone jeszcze je¿yny
i przygotowane do zimowego spoczynku p¹ki drzew zaczynaj¹ opadaæ i
jasne s³oñce podnosi siê weso³o, jakby zachwycone widowiskiem, któ-
re bêdzie rozgrywa³o siê przed nim, którego bêdzie re¿yserem i g³ów-
nym aktorem.
Poni¿ej drogi do Nidku W³osieñ, prawdopodobnie z powodu mniejsze-
go spadku terenu, bardziej p³askiego dorzecza oraz innego rodzaju
pod³o¿a, po którym p³ynie, wije siê niczym d³uga wstêga na wietrze.

Gdyby mo¿na by³o j¹ wyprostowaæ, na pewno by³aby kilka razy d³u¿sza,
ale dziêki temu, ¿e p³ynie w ten urozmaicony sposób, zatrzymuje du¿o
wody w swoim korycie [mam nadziejê, ¿e nikt nie wymy�li jej regulacji!].
I leniwie p³yn¹c, czêsto miêdzy stercz¹cymi w powietrzu korzeniami
olszyn, pokonuje w ¿ó³wim tempie swoj¹ drogê do Wieprzówki.
Po kilkunastu minutach spaceru natkn¹³em siê na ciekawe miejsce,
gdzie wody W³osieni, zapewne w przyp³ywie �gniewu� ods³oni³y na swo-
im prawym brzegu warstwy ³upków skalnych, na których zapewne le¿y
nasza gmina. Co ciekawe, ³upki w pobliskich Beskidach i te w korycie
potoku s¹ identyczne, a co najciekawsze, u³o¿one w ten sam sposób,
jakby pod pewnym k¹tem �wychodzi³y� z koryta, z po³udnia, z wnêtrza
Ziemi, na pó³noc. Ich u³o¿enie to naprawdê bardzo odleg³a historia - byæ
mo¿e bêdzie kiedy� okazja o tym wspomnieæ.
Po nieudanym uderzeniu o brzeg wody W³osieni klucz¹ miêdzy piêk-
nym lasem ³êgowym, to znaczy zbiorowiskiem le�nym wystêpuj¹cym
nad rzekami i potokami w zasiêgu wód powodziowych, które podczas
zalewu nanosz¹ i osadzaj¹ ¿yzny mu³. Gatunkiem dominuj¹cym jest
tutaj olcha czarna i szara, wierzba, topola, jesion i d¹b. Na brzegach
naszej bohaterki drzewa te wystêpuj¹ jak w encyklopedii - dok³adnie i w
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porz¹dku. Szczególnie piêknie
prezentuj¹ siê olchy, które swymi
czerwonawymi korzeniami wyra-
staj¹ wprost z wody, krocz¹ po niej,
wstydz¹c siê swej nago�ci, co
zakole tworz¹ majestatyczne bra-
my, do których woda wciska siê
zwalniaj¹c jeszcze bardziej i tak
ju¿ leniwy nurt. Niespodziewanie
na szlaku mojej wêdrówki poja-
wi³ siê mostek. Nie by³oby w tym
nic dziwnego, skoro jest potok, to
mo¿e byæ te¿ mostek. Ale budow-
la ta to prawie zabytek - solidny,
sk³ada siê z trzech p³yt ¿elbetono-
wych u³o¿onych jak domek z kart -
dwie stoj¹ce oraz jedna po³o¿o-
na na nich poziomo, po której
mo¿na bezpiecznie przedostaæ
siê na drugi brzeg. Prawa strona
konstrukcji musia³a byæ widocz-
nie kiedy� przez wodê solidnie
naruszona, o czym �wiadcz¹ u³o-
¿one ¿elbetonowe bloki poro�niê-
te dorodnymi mchami i ró¿nymi
gatunkami ro�lin zielnych. Dalej
czeka mnie znowu piêkny widok.
Na prawym brzegu usadowi³a siê
spora gromadka piêknych, sta-
rych, bajecznie naznaczonych zê-
bem czasu wierzb - takich olbrzymów nie spotka siê ju¿
nigdzie w naszej gminie. Kiedy widzê takie stare wierzby z
nowo wyro�niêtymi czuprynami gêstych m³odych ga³¹zek,
zawsze przypomina mi siê podobna wierzba w górnym bie-
gu Frydrychówki, w której sowy uszate urz¹dzi³y sobie gniaz-
do. Kiedy pisklêta by³y ju¿ na tyle doros³e, ¿e mog³y opu�ciæ
swoje przytulne �domostwo�, pewnego dnia usiad³y cztery
obok siebie na ga³êzi i kiedy przechodzi³em obok nich raz
w jedn¹, raz w drug¹ stronê, ich ¿ó³te, olbrzymie oczy �le-
dzi³y moje ruchy, jak tarcze radarów, a zaniepokojeni rodzi-
ce kr¹¿yli z piskiem, acz bezszelestnie nad moj¹ g³ow¹.
Szkoda, ¿e takich widoków ju¿ siê nie ogl¹da. Kilkana�cie
metrów dalej, na wysokiej olszy zbudowa³ sobie wielkie
gniazdo jaki� du¿y drapie¿nik. Umie�ci³ je z rozmys³em do-
k³adnie w potrójnym rozga³êzieniu korony, bardzo wysoko
nad ziemi¹, pewny, ¿e w tym miejscu potomstwo bêdzie

bezpieczne. Po kilkudziesiêciu
metrach slalomu i przep³yniêciu
obok o tej porze pozbawionych ju¿
wody stawów hodowlanych, W³o-
sieñ - ju¿ wyprostowana, przep³y-
waj¹c przez kilka progów zwalnia-
j¹cych, wpada leniwie naprzeciw
ambony my�liwskiej do Wie-
przówki.
Pierwsza czê�æ mojego spaceru
nad W³osieni¹ odby³a siê
wczesn¹ wiosn¹, zieleni jeszcze
nie by³o, w zwi¹zku z tym wszyst-
ko, jak na d³oni, ca³e otoczenie
potoku mo¿na by³o dok³adnie
obejrzeæ. Dzisiejszy, pó�nojesien-
ny spacer odby³ siê tak¿e wtedy,
kiedy zaro�la i zieleñ a tak¿e bo-
gate ulistnienie krzewów nad stru-
mieniem opad³o i lepiej mo¿na
by³o zobaczyæ, oprócz piêknych,
tworzonych przez naturê obrazów,
tak¿e te �dzie³a� tworzone przez
cz³owieka.

Wszyscy jeste�my z natury re-
alistami. Gdyby�my nimi nie byli,
otaczaj¹cy nas �wiat szybko by
nas zniszczy³. Musimy powa¿nie
traktowaæ informacje dostarczane
nam przez zmys³y. Z naszych kon-

taktów z otaczaj¹cym nas �wiatem [tak¿e z naszych po-
tkniêæ i nabijania sobie guzów o twarde przedmioty], rodzi
siê zdrowy rozs¹dek, czyli zbiór wypraktykowanych regu³,
jak siê zachowywaæ, by otaczaj¹cy nas �wiat obchodzi³ siê
z nami wzglêdnie ³askawie. Na pewno zdrowym rozs¹d-
kiem nie tr¹ca widok góry wszelkiego rodzaju �mieci obok
potoku, setki szpec¹cych kawa³ków folii po przeró¿nego
rodzaju opakowaniach. W nurcie strumienia oparta o piêk-
ne korzenie olchy, ko³ysze siê bia³a lodówka [!] a dalej, obok
krwistoczerwonych owoców kaliny koralowej spoczywa b³ot-
nik starej, poczciwej �Syrenki�.

John Churton Collins, angielski krytyk literacki, zmar-
³y w 1908 r. twierdzi³, ¿e: �Przyczyn¹ po³owy naszych b³ê-
dów ¿yciowych jest to, ¿e odczuwamy tam, gdzie powinni-
�my my�leæ, a my�limy tam, gdzie powinni�my odczuwaæ�.
Mo¿e warto wzi¹æ sobie do serca to stwierdzenie.

     Ryszard Fra�

Kluby Seniora na terenie
gminy Wieprz maj¹ za cel aktywiza-
cjê kulturaln¹ i towarzysk¹ osób
starszych. 1 grudnia 2010 roku gru-
py seniorów z Wieprza i Frydrycho-
wic wyjecha³y do teatru w Krakowie.

Wyjazd wypad³ w trakcie dra-
matycznego za³amania pogody. Za-
dymka �nie¿na sparali¿owa³a drogi
Ma³opolski a autobus zacz¹³ psuæ
siê. Na szczê�cie trasa przez Zator
uratowa³a teatromanów przed za-
blokowaniem na zapchanej samo-
chodami Zakopiance. Po reperacji
usterki w Alwerni wszyscy byli opty-
mistycznie nastawieni co do dotar-
cia na czas do teatru. Jednak w Kra-

KLUBY SENIORA Z WIEPRZA I FRYDRYCHOWIC
W KRAKOWSKIM TEATRZE
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kowie mega-korki unieruchomi³y autobus na dwie godzi-
ny. W alarmowych telefonach organizatorzy za³atwili opó�-
nienie rozpoczêcia przedstawienia. Dziêki wspania³o-
my�lno�ci Teatru, za co im nale¿¹ siê nie tylko brawa, ale
i chwa³a (bo o czym� takim nikt jeszcze nie s³ysza³), po
godzinie opó�nienia wszyscy uczestnicy wyjazdu siedzie-
li w fotelach gotowi do uczty duchowej. W tym samym
czasie autobus w centrum Krakowa nie mie�ci³ siê w
zasypanych �niegiem w¹skich uliczkach. By pokonaæ je-
den z zakrêtów nale¿a³o uprzednio odwróciæ znak drogo-
wy, który blokowa³ autobusowi drogê. Znak po trudnym
manewrze powróci³ na swoje miejsce a autobus prawie
cudem znalaz³ miejsce parkingowe w zasypanym i spa-
rali¿owanym przez zaspy Krakowie.  Powrót do domu by³
ju¿ tylko formalno�ci¹ os³odzon¹ luksusowymi pralinka-
mi z firmowej cukierni Wedla. Pomimo do�æ nietypowych
perypetii uczestnicy s¹ zgodni, wyjazdy do teatru powinny
byæ kontynuowane.
Warto tak¿e wspomnieæ o sztuce.
Przedstawienie wystawione na Scenie pod Ratuszem
mia³o niewinn¹ nazwê �DUETY�. By³o to swoistego ro-
dzaju kompendium wiedzy  o ¿yciu w parach, o relacjach
damsko-mêskich w najró¿niejszych ich odmianach i kon-
figuracjach. Dialogi by³y �mieszne lub bole�nie prawdzi-
we, wszystkie jednak by³y bliskie naszej codzienno�ci.

Ludzie potrzebuj¹ nie tylko szczê�cia by znale�æ swoich
wybranków serca, ale tak¿e wiele cierpliwo�ci by przetrwaæ
wszystkie zawieruchy egoizmu i huragany krytyki.
Sztuka zdoby³a nagrodê  na XIV Ogólnopolskim Festiwalu
Komedii Talia 2010.
Organizatorzy s¹ wdziêczni za dofinansowanie wycieczki
przez Urz¹d Gminy w Wieprzu i maj¹ nadziejê na kontynu-
acjê tego typu wyjazdów kulturalnych do innych teatrów.

GOK

Za nami runda jesienna sezonu 2010/2011. Cztery
zespo³y z gminy Wieprz zakoñczy³y zmagania boiskowe w
klasach rozgrywkowych A, B i C.
�Orze³� w czo³ówce
Zacznijmy od najwy¿ej notowanego gminnego zespo³u, a
mianowicie LKS-u �Or³a� Wieprz. �Orze³� po rundzie jesien-
nej zajmuje wysokie czwarte miejsce, z niewielk¹ 3-punk-
tow¹ strat¹ do lidera - �Babiej Góry� Sucha Beskidzka. To
najwy¿sze miejsce �Or³a� na pó³metku rozgrywek, od kiedy
awansowa³ do klasy A. Mo¿na by stwierdziæ, ¿e jest to po-
wód do rado�ci, lecz gdy przyjrzymy siê rozgrywkom bli¿ej,
musimy stwierdziæ, ¿e to rado�æ umiarkowana. Bowiem
�Orze³� w spotkaniach rozegranych na w³asnym boisku lek-
ko zawiód³. Pora¿ki w spotkaniach z �Wis³¹� £¹czany czy
�Burz¹� Roczyny nie pozwoli³y pi³karzom z Wieprza uzyskaæ
jeszcze lepszego wyniku w tabeli. Skupmy siê jednak na
faktach, a nie �gdybaniu�. Fakty s¹ takie, ¿e podopieczni
S³awomira Tynki stoj¹ przed szans¹ historycznego awan-
su i zarazem odniesienia wielkiego sukcesu. Wszak¿e 3
punkty to niewiele, lecz
i rywale s¹ z górnej pó³-
ki. Wspomniana wcze-
�niej dru¿yna z Suchej
Beskidzkiej budowana
od kilku lat jest zespo-
³em niezwykle gro�nym,
a na swoim boisku za-
bójczo skutecznym.
Drugi z pretendentów
do awansu to naszpiko-
wana by³ymi s³awami
ni¿szych klas rozgryw-
kowych (g³ównie III i IV

PODSUMOWANIE JESIENI
ligi) �Sosnowianka� Stanis³aw Dolny. Zespo³em zamykaj¹-
cym pierwsz¹ trójkê jest �B³yskawica� Marcówka, co dziw-
ne, zespo³y z miejsc 2 i 3 to beniaminkowie A-klasy. O ile
�Sosnowianka� by³a stawiana w gronie faworytów jeszcze
przed startem sezonu to zespó³ z Marcówki jest rewelacj¹
rozgrywek.
Na dobry wynik koñcowy �Or³a� tej jesieni z³o¿y³y siê szczê-
�liwe zwyciêstwa z �¯arkiem� Stronie, �Dêbem� Paszków-
ka oraz spektakularna wygrana z ówczesnym liderem �So-
snowiank¹� Stanis³aw Dolny. Ogromny wk³ad w dobre wy-
niki dru¿yny z Wieprza mia³ Grzegorz Dyrcz � jeden z najlep-
szych strzelców A-klasy. W tej rundzie kierowa³ pi³kê do siatki
rywali a¿ 19 razy! W po³owie rundy jesiennej graczy dopa-
d³a lekka zadyszka. Dwie pora¿ki z rzêdu: 0:1 z Burz¹ Ro-
czyny i 2:5 z �B³yskawic¹� Marcówka popsu³y nieco morale
w zespole. Lecz ju¿ tydzieñ po pora¿ce w Marcówce przy-
sz³a wspomniana wygrana z �Sosnowiank¹� po golach Sto-
k³osy i Dyrcza. Kolejne wyniki to: 3:2 w Stroniu z tamtejszym

�¯arkiem� (bramki:
Dyrcz x2 i Krok), 1:1 z
�Tempem� Bia³ka
(bramka: Dyrcz), na
zakoñczenie rundy
dwa zwyciêstwa z
�Dêbem� Paszkówka
2:1 (Dyrcz, samobój-
cza) i �Strzelcem� Bu-
dzów (Dyrcz x3, Po-
lak). �Orze³� w tej run-
dzie zdoby³ 30 bra-
mek, trac¹c przy tym
23. Je�li �Orze³� chce
walczyæ o najwy¿sze
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cele musi poprawiæ grê w obronie. Nie mog¹ siê równie¿
zdarzyæ s³absze mecze takie jak chocia¿by w Marcówce czy
w spotkaniu z Roczynami. Teraz przed graczami A-klasy 4-
miesiêczny rozbrat z ligowymi rozgrywkami, lecz bêdzie to
zapewne okres ciê¿kiej pracy na treningach i relaksu w
turniejach halowych.

Drugim zespo³em z gminy, który dobrze radzi sobie w zma-
ganiach ligowych jest giera³towickie �Pogórze�. Dru¿yna z
Giera³towic po 11 meczach o�wiêcimskiej B-klasy zajmuje

2 miejsce z dorobkiem 21 punktów. �Pogórze� kolejny ju¿
sezon stara siê awansowaæ na wy¿szy szczebel rozgry-
wek. Miejmy nadziejê, ¿e ju¿ w 2011 roku zobaczymy giera³-
towiczan w A-klasie.
Niestety, dwa pozosta³e gminne zespo³y nie radz¹ sobie
ju¿ tak jak �Orze³� i �Pogórze�. �Sokó³� Frydrychowice zajmu-
je 9 miejsce w wadowickiej B-klasie z 12 punktami na kon-
cie, a �Spartak� Przybradz zamyka tabelê klasy C z 2 punk-
tami po remisach z �Victori¹� Pó³wie� i �Strzelcem� Bêczyn.

(qbek99)

LKS �Orze³� Wieprz doczeka³ siê zaplecza sporto-
wego z prawdziwego zdarzenia. Dru¿yny przyjezdne wresz-
cie zaprzestan¹ ¿artów na temat budynku klubowego w
Wieprzu. Powodem do drwin mo¿e staæ siê jedynie jego
kolor, który krótko mówi¹c pozostawia wiele do ¿yczenia. W
miejsce starego, gro¿¹cego zawaleniem, adaptowanego
na potrzeby pi³karzy �budynku� powsta³ ca³kiem okaza³y
obiekt. Do dyspozycji zawodników z Wieprza oddane zo-
stan¹ dwie nowe, piêkne szatnie wraz z pe³nym zapleczem
sanitarnym oraz w pe³ni wyposa¿ona si³ownia, która u³atwi
zapewne przygotowania do rundy wiosennej tegorocznych
rozgrywek. Po kilku latach walki o dogodne warunki wresz-
cie siê uda³o. Gdy tylko do u¿ytku oddany zosta³ Orlik, w
pa�dzierniku ubieg³ego roku ca³y dobytek LKS-u zosta³ prze-
niesiony do pomieszczeñ budynku Orlika a dotychczaso-
wa siedziba pi³karzy poddana zosta³a rozbiórce. Ju¿ nieca-
³y rok pó�niej oczom mieszkañców Wieprza ukaza³ siê oka-
za³y obiekt zaplecza. Tylko procedury formalne przeszko-
dzi³y futbolistom �Or³a� korzystaæ z budynku ju¿ pod koniec
jesieni. Odby³o siê tam uroczyste zakoñczenie rundy je-
siennej dla pi³karzy i dzia³aczy LKS-u. Miejmy nadziejê, ¿e

NOWY BUDYNEK � NOWE OBLICZE

obiekt bêdzie przez lata s³u¿y³ zawodnikom, wraz z rozwo-
jem zaplecza przyjdzie rozwój pi³karski, a m³odzie¿ z wiêksz¹
chêci¹ bêdzie rozpoczyna³a swoj¹ pi³karsk¹ przygodê w
klubie z Wieprza.

(qbek99)

Szko³a Aspirantów Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Krakowie rozstrzyga-
j¹c w dniu 18 listopada 2010 r. Piêt-
nast¹ Edycjê Ogólnopolskiego Konkur-
su Fotograficznego �Nasza Stra¿ Po¿ar-
na� przyzna³a nagrodê i wyró¿nienie Je-
rzemu Hermie, który sfotografowa³ ak-
cje lokalnych stra¿aków na terenie gmi-
ny Wieprz.

NAGRODA PIERWSZA: Jerzy Herma
(Wieprz) za pracê: �Rycerze Floriana�

WYRÓ¯NIENIE: Jerzy Herma (Wieprz)
za pracê: �Za pó�no�

Szczegó³y i inne fotografie dostêpne s¹
na stronie internetowej:
http://sapsp.pl/www/index.php/aktual-
nosci/pelna_wiadomosc/205

STRAZ
XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

FOTOGRAFICZNEGO
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30 pa�dziernika 2010 r. odby³y siê
po raz pierwszy Warsztaty Ratownictwa
Specjalistycznego na Kozubniku, ko³o Po-
r¹bki (WRS Kozubnik). Podczas 12 godzin
dzia³añ uczestniczy³o 120 ratowników z
powiatu wadowickiego, o�wiêcimskiego
oraz bielskiego. Nasz¹ gminê Wieprz re-
prezentowa³a grupa z Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Wieprzu w sk³adzie: Ilona Ser-
win-Polak, Pawe³ Fra�, Jonasz Kubarek,
Jan Jura oraz Janusz Wróbel. Warsztaty
sk³ada³y siê z czê�ci teoretyczno-praktycz-
nej i sztafety.
Pierwsza czê�æ obejmowa³a zapoznanie
uczestników z technikami ratownictwa
wysoko�ciowego, resuscytacj¹, przepro-
wadzeniem badania urazowego u osoby
poszkodowanej oraz technikami poszuki-
wañ osób zaginionych  w terenie, zasy-
panych w gruzach z wykorzystaniem
psów ratowniczych.
Drug¹ czê�æ WRS Kozubnik stanowi³a szta-
feta dla piêcioosobowych grup stra¿aków-
ratowników z OSP, PSP, GOPR oraz har-
cerzy. Tym razem realne sytuacje pozwo-
li³y na weryfikacjê umiejêtno�ci ratowników.
Ratownicy w sztafecie musieli zjechaæ

szybem windowym (30metrów) lub na ty-
rolce z budynku Danela, nastêpnie udzieliæ
pierwszej pomocy przedmedycznej oso-
bie poszkodowanej. Kolejnym zadaniem
by³o odnalezienie osoby poszkodowanej
w tunelach pod basenami, przeprowadze-
nie badania urazowego osoby poparzo-
nej, udzielenie pierwszej pomocy, zabez-
pieczenie i transport z wykorzystaniem

 WARSZTATY RATOWNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO - KOZUBNIK

deski ratowniczej oraz opusz-
czenie osoby transportowanej
z wykorzystaniem technik lino-
wych.
Nad prawid³owo�ci¹ dzia³añ
czuwali sêdziowie-ratownicy
PSP Wadowice.
WRS Kozubnik to:
- 12 godzin zaanga¿owania
120 ratowników,
- æwiczenia podnosz¹ce
sprawno�æ dzia³ania ratowni-
ków,
- spotkanie ratowników powia-
tu wadowickiego, o�wiêcim-
skiego oraz bielskiego,
- kontrolowanie sytuacji wy-
wo³uj¹cych stres u osób nio-
s¹cych pomoc poszkodowa-
nym,
- radzenie sobie z w³asnymi
s³abo�ciami,
- inna strona codziennej pra-
cy stra¿aka- ratownika.
WRS Kozubnik to  pierwsze w
po³udniowej Polsce manewry
specjalistyczne maj¹ce na celu
wspó³dzia³anie tak du¿ej licz-
by ratowników na terenie gru-
zowiskowym.
Organizator Warsztatów Ra-
townictwa Specjalistycznego
Kozubnik � Grupa Poszuki-
wawczo-Ratownicza z Kêt
otrzyma³a ju¿ potwierdzenie
deklaracji uczestnictwa w
przysz³ym roku w warszta-
tach Grupy Ratowników z Nie-
miec oraz ze S³owacji. Maj¹
nadziejê, ¿e WRS Kozubnik na
sta³e wpisze siê w harmono-
gram imprez zgrywaj¹cych
dzia³ania ró¿nych grup ratow-
ników.
Po warsztatach przyszed³ czas na wy-
ci¹gniêcie wniosków, które pozwol¹ po-
prawiæ gotowo�æ do podejmowania dzia-
³añ maj¹cych na celu ratowanie tego, co
bezcenne - ludzkiego ¿ycia. �wiat biegnie
do przodu, nowe zagro¿enia, niecodzien-
ne akcje wymuszaj¹ na ratownikach ci¹-
g³e doskonalenie, podnoszenie swoich
kwalifikacji, u¿ywanie nie tylko wide³ do
przerzucania nadpalonego siana w pogo-
rzelisku spalonej stodo³y, ale niesienie po-
mocy z wykorzystaniem wielu dostêpnych

form i narzêdzi specjalistycznych.
Trzeba mieæ nadziejê, ¿e grupie m³odych
ludzi w OSP Wieprz uda siê, póki ich chêci
i zapa³ nie stopniej¹ otrzymaæ wsparcie w
formie kursów medycznych, zakupu torby
R1, deski ratowniczej � w przeciwnym ra-
zie z samymi chêciami bez niezbêdnego
sprzêtu trudno jest nie�æ profesjonaln¹
pomoc.

Jerzy Herma
*pe³na galeria zdjêæ z WRS Kozubnik

dostêpna na stornie www.gpr.ospkety.pl
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Piêæ minut przed balem
O tym, ¿e

warto co� dla siebie
zrobiæ tu¿ przed
wielkim wyj�ciem
przypominamy so-
bie w ostatniej
chwili. Sylwester,
bal karnawa³owy to

chwile, gdzie ka¿da z pañ chcia³aby piêknie i
m³odo wygl¹daæ. Aby makija¿ wygl¹da³ per-
fekcyjnie, wa¿ne jest odpowiednie przygoto-
wanie skóry. Na pocz¹tek proponujê z³usz-
czanie. Decyzja o wyborze metody uzale¿-
niona jest od kilku czynników � wieku i ro-
dzaju cery klientki, czêstotliwo�ci zabiegu
(pojedynczy zabieg czy seria ) oraz tego, czy
zabieg zostanie wykonany kilka dni wcze-
�niej, czy w dniu balu. Mikrodermabrazja jest
uniwersaln¹ i przynosz¹c¹ bardzo dobre efekty
metod¹ z³uszczania. Zabieg polega na me-
chanicznym i bezpiecznym usuwaniu warstwy
rogowej naskórka pod sta³¹ kontrol¹ wizu-
aln¹. Jest to jedna z najbardziej efektywnych
metod z zakresu eliminowania powierzchow-
nych przebarwieñ, blizn i zmarszczek. W tech-
nice tej nie stosujemy ¿adnych zwi¹zków
chemicznych, dziêki czemu pozbawiona jest
ona dzia³añ niepo¿¹danych i mo¿e byæ sto-
sowane nawet u osób o wra¿liwej i p³ytko
unaczynionej skórze. Jest to technika bez-
pieczna, niepowoduj¹ca podra¿nieñ, efekty
widoczne s¹ ju¿ po pierwszym zabiegu. Za-
bieg wiêc mo¿na �mia³o wykonaæ nawet kil-
ka godzin �przed wielkim wyj�ciem�.
 Paniom, które trafi¹ kilka dni wcze�niej
mo¿na przygotowaæ skórê za pomoc¹ pe-
elingów oraz kwasów. Do najczê�ciej stoso-
wanych preparatów nale¿¹ peelingi enzyma-
tyczne. S¹ bezpieczne i wygodne w u¿yciu.

Spokojnych i spe³nionych
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia,

samych piêknych dni w 2011 Roku
oraz szampañskiej zabawy

w Noc Sylwestrow¹

¿yczy
kosmetyczka

Danuta Gumulak

Mo¿na je stosowaæ do ka¿dego rodzaju cery.
Je�li zale¿y nam na bardziej widocznym efek-
cie, mo¿na zastosowaæ kwasy owocowe. Na-
le¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie nak³adamy ich,
gdy na zewn¹trz temperatura spada poni¿ej
zera, poniewa¿ skóra po zabiegu mo¿e ró¿nie
zareagowaæ. Kwasów raczej nie nak³ada siê,
gdy za chwilê udajemy siê na przyjêcie, wyj¹-
tek stanowi kwas pirogronowy. Najlepsze
efekty mo¿na uzyskaæ stosuj¹c je w serii.
Zabiegi te s¹ bardzo skuteczne, rozja�niaj¹
przebarwienia, wyg³adzaj¹ zmarszczki, zwê-
¿aj¹ pory i poprawiaj¹ koloryt skóry.

Co dla pañ, które odwiedzaj¹ salony
w dniu �wielkiego wyj�cia� i oczekuj¹ natych-
miastowego efektu? Dobrym rozwi¹zaniem
w takim przypadku bêdzie na³o¿enie p³atu
kolagenowego lub maski algowej. Dostêpne
s¹ równie¿ aktywne p³aty hydro¿elowe kola-
genu krystalicznego, które dodatkowo maj¹
w³a�ciwo�ci ch³odzenia i rozja�niania skóry,
poprawiaj¹ strukturê skóry wokó³ oczu, roz-
ja�niaj¹ cienie oraz zmniejszaj¹ obrzêki. Tego
typu zabieg nie wymaga du¿o czasu i daje od
razu widoczny efekt. W przypadku
alg, efektem bêdzie od¿ywiona, wy-
g³adzona, dobrze nawil¿ona i napiê-
ta skóra, co znacznie u³atwi wyko-
nanie makija¿u i w rezultacie przed-
³u¿y jego trwa³o�æ.

Kolejnym problemem, z
którym boryka siê spora liczba pañ,
s¹ cienie i tzw. worki pod oczami. W
tym przypadku mo¿na zastosowaæ
kremow¹ maskê, np. z kofein¹ i wi-
tamin¹ C lub gotowe p³aty kolage-
nowe w formie okularów lub faso-
lek.

Przed balem warto pomy-

PIERNICZKI ZIÊBIONE

1 szkl. miodu
1 szkl. cukru
4 jajka
15 dag mas³a
2 ³y¿eczki sody
1 ³y¿ka go�dzików mielonych
1 ³y¿ka cynamonu
1 paczka przyprawy
  do pierników
m¹ki ile zabierze

Ca³e jajka ubiæ z cukrem
do bia³o�ci, dodaæ letni
miód, korzenie i mas³o
rozpuszczone, m¹kê wymieszan¹ z sod¹. Wyrobiæ ciasto �rednio
twarde i zostawiæ przykryte talerzem na 3-4 dni w ch³odnym
miejscu. Potem ciasto przerobiæ i wa³kowaæ nie bardzo cienko.
Wykrawaæ ciastka szklank¹ i uk³adaæ na  posmarowan¹ blachê,
pozostawiaj¹c odstêpy, ¿eby siê nie poskleja³y i piec w �rednio
nagrzanym piekarniku. Po upieczeniu polukrowaæ.

CIASTKA TURECKIE Z LUKREM

4 jajka
15 dag cukru
15 dag mas³a
15 dag m¹ki
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
3 ³y¿ki kakao

Jajka ubiæ z cukrem do bia³o�ci, dodaæ utarte mas³o i wymieszaæ, dodaæ
m¹kê z proszkiem, kakao, wymieszaæ ponownie. Wy³o¿yæ na posma-
rowan¹ lub wy³o¿on¹ papierem blachê i upiec. Ciasto polukrowaæ na
blasze. Gdy lukier zastygnie, wykrawaæ szklank¹ lub literatk¹ pó³ksiê-
¿yce.

Lukier
30 dag cukru pudru
3 ³y¿ki spirytusu lub 6 ³y¿ek wódki
3 ³y¿ki wody
Cukier przesiaæ, dodaæ spirytus i wodê, utrzeæ na g³adko. Gdy utarte
polaæ placek i równomiernie rozprowadziæ.

Grag

�leæ równie¿ o d³oniach, które czêsto najbar-
dziej cierpi¹ podczas �wi¹tecznych porz¹d-
ków. Podobnie jak w przypadku pielêgnacji
twarzy, na pocz¹tku wykonujemy z³uszcza-
nie. Najlepiej u¿yæ do tego peelingu grubo-
ziarnistego, mo¿e równie¿ byæ to mikroder-
mabrazja, która pozwoli na rozja�nienie
ewentualnych plam. Na tak przygotowane
d³onie nak³adamy odpowiedni¹ maskê tle-
now¹, któr¹ mo¿na po na³o¿eniu zarówno
pozostawiæ do wch³oniêcia, jak i wykonaæ na
jej bazie delikatny, relaksuj¹cy masa¿. Bar-
dzo popularny i od wielu lat stosowany w
gabinetach jest zabieg k¹pieli parafinowej.
Jego efektem jest rozgrzanie, wyra�ne wy-
g³adzenie i zmiêkczenie naskórka. Zabieg
mo¿na urozmaicaæ, nak³adaj¹c wcze�niej na
skórê d³oni maskê lub odpowiednie serum.
Na koniec piêknie pomalowane i ozdobione
paznokcie dodadz¹ uroku ca³o�ci.
Je�li panie po wizycie w gabinecie wyra�nie
poczuj¹ poprawê wygl¹du i nastroju, bêd¹ siê
nie tylko lepiej bawiæ, ale te¿ chêtnie wróc¹
na kolejne zabiegi.
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