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II Sesja Rady Gminy Wieprz
W dniu 21 grudnia 2010r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej

Urzêdu Gminy odby³a siê II Sesja Rady Gminy Wieprz.
G³ównym punktem posiedzenia by³o uchwalenie bud¿etu Gminy
Wieprz na 2011 rok, który zosta³ przyjêty 9 g³osami za, 3 wstrzy-
muj¹cymi i 3 przeciwnymi.
Dochody bud¿etu w 2011 roku bêd¹ wynosiæ 34 596 449 z³, w
tym 27 054 073 z³ stanowiæ bêd¹ dochody bie¿¹ce oraz 7 542
376 z³ dochody maj¹tkowe. Ustalono wydatki bud¿etu na ³¹czn¹
kwotê 35 166 328 z³. Ró¿nica miêdzy dochodami a wydatkami
stanowiæ bêdzie planowany deficyt w wysoko�ci 569 879 z³,
który pokryty bêdzie z zaci¹gniêtych kredytów.
Kolejn¹ spraw¹ rozpatrywan¹ podczas posiedzenia by³o podjê-
cie uchwa³y w sprawie okre�lenia warunków, w tym organiza-
cyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy
Wieprz. Dziêki tej uchwale, kluby sportowe z terenu gminy Wieprz
bêd¹ mia³y mo¿liwo�æ dofinansowania w³asnej dzia³alno�ci w
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, w tym dzia³alno�ci statu-
towej. W 2010 roku Rada Gminy poprzedniej kadencji podjê³a
podobn¹ uchwa³ê w tym zakresie, lecz z powodu zast¹pienia
ustawy o sporcie kwalifikowanym, ustaw¹ o sporcie, koniecz-
ne by³o podjêcie przedmiotowej uchwa³y.
W kolejnym punkcie Rada Gminy uchwa³¹ nr II/9/10 przyst¹pi³a
do realizacji projektu p.n. �Szansa na sukces - program zajêæ

pozalekcyjnych w szko³ach gimnazjalnych na terenie gminy
Wieprz� w ramach dzia³ania 9.1.2 Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz
zmniejszenie ró¿nic jako�ci us³ug edukacyjnych, wspó³finanso-
wanego ze �rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz
z bud¿etu pañstwa. Projekt dotyczy organizacji nieodp³atnych
zajêæ pozalekcyjnych dla szkó³ gimnazjalnych na terenie gminy
w okresie od 20.01.2011 r. do 19.12.2012r.
W czasie obrad zatwierdzono ponadto Gminny Program Profilak-
tyki i Przeciwdzia³ania Uzale¿nieniom na rok 2011 w Gminie Wieprz.
Z danych Izby Wytrze�wieñ w Bielsku- Bia³ej wynika, ¿e w 2010
r. zatrzymano do wytrze�wienia 39 osób z terenu gminy Wieprz.
W roku 2010 do Komisji wp³ynê³o 37 nowych wniosków o zasto-
sowanie wobec osoby nadu¿ywaj¹cej alkoholu leczenia odwy-
kowego (stan na dzieñ 10.12.2010 r.), z czego w 15 przypad-
kach skierowano do s¹du wnioski o objêcie przymusowym le-
czeniem odwykowym.
Ponadto w porz¹dku obrad znalaz³y siê zagadnienia dotycz¹ce
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, nabycia nie-
ruchomo�ci gruntowej niezabudowanej przez gminê Wieprz po-
³o¿onej w miejscowo�ci Nidek, zmian do bud¿etu gminy oraz
przyjêcia planu pracy Rady Gminy Wieprz na 2011r.

UGW

W zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê kadencj¹ so³tysów oraz Rad
So³eckich w miejscowo�ci Nidek, Giera³towice, Frydrychowice i
Wieprz odby³y siê wiejskie zebrania sprawozdawczo - wybor-
cze. W porz¹dku zebrañ znalaz³y siê sprawozdania z dzia³alno�ci
Rad So³eckich oraz so³tysów za rok 2010r, udzielenie absoluto-
rium oraz sprawozdanie Wójta Gminy z dzia³alno�ci na terenie
danego so³ectwa. W wyniku odbytych wyborów, sk³ad so³tysów
oraz Rad So³eckich poszczególnych miejscowo�ci przedstawia
siê nastêpuj¹co:

So³ectwo Nidek
So³tys: Anna Zacny
Rada So³ecka:
1.Ciu� Maria
2.Hojny Edward
3.Kocemba W³adys³aw
4.Marsza³ek Stanis³awa
5.Piotrowski Jan
6.Wróbel Adam
7.¯ydek Jerzy
8.Ziêba Micha³

So³ectwo Giera³towice:
So³tys: Maria Huczek
Rada So³ecka:
1.Babiñski Stanis³aw
2.Gliwa Leszek
3.Górkiewicz Janusz
4.Odrobina Jerzy
5.Putek Krzysztof
6.Wo³ek Andrzej

So³ectwo Wieprz
So³tys: Barbara Herma
Rada So³ecka:
1.Buda Józef
2.Kamionka Krzysztof
3.Kubarek Janusz
4.Nikliborc Józef
5.Serwin Alojzy
6.Skowron Wies³aw
7.Sopicki Kazimierz
8.Turek Zbigniew
9.Wojewodzic Karol
10.Wróbel Stanis³aw

So³ectwo Frydrychowice:
Rada So³ecka:
1.Dêbski Jan
2.Hereda Genowefa
3.Jachimczyk Kazimierz
4.Polak Andrzej
5.Seremet Czes³aw
6.Sopicki Tadeusz
7.Tomiczek Stanis³aw
8.Wysogl¹d Stanis³aw

Zebrania wiejskie
w Nidku, Giera³towicach,
Frydrychowicach
oraz Wieprzu

Wójt Gminy
Wieprz

og³asza informacjê o rekrutacji uczniów do projektu pt. �Szansa
na sukces - program zajêæ pozalekcyjnych w szko³ach gimna-
zjalnych na terenie gminy Wieprz�, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, finansowanego ze �rod-
ków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

W ramach projektu w ka¿dym Zespole Szkolno � Przedszkol-
nym na terenie gminy Wieprz, w 2011 i 2012 roku, prowadzone
bêd¹ 3 rodzaje nieodp³atnych zajêæ pozalekcyjnych dla uczniów:

- warsztaty dydaktyczno � wyrównawcze przeznaczone dla
uczniów gimnazjum, którzy w ostatnim semestrze lub na koniec
ostatniego roku szkolnego otrzymali z danego przedmiotu oce-
nê dostateczn¹ lub ni¿sz¹;
- warsztaty rozwijaj¹ce przeznaczone s¹ dla uczniów gimna-
zjum, którzy w ostatnim semestrze lub na koniec ostatniego
roku szkolnego otrzymali z danego przedmiotu ocenê dobr¹ lub
wy¿sz¹;
- poradnictwo edukacyjno � zawodowe dla uczniów klas III
gimnazjum.

Wiêcej informacji o projekcie, w tym Regulamin rekrutacji, for-
mularze zg³oszeniowe oraz wykaz przedmiotów, z których or-
ganizowane bêd¹ zajêcia pozalekcyjne, znale�æ mo¿na w Urzê-
dzie Gminy w Wieprzu - pok. nr 4, w sekretariatach szkó³ oraz
na stronie internetowej projektu: http://szansanasuk-
ces.wieprz.pl.

Kontakt:
Urz¹d Gminy Wieprz

Wieprz 217
Tel. 33/875-51-23 wew. 14

Faks. 33/875-55-99,
Email: ugwieprz@interia.pl

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Cz³owiek � najlepsza inwestycja



4 Wieści z Gminy Wieprz   LUTY 2011

Dnia 12.01.2011 o godzinie 10.00
w sali widowiskowej Gminnego
O�rodka Kultury w Wieprzu
odby³ siê I Przegl¹d Kolêd i Pa-
stora³ek w wykonaniu solistów.
Do konkursu zg³osi³o siê 22 ar-
tystów, którzy wystartowali w
trzech kategoriach.

KATEGORIA - PRZEDSZKOLAKI:
1. Antoni Dziubany � Przedszkole Publiczne ZSP Przybradz �
�W grudniowe noce�
2. Kinga Kryñ � Przedszkole ZSP Giera³towice �
�Dzisiaj w Betlejem�
3. Partycja Le�niak � Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu �
�Kolêda urwisów�
4. Maja Mrajca - Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu �
�Przyjd� do mnie ma³y Jezusku�
5. Oliwia Nowak � Przedszkole ZSP Giera³towice �
�W�ród nocnej ciszy�
6. Martyna Stuglik� Przedszkole Publiczne ZSP Przybradz �
�Pójd�my wszyscy do stajenki�
7. Zuzanna Wielopolska - Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu
� �Dzisiaj w Betlejem�
8. Paulina W³och � Przedszkole Publiczne ZSP Przybradz �
�Hojka�

KATEGORIA - SZKO£Y PODSTAWOWE
1. Karolina Turek - Gminny O�rodek Kultury w Wieprzu �
�Kolêda domowa�
2. Micha³ Æwiertnia (Konrad Serwin akompaniament) ZSP 2 Wieprz
� �Jakie� �wiat³o nad Betlejem�
3. Paulina Czuba³a � ZSP Nidek � �Jakie� �wiat³o�
4. Kamila Gurdek � Gminny O�rodek Kultury w Wieprzu �
�Kolêda dla samotnych�
5. Oliwia Holcman � ZSP Nidek � �Lulaj¿e Jezuniu�
6. Daria P³onka � ZSP Frydrychowice �
�Z³ota Jerozolima i biedne Betlejem�
7. Kamila Szemik � ZSP Nidek � ��liczna gwiazda�
8. Iwona Szki³¹d� - Gminny O�rodek Kultury w Wieprzu �
 �Zawieja i beznadzieja�

 GMINNY PRZEGL¥D
KOLÊD I PASTORA£EK
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KATEGORIA - GIMNAZJA
1. Magdalena Dziubany - ZSP Frydry-
chowice �
�Betlejemska jasno�æ�
2. Dominika Niemiec � ZSP Przybradz �
�Gwiazdo Betlejemska�
3. Piotr Szczelina � WDK Giera³towiczki
� �Jaka� �wiat³o�æ�
4. Aldona Pytel � ZSP Frydrychowice �
�Jezusa narodzonego wszyscy witajmy�
5. Monika Pieczarka (Anna Mazgaj �
akompaniament) � ZSP nr1 Wieprz �
�Z³ota Jerozolima�
6. Agnieszka Syty � ZSP nr 1 Wieprz �
�Za�nij dziecino�

  Jurorami imprezy byli Leszek Górkiewicz
i W³adys³aw Jochimczyk.
W kategorii �przedszkolaki� I miejsce za-
jê³a Maja Rajca z Przedszkola nr 3 w
Wieprzu
II miejsce zajê³a Patrycja Le�niak, III -
Zuzanna Wielopolska - tak¿e z PP nr 3
w Wieprzu

W kategorii �szko³y podstawowe�: I miej-
sce zajê³a Kamila Gurdek z GOK Wieprz,
II miejsce otrzyma³ Micha³ Æwiertnia
(akompaniowa³ mu Konrad Serwin) a III
miejsce ex aequo otrzyma³y Daria P³on-
ka z ZSP Frydrychowice i Kamila Sze-
mik z ZSP Nidek.

W kategorii gimnazja: I miejsce otrzyma-
³a Agnieszka Syty z ZSP1 w Wieprzu, II
miejsce ex aequo otrzyma³y Aldona Py-
tel z ZSP Frydrychowice i Monika Pie-
czarka (akompaniament Anna Mazgaj)
z ZSP 1 w Wieprzu, III miejsce otrzyma-
³a Dominika Niemiec z ZSP w Przybra-
dzu.
Organizatorem imprezy by³ Gminny O�ro-
dek Kultury, Wiejskie Domy Kultury, Ze-
spo³y Szkolno-Przedszkolne i Przedszko-
la. By³a to wspania³a impreza, pe³na re-
fleksji i klimatów �wi¹tecznych, a zró¿-
nicowany repertuar oraz aran¿acje
wprawia³y publiczno�æ na przemian w
nastroje nostalgii i rado�ci.
Debiut imprezy, jak¹ jest Gminny Prze-
gl¹d Kolêd i Pastora³ek, jak i znaczna ilo�æ
solistów wystêpuj¹cych, gwarantuje
kontynuacjê tej imprezy w przysz³ych
latach.

GOK
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15 stycznia 2011 roku w WDK Frydrycho-
wice odby³ siê X GMINNY PRZEGL¥D
GRUP KOLÊDNICZYCH I OBRZÊDO-
WYCH.
 Organizatorem imprezy by³ Gminny O�ro-
dek Kultury i Wiejski Dom Kultury we
Frydrychowicach. Przed publiczno�ci¹
wyst¹pi³y grupy z czterech so³ectw gminy
Wieprz:

X Gminny Przegl¹d Grup Kolêdniczych
i Obrzêdowych we Frydrychowicach

Grupy zró¿nicowane wiekowo wystawia³y przedstawienia i scenki
religijne zwi¹zane z narodzinami Jezusa Chrystusa, wiêc i atmos-
fera imprezy by³a podnios³a. Ka¿da z grup mia³a inn¹ formê wy-
stêpu i wszêdzie mo¿na by³o podziwiaæ wk³ad pracy m³odych
artystów i ich opiekunów, którzy dopracowali ka¿d¹ scenê i ka¿-
dy element dekoracji.
Przedszkolaki koncentrowa³y siê na �piewaniu, starsze grupy przy-
gotowa³y siê do przedstawieñ scenicznych z elementami humory-
stycznymi. Publiczno�æ jak i organizatorzy podziwiali tak¿e prze-
piêkne stroje, w tym przesympatyczne wielb³¹dy z ZSP we Fry-
drychowicach.
Ka¿dy z zespo³ów otrzyma³ dyplom oraz nagrody. Po wystê-
pach scenicznych m³odzi aktorzy poczêstowani zostali p¹czkami
i herbat¹.

GOK
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14 stycznia 2011 r. w Wiejskim
Domu Kultury w Wieprzu dosz³o do nie-
codziennego spotkania. Z inicjatywy i na
zaproszenie pani Marii Krok i dyrektora
szko³y Kazimierza F¹ferko na spotkanie z
uczniami przybyli do WDK pensjonariu-
sze wraz z opiekunami Gminnego �rodo-
wiskowego Domu Samopomocy z Wieprza
z pani¹ dyrektor Magdalen¹ Gruszeck¹
oraz dzieci niepe³nosprawne z rodzicami z
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci z Trzebi-
ni, z prezesem - W³odzimierzem Korczyñ-
skim i wiceprezesem - pani¹ Wand¹ Bia³ka.
Wraz z nimi na spotkanie przyjecha³y oso-
by zaprzyja�nione i wspó³pracuj¹ce z To-
warzystwem, miedzy innymi zespó³ regio-

 Integracyjne spotkania
w Zespole Szkolno-Przedszkonym nr1

im. Jana Paw³a II w Wieprzu - styczeñ 2011
nalny �P³ocanki�. Dzieci klas III SP prze-
brane w piêkne, kolorowe stroje, gotowe
do wystêpu, z niecierpliwo�ci¹ czeka³y, a¿
autokar z go�æmi dotrze na miejsce. Po ser-
decznym i bardzo spontanicznym powita-
niu, które wprowadzi³o mi³¹, niemal¿e ro-
dzinn¹ atmosferê dzieci zaprezentowa³y
bajkê pt. �Zaczarowany Kwiat� przygo-
towan¹ przez panie wychowawczynie -
Mariê Krok i Joannê Kobielus, ¿yw¹ opra-
wê muzyczn¹ opracowa³a Kazimiera Ba-
biñska �Pytel, a tañce przygotowa³a Iwo-
na Cinal.

Go�cie zgromadzeni na widowni
bardzo ciep³o przyjêli wystêpy naszych
dzieci i nie tylko gromkimi brawami i mi³y-

mi s³owami podziêkowali za zaproszenie,
ale wszystkich obdarowali paczkami ze s³o-
dyczami. Na zakoñczenie spotkania nasze
dzieci wrêczy³y niecodziennym go�ciom
drobne, w³asnorêcznie wykonane upomin-
ki. Go�cie z Trzebini zwiedzili tak¿e nasz¹
szko³ê i jej otoczenie. Byli bardzo zbudo-
wani tym, co zobaczyli, wyra¿ali uznanie
dla ca³ej naszej spo³eczno�ci za troskê o
rozwój m³odego pokolenia i zapewnienie
tak nowoczesnego zaplecza szkole. Na za-
koñczenie wizyty w szkolnej sto³ówce zje-
dli przygotowany poczêstunek.

I. Cinal
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17 stycznia sala widowiskowa WDK w Wieprzu ponownie zape³ni³a siê po brzegi. Tym razem na widowni zasiad³y babcie i
dziadkowie dzieci klas O-III naszej szko³y. Tradycj¹ sta³o siê ju¿ coroczne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowa³y na
tê okazjê okoliczno�ciowe wierszyki, piosenki, wrêczy³y upominki i z³o¿y³y swoim dziadkom z serca p³yn¹ce ¿yczenia, które wzruszy³y
przyby³ych go�ci. Uczniowie klas III zaprezentowali ponownie bajkê �Zaczarowany Kwiat� i tym razem zbieraj¹c g³o�ne oklaski i wyrazy
uznania. Spotkanie przebiega³o w niezwykle serdecznej i wzruszaj¹cej atmosferze i na d³ugo pozostanie w pamiêci  jego uczestników.
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17 stycznia 2011 roku z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Babci
oraz Dnia Dziadka dzieci z ZSP nr 1 w Wieprzu po raz kolejny
wystawi³y sztukê pt: �Zaczarowany kwiat�.
M³odzi aktorzy bez tremy przenie�li publiczno�æ w ba�niowy
�wiat ksiê¿niczek, królewiczów.
Jak w ka¿dej bajce by³ i mora³: dobro zawsze zwyciê¿a, choæ
czasem potrzeba czasu, cierpliwo�ci i pomocy innych, by za-

SZTUKA DLA BABCI I DZIADKA
triumfowa³o.
Publiczno�æ sk³ada³a siê z babæ i dziadków, którzy oprócz gry
aktorskiej, wspania³ej scenografii, mogli podziwiaæ swoje wnuki.
Na zakoñczenie przedstawienia dzieci obdarowa³y swoich naj-
bli¿szych kwiatami, laurkami, zak³adkami lub notesikami.

GOK

Bajka �Zaczarowany
kwiat� okaza³a siê byæ przebo-
jem teatralnym dla mieszkañ-
ców so³ectwa Wieprz a pery-
petie niegrzecznej królewny
chcieli zobaczyæ dos³ownie
wszyscy. Dlatego te¿ sztuka
powróci³a na scenê Gminnego
O�rodka Kultury w Wieprzu.
Tym razem rodzice i rodziny
m³odych aktorów mog³y podzi-
wiaæ ich popisy teatralne.
Przypomnijmy jeszcze raz, ¿e
sztuka zosta³a wystawiona
przez uczniów klas trzecich z
ZSP nr1 im. Jana Paw³a II w
Wieprzu pod opiek¹ wycho-
wawczyñ i re¿yserek: Marii
Krok i Joanny Kobielus.
Muzykê przygotowa³a pani
Kazimiera Babiñska- Pytel.
Zespó³ taneczny æwiczy³ swój
dworski i kwiatowy wystêp
pod opiek¹ pani Iwony Cinal.

�ZACZAROWANY KWIAT� dla rodziców
W sztuce wyst¹pili: Semirami-
da � Anna Nowak, Gustaw �
Dominik Saferna, Królowa Iza-
bella � Katarzyna Stachura,
Król Edwin � Filip Madeja,
Królowa Wilhelmina � Kinga
Miko³ajek, Król Ramirez �
Emanuel Formas, Wró¿ka �
Karolina Turek, Lukrecja � Zu-
zanna 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, Zuzan-
na Lipnicka, Wiktoria Migda-
³ek, Dworzanie � Damian Po-
lak, Micha³ Kolasa, Bart³omiej
Potempa, Kamil Stuglik, Da-
riusz Migda³ek, Dziewczynki
kwiaty � Maja Gurdek, Klau-
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dia Korczak, Zuzanna Kobielus, Karolina Smaza, Martyna Za-
remba, Joanna Krok, Wiktoria Turek, Halabardnicy � Kamil Jor-
danek, Kamil Gibas, Patryk Noga.

GOK
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VIII Gminny Przegl¹d Zespo³ów Jase³kowych zosta³ zorganizowany 22 stycznia 2011 roku przez Gminny O�rodek Kultury w
Wieprzu i Wiejski Dom Kultury w Giera³towicach.  Jase³ka to widowiska o Bo¿ym Narodzeniu. Za twórcê przedstawieñ bo¿onarodze-
niowych uwa¿any jest �w. Franciszek z Asy¿u. W Polsce obrzêdy jase³kowe da³y pocz¹tek wêdrownym teatrzykom ludowym, których
tradycje w³a�nie próbuje zachowaæ przegl¹d zespo³ów jase³kowych. Teksty jase³kowe, czêsto wykonane w gwarze mog¹ zawieraæ w¹tki
odwo³uj¹ce siê do aktualnych wydarzeñ.

VIII GMINNY PRZEGL¥D ZESPO£ÓW
JASE£KOWYCH W GIERA£TOWICACH
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Jase³ka mog¹ mieæ wiele form. W tym roku podziwiali�my PRZED-
SZKOLAKI, które debiutowa³y na scenie, a pomimo tego nie ule-
g³y tremie. Grupa PRAWIE stworzy³a niezwyk³¹ i bardzo nowo-
czesn¹ interpretacjê narodzin Jezusa. By³o to zadziwiaj¹ce przed-
stawienie, bez nadmiaru rekwizytów, osadzone w realiach dzisiej-
szej rzeczywisto�ci. Grupa BIEDRONKI ukaza³a publiczno�ci
wra¿liwo�æ dzieci i ich interpretacjê jase-
³ek. ZESPÓ£ TEATRALNY z Nidku
przedstawi³ profesjonalne, tradycyjne ja-
se³ka z przepiêknymi strojami aktorów i
tekstami w gwarze.
VIII Gminny Przegl¹d Zespo³ów Jase³ko-
wych by³ wydarzeniem artystycznym, ak-
centuj¹cym kultywowanie lokalnych tra-
dycji.
Miejmy nadziejê, ¿e za rok przybêdzie
zespo³ów jase³kowych a lokalne zwycza-
je nie zagin¹. red

Przed publiczno�ci¹ w sobotê rano wyst¹pi³y:
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DZIEÑ BABCI I DZIADKA
W ZSP 2 W WIEPRZU

W dniach 21 i 22 stycznia w Polsce obchodzone jest �wiêto wszystkich babæ i dziadków. �wiêto to pojawi³o siê w kalenda-
rzach na prze³omie lat 60tych i 70tych XX wieku i jest obchodzone do dzi�.
W tym czasie wnukowie wyra¿aj¹ swoj¹ wdziêczno�æ za to, co dla nich zrobili, robi¹, a przede wszystkim, kim dla nich s¹ dziadkowie.

I tak w dniu 21.01.2011 roku, wzorem lat ubieg³ych, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wieprzu odby³a siê
uroczysto�æ z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na pocz¹tku babcie i dziadkowie byli zapraszani tylko do klas. Obecnie klasy I-III
organizuj¹ je na sali gimnastycznej. W tym roku babcie i dziadkowie, którzy bardzo licznie przybyli, mieli okazjê zobaczyæ niezwyk³y
monta¿ s³owno - muzyczny przygotowany specjalnie dla nich. By³y to wiersze, piosenki, inscenizacje oraz jase³ka. Wnuczêta
najpiêkniej jak potrafi³y dziêkowa³y przyby³ym go�ciom za mi³o�æ, poczucie, ¿e s¹ kochane, wpojone zasady moralne i wiarê religijn¹.

Na zakoñczenie babcie i dziadkowie otrzymali od wnuków w³asnorêcznie wykonane laurki i s³odki poczêstunek przygotowa-
ny przez rodziców.

Renata �ciga
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W dniu 19.12.2010 r. na scenie Gminnego O�rodka Kultury w
Wieprzu mogli�my obejrzeæ kolejn¹ sztukê w wykonaniu gimnazjali-
stów z ZSP nr 2 im Kard. S. Wyszyñskiego, zatytu³owan¹ �Wigilia
m³odych�.

Spektakl ten ju¿ samym tytu³em wprowadzi³ w klimat nad-
chodz¹cych �wi¹t, a dotyczy³ stosunku do tradycji bo¿onarodzenio-
wych reprezentowanego przez m³odych ludzi pochodz¹cych z ró¿-
nych �rodowisk.

Grupa m³odzie¿y przebywa w wynajêtym mieszkaniu w wiêk-
szym mie�cie, ka¿dy z nich ma swoje k³opoty, próbuj¹ ¿yæ samodziel-
nie, na w³asny rachunek � jedni robi¹ to uczciwie, inni mniej. Miesz-
kanie jest dla nich miejscem noclegu, bardziej hotelem, poniewa¿
ka¿dy ¿yje swoimi problemami, prac¹, nauk¹, zdobywaniem pieniê-
dzy (nawet poprzez sprzeda¿ prochów). Nie pojechali na �wiêta do
domów, bo albo maj¹ zbyt bolesne wspomnienia, albo po prostu nie
maj¹ dok¹d pojechaæ, gdy¿ niektórzy s¹ z domów dziecka. A kiedy
przychodzi wieczór wigilijny, zaczyna im czego� brakowaæ�wspomi-
naj¹ swoje wigilie, czuj¹ siê samotni. Z zamy�lenia budzi ich d�wiêk
dzwonka � maj¹ niespodziewanego go�cia� I nagle przy tej obcej
dziewczynie m³odzi ludzie otwieraj¹ siê � zaczynaj¹ normalnie ze
sob¹ rozmawiaæ, s¹ szczerzy, opowiadaj¹ o swoich problemach, wspo-
minaj¹ dzieciñstwo. To, co wpajali w ich serca rodzice � zasady go-
�cinno�ci, szacunku dla drugiego cz³owieka, dla �wi¹t � zaczyna braæ
górê nad egoizmem, wygodnictwem, ob³ud¹ czy materializmem. M³o-
dzi ludzie ulegaj¹c �magii �wi¹t� jak to sami nazywaj¹ � zmieniaj¹ siê
ze z³ych w dobrych, a pomaga im w³a�nie nieznajoma dziewczyna.
Nie wszyscy chc¹ siê jednak zmieniæ � nie jest to historia ze szczê�li-
wym zakoñczeniem, ale bohaterowie próbuj¹ pokonaæ swoje wady,
bêd¹ starali siê wyj�æ z na³ogów, czy odwa¿¹ siê spotkaæ z dawno
niewidzian¹ rodzin¹. Czy im siê uda? Oby! Mo¿e znajd¹ w sobie tyle
si³y? Mo¿e im siê poszczê�ci?

Sztuka z pewno�ci¹ sk³ania do refleksji nad tym, co jest w
¿yciu wa¿ne, zasiewa pewien niepokój, zarówno w sercach m³odych
ludzi, jak i rodziców, uczy równie¿ wzajemnych relacji � ludzie pora-
nieni, skrzywdzeni przez los zawsze maj¹ swoj¹ szansê, bo wybór
zale¿y od nich. A przecie¿ mamy tylko jedno ¿ycie � wystarczy je
dobrze i godnie prze¿yæ�

Dochód w wysoko�ci 650 z³ zostanie przekazany na potrze-
by Domu Dziecka w ¯mi¹cej ko³o Limanowej.

Czyt.

WIGILIA M£ODYCH
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Obsada sztuki �Wigilia M³odych�:
IWO � Ugo Giordano,
PATRYCJA � Julia Mazgaj,
KSENIA � Karolina Stuglik,
 MA£Y � Aron Gumulak,
 ANIA � Ola Kocemba,
 ELKA � Bernadeta Nowak,
PIOTR � Dominik Æwiertnia,
 NOWA � Weronika Skowron.
 Opracowanie muzyczne Kamil Cyper.
�piew kolêd � Micha³ Æwiertnia.
Akompaniament � Konrad Serwin.

         Okres Bo¿ego Narodzenia to czas zadumy, wyciszenia,
modlitwy, sk³adania ¿yczeñ, radosnego kolêdowania. Magiczne
wydarzenia, które mia³y miejsce przesz³o dwa tysi¹ce lat temu,
które prze¿ywali�my w naszych sercach, rodzinach jeszcze tak
niedawno, wci¹¿ s¹ ¿ywe i aktualne.
          Przez wiele lat rozbrzmiewa³y na deskach naszego przy-
bradzkiego Domu Stra¿aka ró¿ne przedstawienia jase³kowe.
Wszystkie dotyczy³y historii narodzenia Jezusa w Betlejem, choæ
ka¿de by³o inne.
Tegoroczne widowisko , które zaprezentowali�my mieszkañcom
wsi w niedzielê 23 stycznia tak¿e ró¿ni³o siê od poprzednich.
£¹czy³o tradycjê i wspó³czesno�æ, bajkê i rzeczywisto�æ.
Widzowie zostali wprowadzeni w ich nastrój zapowiedzi¹ Kon-
feransjerki:
Pan Bóg ju¿ zst¹pi³ do nas na Ziemiê,
chcemy wiêc uczciæ Go przedstawieniem.
I jak prastary obyczaj ka¿e
jase³ka chcemy nie�æ Jemu w darze.
Dzi� w �wiecie modne s¹ udziwnienia,
a my normalni - nic siê nie zmienia.
Lecz, by�cie siê tu nie zanudzili
to�my jase³ka uwspó³cze�nili.
Co z tego wysz³o? - wnet zobaczycie?
Ufam, ¿e koñca tu dosiedzicie.
 
Z wielk¹ uwag¹ i zainteresowaniem widzowie ogl¹dali kolejne sce-
ny naszego widowiska.
W ZWIASTOWANIU pe³nym tajemniczo�ci i niezwyk³o�ci uka-
za³ siê Maryi anielski orszak. Mniejsze anio³ki wykona³y wokó³
Niej krótki balet.
Pó�niej zabrzmia³y piekielne harce diabelskiej grupy dziewcz¹t,
które adorowa³y Lucyfera najpierw z³oszcz¹c go, pó�niej nuc¹c
ko³ysankê, a w koñcu zapraszaj¹c na smakowity obiad.
W scenie pt. "W RODZINIE" wyst¹pi³y w¹tki profilaktyczne,
odwo³uj¹ce siê do aktualnych wydarzeñ z ¿ycia wspó³czesnej
m³odzie¿y. Syn - jedynak wychowany wed³ug najlepszych wzor-
ców zapragn¹³ "skosztowaæ" doros³o�ci i wszed³ w z³e towarzy-
stwo. Demoralizacja na szczê�cie nie trwa³a d³ugo. Wyrzuty su-
mienia przed kolejnym gorsz¹cym czynem, "spotkanie" z Anio-
³em sprawi³y, ¿e postanowi³ wróciæ. G³odny, samotny i skarcony
przez kole¿ków zapuka³ do swojego domu w betlejemsk¹ noc.
- "Mamo! -Tato! /.../ Przepraszam za wszystko. Odpowiedzial-
no�æ i samodzielno�æ jest trudniejsza ni¿ my�la³em. Szuka³em szczê-
�cia tam, gdzie go nie by³o. Wybaczycie mi?" - pyta³.
Najpiêkniejsza  z mi³o�ci jest mi³o�æ rodzicielska, której uczymy
siê od �wiêtej Rodziny. Dlatego z ust Rodziców pop³ynê³y s³owa:
- " W Tobie dzi� narodzi³ siê dla nas Pan Jezus. Nie pozwólmy,

MIÊDZY ZIEMI¥ a NIEBEM
- przedstawienie bo¿onarodzeniowe

na deskach przybradzkiego Domu Stra¿aka
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aby cokolwiek nas rozdzieli³o, choæ ¿ycie bêdzie przynosiæ jesz-
cze wiele trudno�ci." Wszyscy, w towarzystwie anielskich elfów
udali siê na Pasterkê.
W kolejnej scenie wyst¹pili Policjant, pani Wójt i Lekarz.
Nastêpnie, z realiów  rzeczywisto�ci przenie�li�my siê w �wiat z
lekka zaczarowany, gdy¿ do stajenki pod¹¿a³y przedszkolaki jako
postaci z bajek i ba�ni: Dziewczynka z zapa³kami, Calineczka,
Sierotka Marysia, Kopciuszek, Pinokio, Rybak, Smerf, Ja� i Ma³-
gosia i wiele innych. Teksty wyg³aszane przez poszczególne po-
staci zakoñczone by³y mora³em. Dobroæ, pracowito�æ, odwaga, a
obok nich sk¹pstwo, chciwo�æ, tchórzostwo i lenistwo przedsta-
wione w wyg³aszanych przez dzieci kwestiach wzrusza³y i kaza-
³y stan¹æ po stronie pozytywnych warto�ci moralnych. Dzieci,
nawet te najm³odsze wiedz¹ bowiem, ¿e pomimo wspó³istnienia
z³a i dobra to ostatnie zawsze zwyciê¿a. Przypomina³a im o tym
Maryja z Józefem zapraszaj¹c do pozostania w szopce u stóp
Jezusa.

Wspó³cze�ni aktorzy, którzy wyst¹pili w pierwszych scenach
ofiarowali Dzieci¹tku fragment polskiego tañca poloneza.
         Pomiêdzy scenami czas wype³nia³y dziewczynki i ch³opcy
z kl. III SP w ilustracji piosenek "Anio³ek naj³adniejszy" oraz
"Bosy pastuszek", a tak¿e kolêdy szkolnego chóru z akompania-
mentem gitar, instrumentów klawiszowych i perkusyjnych.
         Przedstawienie zakoñczy³o siê gromkimi brawami widowni,
która zgodnie z zapewnieniem Konferansjerki dotrwa³a do koñca i
wcale  nie �pieszy³a siê do domu mimo pory obiadowej. 
Bardzo dziêkujemy stra¿akom za udostêpnienie sali, Gminnemu
O�rodkowi Kultury za pomoc "d�wiêkow¹", mieszkañcom Przy-
bradza za przybycie i ciep³e przyjêcie.
Niechaj Bo¿ego Narodzenia czas mi³o�ci
w Waszych Rodzinach na zawsze zago�ci.
A �wiat³o choinki roz�wietla ka¿dy nastêpny dzieñ Nowego Roku.

mgr Wies³awa P³onka
mgr Lucyna Grochol

20 stycznia 2011 roku Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu przygotowa³o program z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wystêpy by³y
zró¿nicowane. M³odsza grupa dynamicznie odtañczy³a polkê, a starsza w rytmie walczyka oczarowa³a publiczno�æ. By³o i przedsta-
wienie �Czerwony Kapturek� z bardzo gro�nym wilkiem, który zagrozi³ babci i jej wnuczce. Na szczê�cie, jak to w bajce, wszystko
dobrze siê skoñczy³o.
Na zakoñczenie przedszkolaki otrzyma³y wielkie brawa od swoich najbli¿szych.

Red.

Dzieñ Babci i Dziadka w Wieprzu
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100 lat  dla Babci i Dziadka
Równie¿ w tym roku ¿adenn przedszkolak nie zapomnia³

o tym  wa¿nym �wiêcie. M³odzi aktorzy przygotowali piêkne
przedstawienia, na które w tym roku zaprosili dziadków do Wiej-
skiego Domu Kultury w Giera³towicach. Przedszkolaki dzielnie
spisa³y siê na scenie. Mimo, i¿ by³ to pierwszy wystêp dla pu-
bliczno�ci w wykonaniu m³odszej grupy, to �maluszki� bez tre-
my, odwa¿nie i weso³o recytowa³y wiersze i �piewa³y piosenki o
babci i dziadku.

Ich koledzy z grupy starszej zaprezentowali za� �Bajko-
we jase³ka�, które wnios³y na salê atmosferê i magiê �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia , które nie tak dawno minê³y. Zaprezentowali równie¿
taniec �Krakowiak� w typowych strojach regionalnych.

Gromkie brawa i u�miechy na twarzach dziadków po-
twierdzi³y, ¿e wystêp mo¿na zaliczyæ do udanych.

Marta Cie�lik
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Koncert Kolêd i Pasto-
ra³ek w Gminnym O�rodku
Kultury zorganizowany 22
stycznia 2011 roku by³ przed-
stawieniem dorobku artystycz-
nego so³ectwa Wieprz.
Przed pe³n¹ widowni¹ wystê-
powa³y chóry, orkiestra, zespo-
³y instrumentalne, wokalne, ta-
neczne oraz soli�ci. Wszystkim
przy�wieca³ jeden cel � przy-
pomnieæ wydarzenie sprzed
ponad 2000 lat � narodziny Je-
zusa Chrystusa.

W koncercie wyst¹pili:
1.Kameralny chór mieszany
2.Zespó³ muzyki dawnej AGE-
MUS
3.M³odzie¿owa orkiestra dêta
4.Soli�ci:
- Maja Mrajca
- Patrycja Le�niak
- Zuzanna Wielopolska
- Micha³ Æwiertnia przy akom-
paniamencie Konrada Serwina
- Agnieszka Syty
- Monika Pieczarka przy akom-
paniamencie Anny Mazgaj
5.Chór JARZÊBINA
6.  Zespó³ taneczny WENUS
7.Zespó³ wokalny ÓSME
NIEBO

Koncert Kolêd i Pastora³ek w Gminnym O�rodku Kultury

By³ to koncert dla wszystkich mieszkañców, a szczególnie mi³ym by³ fakt uczestnictwa w nim
lokalnych oficjeli - wykonawców podziwiali m.in. przedstawiciele w³adz wykonawczych, radni
gminy i powiatu, ksi¹dz proboszcz.
Wszyscy odczuwali rado�æ i wzruszenie. Piêkna muzyka zawsze sprzyja³a refleksjom nad ¿yciem,
ideom dobra, jak i pielêgnowaniu tradycji.

GOK
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GOK WIEPRZ
A K T Y W N E  F E R I E  2 0 1 1

7.02.2011 PONIEDZIA£EK 9:00. GOK
TURNIEJ TENISTA STO£OWEGO

8.02.2011 WTOREK 9:00 GOK
BUDOWA IGLOO LUB RZE�BY �NIEGOWEJ

(JE¯ELI POGODA POZWOLI)

9.02.20011 �RODA  9:00  GOK
WARSZTATY PLASTYCZNE,

GRY ZRÊCZNO�CIOWE

10.02.2011 CZWARTEK 9:00 GOK
PODCHODY, DOKARMIANIE ZWIERZYNY,

OGNISKO

11.02.2011 PI¥TEK 9:00 GOK
ZAWODY SANECZKARSKIE
LUB WYJ�CIE DO TEATRU

WDK NIDEK

ZAJÊCIA W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

F E R I E  2 0 1 1

WDK W GIERA£TOWICZKACH

HARMONOGRAM

WTOREK 8 LUTEGO  �
13.00 ZABAWY Z JEDZENIEM
15.00 TURNIEJ GRY  W �PI£KARZYKI� KL. IV-VI

�RODA 9 LUTEGO �
13.00 UK£ADANIE DOMINA

Z PUDE£EK PO ZAPA£KACH
15.00    TURNIEJ SZACHOWY

CZWARTEK 10 LUTEGO �
11.00 LEPIENIE BA£WANÓW (KONKURS NA

NAJPIÊKNIEJSZEGO BA£WANA)
16.00 TURNIEJ GRY W �PI£KARZYKI�

KL. I � III GIMNAZJUM

PI¥TEK 11 LUTEGO �
13.00 FILM DLA DZIECI

�SABRINA NASTOLETNIA CZAROWNICA�
15.30 TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
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02.02. godz 16:00
Turniej tenisa sto³owego

03.02. godz. 14:00
Zajêcia taneczno - ruchowe

04.02. godz 14:00
Zajêcia plastyczne, rze�by �niegowe

05.02. godz 16:00
Klub filmowy, bajki dla dzieci,
Prezentacja multimedialna �Nasza wie� w obiektywie�

-  F E R I E  Z I M O W E  2 0 1 1  �
WDK w Giera³towicach

01.02. godz 15:00
Rozgrywki tenisa sto³owego dla m³odzie¿y szko³y podsta-
wowej

02.02. godz. 15:00
Turniej tenisa sto³owego dla m³odzie¿y z gimnazjum

03.02. godz 15:00
Zajêcia klubowe, gry planszowe, zabawy, konkursy

04.02. godz 16:00
Zajêcia taneczne

-  F E R I E  Z I M O W E  2 0 1 1  �
WDK w Przybradzu

Witam pani¹ so³tys, od
dwóch dni jest pani nowym so³-
tysem so³ectwa Wieprz
- Dzieñ dobry, Tak zosta³am
so³tysem dziêki wyborcom,
którzy zaufali mi jako osobie,
któr¹ znaj¹ i szanuj¹.
Sk¹d pani pochodzi?
- Jestem ze wsi Wieprz, tu siê
urodzi³am, tu mieszkam i tu
pracujê. Moja rodzina od po-
koleñ mieszka w Wieprzu.
Jakie posiada pani wykszta³-
cenie?
- Jestem technikiem rolnikiem,
wiêc problemy rolników rozu-
miem najlepiej.
Jaka by³a pani motywacja do
objêcia urzêdu so³tysa?
- Najwa¿niejsze dla mnie jest
dobro naszej wsi, które osi¹gn¹æ

Wywiad z so³tysem wsi Wieprz
- pani¹ Barbar¹ Herma

mo¿na przy wspó³pracy z
mieszkañcami.
Jakie problemy nale¿y rozwi¹-
zaæ w Wieprzu?
- Chcia³abym poznaæ problemy
mieszkañców, by pomóc im je
rozwi¹zywaæ. W ka¿dym miej-
scu na �wiecie s¹ jakie� proble-
my. Dla mnie w ci¹gu tych
dwóch dni urzêdowania wa¿na
ju¿ siê sta³a kwesti¹ braku
�mietników w centrum Wie-
prza. Wiem ju¿ od mieszkañ-
ców, ¿e wielu m³odych ludzi
chcia³oby widzieæ wiêcej miejsc
w przedszkolu, by matki tych
dzieci mog³y podj¹æ pracê.
Wa¿ne tak¿e jest dla mnie
wsparcie ofiar przypadków lo-
sowych. Naszym obowi¹zkiem
jest pomagaæ takim ludziom i

ich rodzinom.
Chcia³abym, by dalej popra-
wiano stan naszych dróg i do-
datkowo zbudowano wiêcej
lamp o�wietleniowych, wyma-
lowano przej�cia dla pieszych,
szczególnie w pobli¿u szkó³ i
ko�cio³ów.
Co pani chcia³aby przekazaæ
czytelnikom naszej gazety?
By czytelnicy wiedzieli, ¿e
wspólnie d¹¿ymy do dobroby-
tu naszej wsi. Bêdê mediatorem
gdy¿ jestem bezpartyjna, poza
sojuszami i komitetami. Chcê
tak¿e wspó³dzia³aæ w w³adza-
mi Gminy Wieprz, gdy¿ tylko
wspó³praca gwarantuje efekty.
Dwa razy w tygodniu zamie-
rzam spotykaæ siê z mieszkañ-
cami, by wys³uchaæ ich postu-

latów, które w miarê mo¿liwo-
�ci bêdê stara³a siê realizowaæ.
Jestem otwarta na wszelkie su-
gestie ze strony mieszkañców
naszej wsi.
Dziêkujê pani so³tys za wywiad
Dziêkujê

Red.

Okres �wi¹t sprawia, i¿ rodzice kupuj¹ swoim pociechom malut-
kie szczeniaki, sprawiaj¹c sobie i najbli¿szym bezcenn¹ rado�æ z posiada-
nia najcudowniejszego czworono¿nego, pokracznego stworzenia.
Niestety, taki prezent bywa nie do koñca przemy�lany. Czworono¿ny przy-
jaciel ro�nie, brak odpowiedniej socjalizacji z otoczeniem, brak odpo-
wiednich zasad przebywania w domu, brak pos³uszeñstwa � pogryzione
papcie, buty, krzes³a, posikane ³ó¿ko, szczekanie podczas nieobecno�ci
w³a�ciciela � winny�.. pies??  
Niestety, winny jest wy³¹cznie w³a�ciciel, który nie posiada³ dostatecznej
wiedzy podejmuj¹c decyzjê o zakupie psa.
Nie wszystkie porzucone psy maj¹ takie szczê�cie jak Luna � pies ratow-
niczy, która wraz ze swoim przewodnikiem zda³a egzamin, uzyskuj¹c
certyfikacjê  terenow¹. Luna znaleziona zosta³a w lesie. Rozwieszane
plakaty i informacje nie pomog³y w odnalezieniu w³a�ciciela. Trafi³a do
nowej rodziny, jej predyspozycje i zaanga¿owanie nowe-
go w³a�ciciela sprawi³y, ¿e zosta³a jedyn¹ psi¹ ratow-
niczk¹ w Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej w Kêtach.

Brak panowania nad psem sprawia, ¿e zwierzê-
ta te wyrzucane s¹ z samochodu daleko od domu �
beznadziejny w³a�ciciel odje¿d¿a z piskiem opon, pies
biegnie, próbuje go dogoniæ � bezskutecznie. Lub bez-
duszny w³a�ciciel przywi¹zuje niezno�nego psa w lesie,
skazuj¹c go na nieuniknion¹ �mieræ.

PIES TO NIE ZABAWKA
Zwierzêta potrzebuj¹ naszej opieki, mi³o�ci i domu. Potrzebuj¹ �wiado-
mych i odpowiedzialnych w³a�cicieli.
Zanim kupisz swojemu dziecku psa, kup mu smycz, wyznacz okres prób-
ny i sprawd� czy bêdzie potrafi³o przez miesi¹c wychodziæ ze �smycz¹�
na spacer codziennie. Pies wymaga ruchu, dom czy ogród nie zaspokoj¹
jego potrzeb.

By wybraæ szczeniaka na nowego cz³onka rodziny nale¿y prze-
prowadziæ testy predyspozycji miotu od 6 do 7 tygodnia ¿ycia psa. Po-
mog¹ one  wyselekcjonowaæ odpowiedni charakter naszego czworono¿-
nego przyjaciela.

Proste zasady wspólnego ¿ycia wprowadzane od pierwszych dni
psa w nowym domu, podstawy pos³uszeñstwa, jasna komunikacja i trak-
towanie psa jako cz³onka rodziny (oczywi�cie z zachowaniem zdrowego
rozs¹dku) sprawi¹, i¿ nasi czworono¿ni przyjaciele odwzajemni¹ okazy-

wan¹ przez nas troskê nie tylko w �wiêta Bo¿ego Na-
rodzenia � przemawiaj¹c w Wigiliê ludzkim g³osem,
ale przez wiele wspólnie prze¿ytych lat.
�Co roku, w wyniku nieprzemy�lanych prezentów �wi¹-
tecznych, kilka tysiêcy psów zostaje porzuconych lub
zabitych�- kampania spo³eczna do obejrzenia na
www.youtube.pl po wpisaniu w wyszukiwarce: �PIES
TO NIE ZABAWKA- Reklama Spo³eczna�.

jherma.
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DZIÊKUJEMY!

XIX Fina³
Wielkiej Orkie-

stry �wi¹tecznej
Pomocy mo¿na

uznaæ za bardzo uda-
ny. Sztab Andrychów

mia³ pod swoj¹ opiek¹
gminê Andry- chów, so³ectwa gminy Wieprz
oraz Osiek.

Nad prawid³owo�ci¹ dzia³ania ogromnej machiny, jak¹ jest
sztab czuwa³ Krzysztof Paczyñski, wieloletni organizator akcji w
Andrychowie.

Kto nie by³ w dniu orkiestry w sztabie, nie bêdzie móg³
sobie wyobraziæ panuj¹cej w nim atmosfery, ciê¿kiej pracy osób
podliczaj¹cych zawarto�æ puszek, pañ goszcz¹cych zmarzniêtych
wolontariuszy ciep³¹ herbat¹, owocami, kanapkami i rewelacyj-
nym bigosem.

Dla wielu osób zaskoczeniem by³o, ¿e puszek pilnowa³y
psy ratownicze z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Kêtach.
Do fina³u WO�P w ca³ej Polsce anga¿owa³y siê ró¿ne organizacje
� GOPR, TOPR, Stra¿ Po¿arna, Policja � ka¿dy, kto tylko mia³
chêæ dania czego� od siebie tego ciep³ego, jak na styczniow¹ nie-
dzielê, dnia.

Wspólnie zebrali�my:
55, 350 LITRÓW KRWI
i 91 496,02 Z£OTYCH

W tym roku zbierali�my pieni¹dze:

NA ZAKUP SPRZÊTU DLA
DZIECI Z CHOROBAMI
UROLOGICZNYMI
I NEFROLOGICZNYMI.
�Najwiêksz¹� puszk¹ sztabu a ndrychowskie-
go okaza³a siê puszka wolontariuszek z Ze-
spo³u Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Jana
Paw³a II w Wieprzu � 2949,37z³!!!

Kwoty zebrane w poszczególnych so³ectwach Gminy Wieprz:

-Nidek 2 200z³
-Wieprz 1 5 700z³
-Wieprz 2 1 300z³
-Przybradz 1 040z³ (zbiórka podczas jednej mszy! Gratulujemy!)

-Giera³towice  2 100z³

W imieniu dzieciaków i Sztabu WO�P w Andrychowie
DZIÊKUJEMY za wsparcie tak piêknej i wa¿nej inicjatywy:
DZIÊKUJEMY WOLONTARIUSZOM. To oni, w fina³ow¹ nie-
dzielê, wyruszyli z puszkami na ulice:
Gminy Andrychów (Andrychów, Brzezinka, Roczyny, Inwa³d,
Su³kowice - £êg i Bolêcina, Targanice, Rzyki, Zagórnik)
Gminy Wieprz (Wieprz, Przybradz, Nidek, Giera³towice)
Gminy Osiek (Osiek, G³êbowice)
Gminy Wadowice (Kaczyna)

Giera³towice

GPR

NidekNidek

Nidek

Wieprz
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DZIÊKUJEMY wszystkim darczyñcom, firmom, sponsorom i
osobom dobrej woli, którzy wspomogli w ró¿ny sposób nasz¹
inicjatywê i przy³¹czyli siê do tegorocznego 19 Fina³u WO�P.

DZIÊKUJEMY wszystkim TYM, którzy do³¹czyli siê do tak
szczególnej akcji, jak¹ jest 19 Fina³ WO�P.
Dziêki Wam mogli�my zorganizowaæ m. in. dzia³alno�æ Sztabu,
krwiodawstwo, aukcjê charytatywn¹, koncerty i pozosta³e im-
prezy.
Dziêki Wam mogli�my zebraæ powy¿sze �rodki na zakup sprzêtu
dla dzieciaków z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi oraz
krew potrzebn¹ do ratowania ¿ycia.

 Jerzy Herma
Koordynator wolontariuszy so³ectw Gminy Wieprz oraz

wolontariuszy GPR Kêty Wieprz

Wieprz

Wieprz

Przybradz

Przybradz

W 2010 roku infrastruktura rekreacyjna gminy wzbo-
gacona zosta³a o 3 place zabaw, zlokalizowane przy szko-
³ach w Nidku, we Fry-
drychowicach oraz
przy ZSP nr 1 w Wie-
przu. Budowa placów
wspó³finansowana
by³a ze �rodków Gmi-
ny Wieprz oraz Rz¹-
dowego Programu
�Radosna Szko³a�.
£¹czna warto�æ
wszystkich inwestycji
wynios³a 533,3 tys. z³,
przy kwocie dofinan-
sowania 248,6 tys. z³.

Powsta³e pla-
ce s¹ obiektami ogól-
nodostêpnymi. Wy-
posa¿one zosta³y w

SZKOLNE   PLACE   ZABAW
certyfikowane urz¹dzenia zabawowe oraz w nowoczesn¹,
elastyczn¹ nawierzchniê chroni¹c¹ dziecko przed urazami.

W roku 2010 roku do
Wojewody Ma³opolskie-
go z³o¿ony zosta³ wnio-
sek o budowê szkolne-
go placu zabaw w miej-
scowo�ci Przybradz.

Place zabaw s¹ prze-
znaczone do u¿ytku dla
m³odszych dzieci pod
opiek¹ doros³ych.

Dla bezpieczeñstwa
bawi¹cych siê tam dzie-
ci, place zabaw s¹ ogro-
dzone.

UG Wieprz
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pt. �Nowe kwalifikacje i praktyka jako szansa na integracjê�

wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji spo³ecznej
Dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez O�rodki Pomocy Spo³ecznej

PROJEKT SYSTEMOWY

�Nowe kwalifikacje i praktyka jako szansa na integracjê� to
projekt systemowy na lata 2010-2012 realizowany przez
Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Wieprzu wspó³finan-
sowany ze �rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego.
Celem g³ównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin
wieloproblemowych zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
poprzez prawid³owe pe³nienie ról spo³ecznych oraz aktywizacjê
zawodow¹. Jest on realizowany poprzez cele szczegó³owe, jaki-
mi s¹ m.in. nabycie umiejêtno�ci spo³ecznych, ¿yciowych i spo-
³eczno zawodowych przez uczestników projektu (UP) poprzez
udzia³ w zajêciach z psychologiem, wsparcie i aktywizacja UP
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym przez asystenta rodzi-
ny oraz udzielanie w razie potrzeb poradnictwa prawnego, stwo-
rzenie motywacji i zainspirowanie UP, by aktywniej podchodzili
do swojej przysz³o�ci na rynku pracy poprzez konsultacje z do-
radc¹ zawodowym.

W trakcie prowadzonej  ci¹g³ej rekrutacji, do Projektu
³¹cznie w II etapach przyst¹pi³o 20  UP. W roku 2010 w Projekcie
swój udzia³ zakoñczy³o 19 UP, w tym 17 kobiet i 2 mê¿czyzn
zameldowanych na terenie gminy Wieprz, a w roku 2011 konty-
nuowaæ go bêdzie kolejnych 21 osób K/M. Z wszystkimi UP
zawarto kontrakty socjalne, na które z³o¿y³o siê wsparcie finan-
sowe oraz praca socjalna.

UP mieli mo¿liwo�æ skorzystania ze wsparcia psycholo-
gicznego poprzez udzia³ w zajêciach obejmuj¹cych: treningi kom-
petencji spo³ecznych, treningi umiejêtno�ci ¿yciowych i umiejêt-
no�ci spo³eczno-zawodowych oraz terapiê psychologiczn¹.
Uczestnicy projektu mogli skorzystaæ równie¿ z indywidual-
nych spotkañ z prawnikiem, którego wsparcie obejmowa³o za-
kres tematyczny dotycz¹cy m.in. prawa pracy, prawa rodzinne-
go, cywilnego, spadkowego. Ponadto w ramach zajêæ z doradc¹
zawodowym odby³o siê poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz
grupowe obejmuj¹ce sw¹ tematyk¹ kompetencje i predyspozycje

zawodowe, bariery na drodze do zatrudnienia, analizê rynku pra-
cy, rozmowê z pracodawc¹ itd. Prowadzone by³y dzia³ania asy-
stentów rodziny z UP i ich otoczeniem obejmuj¹ce konsultacje,
porady m.in. w zakresie prawid³owego wychowania i opieki nad
dzieæmi, gospodarowania bud¿etem domowym, wykonywania
prac na rzecz domu.

Zastosowanie wobec ka¿dego z UP, co najmniej trzech
instrumentów aktywnej integracji pozwoli³o na osi¹gniêcie za-
k³adanych rezultatów w tym m.in. zwiêkszenie kompetencji i
umiejêtno�ci spo³ecznych, ¿yciowych i spo³eczno-zawodowych,
podniesienie poziomu wydolno�ci rodzin w sprawach opiekuñ-
czo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Z kolei zaktywizowanie zawodowe UP zwiêkszy³o ich szanse na
podjêcie zatrudnienia. Kompleksowo�æ dzia³añ stosowanych wo-
bec UP s³u¿y³a wzmocnieniu jego wiary w samego siebie, odbudo-
waniu poczucia w³asnej warto�ci, w taki sposób, ¿eby próbowa³
on samodzielnie zmieniaæ swoj¹ sytuacjê i rozwi¹zywaæ pojawia-
j¹ce siê problemy.
 

W roku 2011 planowana jest dalsza realizacja projektu
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na lata 2010-2012. W
zwi¹zku ze zwiêkszeniem ilo�ci �rodków finansowych na rok 2011,
które mia³y byæ wykorzystane w 2010r., ale z przyczyn niezale¿-
nych od GOPS zosta³y przesuniête na 2011r. odbêd¹ siê w I kwar-
tale 2011r. dodatkowe zajêcia z psychologiem, doradc¹ zawodo-
wym i asystentem rodziny. Zajêcia te bêd¹ dotyczyæ tylko UP z
2010r., którzy realizowali projekt. Nastêpnie od kwietnia roz-
pocznie siê kolejna edycja projektu � etap I, w którym we�mie
udzia³ 10 nowych UP.

UWAGA! UWAGA!UWAGA!
Szczegó³y dotycz¹ce realizacji projektu zamieszczane bêd¹
na bie¿¹co w aktualno�ciach O�rodka na stronach www.gop-

swieprz.pl lub www.efsgopswieprz.pl.

13 stycznia 2011 wystawa Instytutu Pamiêci
Narodowej pod tytu³em: �Uciekinierzy z PRL� zosta-
³a przedstawiona m³odzie¿y szko³y podstawowej i
gimnazjum w Giera³towicach.

Dwie grupy z³o¿one z wielu klas mia³y mo¿li-
wo�æ zapoznaæ siê z realiami ¿ycia w pañstwie tota-
litarnym i niezwyk³ymi, a czasem wrêcz niebezpiecz-
nymi ucieczkami z tego kraju.

W prelekcjach zorganizowanych wraz z wy-
staw¹ w WDK Giera³towice uczestniczy³o w sumie
140 m³odych ludzi.

WYSTAWA IPN W WDK GIERA£TOWICE
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Przesz³o�æ

1
Nie Bóg stworzy³ przesz³o� i �mieræ, i cierpienia,
Lecz ów, co prawa rwie;
Wiêc - niezno�ne mu dnie;
Wiêc, czuj¹c z³e, chcia³ odepchn¹æ wspomnienia!
2
Acz nie by³¿e jak dziecko, co wozem leci,
Powiadaj¹ : ,,O ! D¹b
Ucieka!...w lasu g³¹b...''
- Gdy d¹b stoi, wóz z sob¹ unosi dzieci.
3
Przesz³o�æ - jest to dzi�, tylko cokolwiek dalej:
Za ko³ami to wie�,
Nie jakie� tam co�, gdzie�,
Gdzie nigdy ludzie nie bywali!...

                               Cyprian Kamil Norwid

  Mro�ny i �nie¿ny styczeñ 1945 r trwa. Zawierucha wojenna
ci¹gnie siê bez koñca, potrwa jeszcze - o czym nikt w tym momen-
cie jeszcze nie wie - d³ugie piêæ miesiêcy, w trakcie których zginie
wiele istnieñ ludzkich. Jeszcze jedno spojrzenie na wydarzenia w
czasie wyzwalania naszej gminy w dn.26.01.1945r przez wojska
38 Armii (pod dow. gen. Kiry³a S. Moskalenki ) 4-go Frontu Ukra-
iñskiego (dow. gen. I. Pietrow ), posuwaj¹ce siê od strony Zatora
i Wadowic w kierunku Bielska-Bia³ej, przeciwko grupie armijnej
�Heinrich�.
  Tym razem korzystam z uprzejmo�ci pañstwa Stanis³awy i W³a-
dys³awa Domidrów, którzy maj¹c w tym czasie odpowiednio 25 i
26 lat, doskonale pamiêtaj¹ (¿yczê ka¿demu z szanownych czy-
telników, aby móg³ opowiadaæ, maj¹c 90 i 91 lat, wspomnienia
sprzed 65-ciu lat!) tamte chwile.
Prze¿ycia te wcale nie nale¿¹ do ³atwych. Po 6-�ciu latach nie-
mieckiej okupacji, pe³nej nieprzewidywalnych, zazwyczaj tragicz-
nych, wydarzeñ, mimo ¿e nadchodzi �nowe�, w dalszym ci¹gu nie
wiadomo, czego po nim mo¿na siê spodziewaæ. Na pewno inaczej
mieszkañcy naszej gminy przyjmowaliby nios¹ce wolno�æ woj-
ska polskie, a ca³kiem inne odczucia wzbudzaj¹, mimo wszystko
obce wojska, z innym jêzykiem, kultur¹ i nieprzewidywalnymi
zachowaniami.
- A mo¿e jeszcze Niemcy do nas wróc¹, przecie¿ w czasie walki
szala zwyciêstwa przechyla siê raz w jedn¹ a raz w drug¹ stronê?
- takie i inne my�li, pe³ne obaw o dalsze losy, b³¹ka³y siê po naszych
g³owach - mówi pan W³adys³aw.
Ma w tym du¿o racji. Wiadomo, ¿e przej�cie tak d³ugiego szlaku
bojowego czyni po trochu z ¿o³nierzy maszyny do zabijania i
ka¿de, chocia¿ trochê podejrzane, zachowanie ludno�ci cywilnej
wzbudza nieufno�æ i natychmiastowe reakcje, niezrozumia³e dla
cywilnej czê�ci spo³eczeñstwa.
- Dzieñ by³ spokojny - wspomina gospodarz. Podminowany mo-
stek na W³osieni pilnowany by³ przez trzech Niemców. Jeden za-
wsze pe³ni³ przy nim wartê, a pozosta³a dwójka by³a w domu.
Wieczorem zaczê³y siê strza³y. Niemiec wpad³ do domu z krzykiem,
¿e gdy oni oddali sze�æ strza³ów, przeciwnik odpowiedzia³ 12-sto-
ma. I dalej krzycza³: �Wysadzamy mostek i zwiewamy st¹d!�

Wiosn¹ Gminny O�rodek Kultury planuje wypo¿y-
czenie innej wystawy z IPN po�wiêconej �Wielkiemu g³o-
dowi na Ukrainie� z lat 30-ych XX wieku.

GOK

DZIEÑ  WYZWOLENIA
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Jednak na pro�by Polaków, aby mostka nie wysadzaæ, gdy¿ jest
blisko zabudowañ i mo¿e to spowodowaæ wybicie szyb w oknach,
zosta³ on oszczêdzony a materia³y wybuchowe zdemontowane.
Chwilê po ucieczce Niemców pilnuj¹cych mostka, od strony Gie-
ra³towic nadjecha³a rosyjska, wojskowa ciê¿arówka z jazgocz¹-
cym karabinem maszynowym, z którego kule �wista³y po dachów-
kach domu.
- Siedzieli�my w k¹cie pokoju - w³¹cza siê do opowiadania pani
Stanis³awa - w czê�ci murowanej budynku. Ja, m¹¿, matka Ludwi-
ka i brat mê¿a Albin. Dlaczego wybrali�my murowany k¹t domu?
Bo lepiej chroni³ przed kulami.
- Jak d³ugo trwa³o to zamieszanie? - pytam pana W³adys³awa.
- Po chwilowej strzelaninie nasta³a cisza. Rosjanie podpalili stodo-
³ê i stajniê (u pana Koszyka), które zbudowali niemieccy osadnicy.
Wszystkie zwierzêta tam bêd¹ce zosta³y spalone, nikt nie spieszy³
im na pomoc, poniewa¿ ka¿dy ba³ siê o swoje bezpieczeñstwo.
Niebawem ko³o pana Bartnika tak¿e zap³onê³a stodo³a - podejrze-
wali�my, ¿e ¿o³nierze w ten sposób znaczyli przesuwaj¹c¹ siê liniê
frontu. Po ok. godzinie kto� gwa³townie za³omota³ do drzwi, zza
których dobieg³y s³owa wypowiedziane po rosyjsku: �Gospoda-
rzu otwieraj!�
Kiedy je otworzyli�my z sercami w gard³ach, do �rodka wesz³o 5-
ciu ¿o³nierzy, pytaj¹c o Niemców. Zachowywali siê spokojnie i do-
wiedziawszy siê, ¿e wroga �niet�, poszli dalej. Do rana by³ spokój,

od strony Kêt i Bielska s³ychaæ by³o jeszcze d³ugo artyleryjskie
kanonady, szczególn¹ grozê budzi³ �wist �katiusz�. Ko³o drogi
znale�li�my martwego niemieckiego ¿o³nierza, byæ mo¿e by³ to je-
den z trójki pilnuj¹cych mostka - pochowali�my go tam, gdzie
zgin¹³, a po jakim� czasie jego cia³o zosta³o zabrane - nie wiemy
dok¹d. To wszystko, co pamiêtamy. Jeszcze przez kilka tygodni we
wszystkich domach dr¿a³y szyby od dalekich, dobiegaj¹cych ze
strony frontu wystrza³ów, ale u nas by³ spokój. Po oko³o 2 tygo-
dniach dojechali do nas nastêpni ¿o³nierze - ok.100. W naszym
domu zosta³a za³o¿ona ich kwatera, mieszka³ tu oficer, pisarz oraz
prowiantowy z trzema ¿o³nierzami, którzy oporz¹dzali 2 konie.
Wojsko to po dozbrojeniu i zaprowiantowaniu uda³o siê po kilku-
nastu dniach pobytu u nas na front.
  Tak w wielkim skrócie wygl¹da³ pierwszy dzieñ wolno�ci w
innej ni¿ poprzednio opisywanej czê�ci Wieprza. Na pewno ka¿-
dy prze¿ywa³ ten dzieñ inaczej i na pewno nikt w tym czasie
nawet nie pomy�la³, ile jeszcze cierpienia zosta³o przed polskim
narodem, nim naprawdê bêdzie wolny.

Ryszard Fra�

P.S. Bardzo dziêkuje pañstwu Stanis³awie i W³adys³awowi Domi-
drom za po�wiêcony mi czas i podzielenie siê z czytelnikami �Wie-
�ci z Gminy Wieprz� swoimi prze¿yciami z tamtych, trudnych dni,
¿yczê jednocze�nie d³ugich lat ¿ycia w szczê�ciu i zdrowiu.

Historia Stra¿y Po¿arnej
w Giera³towicach

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

Rozdzia³ III - lata 1984-2002

W roku 1984 zmar³o trzech zas³u¿onych druhów.
Le�niak Józef  lat 79, w OSP -  56, wieloletni naczelnik .
Wo³ek  Franciszek lat 70, w OSP - 13,  prezes  OSP � 11, kierow-
nik szko³y do 1959 roku, kiedy to przeniesiony zosta³ do Andry-
chowa do szko³y nr 3.
Ko³aczyk Jan  w OSP 8 lat.

Po¿arów gospodarstw w tym roku nie odnotowano. Jed-
nak jednostka bra³a udzia³ w akcji gaszenia po¿aru lasu w Giera³to-
wiczkach.

W tym roku za³o¿ona zosta³a dru¿yna m³odzie¿owa, któ-
ra bra³a udzia³ w zawodach gminnych, zdobywaj¹c I miejsce. W
sk³ad tej dru¿yny weszli:
Jordanek Andrzej, Kobiela Jaros³aw, Sopicki Jerzy, Soko³owski
Jerzy, Bucha³a Andrzej, Górkiewicz Janusz.
Dru¿yna czynnych cz³onków OSP zdoby³a wówczas czwarte
miejsce. A w zawodach brali udzia³: Cie�lik Ryszard, Bednarczyk
Czes³aw, Piwowarski Zbigniew, Szczelina Krzysztof, Fra� Tade-
usz, Ryba Kazimierz.

Z inicjatywy naczelnika Stefana Cie�lika rozpoczêto bu-
dowê nowej �wietlicy, a �stara� mia³a zostaæ przeznaczona na
zbiór pami¹tek. Na walnym zebraniu druhowie wyrazili zgodê na
odpracowanie 2-3 dniówek w czynie spo³ecznym przy tym zada-
niu. Przy tych pracach wykonano 900 godzin, a warto�æ jej osza-
cowano na 400 000 z³otych. Wyró¿nili siê:
Cie�lik Stefan - naczelnik  -  118 godzin
Nowak Ludwik - z-ca naczelnika  - 118 godzin
Turza Franciszek - cz³. zarz¹du  -  118 godzin
Soko³owski Stanis³aw  -  62 godziny.

Z okazji Dnia
Stra¿aka zorganizowane
zosta³o spotkanie z �we-
teranami po¿arnictwa�
oraz wrêczono  druhom
odznaczenia.
Wzorowy Stra¿ak  - Le�niak Józef.
Odznaki ZA WYS£UGÊ  LAT: Kurowski Kazimierz  -  35 ,
Piernik Tadeusz  - 20 , Bies Józef  - 10 , Soko³owski Stanis³aw,
Cie�lik Ryszard,  Zimnal Tadeusz  - 5.
Na uroczysto�ci z okazji Dnia Dziecka zorganizowano pokazy
sportowo-po¿arnicze, które odby³y siê na boisku szkolnym. Dru-
¿yna m³odzie¿owa æwiczy³a z motopomp¹ PO5, a dru¿yna senio-
rów demonstrowa³a zabytkow¹ pompê rêczn¹.

W roku 1985 na zebraniu sprawozdawczym wrê-
czono druhom honorowym - Miêtce Józefowi, ¯abiñskiemu Jó-
zefowi, Zaczyñskiemu Tadeuszowi, Niklowi Tadeuszowi dyplo-
my z podziêkowaniami za pracê na rzecz OSP. Odznaki Za Wy-
s³ugê Lat otrzymali:
¯abiñski Józef, Zaczyñski Tadeusz - 40, Nikiel Tadeusz - 25,
Nosek Jan - 20, Le�niak Józef -15, Banat Jan -10. Za zas³ugi dla
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po¿arnictwa odznaczeni zostali: Z³otym Medalem - Miêtka Jó-
zef, Srebrnym Medalem - Cie�lik Stefan.

W zawodach miêdzygminnych w Andrychowie i rejono-
wych w Wadowicach bra³y udzia³ 2 sekcje: m³odzie¿owa i senio-
rów.
Nasza jednostka wziê³a udzia³ w akcji gaszenia po¿aru lasu w
Giera³towicach w dniu 4 kwietnia oraz w akcji powodziowej na
terenie swojej wsi oraz Wieprza, Frydrychowic i Przybradza w
dniu 8 i 9 sierpnia.
Przy dalszej rozbudowie WDK i Remizy stra¿acy przepracowali
600 godzin, a zajêcia szkoleniowe druhów to 840 godzin. Podjêto
tak¿e prace przy budowie zbiornika, na które �rodki finansowe
otrzymano z PZU w wysoko�ci 200 000 z³otych.

W 1986 roku zmarli zas³u¿eni druhowie:
Piernik Franciszek - lat 83, w OSP - 56, wieloletni skarbnik.
Matyjasik Józef - lat 68, w OSP- 26, od 1963 roku zamieszka³ w
G³êbowicach.
Kutka Józef i Bies Wincenty - cz³onkowie wspieraj¹cy.

2 kwietnia 10 druhów bra³o udzia³ w gaszeniu po¿aru w
Giera³towiczkach, a akcj¹ dowodzi³ prezes Alojzy Jordanek.
Kolejna �wielka woda" na terenie gminy mia³a miejsce 2 czerwca.
W tej akcji powodziowej bra³a udzia³ dru¿yna 10- osobowa pod
dowództwem naczelnika Stefana Cie�lika. Nastêpny po¿ar mia³
miejsce u p. Kowalskiego, a tym razem pali³ siê samochód - fiat
125p.W tym zadaniu 4 grudnia wziê³o udzia³ 7 druhów, a dowo-
dzi³ Jordanek.

Na zebraniu sprawozdawczym 12 lutego podjêto uchwa³ê
o uhonorowaniu cz³onków czynnych na honorowych, po prze-
kroczeniu 60 roku ¿ycia. Za d³ugoletni¹ i aktywn¹ dzia³alno�æ
dyplomy z podziêkowaniami otrzymali: Alojzy Jordanek, Fran-
ciszek Turza, Kazimierz Kurowski, Jan Banat. Odznaczeni za
zas³ugi dla po¿arnictwa zostali Br¹zowym Medalem - Franciszek
Ga³uszka i Piernik Tadeusz.

W dalszym ci¹gu trwa³y prace przy rozbudowie remizy.
Dobudowano piêtro, wykonano wiê�bê, dach pokryto blach¹ i
zainstalowano centralne ogrzewanie. Oprócz naczelnika w pra-
cach wyró¿nili siê Ga³uszka F, Nowak L, Ryba K oraz cz³. wspie-
raj¹cy Sopicki P. i Kutka.
Z dotacji urzêdu gminy - 330 000 z³ zosta³y zakupione pustaki,
¿wir, blacha i okna. Otrzymane 500 000 z³ z PZU przeznaczono
na CO we wszystkich pomieszczeniach. Przy za³atwianiu nie-
zbêdnych materia³ów wiele pomogli sekretarz UG Kazimierz Ziê-
ba i dyrektor GOK Stanis³aw Babiñski.

Niestety, nie na wszystkich odcinkach pracy tak dobrze
siê wiod³o. Na zawodach w Andrychowie dru¿yna zosta³a zdys-
kwalifikowana, bo po¿yczona pompa nie zastartowa³a. We wspó³-
zawodnictwie na terenie gminy dru¿yna uzyska³a IV miejsce.

W kolejnym 1987 roku zmarli druhowie:
Matyjasik Wincenty lat 87, w OSP -  60.
Bies Józef  lat 46, w OSP  -  15.
Cie�lik W³adys³aw, Odrobina Franciszka, Matyjasik Bronis³awa -
cz³onkowie wspieraj¹cy.

Przedstawiciele OSP brali udzia³ w uroczysto�ciach w
okolicznych miejscowo�ciach. W Zatorze i Wieprzu oddano do
u¿ytku now¹ remizê, a OSP G³êbowice obchodzi³a 75- lecie istnie-
nia.

W zawodach gminnych dru¿yna zdoby³a III miejsce, w
zawodach miêdzygminnych IV miejsce. Manewry rejonowe od-
bywa³y siê dwukrotnie, w Zak³adach Meblarskich  w Kalwarii
oraz w Zak³adach Herbapolu w Wadowicach.

Kolejna dotacja z UG w Wieprzu w wysoko�ci 650 000 z³
przeznaczona zosta³a na wykonanie wylewek, tynkowanie i inne
prace wykoñczeniowe, które by³y wykonywane jak zwykle w
czynie spo³ecznym samych stra¿aków.

Na zebraniu walnym wybrano nowych cz³onków zarz¹-
du.

Sekretarz - Ryba Kazimierz
Gospodarz - Ga³uszka Franciszek
Cz³.zarz. - Fra� Tadeusz

 Rozpocz¹³ siê kolejny rok, w którym trwa³y prace przy
remizie. Wykonano instalacjê elektryczn¹ i gazow¹, za prawie 600
000 z³. W dalszym ci¹gu druhowie S. Cie�lik, K. Ryba, J. Górkie-
wicz , J. Soko³owski, T. Fra�, F. Ga³uszka i inni pracowali wiele
godzin w czynie spo³ecznym.

W 1988 roku zmarli druhowie zas³u¿eni dla po¿arnictwa.
Jordanek Alojzy lat 63, w OSP - 39, by³y naczelnik i prezes OSP
oraz komendant gminny OSP.
Matusiak Stanis³aw lat 62, w OSP  - 17.
Odnotowano jeden po¿ar na terenie wsi Giera³towiczki u S. Cie-
�lik. Na wskutek wy³adowañ atmosferycznych zapali³ siê budy-
nek gospodarczy, ale straty nie by³y wielkie.
We wspó³zawodnictwie zajmowane by³y niezadowalaj¹ce 4-5
miejsca. G³ówn¹ przyczyn¹ by³ brak æwiczeñ. Przecie¿ czas na
æwiczenia przeznaczany by³ na prace przy remizie. W przysz³o-
�ci trzeba to poprawiæ.

Na spotkaniu z okazji Dnia Stra¿aka jak co roku, z³o¿one
zosta³y na mogi³ach druhów wi¹zanki kwiatów. Natomiast czyn-
nych cz³onków OSP odznaczono.
Z³oty Medal Zas³ugi  - Cie�lik Jerzy. Srebrny Medal  - Nosek Jan.
Br¹zowy Medal  - Babiñski Stanis³aw. Wzorowy Stra¿ak - Fra�
Tadeusz.

Na zebraniu sprawozdawczym, które odby³o siê 5 .02.1989

roku wybrany zosta³ nowy
prezes. Zosta³ nim dh Sta-
nis³aw Babiñski. G³ów-
nym zadaniem jakie sobie
wówczas stra¿acy posta-
wili, by³o doprowadzenie
do zakoñczenia budowy
remizy. Druhowie posta-
nowili przepracowaæ w
czynie spo³ecznym 7 dni. I jak postanowili, tak zaczêli realizo-
waæ.

Z dotacji UG Wieprz zakupiono farby, lampy, parkiet,
klej i inne towary, i zaczê³a siê praca. W sumie przepracowa-
no1200 godzin. Dh A. Wo³ek wykona³ przy³¹cz wody, zamonto-
wa³ termê i wypust w wc. Parkiet po³o¿yli K.Wróbel i A.Wê-
grzyn z Wieprza. Najaktywniejsi druhowie to: S.Cie�lik wykona³
170 godz, A.Wo³ek - 128, F.Ga³uszka - 114, L.Nowak - 109, W.
Sobida - 65 oraz S.Babiñski i J.Odrobina. W tym czasie dokoñczo-
no gazyfikacjê wsi, ale bez remizy i WDK.

W 1989 roku zmarli stra¿acy:
¯abiñski Józef - lat 73, w OSP - 43.
Pala Dominik w OSP lat 12.
Odrobina Stanis³aw i Figura Antoni w OSP lat 4.

Z okazji Dnia Stra¿aka wrêczono druhom odznaczenia.
Z³oty Medal - Stefan Cie�lik, Ludwik Nowak. Srebrny Medal -
Tadeusz Piernik. Franciszek Ga³uszka otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê
za wspó³zawodnictwo.

Jednostka bra³a udzia³ w akcji ratowniczej p³on¹cego bu-
dynku gospodarczego u pana Skawiñskiego we Frydrychowicach
oraz na w³asnym terenie u pana R.Domañskiego w Giera³towicz-
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kach. Sp³onê³a stodo³a, a warto�æ
strat oszacowano na  2 109 400
z³. W akcjach wyró¿nili siê dru-
howie: L.Nowak, R.Cie�lik,
W.Sobida, J.Szczelina, Cz.Bed-
narczyk, J.Soko³owski, J.Gór-
kiewicz.

W zawodach sportowo-po¿ar-
niczych dru¿yna zajê³a IV miej-
sce na terenie naszej gminy, a w
ogólnym wspó³zawodnictwie V.

W 1990 roku wykonano
elewacjê ca³ego obiektu, ukoñczono prace przy monta¿u instalacji
gazowej, rozplantowano ¿wir za budynkiem zlewni mleka. Doko-
nano corocznej kontroli przeciwpo¿arowej w budynkach pry-
watnych na terenie obu wsi.
Dru¿yna OSP bra³a udzia³ w zawodach gminnych i uzyska³a IV
miejsce, jak w poprzednim roku. Odby³y siê te¿ manewry jedno-
stek z ca³ego terenu gminy w Nidku.
Odnotowano jeden po¿ar, który powsta³ na skutek zaprószenia
kana³u centralnego ogrzewania pod sal¹ Domu Kultury. Dziêki
natychmiastowej akcji straty by³y niewielkie.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 2.02.1991
wybrano nowy zarz¹d.
Prezes - Stefan Cie�lik
Naczelnik         - Ludwik  Nowak
Z-ca nacz. - Ryszard Cie�lik
Sekretarz - Zbigniew Szczelina
Skarbnik - Jan Szczelina
Gospodarz - Franciszek Ga³uszka, Adam Le�niak
Komisja Rewizyjna: K.Ryba, C.Bednarczyk, W.Sobida.
Przed nowym zarz¹dem postawiono zadanie zorganizowania uro-
czysto�ci 80 - lecia powstania OSP.

14.07.1991 roku oprócz uczcze-
nia tej historycznej daty doko-
nano tak¿e oddania do u¿ytku
�wietlicy i zaplecza remizy. W
uroczysto�ci tej wziêli udzia³
przedstawiciele Zarz¹du G³ów-
nego OSP i Komendy Woje-
wódzkiej - ppu³kownik  Z.Za-
b³ocki, pp³k po¿arnictwa A.Bia³-
ka; Komendy Rejonowej  OSP
w Wadowicach - st.chor¹¿y
K.Galas oraz wójt gminy S.Ko-
mendera, Przewodnicz¹cy RG
S.Babiñski, Przew.ZG PSL T.Ba-
biñski, delegacje OSP z Frydry-

chowic, G³êbowic, Wieprza, Przybradza, Nidku, LZS "Pogórze"
oraz wielu mieszkañców wsi. Uroczysto�æ prowadzi³  prezes,
który z³o¿y³ sprawozdanie z ca³o�ci  osi¹gniêæ jednostki od utwo-
rzenia do bie¿¹cej dzia³alno�ci. S³owa uznania i pochwa³y skiero-
wali do druhów przybyli go�cie. Pu³kownik Zab³ocki udekorowa³
Z³otym Medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa sztandar jednostki
oraz dh K. Kurowskiego. Odznaczenia i dyplomy wrêczono rów-
nie¿ wielu stra¿akom czynnym i wspieraj¹cym.
Po oficjalnej uroczysto�ci odby³a siê zabawa taneczna, z której
dochód przeznaczono na dalsz¹ dzia³alno�æ.

W roku 1992 zmarli zas³u¿eni stra¿acy:
Nowak Piotr - lat 82, w OSP - 64.
Byrski W³adys³aw w OSP lat 16.
Ten rok okaza³ siê szczê�liwy, bo oby³o siê bez po¿aru na naszym
terenie. W zawodach sportowo-po¿arniczych dru¿yna seniorów i
m³odzie¿owa zajê³y II miejsce. Z okazji �wiêta patrona jednostka
bra³a udzia³ w corocznej mszy �wiêtej w intencji druhów. Po niej
zosta³y z³o¿one na grobach zas³u¿onych stra¿aków kwiaty.

GraG

W ubieg³ym roku mia³a miejsce akcja zorganizowana przez
Gminn¹ Komisjê ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Wieprzu oraz Punkt Konsultacyjny ds. Pomo-
cy Rodzinie i Uzale¿nieñ Alkoholowych w Wieprzu maj¹ca na
celu propagowanie w�ród sprzedawców postawy aktywnego prze-
ciwdzia³ania problemowi sprzeda¿y alkoholu nieletnim i nietrze�-
wym.

Do udzia³u w konkursie zg³osi³o siê piêæ sklepów z terenu
naszej gminy, które posiadaj¹ koncesjê na sprzeda¿ napojów alko-
holowych. Oceniaj¹c uczestników konkursu wziêto pod uwagê
nastêpuj¹ce kryteria oceny: czy nie by³o skarg do Komisji i Punk-
tu, ¿e dany sklep sprzedaje alkohol nieletnim i nietrze�wym, opi-
nie mieszkañców, widoczno�æ plakatów informuj¹cych o zakazie
sprzeda¿y alkoholu m³odocianym i nietrze�wym, kultura sprze-
da¿y w danym punkcie oraz ocena komisji kontroluj¹cej dane punk-
ty sprzeda¿y. Najlepszym sklepem, wg powy¿szych kryteriów
oceny okaza³ siê Market JKE pana Krzysztofa Borka w Nidku.
Nagrod¹ jest puchar, który ufundowa³ wójt Gminy Wieprz. Zwy-
ciêzcy nale¿y pogratulowaæ przede wszystkim wzorowej posta-
wy, jak¹ prezentuje na co dzieñ i odwagi, koniecznej do tego, by
czasem zrezygnowaæ z chêci zysku w celu chronienia najm³od-
szych przed zgubnymi konsekwencjami siêgania po alkohol.

Cieszy fakt zg³oszenia siê do konkursu tych kilku skle-
pów (nale¿y podkre�liæ, ¿e udzia³ w nim by³ dobrowolny) oraz
fakt, ¿e coraz wiêcej sprzedawców potrafi w sposób jasny i zde-
cydowany odmówiæ podania alkoholu widz¹c przed sob¹ klienta,
którego pe³noletnio�æ budzi w¹tpliwo�ci. Wszyscy powinni�my
zwróciæ uwagê na ten problem, gdy¿ mo¿e on dotkn¹æ ka¿dego z
nas. Nie b¹d�my obojêtni w sytuacji, gdy sprzedawca chce podaæ
alkohol nieletniemu. Byæ mo¿e kiedy� kto� inny uchroni nasze
dziecko w ten sam sposób od potencjalnych, acz bardzo gro�nych
nastêpstw zakupu przez nie alkoholu.
                                                                                                                   JC
Zamiast post scriptum:

Znowelizowana w 2001 roku ustawa o wychowaniu w trze�wo�ci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi sprzeda¿ alkoholu nieletnim ja-
sno okre�la jako przestêpstwo. S¹dy karne orzekaj¹ce w takich
sprawach mog¹ nie tylko ukaraæ wysok¹ grzywn¹, ale tak¿e orzec
przepadek napojów alkoholowych. S¹d mo¿e równie¿, jako dodat-
kow¹ karê, orzec zakaz prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej
polegaj¹cej na sprzeda¿y lub podawaniu napojów alkoholowych.
Naprawdê mo¿na wiele straciæ sprzedaj¹c choæby jedn¹ butelkê
piwa ch³opcu lub dziewczynie poni¿ej 18 roku ¿ycia.

Wakacyjna Akcja
�Nie sprzedajê alkoholu nieletnim�
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Klub Kulinarnego Podró¿nika
Z pamiêtnika uczestnika Klubu Kulinarnego Podró¿nika�

Magia CYPRU
WIEPRZ

Magia Cypru to ciep³o i egzotyka wyspy w odleg³ym k¹cie Morza �ródziemnego, gdzie
historia od tysi¹cleci wplata³a swoje niezwyk³e wyda-
rzenia. Cypr jest w Unii Europejskiej, ale jest podzie-
lony na dwie czê�ci, które siê nie potrafi¹ ze sob¹
porozumieæ.

Prelegenci - Agnieszka i Ryszard -zabrali nas
wypo¿yczonym samochodem na wycieczkê objazdo-
w¹ po wyspie. By³a sztuka w antycznym amfiteatrze,
urocze cerkwie licz¹ce po tysi¹c lat oraz wype³nione
lud�mi nowoczesne miasta.

Zdjêcia i historyczno - podró¿nicze komenta-
rze zosta³y wzbogacone daniem kuchni cypryjskiej -
afeli¹
Na Cypr ca³kiem tanio mo¿na dolecieæ z Warszawy,
dziêki rumuñskim tanim liniom lotniczym.

KKP

ERYTREA
21 stycznia 2011 roku

odby³o siê spotkanie Klubu Kulinar-
nego Podró¿nika pt. Erytrea. Ponad
piêædziesiêciu klubowiczów us³ysza-

³o historie o ma³ym dzielnym narodzie,
który przez 30 lat samodzielnie wal-
czy³ o niepodleg³o�æ. Stolica Asmara
to najlepiej zachowane miasto moder-

nistyczne na �wie-
cie, przepiêkne bu-
dynki zawdziêcza
w³oskim koloniza-
torom, którzy wiek
temu kontrolowali
ten kraj. Do dzisiaj
mo¿na podró¿owaæ
parowozem po jed-
nej z najniebez-
pieczniejszych linii
kolejowych �wiata.
Stolica kraju jest na
wysoko�ci 2500 m.
n.p.m. (czyli wy¿ej
ni¿ polskie Tatry) a
wybrze¿e 60 kilo-
metrów dalej i ni¿ej.
Oznacza to, ¿e linia
kolejowa ma setki
tuneli, wiaduktów i
tysi¹ce zakrêtów.
Erytrea to tak¿e bez-
ludne wyspy na Mo-
rzu Czerwonym,

gdzie mo¿na poczuæ siê jak rozbitek w
towarzystwie ptaków i delfinów. Pod
powierzchni¹ wody z kolei mo¿na po-
dziwiaæ dziewicz¹ rafê koralow¹ wraz
z tysi¹cami bajecznie kolorowych ry-
bek.

Kraj jest bardzo biedny jednak
przyjazny obcokrajowcom i bardzo
bezpieczny. W trakcie spotkania ser-
wowano erytrejskie danie � ful. Na za-
koñczenie w mini quizie klubowicze
mogli wygraæ banknoty i monety z Ery-
trei.

Przed prelekcj¹ o Afryce odby³a
siê pogadanka pana Paw³a Kobielu-
sa po�wiêcona zdrowej ¿ywno�ci jak i
jej produkcji. Obecnie na rynku jest co-
raz wiêcej sprzedawanej szkodliwej
dla zdrowia ¿ywno�ci. Zamiast kupo-
waæ masow¹ produkcjê, czasem z
poza granic Polski, znacznie lepiej
zwróciæ uwagê na lokalne produkty,
które nie tylko s¹ smaczniejsze, ale i
zdrowsze. Dla zainteresowanych link
do strony:
http://dnitradycyjnejwsi.pl/?page_id=295

KKP

AFRYKA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3
W WIEPRZU

10 stycznia w Przedszkolu Pu-
blicznym mia³a miejsce niecodzienna
prezentacja. Przedszkolaki zapozna³y
siê z ¿yciem w odleg³ym i egzotycznym

kraju czarnej Afryki � Ghanie. By³y an-
tylopy, wê¿e i s³onie, piêkny ocean pe-
³en rekinów, ale tak¿e i ludzie ¿yj¹cy
bardzo biednie.

Dzieci zapozna³y siê z technologi¹ pro-
dukcji czekolady, która jest produko-
wana z ziarna kakaowego, które w³a-
�nie jest masowo uprawiane w Gha-
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nie.Z du¿ym zainteresowaniem ogl¹da³y pokaz slajdów a tak¿e zadawa³y pytania i odpowiada³y nawet na najtrudniejsze
zagadki.
Spotkania dla najm³odszych powróc¹ do PP nr 3 a najm³odsi podró¿nicy za¿yczyli sobie na nastêpne spotkanie prezen-
tacji o Chinach.

GOK

Podró¿nicze spotkania w �ro-
dowiskowym Domu Samopomocy
sta³y siê comiesiêczn¹ tradycj¹.
Uczestniczy spotkañ z wielk¹ uwag¹
s³uchaj¹ opowie�ci, ogl¹daj¹c przy

EGZOTYKA W �DS
tym zdjêcia z ró¿nych czê�ci �wiata. Na
zakoñczenie ka¿dego spotkania orga-
nizowany jest turniej wiedzy z zakresu
danej prezentacji. Prawid³owe odpo-
wiedzi na pytania z zakresu historii,

geografii i przyrody s¹ nagradzane.
Jest przy tym sporo rado�ci i satysfak-
cja, ¿e osoby o trudniejszym starcie w
¿yciu tak¿e potrafi¹ siê chêtnie uczyæ i
mieæ z tego du¿o przyjemno�ci.

GOK

Cykliczne spotkania w WDK Giera³towice tym ra-
zem zachêca³y kultur¹ Wêgier. Kraj ten, który znajduje siê
tylko kilka godzin jazdy z gminy Wieprz, jest miejscem atrak-
cyjnym i egzotycznym. Uczestnicy spotkania zapoznali siê
z bolesn¹ histori¹ Wêgier, podziwiali k¹pieliska termalne,
których na Wêgrzech jest bardzo du¿o, a
na koniec spróbowali pysznego gulaszu
szegedyñskiego. Danie sponsorowa³a

WÊGRY GIERA£TOWICE

firma PROTECH, a przygotowa³a je firma MARWEX. Spo-
tkanie zakoñczono turniejem wiedzy o Wêgrzech. Jako na-
grody wykorzystano walutê Wêgier; forinty i fillery.

GOK
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19 stycznia 2011 roku w WDK w Giera³towiczkach
go�ci³ Klub Kulinarnego Podró¿nika. Spotkanie na temat
afrykañskiego pañstwa Erytrea poprowadzi³ pan Seweryn
Ga³ysz. Niezwykle interesuj¹ca prezentacja, wzbogacona
mnóstwem zdjêæ i ciekawostkami z ¿ycia mieszkañców,
przybli¿y³a uczestnikom spotkania ten egzotyczny kraj.

Erytrea jest �m³odym� pañstwem, suwerenno�æ uzy-
ska³a w 1993 roku po prawie 30 � letniej wojnie o niepod-
leg³o�æ. W tym po³o¿onym nad Morzem Czerwonym kraju o
powierzchni 124 000 km2 mieszka 3,5 mln mieszkañców.
Stolic¹ Erytrei jest Asmara. Mieszkañcy pos³uguj¹ siê g³ów-
nie jêzykiem tigrinia, ale w u¿yciu s¹ tak¿e inne jêzyki m.in.
angielski i arabski. Erytrea jest zró¿nicowana pod wzglê-
dem religijnym, mieszkaj¹ tutaj obok siebie m.in. chrze�ci-
janie i muzu³manie. Jak mogli�my siê dowiedzieæ, jest to
bardzo biedny kraj. Mieszkañcy w wielu miejscach ¿yj¹ bez
pr¹du, gazu i bie¿¹cej wody. Nic dziwnego, ¿e na miejsco-
wych targach w cenie jest woda i zapa³ki. Ludzie borykaj¹
siê tak¿e z wieloma zagro¿eniami, jakie przynosi im co-
dzienno�æ, s¹ to m.in. miny, niewypa³y a tak¿e dzikie zwie-
rzêta.

Erytrea ma tak¿e wiele do zaoferowania, o czym
�wiadcz¹ przyje¿d¿aj¹cy tutaj tury�ci. Stolica kraju Asmara
zachwyca architektur¹ w stylu modernistycznym, która po-
zosta³a po w³oskich kolonizatorach. Wielk¹ atrakcjê dla mi-
³o�ników militariów stanowi¹ wszêdobylskie wraki czo³gów,
samochodów opancerzonych i innego sprzêtu wojskowe-
go z ca³ego �wiata. Najstarsze z nich pamiêtaj¹ jeszcze
czasy II wojny �wiatowej.
W trakcie prezentacji uczestnicy mogli dotkn¹æ kawa³ka rafy
koralowej i zapoznaæ siê z zielon¹ kaw¹. Na zakoñczenie
tego barwnego spotkania mo¿na by³o degustowaæ jedn¹ z

ERYTREA GIERA£TOWICZKI

erytrejskich potraw, która cieszy³a siê wielkim powodze-
niem.
W konkursie podsumowuj¹cym wiedzê na temat Erytrei
zosta³o wrêczonych wiele nagród m.in. stare monety, przy-
prawy i banknoty. Atmosfera w czasie konkursu by³a bar-
dzo gor¹ca i �wiadczy o du¿ym zainteresowaniu dzieci i
m³odzie¿y. Sponsorem ¿ywno�ci przygotowanej przez fir-
mê MARWEX by³ pan Stanis³aw Babiñski.

Maciej Nowak

Podejrzewam, ¿e nie-
wielu jest mieszkañców naszej
gminy, zarówno m³odych, jak i
tych wcze�niej urodzonych, któ-
rzy nie znaliby pospolitego ni to
drzewa, ni to krzewu, jakim jest
wierzba. Okazuje siê, jak g³osi
stara litewska legenda, ¿e pierw-
sza wierzba powsta³a w nieby-
wale dramatycznych okoliczno-
�ciach.
�Pewna niewiasta o imieniu
Blinda, mieszkaj¹ca gdzie� w
pobli¿u rzeki, wyró¿nia³a siê
szczególn¹ w³a�ciwo�ci¹: co rok
wydawa³a na �wiat bardzo licz-
ne potomstwo. Nasza matka zie-

NASZE DRZEWA I KRZEWY - WIERZBA
   Wierzba przydro¿na

Polska wierzba, krzywa, pochylona,
Piorunami trafiana raz po razie,
Ma tysi¹ce ga³êzi, zielonych od li�ci, prostych, promienistych
Które bij¹ z jej piersi jak akty strzeliste, ku niebu, w ekstazie!
Wielki, wielki mam sentyment dla tej wierzby!
Jak ona wierzy w ¿ycie!...I my wierzmy...

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

mia, najp³odniejsza ze wszyst-
kich matek, zatrwo¿y³a siê o
swoje pierwszeñstwo w tej dzie-
dzinie i postanowi³a sp³ataæ
wspó³zawodniczce brzydkiego
psikusa. Post¹pi³a haniebnie,
u¿ywaj¹c nikczemnego podstê-
pu. Kiedy Blinda, id¹c podmo-
k³ym ³êgiem nad rzekê ugrzêz³a
w b³ocie, ziemia tak mocno �ci-
snê³a j¹ za nogi, ¿e nieboraczka
¿adn¹ miar¹, ¿adn¹ si³¹ ludzk¹
nie mog³a siê uwolniæ z uwiêzi.
Wros³a w to miejsce na zawsze i
sta³a siê wierzb¹ - dlatego wierz-
ba po litewsku nazywa siê �blin-
de�, a w niektórych gwarach

polskich �blindzie�. *
 Wierzba ros³a na naszych zie-
miach od pradawna, nawet, gdy
po zlodowaceniu panowa³a tu
nieprzyjazna tundra. Ludy za-
mieszkuj¹ce dzisiejsz¹ Europê
uznawa³y j¹ za drzewo p³odno-
�ci; pas¹ce siê stada by³y spê-
dzane do jej cienia, aby nabiera-
³y mocy rozrodczych. Nie tyl-
ko zwierzêta zyskiwa³y na p³od-
no�ci w ³askawym cieniu wierz-
by, ale i kobiety daremnie ocze-
kuj¹ce potomstwa. Dobra wierz-
ba, symbol p³odno�ci, pomaga-
³a te¿ matkom, którym dzieci nie
chcia³y siê chowaæ. Kiedy kil-
koro niemowl¹t zmar³o zaraz po
przyj�ciu na �wiat, nieszczêsna
matka spodziewaj¹ca siê nastêp-
nego potomka, wbija³a w ziemiê
wierzbowy ko³ek bez ga³êzi,
podlewa³a go troskliwie przez
30-�ci dni i modli³a siê do niego,
aby zakwit³, gdy¿ to wró¿y³o,
¿e dziecko bêdzie ¿yæ. Kobiety
oczekuj¹ce dziecka, a pe³ne stra-
chu przed rozwi¹zaniem, modli-
³y siê do wierzby o pomoc w

tych radosnych i bardzo przy-
krych jednocze�nie chwilach. Po
modlitwie pozostawia³y przy
jej pniu jak¹� czê�æ swego ubio-
ru i je¿eli nazajutrz znalaz³y w
tym odzieniu listek opad³y z
drzewa, wiedzia³y, ¿e dziecko
przyjdzie na �wiat bez szcze-
gólnych trudno�ci.

Po wprowadzeniu
chrze�cijañstwa wierzba obyta
ze starymi obrz¹dkami pogañ-
skimi ³atwo dostroi³a siê do ce-
remonii ko�cielnych i niebawem
poczê³a u�wietniaæ uroczyste
�wiêto Wielkanocy, a poniewa¿
wcze�nie kwitnie, dostarcza³a i
nadal dostarcza ga³¹zek na pal-
my �wiêcone w Niedzielê Pal-
mow¹. W Polsce, Niemczech, na
Ukrainie i Litwie, zaraz po po-
�wiêceniu palm ludzie uderza-
j¹c siê nawzajem, ¿yczyli sobie
zdrowia i bogactwa, a bazie po-
³ykano z wiar¹, ¿e daje to zdro-
wie i si³y. �Bagni¹tka�, czyli ba-
zie, po³yka siê do tej pory, nie-
kiedy, jak za dawnych czasów,
b³ogos³awi siê palmami byd³o
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wypêdzane po raz pierwszy
wiosn¹ na pastwisko.

W wiêkszo�ci naszych
podañ i legend wierzba wystê-
puje jako mieszkanie czarta.
Czarty by³y ró¿ne i mia³y te¿
zró¿nicowane upodobania co do
miejsca zamieszkania. W sta-
rych, dziuplastych wierzbach,
stoj¹cych na rozstaju dróg lubi³
siedzieæ czart Napa�nik albo
Przechera, Frant - diab³y nocne.
Ka¿dy z nich krzywi³ dyszle,
by wozy zjecha³y na manowce,
usypia³ utrudzonych wo�niców
lub rzuca³ na nich niepamiêæ,
¿eby zapominali, dok¹d jad¹.
Poku�nik i Niecnocki-diab³y
dzienne, przemieszkiwa³y za-
zwyczaj w wierzbach przy dro-
dze prowadz¹cej do ko�cio³a i
do karczmy. Wiadomo dok¹d
ci¹gnê³y biednego cz³owieka. W
wierzbach rosn¹cych na podmo-
k³ych ³¹kach, na brzegach rzek i
sadzawek gnie�dzi³ siê diabe³
Rokita, siedzia³ w kucki, a wy-
skakiwa³ tylko wtedy, gdy za-
b³¹kana ludzka istota pcha³a mu
siê sama w ³apy z dusz¹ i cia-
³em.

Wierzby to drzewa,
krzewy lub p³o¿¹ce siê krzewin-
ki. W Polsce jest ich oko³o 30-
stu gatunków, s¹ owadopylne,
najwcze�niej kwitn¹c¹ jest
wierzba iwa, posiadaj¹ca grube,
oliwkowego koloru m³ode pêdy.
Najbardziej rozpowszechnione
w naszej gminie s¹ wierzby: bia-
³a, krucha i purpurowa, czyli
wiklina.
Jak mieszkañcy naszej gminy
postrzegaj¹ wierzbê?
Zazwyczaj kojarzy siê ona ze
spróchnia³ym tworem, wyso-
kim na oko³o 2-3 m, o grubo�ci
zale¿nej od wieku, ale przewa¿-
nie obfitej [tych cieñszych ja-

ko� nie dostrzegamy], posiada-
j¹cym solidn¹ czuprynê z m³o-
dych, co kilka lat obcinanych
ga³êzi, pokrytych wczesn¹ wio-
sn¹ �baziami�, pó�niej mieni¹c¹
siê zieleni¹ i srebrem ow³osio-
nych od do³u listków, w�ród
których pob³yskuj¹ linie ¿ó³to-
pomarañczowych, m³odych pê-
dów. Nieobcinana dorasta do ok.
25 m ¿yj¹c do 100-u lat. To
wierzba bia³a, która lubi lasy
³êgowe, siedliska o du¿ej wilgot-
no�ci pod³o¿a. Je¿eli sama nie
wysieje siê, to bywa sadzona,
dziêki rozbudowanemu syste-
mowi korzeniowemu, do umac-
niania brzegów rzek, zabezpie-
cza przed osuwaniem ziemi a
przy tym pobiera z pod³o¿a
bardzo du¿e ilo�ci wody. Zna-
j¹c te cechy warto by³oby po-
my�leæ o posadzeniu jej w miej-
scach zagro¿eñ, które uwidocz-
ni³y siê po ostatnich ulewnych
deszczach i powodziach.
 Kora wierzby stanowi surowiec
lekarski, gdy¿ zawiera flawoni-
dy**, kwasy organiczne i gliko-
zydy*** z najwa¿niejszym-
salicyn¹. Salicyna zawarta w
wysuszonej korze, zebranej z
m³odych 2-3 letnich ga³¹zek, ma
dzia³anie przeciwzapalne, prze-
ciwgor¹czkowe i �ci¹gaj¹ce. Sto-
sowana jest przy bólach g³owy,
przeziêbieniach z gor¹czk¹, cho-
robach reumatycznych i w
mia¿d¿ycy. Obecnie kora wierz-
by zastêpowana jest syntetycz-
nie produkowanym kwasem
acetylosalicylowym � �Aspiry-
n¹�, �Polopiryn¹�. Napar z kory
wierzby dzia³a równie skutecz-
nie na wy¿ej wymienione dole-
gliwo�ci a nie oddzia³uje tak
szkodliwie na nasze i tak ju¿
udrêczone wszêdobylsk¹ che-
mi¹, ¿o³¹dki.

Konary i ga³êzie
wierzbowe od
wieków p³onê³y
w wiejskich pie-
cach, mimo ni-
skiej warto�ci
opa³owej, a pie-
ce chlebowe po
niczym tak do-
brze siê nie grza-
³y i nie dawa³y
rumianego pie-
czywa, jak po
spaleniu w nich
w y s u s z o n e j
wierzbiny.
Piêkn¹ odmian¹
wierzby bia³ej,
która swoimi
d³ugimi, cienki-
mi ga³¹zkami
zdobi nasze

ogrody i parki jest
wierzba p³acz¹-
ca.
 Drug¹ pod
wzglêdem popu-
larno�ci wystê-
powania na
pierwszy rzut
oka przypomina-
j¹ca wierzbê bia³¹
jest wierzba kru-
cha, jednak ta nie
ma srebrzystego
meszku pod li�æ-
mi, m³ode pêdy
ma oliwkowe,
bez meszku i co
najwa¿niejsze -
st¹d nazwa- pêdy
te bardzo ³atwo
oderwaæ od grub-
szej ga³êzi.

Wierzba purpurowa,
popularna wiklina, �wietnie
czu³a siê posadzona wzd³u¿
koryta Wieprzówki, gdy¿ tak
elastyczny pod wzglêdem wy-
magañ �rodowiskowych gatunek
ro�nie naprawdê wszêdzie. Jej
wyprostowane, cienkie i bardzo
elastyczne pêdy, w m³odo�ci
czerwonawe i b³yszcz¹ce z po-
wodu du¿ej ilo�ci garbników s¹
gorzkie, niejadalne dla zwierz¹t,
st¹d mówi siê o niej, i¿ jest to
wierzba m¹dra. Jest te¿ jedn¹ z
g³ównych ro�lin, obok wierzby
wiciowej, wykorzystywanych
w wikliniarstwie.

Na szczególn¹ uwagê w
dzisiejszych czasach, kiedy
koszty energii konwencjonalnej
ci¹gle rosn¹, zas³uguje wspo-
mniana ju¿ wierzba wiciowa,
która z powodu szybkiego
wzrostu nadaje siê do wykorzy-
stania w energetyce. Poza tym
jest najefektywniejsz¹ ro�lin¹
wykorzystywan¹ do oczysz-
czania gleby z metali ciê¿kich i
toksycznych zwi¹zków, ponie-
wa¿ wbudowuje je w swoj¹
masê.
Obok typowo u¿ytkowych ga-
tunków wierzb wiele z nich
swoim ciekawym wygl¹dem
ozdabia równie¿ nasze ogrody.
Nale¿y do nich wierzba szara
(³oza), rosn¹ca jako przyziem-
ny krzew lub szczepiona na
wysokiej podk³adce. Spiralnie
poskrêcane ga³¹zki i li�cie ma
wierzba mand¿urska a zwisa-
j¹cymi bia³o, ró¿owo, jasnozie-
lonymi pêdami szczyci siê
wierzba zwarta. Niektóre ga-
tunki wystêpuj¹ce naturalnie w
Tatrach lub na Babiej Górze,
które w czasie moich wycieczek
w tamte strony podziwiam, mo-
¿emy wykorzystywaæ jako

trwa³y element naszych przy-
domowych skalniaków. S¹ to:
ma³a, p³o¿¹ca siê ro�linka -
wierzba zielna (wytrzymuje 8
miesiêcy pod �niegiem z zielo-
nymi li�æmi), relikt glacjal-
ny****, wierzba ¿y³kowana z
woskowym nalotem na li�ciach,
tak¿e relikt oraz wierzba alpej-
ska, lubi¹ca jednak pod³o¿e wa-
pienne.
Wierzby te w górach wystêpu-
j¹ przewa¿nie w miejscach zwa-
nych wyle¿yskami, w których
panuje du¿a wilgotno�æ, daj¹c
doskona³e warunki nie tylko
wierzbom.
  Wracaj¹c kilkadziesi¹t lat do
przesz³o�ci, przypominaj¹ mi
siê wierzby iwy jako doskona³e
przyrz¹dy gimnastyczne, a inne
gatunki, których kora pó�n¹
wiosn¹, gdy daje siê oddzieliæ
od pêdu, doskonale s³u¿y³y do
wykonywania piszcza³ek,
gwizdków czy grzmi¹cych g³ê-
bokim basem tr¹b. Zastanawia-
j¹ce jest, czy nie by³oby dobrze
na nich g³o�no zatr¹biæ, aby
wszyscy, którzy s¹ odpowie-
dzialni za umocnienia rowów,
strumieni, skarp i rzek, przy-
pomnieli sobie o wierzbach jako
wspólnikach w walce z ¿ywio-
³ami i chronieniu przyrody.

     Ryszard Fra�

*Maria Zió³kowska ��Gawêdy
o drzewach�
** flawonidy - grupa organicz-
nych zwi¹zków chemicznych
wystêpuj¹cych w ro�linach, spe³-
niaj¹cych funkcje barwników,
przeciwutleniaczy.
***glikozydy - pochodne cu-
krów, maj¹ dzia³anie bakterio-
statyczne.
**** relikt glacjalny � organizm
bêd¹cy pozosta³o�ci¹ okresu
zlodowacenia.
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Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo!

Piszê do Was, poniewa¿ jestem zbulwersowana bezgra-
niczn¹ ludzka g³upot¹.
Podobno na g³upotê nie ma lekarstwa i bojê siê, ¿e w tym przypad-
ku mo¿e tak byæ.
Liczê jednak na to, ¿e mo¿e nag³o�nienie tej sprawy w czym� po-
mo¿e, mo¿e kto� bêdzie mia³ jaki� pomys³, jak temu zaradziæ.
Wierzê, ¿e znajd¹ siê osoby, które poruszy ta sprawa. A mo¿e
sprawca poczuje siê mniej bezkarny, kiedy dowie siê, ¿e kogo�
interesuje, co on wyprawia.
Otó¿ w lesie, na terenie Wieprza, przy granicy z Inwa³dem, kto�
corocznie, przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia wycina kilka piêk-
nych, dorodnych, licz¹cych kilkadziesi¹t lat, wysokich na oko³o 20
metrów jode³. ¯eby by³o mu wygodniej, �cina je na wysoko�ci pó³
metra nad ziemi¹, nastêpnie wybiera sobie ³adny wierzcho³ek, któ-
ry nadaje siê na choinkê, resztê po prostu zostawia. Tej zimy wyci¹³
kolejne 3 jod³y. Kiedy patrzê na te drzewa, zastanawiam siê, czy s¹
granice ludzkiej g³upoty. Kto� przez kilka dni cieszy siê choink¹,
potem j¹ po prostu wyrzuca, a ona ros³a pewnie 80 lat i ros³aby
jeszcze drugie tyle.
Swoj¹ drog¹, nie wiem, jak mo¿na siê cieszyæ tym drzewkiem, ja
bym nie umia³a... Czy ten cz³owiek my�li tylko o tym, ¿e zaoszczêdzi
100 z³ i nie obchodzi go, jakim kosztem?
Przecie¿ w lasach jest ju¿ bardzo ma³o jode³, m³ode drzewa w
ogóle nie rosn¹. Jak tak dalej pójdzie, to pewnie w nied³ugim czasie
nie zostanie ani jedno drzewo iglaste.
 Czy mo¿na do tego dopu�ciæ? My�lê, ¿e nie mo¿na pozwoliæ, aby
takie osoby czu³y siê bezkarnie.

Mieszkanka so³ectwa Wieprz

Od Redakcji.
List opisuje smutny proceder kradzie¿y drzew z prywatnej pose-
sji i jest to przestêpstwo, które jest karalne. Je¿eli kto� z miesz-
kañców zobaczy w przysz³o�ci �amatorów darmowych choinek�
powinien poinformowaæ o tym policjê. Z³odzieje czuj¹ siê coraz
bardziej bezkarni, gdy¿ wielu ludzi nie reaguje na ich proceder.
Tylko dziêki wspó³pracy wszystkich mieszkañców nasz dobytek
bêdzie bezpieczniejszy a okolica czystsza. Dotyczy to kradzie¿y
drzew, okradania domów, samochodów, ale tak¿e i spalania �mieci
w piecach czy wyrzucania worków ze �mieciami do przydro¿-
nych rowów.

Red.

26 grudnia przed msz¹ i po mszy o 11.00 przed ko�cio³em
parafialnym p.w. Wszystkich �wiêtych w Wieprzu m³ody cz³owiek,
podpieraj¹c siê na kuli, chwiej¹c siê na chorych nogach, prosi³ o
datki i pomoc - i robi³ niez³e przedstawienie. By³ przekonuj¹cy.
Nauczony do�wiadczeniem, ¿e nie daje siê takim osobom - nie
dosta³ ode mnie nic.

Po mszy m³ody ¿ebrak zszed³ o kuli w stronê Urzêdu Gmi-
ny, po drodze wst¹pi³ do kiosku spo¿ywczego, (kiedy ju¿ wszyscy
przeszli i przejechali z ko�cio³a), zrobiwszy tam zakupy bez utyka-
nia wsiad³ do czerwonego Opla Calibra na tablicach rejestracyj-
nych ze �l¹ska i odjecha³ w stronê Zatora.
` Po zaczerpniêciu informacji na Komendzie Policji, okaza-
³o siê, ¿e kto� taki mo¿e dostaæ do 5 lat za takie oszustwo, jednak
zeznanie mo¿e z³o¿yæ osoba bezpo�rednio oszukana � osoba, któ-
ra da³a pieni¹dze.

Zbulwersowany mieszkaniec

O S Z U S T  W  W I E P R Z U

S P O R TS P O R TS P O R TS P O R TS P O R T
PRZYGOTOWANIA CZAS ZACZ¥Æ

Pocz¹tek roku 2011 i lekka odwil¿, jest to pocz¹tek gor¹cego okresu dla pi³karzy. Swoje przygotowania rozpoczêli równie¿
pi³karze LKS-u Or³a Wieprz. Trener S³awomir Tynka jak zwykle stan¹³ na wysoko�ci zadania i zaplanowa³ dla swoich podopiecznych
pe³en �atrakcji� okres przygotowawczy. Do koñca marca zawodnicy maj¹ do zaliczenia ponad 40 jednostek treningowych: sparingów,
zajêæ na hali, si³owni oraz na sztucznej nawierzchni Orlika w Wieprzu.

Ju¿ pierwsze treningi stycznia pokaza³y, ¿e ³atwo nie bêdzie. Niestety to w³a�nie teraz futboli�ci musz¹ �na³adowaæ baterie� na
ca³y kolejny rok poniewa¿ przerwa letnia w ni¿szych klasach rozgrywkowych jest bardzo krótka, zaledwie 3-4 tygodniowa, i pozwala
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tylko na z³apanie drugiego oddechu. W pla-
nach �Or³a� s¹ liczne sparingi z lokalnymi
rywalami. 29 stycznia rozegrany zostanie
coroczny Turniej o Puchar Prezesa �Or³a�
Wieprz. Rok 2011 to ju¿ VII ods³ona tego
turnieju. W tym roku w turnieju wyst¹pi
10 ekip. Dwie wystawia gospodarz zaba-
wy czyli �Orze³� Wieprz. Równie¿ 2 miej-
sca zosta³y przyznane corocznym go�ciom
czyli Górnikowi Bobrowniki (s¹ to trium-
fatorzy turnieju z lat po-
przednich, wystêpuj¹cy na
co dzieñ w bytomskiej A-kla-
sie). Pozosta³e 6 zespo³ów to:
KS Che³mek � przedstawi-
ciel V-ligi krakowsko-wado-
wickiej (najwy¿ej notowany
klub wystêpuj¹cy w turnie-
ju), �B³yskawica� Marców-
ka (A-klasa Wadowice),
�Brzezina� Osiek (VI liga
Wadowice), �Jedno�æ�
Wieprz (A-klasa ¯ywiec),
�Sokó³� Buczkowice (A-kla-
sa Buczkowice), �Orze³� Witkowice (A-
klasa O�wiêcim). Po obsadzie turnieju mo-
¿emy wywnioskowaæ, ¿e zapowiada siê

pasjonuj¹co. Wyniki tego widowiska po-
dane zostan¹ w nastêpnym numerze �Wie-
�ci z Gminy Wieprz�.

Zmiany kadrowe
�Orze³� maj¹c w perspektywie

walkê o awans do wy¿szej klasy rozgryw-
kowej szuka wzmocnieñ. Z zespo³em z
Wieprza trenuj¹ dwaj nowi zawodnicy
ostatnio wystêpuj¹cy w szeregach jednego
rywali �zza miedzy�. Nazwiska graczy po-
zostaj¹ na razie tajemnic¹, poniewa¿ ich
transfer stoi na razie pod znakiem zapyta-
nia. Prawdopodobnie na sta³e do szeregów

�Or³a� do³¹czy by³y gracz
�Leskowca� Rzyki � Piotr
Susfa³. Po pó³rocznym wy-
po¿yczeniu do LKS-u G³ê-
bowice wraca bramkarz
Szymon Kubic, który zaj-
mie miejsce Bart³omieja Po-
chopnia � nie wznowi³ on
bowiem treningów po prze-
rwie zimowej.
Jak przebiega³y przygoto-

wania oraz jak wypad³y gry
kontrolne i sparingi poin-
formujemy ju¿ w nastêp-

nym numerze gazety. Pi³karzom ¿yczymy
wytrwa³o�ci w ciê¿kiej pracy i jak najlep-
szych wyników tego wysi³ku.

(qbek99)

Okres grzewczy, piecyki gazo-
we, kominki, piece kaflowe to wszyst-
ko sprawia, ¿e wzrasta zagro¿enie za-
truciem czadem!!!

Sta³y dop³yw �wie¿ego (ze-
wnêtrznego) powietrza do urz¹dzenia,
w którym nastêpuje spalanie gazu ma
podstawowe znaczenie. Brak dop³ywu
�wie¿ego powietrza powoduje niedo-
bór tlenu. Wynikiem tego niedoboru
jest niezupe³ne spalanie i powstawa-
nie tlenku wêgla. Nastêpuje to wów-
czas, gdy okna mieszkania s¹ szczel-
nie zamkniête. Sta³y dop³yw powietrza
do mieszkania jest równie¿ warun-
kiem niezbêdnym swobodnego odp³y-
wu spalin. W zwi¹zku z tym nale¿y pa-
miêtaæ, aby przed ka¿d¹ k¹piel¹ do-
brze przewietrzyæ ³azienkê, by szczel-
ne okna by³y wyposa¿one w nawiew-
niki powietrza, a podczas k¹pieli uchy-
lone by³o okno w mieszkaniu lub luf-
cik. Zas³anianie kratek wentylacyjnych,
zarówno nawiewnej w drzwiach do ³a-
zienki, jak i wywiewnej na wlocie do
przewodu wentylacyjnego grozi �mier-
telnym zatruciem. Podczas k¹pieli nie
nale¿y u¿ywaæ innych urz¹dzeñ s³u¿¹-
cych do spalania gazu, jak kuchenka
gazowa, piekarnik, bowiem powoduj¹

STRA¯ PO¯ARNA
STA£Y DOP£YW �WIE¯EGO POWIETRZA

one zmniejszenie ilo�ci tlenu w
mieszkaniu, co sprzyja niezupe³nemu
spalaniu gazu. K¹piel w ³azience, po-
³¹czona z kilkakrotnym w³¹czaniem i
wy³¹czaniem piecyka gazowego, po-
winna trwaæ mo¿liwie krótko.

Codziennie s³yszymy w me-
diach, ¿e kto� siê zatru³ tlenkiem wê-
gla, kto� zmar³ � zaczadzi³ siê. My�li-
my - nas to nie dotyczy. Niestety, tlenek
wêgla równie¿ w naszej gminie zbiera
swoje ¿niwo. Ofiara �miertelna, liczne
zatrucia, co nale¿y robiæ, by zmieniæ
�wiadomo�æ spo³eczeñstwa, ile osób
musi ucierpieæ�
Ka¿dego roku z powodu zatrucia tlen-

kiem wêgla, potocznie zwanego cza-
dem, ginie kilkadziesi¹t osób. Bardzo
czêsto nie ma to zwi¹zku z powstaniem
po¿aru, a wynika jedynie z niew³a�ci-
wej eksploatacji budynku i znajduj¹-
cych siê w nich urz¹dzeñ i instalacji
grzewczych.
Co zrobiæ, aby unikn¹æ zaczadzenia?
Podstawow¹ przyczyn¹ zatruæ s¹ za-
mkniête, szczelne okna. Powoduje to
powstawanie tlenku wêgla w proce-
sie niezupe³nego spalania paliwa i
utrudnia odp³yw spalin. Tyle spalin
wyp³ynie przez komin, ile �wie¿ego
powietrza nap³ynie do pomieszczenia
z zewn¹trz. Zatem przede wszystkim
nale¿y zapewniæ mo¿liwo�æ sta³ego
dop³ywu �wie¿ego powietrza do pale-
niska (pieca gazowego, kuchenki ga-
zowej, kuchni wêglowej lub pieca) oraz
swobodny odp³yw spalin.
Nale¿y wiêc:
� uchyliæ okno w mieszkaniu, gdy ko-
rzysta siê z jakiegokolwiek �ród³a ognia
(pieca gazowego z otwart¹ komor¹
spalania, kuchenki gazowej lub wê-
glowej),
� nie zas³aniaæ kratek wentylacyjnych i
otworów nawiewnych,
� zadbaæ o dro¿no�æ przewodów spa-
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Krzysztofa Gawędy

Ognisko Muzyczne
Metrum

www.infofirma.pl/metrum

ZAPISY

Ośrodek Wspierania Rodziny, ul. Metalowców 10
w Andrychowie

ZAPISY w czwartki o 14
lub po telefonicznym wcześniejszym uzgodnieniu

- gitarze klasycznej
elektr. ,

- fortepianie
- keyboardzie
- akordeonie
-

basowej

skrzypcach

- saksofonie
- klarnecie
- trąbce
- flecie poprzecznym
- uczymy także wokalu

dodatkowo w - gratis !NAUKA TEORII MUZYKI grupie

Zapraszamy na lekcje gry na:indywidualne

tel. 606 335 683

Przygotowujemy na egzaminy do szkół muzycznych z zakresu:

Jest możliwość wyboru innych specjalności takich jak:

- gry na instrumencie,
- kształcenia słuchu, zasad muzyki, solfeżu,

- harmonii aranżacji, instrumentacji, kompozycji,
- improwizacji

linowych i wentylacyjnych, a wiêc:
� nie dokonywaæ pod³¹czenia urz¹dzeñ
grzewczych do przewodów komino-
wych bez wymaganej opinii kominiar-
skiej,
� przeprowadzaæ kontrole techniczne,
w tym sprawdzanie szczelno�ci prze-
wodów kominowych, ich systematycz-
ne czyszczenie oraz sprawdzanie wy-
stêpowania dostatecznego ci¹gu po-
wietrza, - co najmniej raz w roku zleciæ
profesjonalnej firmie kominiarskiej
kontrolê przewodów kominowych: dy-
mowych, spalinowych i wentylacyj-
nych,
� przeprowadzaæ okresowe czyszcze-
nie przewodów kominowych, a tak¿e
usuwaæ sadzê zgromadzon¹ w osad-
niku pieców wêglowych,
� u¿ytkowaæ sprawne techniczne urz¹-
dzenia, w których odbywa siê proces
spalania, zgodnie z instrukcj¹ produ-
centa; kontrolowaæ stan techniczny
urz¹dzeñ grzewczych,
� stosowaæ urz¹dzenia posiadaj¹ce
stosowne dopuszczenia w zakresie
wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach
w¹tpliwych nale¿y ¿¹daæ okazania wy-
stawionej przez producenta lub impor-
tera urz¹dzenia tzw. deklaracji zgod-
no�ci, tj. dokumentu zawieraj¹cego in-
formacje o specyfikacji technicznej
oraz przeznaczeniu i zakresie stoso-
wania danego urz¹dzenia, 
� w przypadku wymiany okien na nowe,
sprawdziæ poprawno�æ dzia³ania wen-
tylacji, poniewa¿ nowe okna s¹ naj-
czê�ciej o wiele bardziej szczelne w

stosunku do wcze�niej stosowanych
w budynku i mog¹ pogarszaæ wenty-
lacjê,
� systematycznie sprawdzaæ ci¹g po-
wietrza, np. poprzez przyk³adanie kart-
ki papieru do otworu, b¹d� kratki wen-
tylacyjnej; je�li nic nie zak³óca wenty-
lacji, kartka powinna przywrzeæ do wy-
¿ej wspomnianego otworu lub kratki,
� czêsto wietrzyæ pomieszczenia, w któ-
rych odbywa siê proces spalania
(kuchnie, ³azienki wyposa¿one w ter-
my gazowe), a najlepiej zapewniæ na-
wet niewielkie, rozszczelnienie okien.
� nie bagatelizowaæ objawów duszno-
�ci, bólów i zawrotów g³owy, nudno-
�ci, wymiotów, oszo³omienia, os³abie-
nia, przyspieszenia czynno�ci serca i
oddychania, gdy¿ mog¹ byæ sygna³em,
¿e ulegamy zatruciu czadem; w takiej
sytuacji nale¿y natychmiast przewie-
trzyæ pomieszczenie, w którym siê znaj-
dujemy i zasiêgn¹æ porady lekarskiej.
Niebezpieczeñstwo zaczadzenia wy-
nika z faktu, ¿e tlenek wêgla jest ga-
zem niewyczuwalnym zmys³ami cz³o-
wieka oraz zwierz¹t  (bezwonny, bez-
barwny i pozbawiony smaku),
blokuje dostêp tlenu do organizmu,
poprzez zajmowanie jego miejsca
w czerwonych cia³kach krwi, powodu-
j¹c przy d³ugotrwa³ym nara¿eniu (w
wiêkszych dawkach) �mieræ przez
uduszenie.

W trosce o w³asne bezpieczeñ-
stwo, warto rozwa¿yæ zamontowanie
w domu czujek dymu i gazu. Koszt za-
montowania takich czujek jest nie-

wspó³miernie niski do korzy�ci, jakie
daje zastosowanie tego typu urz¹dzeñ
- ³¹cznie z uratowaniem najwy¿szej
warto�ci, jak¹ jest nasze ¿ycie! �redni
koszt czujnika tlenku wêgla to kwota
od 50 do 200z³
W przypadku zatrucia tlenkiem wêgla
nale¿y:
- zapewniæ dop³yw �wie¿ego czystego
powietrza; w skrajnych przypadkach
wybijaj¹c szyby w oknie,
- wynie�æ osobê poszkodowan¹
w bezpieczne miejsce, je�li nie stano-
wi to zagro¿enia dla zdrowia osoby ra-
tuj¹cej; w przypadku istnienia takiego
zagro¿enia pozostawiæ przeprowadze-
nie akcji s³u¿bom ratowniczym,
- wezwaæ s³u¿by ratownicze (pogoto-
wie ratunkowe, PSP),
- jak najszybciej podaæ tlen,
- je¿eli osoba poszkodowana nie od-
dycha, ma zatrzyman¹ akcjê serca, na-
le¿y natychmiast zastosowaæ sztucz-
ne oddychanie np. metod¹ usta - usta
oraz masa¿ serca,
- nie wolno wpadaæ w panikê, kiedy
znajdziemy dziecko lub doros³ego z ob-
jawami zaburzenia �wiadomo�ci
w kuchni, ³azience lub gara¿u; nale¿y
jak najszybciej przyst¹piæ do udziela-
nia pierwszej pomocy.
Od kilku powy¿szych wiadomo�ci
mo¿e zale¿eæ nasze zdrowie, a nawet
¿ycie. Zdrowie i ¿ycie naszych bliskich.
Opracowano na podstawie: informa-
cji z Biura Rozpoznawania Zagro¿eñ
Komendy G³ównej Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej

jherma.
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D³onie i stopy zmêczone zim¹
   Okresem szczególnie nieprzyjem-
nym dla naszych r¹k i stóp jest sezon

zimowy. Problemy ze skór¹ poja-
wiaj¹ siê z powodu niskich tem-

peratur oraz centralnego ogrze-
wania i obni¿onej wilgotno-

�ci powietrza w mieszka-
niu.
Warto pamiêtaæ, ¿e za ka¿dym razem, kiedy myjemy i szorujemy
rêce, uszkadzamy barierê naskórkow¹ i wysuszamy skórê. Ma³a licz-
ba gruczo³ów ³ojowych sprawia, ¿e t³uszczowy p³aszcz ochronny na
skórze r¹k jest bardzo delikatny i znika przy ka¿dym ich umyciu.
Aby siê odbudowa³, potrzeba kilku godzin. Zanim to nast¹pi, z pew-
no�ci¹ nie unikniemy ponownego kontaktu z wod¹ i myd³em. Z dru-
giej strony du¿a liczba gruczo³ów potowych powoduje, ¿e skóra
d³oni b³yskawicznie siê odwadnia. Pozbawione warstwy ochronnej i
wysuszone rêce staj¹ siê zaczerwienione, szorstkie, spierzchniête.
Skóra r¹k jest bardzo delikatna, ³atwo wiêc ulega szkodliwym wp³y-
wom warunków atmosferycznych, a zw³aszcza mrozu. Dlatego nale-
¿y zak³adaæ ciep³e rêkawiczki jeszcze przed wyj�ciem z domu, po
nasmarowaniu d³oni zimowym kremem do r¹k, który od¿ywia, chro-
ni przed wysuszeniem i oziêbieniem. Najlepsze s¹ kremy z gliceryn¹
i silikonem, które odnawiaj¹ barierê ochronn¹ skóry r¹k. Wa¿ne jest,
by je zastosowaæ po ka¿dym umyciu r¹k i zawsze, gdy skóra jest
sucha. Nie warto kupowaæ pierwszego, lepszego produktu, lepiej
zu¿yæ jeden porz¹dny krem, który wyleczy i zregeneruje skórê r¹k.
Musimy nauczyæ siê systematyczno�ci, gdy krem stoi na pó³ce, nie-
stety, nie zadzia³a.
   Dodatkowo w zaciszu domowym mo¿na wykonaæ raz w tygodniu

peeling z oliwy z oliwek, cytryny, cukru i migda³ów lub te¿ przygo-
towaæ k¹piel w oliwie z oliwek z dodatkiem witaminy A plus E.
Pomoc zmêczonym i szorstkim d³oniom przyniesie równie¿ ok³ad z
siemienia lnianego. Jednak domowe sposoby mog¹ nie przynie�æ efek-
tu. Wówczas niezbêdne s¹ wizyty w gabinetach kosmetycznych,
gdzie na klientki czekaj¹ specjalistyczne zabiegi (k¹piel parafinowa o
w³a�ciwo�ciach nat³uszczaj¹cych, ujêdrniaj¹cych i odm³adzaj¹cych
skórê r¹k).
   Równie¿ stopy po okresie zimowym wymagaj¹ szczególnej troski.
Ubrane w ciep³e skarpety i ciê¿kie buty, nara¿one s¹ na nadmierne
pocenie, powstawanie odcisków i wrastania paznokci. W tym okre-
sie dobrze pomy�leæ o codziennej k¹pieli stóp- relaksuj¹cej lub roz-
grzewaj¹cej (z dodatkiem soli kuchennej lub cynamonu). Po ka¿dym
umyciu stóp nale¿y bezwzglêdnie na³o¿yæ krem pielêgnacyjny. Po
okresie zimowym piêty, zewnêtrzne krawêdzie stopy oraz paluch
szybciej ni¿ latem pokrywaj¹ siê zrogowacia³ym naskórkiem. Pod-
staw¹ pielêgnacji musi byæ zatem codzienna k¹piel i usuwanie grubej
skóry. Je¿eli skóra na stopach jest przesuszona, zaczyna swêdzieæ i
piec. Ciep³e rajstopy, skarpety i grube buty nasilaj¹ te dolegliwo�ci.
Je�li skora nie zostanie odpowiednio nawil¿ona i nat³uszczona do-
brze dobranymi kremami do stóp, zacznie bole�nie pêkaæ (zw³aszcza
na piêtach). Nale¿y pamiêtaæ, by pedicure wykonywaæ co najmniej
dwa razy w miesi¹cu.
   Najlepszym sposobem pielêgnacji skóry r¹k i stóp po zimie jest
jednak wizyta w salonie kosmetycznym, w którym gruntownie i
kompleksowo zadbaj¹ o kondycjê d³oni i stóp, by wiosn¹ mo¿na
by³o cieszyæ siê ich piêknem.

Zapraszam i pozdrawiam Kosmetyczka
Danuta Gumulak

Sk³adniki:
Ciasto
30 dag m¹ki
30 dag cukru pudru
18 dag margaryny
6 jajek
2 cytryny
proszek do pieczenia
kakao
Masa makowa
25 dag sparzonego i dwukrotnie zmie-
lonego maku
3 jajka
1 szkl. cukru
cukier waniliowy

Krem
budyñ �mietankowy ugotowany wg przepisu
olejek migda³owy
kostka mas³a/margaryny
3-4 ³y¿ki zmielonych migda³ów

Wykonanie ciasta:
Margarynê ucieramy z cukrem, dodajemy ¿ó³tka, potem sok i start¹ skórkê z cytryn, m¹kê z prosz-
kiem. Ucieramy i dodajemy pianê z bia³ek, delikatnie mieszamy. Do 1/3 ciasta dodajemy kakao i
mieszamy.
Masa makowa:
¯ó³tka ucieramy z cukrem. Mieszamy z makiem, cukrem i dodajemy ubit¹ pianê z bia³ek.
Tortownicê wyk³adamy papierem i wlewamy masê makow¹, bia³e ciasto i ciasto z kakao, pieczemy
Krem: Ucieramy mas³o i dodajemy po trochu budyñ, na koñcu olejek i migda³y.
Ostudzone ciasto odwracamy i na makowe wyk³adamy masê, polewamy polew¹ czekoladow¹.

PYSZNIAK
I ciasto- upiec biszkopt z 6 jaj
3 paczki herbatników lub biszkopciki, wódka
II ciasto
6 bia³ek
po 15 dag maku suchego, kokosu, cukru
1 p³aska ³y¿eczka proszku do pieczenia
Ubiæ bia³ka z cukrem na sztywn¹ masê, dodaæ pozosta³e sk³adniki,
lekko wymieszaæ, wylaæ na wysmarowan¹ blachê i upiec.

Krem
1/2 l mleka

Smacznego!
Wybrane przepisy z kursu gotowania pani Jadzi Sopickiej

2 ¿ó³tka
1 jajko
po 1 ³y¿ce m¹ki pszennej i ziemniaczanej
4 ³y¿ki cukru
1 cukier waniliowy
1kostka mas³a
1 cytryna
Po³owê mleka zagotowaæ, do drugiej dodaæ ¿ó³tka, jajko, cukier, m¹ki.
Roztrzepaæ, po³¹czyæ z gotuj¹cym mlekiem i zagotowaæ.
Mas³o utrzeæ i dodawaæ przestudzony budyñ , sok z cytryny. Masê
podzieliæ na 2 czê�ci.
Prze³o¿enie placka: biszkopt - po³owa kremu - ciasto makowo-koko-
sowe � krem - herbatniki nas¹czone w wódce- polewa kakaowa.

MAKOWIEC W CIE�CIE CYTRYNOWYM


