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Lokalna Grupa Rybacka jest to Sto-
warzyszenie zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze S¹dowym, zrzeszaj¹ce cz³onków
z 5 gmin: Wieprz, O�wiêcim, Por¹bka,
Brzeszcze oraz Kêty. Cz³onkami stowarzy-
szenia s¹ gminy, przedsiêbiorcy oraz przed-
stawiciele sektora spo³ecznego. Stowarzysze-
nie zosta³o powo³ane, aby umo¿liwiæ w/w
grupom spo³ecznym siêgniêcie po �rodki fi-

Lokalna Grupa
Rybacka –
atrakcyjna

propozycja dla
przedsiębiorców

i nie tylko

nansowe, dostêpne w ramach osi prioryteto-
wej 4 Programu Operacyjnego �Zrównowa-
¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nad-
brze¿nych obszarów rybackich�, finansowa-
nego ze �rodków Europejskiego Funduszu
Rybackiego.
Beneficjentami �rodków LGR mog¹ byæ za-
tem oprócz gmin i stowarzyszeñ, tak¿e przed-
siêbiorcy. Jest to bardzo atrakcyjna forma fi-
nansowania przysz³ych zamierzeñ inwesty-
cyjnych, bowiem wysoko�æ wsparcia dla
przedsiêbiorców wynosi 60% kosztów kwa-
lifikowanych projektu, nie wiêcej ni¿ 200 tys.
z³otych na jedn¹ operacjê. W ca³ym okresie
wdra¿ania strategii LGR, jeden przedsiêbior-
ca mo¿e uzyskaæ do 400 tys. z³. Lokalna
Grupa Rybacka to stowarzyszenie, które na
realizacjê swoich zmierzeñ przeznaczy ze
�rodków Unii Europejskiej kwotê 23,75 mln
z³.
Przed z³o¿eniem wniosku o dofinansowanie
wa¿ne jest, aby zapoznaæ siê z warunkami
otrzymania wsparcia. Wiêcej informacji na
ten temat znale�æ mo¿na na stronie interne-

W Polsce wypalanie traw jest tani¹ i
³atw¹  metod¹ na pozbycie siê chwastów. Jed-
nak ze wzglêdu na zagro¿enie po¿arowe, szko-
dliwo�æ dla zdrowia, uci¹¿liwo�æ dymu oraz ne-
gatywny wp³yw na �rodowisko, wypalanie traw
uznawane jest za prze¿ytek. W du¿ej liczbie
przypadków wypalanie traw to nieodpowiedzial-
ne zabawy dzieci. Podpalenia traw obecnie s¹
uznawane za akt bezmy�lno�ci i wandalizmu.
ZAGRO¯ENIE PO¯AROWE
Efektem wypalania s¹ czêsto niekontrolowane
po¿ary, skutkuj¹ce nieraz du¿ymi stratami ma-
terialnymi, a nawet ofiarami �miertelnymi, spo-
wodowane przerzuceniem siê ognia na zabudo-
wania lub lasy.

W dniu 1 marca br. w Rajsku, w
Gminnym Gimnazjum, odby³o siê sprawoz-
dawcze zebranie cz³onków Lokalnej Grupy
Rybackiej �Dorzecze So³y i Wieprzówki�.
Podczas zebrania podsumowano dzia³ania
w³adz stowarzyszenia w 2010 roku, przyjê-
to sprawozdania finansowe oraz udzielono
absolutorium Zarz¹dowi za dzia³alno�æ w
roku 2010. Poruszona zosta³a tak¿e tematy-
ka naboru wniosków, które przeprowadzo-
ne zostan¹ w 2011 roku. Informacja o og³o-
szeniu naboru pojawi siê w prasie w czerwcu
2011 roku. Sam nabór podzielony zostanie
na dwa etapy. W pierwszym etapie w mie-
si¹cach sierpieñ � wrzesieñ wnioski sk³adane
bêd¹ przez podmioty z sektora spo³ecznego
i gospodarczego (m.in. przedsiêbiorcy, oso-
by chc¹ce rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹,

towej Urzêdu Gminy w Wieprzu pod adre-
sem http://lgr.wieprz.pl.
Pozyskanie dofinansowania mo¿liwe bêdzie
jednak tylko w ramach niektórych dzia³ów i
grup PKD. Wykaz rodzajów dzia³alno�ci
gospodarczej podlegaj¹cych dofinansowaniu
zamieszczamy w tabeli poni¿ej.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê ter-
minem naboru wniosków o dofinansowanie
dla sektora spo³ecznego i gospodarczego za-
praszamy przysz³ych beneficjentów do sko-
rzystania z mo¿liwo�ci konsultacji pomys³u
na projekt. Mog¹ to byæ zamierzenia, które
sk³adane bêd¹ do dofinansowania jeszcze w
tym roku lub w latach nastêpnych. W przy-
padku pytañ prosimy o kontakt z:

Biurem  Lokalnej Grupy Rybackiej
Rajsko, ul. Edukacyjna 9

32-600 O�wiêcim
tel. (33) 843-60-17

e-mail: biuro@dsiw.pl
lub z Urzêdem Gminy w Wieprzu:

Telefon: 33 875-51-23 wew. 14
e-mail: apenkala@wieprz.eu

Podsumowanie
Walnego

Zebrania LGR

organizacje pozarz¹do-
we). W II etapie do na-
boru zaproszony zosta-
nie w miesi¹cach wrze-
sieñ � pa�dziernik sek-
tor publiczny.
Na zebraniu podjêto
równie¿ uchwa³y w
sprawie przyjêcia Har-
monogramu Konkur-
sów na wybór operacji
do realizacji w ramach
wdra¿ania LSROR w
latach 2011- 2014 oraz
zmiany limitu �rodków
przeznaczonych na po-
szczególne obszary
priorytetowe.
Zebranym przekazano wyniki naboru pra-
cowników do Biura LGR. Od 1 marca br. w
Biurze LGR pracowaæ bêd¹:
1) Kierownik Biura � Roman Olejarz
2) Asystent Kierownika � Magdalena Zaj¹c
3) G³ówna ksiêgowa � Teresa Kukie³a
4) Specjalista ds. turystki � Ewa Szarowska
5) Specjalista ds. przedsiêbiorczo�ci � Irene-

usz Kanik
6) Specjalista ds. finansów i rozliczeñ � Do-
rota Micha³ek

Kontakt z w/w osobami mo¿liwy bêdzie
pod nr telefonu: 33/84-36-017 lub

osobi�cie w biurze:
Rajsko ul. Edukacyjna 9.

STOP
wypalaniu traw

SKUTKI EKOLOGICZNE
Podczas po¿aru niszczona jest czê�æ niezbêdnej
dla ¿yznej gleby materii organicznej, w wyniku
czego zostaje spowolniony proces tworzenia
próchnicy . W trakcie spalania, redukcji i wy-
parowaniu ulegaj¹ zwi¹zki azotu, a powstaj¹
niebezpieczne dioksyny.
DLCZEGO NIE POWINNO  SIÊ WYPA-
LAÆ TRAW ?
- Ka¿dego roku w po¿arach gin¹ ludzie i
zwierzêta.
- Ka¿de gaszenie po¿aru to koszty finan-
sowe i dodatkowa praca dla stra¿y po¿ar-
nych.
- Dym bêd¹cy nastêpstwem wypalania
zawiera szkodliwe dla zdrowia toksyny.
- Wypalanie zuba¿a glebê.
WYPALANIE TRAW TO TAK¯E £AMANIE
PRAWA I MO¯LIWO�C UTRATY DOFI-
NANSOWANIA Z UNII.

W Polsce istniej¹ zakazy i konsekwencje praw-
ne wypalania traw.
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) okre�la:
 -  Art. 124. Zabrania siê wypalania ³¹k, pa-
stwisk, nieu¿ytków, rowów, pasów przydro¿nych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów.
- Art. 131. Kto: (...) wypala ³¹ki, pastwiska,
nieu¿ytki, rowy, pasy przydro¿ne, szlaki kolejo-
we, trzcinowiska lub szuwary � podlega karze
aresztu albo grzywny
Od sierpnia 2004 r. sprzymierzeñcem w walce z
wypalaniem traw sta³y siê przepisy dotycz¹ce
dop³at rolniczych. Uznaje siê w nich, ¿e wypa-
lanie traw jest dzia³aniem wbrew tzw. dobrej
kulturze rolnej, a rolnicy dopuszczaj¹cy siê ta-
kich praktyk mog¹ zostaæ pozbawieni dop³at
bezpo�rednich i rolno�rodowiskowych z fundu-
szów Unii Europejskiej..
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Opis projektu PO KL
„Nowy zawód i nowe umie−
jętności szansą dla mało−
polskich rolników”

Celem projektu realizowanego przez MODR jest zdoby-
cie przez oko³o 1200 rolników lub domowników z terenu Ma³o-
polski kwalifikacji zawodowych niezbêdnych do podjêcia pracy
poza rolnictwem lub rozpoczêcia w³asnej dzia³alno�ci gospodar-
czej.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 76
kursów zawodowych i 15 szkoleñ z zakresu przedsiêbiorczo�ci.
Projekt trwa od 11 listopada 2010 roku a¿ do 30 czerwca 2013
roku i realizowany bêdzie w nastêpuj¹cych etapach:
- rok 2010: etap przygotowawczy,
-  rok 2011:
- przeprowadzenie 45 kursów zawodowych,
- przeprowadzenie 15 szkoleñ z zakresu przedsiêbiorczo�ci,
- przeszkolenie 720 osób,
- przeprowadzenie 50 warsztatów aktywizuj¹cych.,
- rok 2012:
- przeprowadzenie 25 kursów zawodowych,
- przeszkolenie 387 osób,
- przeprowadzenie 30 warsztatów aktywizuj¹cych,
- rok 2013:
- przeprowadzenie 6 kursów zawodowych,
- przeszkolenie 93 osób,
- przeprowadzenie 11 warsztatów aktywizuj¹cych,

W ci¹gu ca³ego okresu trwania projektu (pocz¹wszy od roku 2011)
w Krakowie, Tarnowie i Nowym S¹czu funkcjonowaæ bêd¹ punk-
ty konsultacyjno-organizacyjne, �wiadcz¹ce fachow¹ pomoc rol-
nikom chc¹cym uczestniczyæ w projekcie. Uczestnicy projektu
mog¹ liczyæ na pomoc doradcy zawodowego (3 godz./uczestnika),
doradcy rolniczo-ekonomicznego (1 godz./uczestnika), a w razie
potrzeby tak¿e prawnika i psychologa (�rednio 1 godz./uczestni-
ka). W biurach tych za³atwiane bêd¹ wszelkie formalno�ci zwi¹za-
ne z przyst¹pieniem do projektu.

W projekcie uczestniczyæ mog¹ rolnicy i domownicy (ubez-
pieczeni w KRUS) zamierzaj¹cy odej�æ z rolnictwa, a preferowa-
ne bêd¹ kolejno osoby nie podejmuj¹ce dotychczas pracy poza
gospodarstwem, kobiety zatrudnione jedynie w gospodarstwie i
osoby m³ode do 21 lat stanowi¹ce nadwy¿kê si³y roboczej. Po
spe³nieniu wymogów formalnych i rozmowach ze specjalistami
uczestnicy projektu kierowani bêd¹ na w³a�ciwe kursy zawodowe
lub na szkolenie z przedsiêbiorczo�ci.

Szkolenia z przedsiêbiorczo�ci (ka¿de po 80 godz.) obejmowaæ
bêd¹ tematy takie jak:
- zak³adanie firmy,
- zagadnienia podatkowe,
- podstawy rachunkowo�ci,
- prowadzenie dokumentacji.

Realizowane bêd¹ miedzy innymi nastêpuj¹ce kursy zawodowe:
- bukieciarstwo i florystyka (120 godz.),
- magazynier z obs³ug¹ wózków wid³owych (80 godz.),
- spawacz (146 godz.),
- fryzjer (120 godz.),
- murarz, tynkarz (100 godz.),
- kelner, barman (100 godz.),
- cukiernik z element. dekoracji (150 godz.),
- kucharz z element. cateringu i ma³ej gastronomii (100 godz.),
- opiekunka dzieci i osób starszych (100 godz.),
- instalator ociepleñ budynków i stolarki budowlanej (100 godz.),
- fliziarz z elementami hydrauliki (100 godz.),

- ochroniarz (65 godz.),
- operator maszyn bud. (120 godz.),
- kierowca samochodów ciê¿arowych (80 godz.).

Lista dostêpnych kursów nie jest zamkniêta i w razie potrzeby
liczymy na mo¿liwo�æ realizacji kursów tak¿e o innej tematyce.
Kursy realizowane bêd¹ w dniach roboczych, maksymalnie po 6
godzin dziennie w grupach od 10 do 16 osób.

Ka¿dy kurs czy szkolenie przyznane bêdzie mieæ opieku-
na (organizatora szkolenia) odpowiedzialnego za nabór, przepro-
wadzenie spotkañ rekrutacyjno-informacyjnych i nadzór nad re-
alizacj¹ szkolenia. Po ukoñczeniu kursu zawodowego lub szkole-
nia i kolejnej rozmowie z doradc¹ zawodowym uczestnik projektu
kierowany bêdzie dodatkowo na dwudniowe (12 godz.) warszta-
ty aktywizuj¹ce, obejmuj¹ce szkolenie z zakresu umiejêtno�ci roz-
mowy z pracodawc¹, autoprezentacji itp.

W projekcie za³o¿one jest osi¹gniêcie rezultatu twardego
polegaj¹cego na zdobyciu zatrudnienia lub podjêciu dzia³alno�ci
gospodarczej w okresie 6 miesiêcy od zakoñczenia szkolenia przez
20% uczestników projektu.

�MIERCIONO�NE GAZY Z KOMINÓW

W okresie zimowym mieszkañcy wsi i miast Polski ogrzewaj¹
swoje domostwa pal¹c w piecach. Wielu z nich nie zdaje sobie
sprawy z faktu, ¿e spalaj¹c pewne rodzaje �mieci produkuje siê
dioksyny - zabójcze trucizny dla ludzkiego zdrowia.
Województwo ma³opolskie produkuje rocznie ponad milion ton
odpadów komunalnych, z czego tylko 4% jest selekcjonowa-
nych. Po³owa �mieci to wszechobecne plastikowe opakowania,
z których czê�æ trafia na wysypiska a czê�æ do pieca. Plastikowe
�miecie id¹c z dymem czyni¹ olbrzymie spustoszenia w �rodo-
wisku i po�ród ¿ywych organizmów.
Nasze piece nie s¹ przystosowane do spalania �mieci, poniewa¿
ich temperatura spalania jest za niska, by substancje wyelimino-
waæ bez licznych efektów ubocznych. Nasze kominy s¹ za ni-
skie, by chmura trucizny ulecia³a wysoko do atmosfery. Truci-
zny z naszego komina spadn¹ bli¿ej a dok³adnie do naszego ogród-
ka lub do sadu, gdzie osi¹d¹ na naszych owocach i warzywach.
Spalanie �mieci nie wynika jednak ze z³ej woli ludzi, ale z nie-
�wiadomo�ci zagro¿enia. Wielu mieszkañców nie zdaje sobie
sprawy z faktu, ¿e pal¹c plastikiem w piecach, produkuj¹ nie-
zwykle truj¹ce gazy porównywalne z broni¹ chemiczn¹. Wdy-
chanie takich gazów powoduje zmiany rakotwórcze, os³abienie
odporno�ci organizmu, uszkodzenia p³odu, dzia³ania mutagenne,
intensywne alergie i wiele innych dolegliwo�ci. Niektóre choroby
pojawiaj¹ siê po wielu latach. Dawka rzêdu bilionowych czê�ci
grama dioksyn zwiêksza ju¿ ryzyko powstania choroby nowo-
tworowej.
W ci¹gu ostatniej dekady w Polsce znacznie zwiêkszy³a siê ilo�æ
zachorowañ na raka i alergie. Wielu naukowców sugeruje, ¿e za-
wdziêczamy to w³a�nie spalaniu plastiku i powstawaniu zabój-
czych trucizn, które poprzez ¿ywno�æ trafiaj¹ do naszych orga-
nizmów.
Dioksyny - powstaj¹ce podczas spalania tworzyw sztucznych
nale¿¹ do najwiêkszych trucizn, nale¿y do nich 220 zwi¹zków.
Dzia³anie ich polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu
narz¹dów wewnêtrznych; w¹troby, p³uc, nerek, rdzenia krêgo-
wego oraz kory mózgowej.

Unikaj¹c palenia plastikiem, dbamy wiêc o zdrowie w³a-
sne, naszej rodziny, a nawet naszych s¹siadów. Co wiêcej, prze-
szkadzaæ nam powinno, gdy s¹siad pali w piecu oponami, gdy¿
jego trucizna powoli zacznie zabijaæ i nas�

 Cztery ZASADY BEZPIECZEÑSTWA:
1. ZAPRZESTAJ SPALANIA TWORZYW SZTUCZNYCH
2. SEGREGUJ �MIECIE
3. UNIKAJ PLASTIKOWYCH OPAKOWAÑ I TOREB
4. POWIEDZ O ZAGRO¯ENIACH S¥SIADOWI

Red.
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Dzień Seniora w Gierałtowicach
24 lutego 2011 w czwartek w Wiejskim Domu Kultury w

Giera³towicach zorganizowano dla mieszkañców Dzieñ Seniora.
Czê�æ oficjalna sk³ada³a siê w wyst¹pienia pani wójt Ma³gorzaty
Chrapek, przewodnicz¹cego Rady Gminy Wieprz Mieczys³awa
¯y³y i przewodnicz¹cej Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Giera³towi-
cach pani Gra¿yny Gruszczyñskiej. Na imprezie by³a tak¿e so³-
tys Giera³towic i radna Gminy Wieprz - pani Maria Huczek oraz
dyrektor ZSP w Giera³towicach - pan Krzysztof Putek.
Czê�æ artystyczna imprezy sk³ada³a siê z wystêpu przedszkola-
ków, zespo³ów tanecznych; RYTMIK, ISKRA, GALAX i chóru
�Storczyk�.

Zaproszeni seniorzy otrzymali napoje, ciasta i ciep³e danie.
Po zakoñczeniu wystêpów rozpoczê³a siê czê�æ towarzyska, na
której pozostali wszyscy zaproszeni go�cie.

Imprezy integruj¹ce dla seniorów to czasami jedyna mo¿-
liwo�æ ich spotkania w roku. To tak¿e mo¿liwo�æ wyra¿enia
wdziêczno�ci przez samorz¹dy osobom starszym za ich wk³ad w
tworzenie lokalnych wspólnot.

Organizatorami imprezy byli Gminny O�rodek Pomocy
Spo³ecznej w Wieprzu, Gminny O�rodek Kultury i Wiejski Dom
Kultury w Giera³towicach.

red
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Dzień Seniora w Przybradzu
1 marca w sali widowiskowej OSP w Przybradzu obcho-

dzono uroczy�cie Dzieñ Seniora. W czê�ci oficjalnej wójt i prze-
wodnicz¹cy dziêkowali seniorom za ich wk³ad w rozwój so³ec-
twa, jak i ca³ej gminy. By³ i toast za pomy�lno�æ i zdrowie, które
zawsze ka¿demu siê przyda.

Nastêpnie w czê�ci artystycznej mieszkañcy so³ectwa i
osoby zaproszone obejrza³y przedstawieniu teatralne zorganizo-
wane przez ZSP w Przybradzu. M³odzie¿ zaprezentowa³a ba�ñ
muzyczn¹ pod tytu³em �Królewna �nie¿ka i siedmiu krasnolud-
ków�. Klasyka braci Grimm zosta³a przekszta³cona w balet. Mu-
zyka - najbardziej znane utwory klasyczne wprowadzi³y widzów
do krainy ba�ni. Sztukê wyre¿yserowa³y, przygotowa³y chore-
ografiê i scenografiê nauczycielki: El¿bieta Adamek, Miros³awa
Grabowska, Lucyna Grochol, Wies³awa P³onka, Monika Soboñ i
Edyta Wi�niewska. Przepiêkne kostiumy przygotowali nauczy-
ciele i rodzice uczniów z Przybradza.
W sztuce wyst¹pili:

�nie¿ka � Patrycja Hereda, królewicz � Mateusz Kwar-
ciak, królowa � Agnieszka Wanat, król � Karol ̄ wawa, dworzanie
� Damian W³och, Dawid Wilk, Ochmistrzynie � Karolina Wenda,
Weronika Semik, £owczy � Adrian Graca, motylki � Magdalena
�ciera, Wiktoria Jarosz, Biedronki � Nikola £ubik, Anna Jerdanek,
Pasikoniki � Julita Szatan, Aleksandra Wróbel, ptaszki � Gabriela
Sowiñska, Dominika Garus, Marta Kowalczyk, zaj¹czki � Milena
Jarosz, Monika Wróbel, nied�wiedzie � Grzegorz Wala, Damian

¯wawa, krasnoludki � Jan Ciut, Kacper Smolec, Jakub £opata,
Kamil Baca, Adrian Drzy¿d¿yk, Nikodem Kramek, Maciej Ca-
bak, Straszyd³a � Anita Garus, Daria Grzywa, Anna Fr¹czek, Da-
ria Fr¹czek, Beata Matusiak.

W drugiej czê�ci wystêpów artystycznych na scenie wy-
st¹pi³ zespó³ EGO, który w uk³adzie tanecznym AFRO przeniós³
widowniê do tropikalnej Afryki. Dynamiczny przebój �Waka �
waka� latynoskiej gwiazdy wokalnej Shakery oraz oryginalna aran-
¿acja zapewni³y grupie gromkie brawa na zakoñczenie wystêpu.
Zespó³ wyst¹pi³ w nowych kolorowych kostiumach przypomi-
naj¹cych stroje z czarnego kontynentu. Instruktorem grupy jest
pani Janina Kamiñska.

Po wystêpach seniorzy pozostali na czê�ci towarzyskiej,
która zosta³a urozmaicona ciastami i ciep³ym posi³kiem.

red
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Dzień Seniora w Gierałtowiczkach
10 marca 2011 roku odby³ siê Dzieñ Seniora w Giera³to-

wiczkach. Impreza po raz pierwszy zorganizowana zosta³a w
odnowionej placówce Wiejskiego Domu Kultury w Giera³towicz-
kach. Nowo wyremontowany lokal budzi³ zainteresowanie wszyst-
kich go�ci.

Na Dzieñ Seniora przybyli zaproszeni go�cie: wójt gminy
Wieprz, przewodnicz¹cy Rady Gminy Wieprz, dyrektor ZSP w
Giera³towicach - pan Krzysztof Putek i Zarz¹d KGW w Giera³to-
wiczkach.

Przed publiczno�ci¹ wyst¹pi³y zespo³y artystyczne:
- przedszkolaki pod opiek¹ pani Bo¿eny Formas
- zespó³ z klasy VI ZSP w Giera³towicach pod opiek¹ pani Ma³go-
rzaty Wêgrzyn
- zespó³ taneczny RYTMIK pod opiek¹ pani Joanny Kobiela
Impreza zosta³a wzbogacona elementami kulinarnymi. Po czê�ci
oficjalnej i artystycznej, mieszkañcy pozostali na imprezie towa-
rzyskiej ze swoimi znajomymi i s¹siadami.

GOK
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Dzień Seniora w Wieprzu
15 marca 2011 roku w so³ectwie Wieprz zorganizowany

zosta³ Dzieñ Seniora. Na imprezê przyby³o 160 seniorów, w³adze
samorz¹dowe: zastêpca przewodnicz¹cego Rady Gminy Wieprz,
pan Boles³aw Mokwa, sekretarz Gminy Wieprz, pani Marta Mro-
zik, radni Gminy Wieprz oraz Zarz¹d Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Wieprzu z przewodnicz¹c¹ pani¹ Mari¹ Æwiertka.

Wójt Gminy Wieprz i przewodnicz¹cy Rady Gminy byli
nieobecni z powodu narady u Marsza³ka Ma³opolski.

Czê�æ oficjalna sk³ada³a siê z przemówieñ i ¿yczeñ dla se-
niorów, którzy swoim ¿yciem oraz ciê¿¹ prac¹ przyczynili siê do
wzrostu dobrobytu swojego so³ectwa, gminy, jak i ca³ego kraju.

W czê�ci artystycznej zaproszeni go�cie obejrzeli wystêpy

wokalistów i zespo³ów z so³ectwa Wieprz. Najpierw za�piewa³y
Karolina Turek i Kamila Gurdek. Nastêpnie na scenie wyst¹pi³ ze-
spól taneczny WENUS pod opiek¹ instruktorki -pani Joanny Ko-
biela. Po dynamicznych tañcach wyst¹pi³ zespó³ wokalny �Ósme
niebo� z ciep³ym, pe³nym refleksji repertuarem. Na zakoñczenie
wystêpów zagra³ zespól muzyki dawnej AGEMUS, pod opiek¹
instruktorki pani Jolanty W¹s. Zespól wykona³ dwa utwory z XIV
wieku przenosz¹c publiczno�æ w �wiat muzyki dawnej.
Po programie artystycznym rozpoczê³a siê czê�æ towarzyska z
elementami kulinarnymi. Organizatorami imprezy by³ Gminny O�ro-
dek Pomocy Spo³ecznej i Gminny O�rodek Kultury w Wieprzu.

GOK
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Dzień Seniora w Nidku
19 marca 2011 roku w Wiejskim Domu Kultury w Nidku

zorganizowano Dzieñ Seniora.
Na imprezê przybyli seniorzy oraz zaproszeni go�cie: prze-

wodnicz¹cy Rady Gminy Wieprz pan Mieczys³aw ¯y³a, sekretarz
gminy Wieprz - pani Marta Mrozik, radna z so³ectwa Nidek pani
Ma³gorzata Bogunia, ks. Józef Sowiñski, so³tys Nidku - pani Anna
Zacny, dyrektor ZSP w Nidku pan Adam Szota, prezes OSP w
Nidku - pan Ryszard Wandor i Zarz¹d Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Nidku z przewodnicz¹c¹ pani¹ Bogus³aw¹ Hrapkowicz.
Cze�æ oficjalna sk³ada³a siê z przemówieñ i ¿yczeñ dla seniorów,
w których podkre�lano ich wa¿n¹ rolê w ¿yciu i rozwoju lokalnej
spo³eczno�ci.
Czê�æ artystyczna rozpoczê³a siê od wystêpów klasy I z ZSP w
Nidku.

Pierwszaki pod opiek¹ pani Bo¿eny Ku� oczarowa³y swo-
im �piewem i u�miechami ca³¹ publiczno�æ. Nastêpnie na scenie
pojawi³a siê m³odzie¿ z WDK w Nidku. W ich wykonaniu go�cie
us³yszeli wiersze, piosenki i ¿yczenia. Dalsza czê�æ imprezy na-
le¿a³a do Ko³a Teatralnego. W jego wykonaniu publiczno�æ obej-
rza³a przezabawny skecz pt. �Przychodzi baba do lekarza�. Saty-
ra na relacje pacjent � lekarz rozbawi³a wszystkich do ³ez.
Na zakoñczenie czê�ci artystycznej wyst¹pi³a Orkiestra Dêta z
Nidku, graj¹c walczyki i polki dla zas³uchanej publiczno�ci.
Organizatorami Dnia Seniora byli: Gminny O�rodek Kultury,
Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej i Wiejski Dom Kultury w
Nidku.

GOK



12 Wieści z Gminy Wieprz   KWIECIEŃ 2011



13Wieści z Gminy Wieprz   KWIECIEŃ 2011

SENIOR − osoba niezwykła i ważna
Jest taki dzieñ w roku zwany Dniem Seniora, kiedy to

najstarsi mieszkañcy � seniorzy odwiedzaj¹ Wiejski Dom Kultu-
ry we Frydrychowicach.Tym razem to w³a�nie 22 marca, wiosen-
ny, pogodny dzieñ skupi³ zaproszonych na sali widowiskowej.
Kiedy wybi³a godz.16.00 powitano seniorów, podkre�laj¹c jak
wa¿na jest ich rola w naszej spo³eczno�ci. Spo�ród zaproszonych
go�ci zabra³a g³os pani wójt podkre�laj¹c w swym przemówieniu,
¿e warto cieszyæ siê ka¿dym dniem, a �starsze lata s¹ tymi najbar-
dziej cennymi�. U schy³ku wieku m¹dro�æ ¿yciowa i brak pogoni

�za ¿yciem� procentuje w m¹drych radach i decyzjach. Przewod-
nicz¹cy Gminnej Rady, pan Mieczys³aw ¯y³a z³o¿y³ ¿yczenia a
zaraz po nich rozpoczê³a siê czê�æ artystyczna przygotowana
przez Dom Kultury.

Chór �Frydrychowice� prowadzony przez pani¹ Bogumi³ê Ko-
walczyk zaprezentowa³ na scenie kilka utworów. Nie zabrak³o
s³ynnej �Kalinki� w jêzyku rosyjskim, która wzbudzi³a aplauz
publiczno�ci. Nowy repertuar chóru wzbudzi³ zaciekawienie i grom-
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kie oklaski. Dzieci z grupy tanecznej �Têcza� wprowadzi³y wszyst-
kich w �wiat magii, uk³ad taneczny �W krainie dobra� rozbudzi³
wyobra�niê. Dziewczynki pl¹sa³y na scenie niczym nimfy w
swych balowych sukieneczkach, a uk³ad ten przygotowa³a pani
Danuta Czapla. Zwieñczeniem czê�ci artystycznej sta³ siê wy-
stêp zespo³ów wokalno-instrumentalnych dzia³aj¹cych w Para-
fialnym Centrum M³odzie¿y, za³o¿onym niedawno w kaplicy.
Pojawi³y siê dwa zespo³y licz¹ce oko³o 25 dzieci i m³odzie¿y.
Zespó³ �Septyma� wykona³ pie�ni patriotyczne doskonale znane
seniorom, jak �Przybyli u³ani�, �Raduje siê serce�. Debiut scenicz-
ny mia³ zespó³ �Przymierze�, a wykonane utwory: �Co powie
tata?� i �Nie zostawiaj mnie� wcale nie ukaza³y tremy. Dzieci te
zdobywaj¹ nagrody w konkursach, s³owem i nut¹ ciesz¹ ucho i
wzbudzaj¹ podziw pracowito�ci¹.
Poczêstunek, który zosta³ przygotowany przez Gminny O�ro-
dek Pomocy Spo³ecznej i nasze panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
sta³ siê zwieñczeniem spotkania.
 Warto wspomnieæ te¿ o organizatorze tej imprezy - Gminnym
O�rodku Kultury, który corocznie przygotowuje imprezê w swych
placówkach na terenie naszej gminy.

Dzieñ Seniora to nie jedyny dzieñ, kiedy seniorzy spoty-
kaj¹ siê w naszej placówce. Od dawna wszyscy zgodnie twierdzi-
li, ¿e przyda³yby siê spotkania �takie dla nas, ludzi starszych�.
Pomys³ zakie³kowa³ i w pa�dzierniku ubieg³ego roku powsta³ �Klub
Spotkañ Integracyjnych Seniorów�. Raz w miesi¹cu � w ostatni
pi¹tek, seniorzy gromadz¹ siê w �wietlicy na ciekawej prelekcji,
pokazie, b¹d� uczestnicz¹ w zorganizowanym wyje�dzie. Nie-
dawno nawet pad³ pomys³, by zorganizowaæ aerobik dla ludzi
starszych, bo jak podkre�la³ pan rehabilitant, który go�ci³ na jed-
nym ze spotkañ, ruch w takim wieku jest wskazany.

Klub nie jest zamkniêty, ka¿dy, kto ma ochotê, mo¿e do
niego do³¹czyæ, byleby lubi³ ludzi, �wiat i poznawanie nowego.
Kto� kiedy� powiedzia³ �Staro�æ posiada te same apetyty, co m³o-
do�æ - tylko nie te same zêby". Senior to potrzebna osoba, maj¹ca
te same prawa i atrybuty do ¿ycia, jak cz³owiek m³ody. Z biegiem
lat nasz wygl¹d siê zmienia, ale nadal mamy prawo korzystaæ z
¿ycia i nim siê cieszyæ.

Agnieszka Jakubowska
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W dniu 11.03.2011 roku
w Gminnym O�rodku Kultury w
Wieprzu mia³o miejsce uroczy-
ste wrêczenie nagród laureatom
dwóch konkursów zorganizowa-
nych przez Gminny Punkt Kon-
sultacyjny ds. Pomocy Rodzinie
i Uzale¿nieñ Alkoholowych w
Wieprzu oraz Gminn¹ Komisjê
ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Wieprzu.
Pierwszy by³ adresowany do
sprzedawców i w³a�cicieli skle-
pów, w których sprzedaje siê al-
kohol, drugi do dzieci i m³odzie-
¿y z terenu naszej gminy. Oba
dotyka³y delikatnej materii, jak¹
s¹ zagadnienia spo¿ywania alko-
holu przez dzieci i m³odzie¿ oraz
innych uzale¿nieñ.

Konkurs adresowany do
punktów sprzedaj¹cych alkohol
nosi³ nazwê �LETNIA AKCJA
NIE SPRZEDAJÊ ALKOHOLU
NIELETNIM I NIETRZE�-
WYM�. Do udzia³u w konkursie
zg³osi³o siê piêæ sklepów z tere-
nu naszej gminy, które posiadaj¹
koncesjê na sprzeda¿ napojów al-
koholowych. Oceniaj¹c uczest-
ników konkursu wziêto pod uwa-
gê nastêpuj¹ce kryteria: czy nie
by³o skarg do Komisji i Punktu,
¿e dany sklep sprzedaje alkohol
nieletnim i nietrze�wym, opinie
mieszkañców, widoczno�æ plaka-
tów informuj¹cych o zakazie
sprzeda¿y alkoholu m³odocia-
nym i nietrze�wym, kultur¹
sprzeda¿y w danym punkcie oraz
ocenê komisji kontroluj¹cej dane
punkty sprzeda¿y. Najlepszym
sklepem, wg powy¿szych kryte-
riów okaza³ siê Market JKE Pana
Krzysztofa Borka w Nidku. Na-
grod¹ jest dyplom oraz puchar,
który ufundowa³ i wrêczy³ wójt
gminy Wieprz. Zwyciêzcy nale-
¿y pogratulowaæ przede wszyst-
kim wzorowej postawy, jak¹ pre-
zentuje na co dzieñ i odwagi ko-
niecznej do tego, by czasem zre-
zygnowaæ z chêci zysku w celu
chronienia najm³odszych przed
zgubnymi konsekwencjami siêga-
nia po alkohol.

W Gminnym Konkursie
na Bajkê Profilaktyczn¹ oraz
Plakat Profilaktyczny udzia³
wziê³o 33 uczniów z trzech kate-
gorii wiekowych: klasy I-III
szko³y podstawowej, klasy IV-VI
szko³y podstawowej oraz klasy

Wręczenie nagród laureatom
GMINNEGO KONKURSU NA BAJKĘ PROFILAKTYCZNĄ

I PLAKAT PROFILAKTYCZNY
I-III gimnazjum.
Przy ocenie bajek brano pod uwa-
gê kilka aspektów. Przede wszyst-
kim to, czy dana praca spe³nia
formalne wymogi na to, by móc
j¹ nazwaæ bajk¹ (element fanta-
styczny, pozytywne zakoñcze-
nie, mora³). Ocenie poddano te¿
spójno�æ i logiczno�æ pracy, styl
literacki, a tak¿e ortografiê.
Oceniaj¹c plakaty komisja kon-
kursowa wziê³a pod uwagê nie
tylko estetykê prac, ale równie¿
to, czy przemawia on do odbior-
cy i zachêca do ¿ycia wolnego od
u¿ywek.
Jury konkursu postanowi³o na-
grodziæ nastêpuj¹cych uczestni-
ków:

w kategorii PLAKAT:
Klasy I-III szko³y podstawo-
wej:
1 miejsce � Kacper Miarka z II
klasy ZSP w Przybradzu,
2 miejsce � Zuzanna Adamek z
II klasy ZSP w Przybradzu
Klasy IV-VI szko³y podstawo-
wej:
1 miejsce � Karolina Balon  z IV
klasy ZSP nr 2 w Wieprzu,
2 miejsce � Gabriela Kosek  z V
klasy ZSP nr 2 w Wieprzu,
3 miejsce � Maciej Daniel  z V
klasy ZSP nr 2 w Wieprzu,
Klasy I-III gimnazjum:
1 miejsce � Szymon Zajda oraz
Krzysztof Nowak z I klasy gimna-
zjum ZSP we Frydrychowicach,
2 miejsce �    Kamil Fierdonek z
II klasy gimnazjum ZSP we  Fry-
drychowicach,

w kategorii
BAJKA PROFILAKTYCZNA:
Klasy IV-VI szko³y podstawo-
wej:
1 miejsce � Justyna P³onka  z V
klasy ZSP nr 1 w Wieprzu,
2 miejsce � Daniel Kli�  z VI kla-
sy ZSP we  Frydrychowicach
3 miejsce � Aleksandra Wróbel z
VI klasy ZSP nr 2 w Przybradzu,
Klasy I-III gimnazjum:
1 miejsce � Aleksandra Kocem-
ba  z II klasy gimnazjum ZSP nr
2 w Wieprzu,
2 miejsce � Klaudia £opata z II
klasy gimnazjum ZSP w Przybra-
dzu,
3 miejsce � Adrianna Cichoñ  z
II klasy gimnazjum ZSP w Przy-
bradzu.
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Nagrodzonym oraz
wszystkim uczestnikom konkur-
su nale¿y pogratulowaæ wysokie-
go poziomu prac, jaki zaprezen-
towano w tym roku.
Cieszy, ¿e spora grupa m³odych
ludzi potrafi dostrzec zagro¿enia,
jakie czyhaj¹ na ka¿dego z nas.
Dostrze¿enie problemu jest
pierwszym krokiem do jego unik-
niêcia. Niejednokrotnie na pozór
niewinne eksperymentowanie z
u¿ywkami, przeznaczanie swoje-
go czasu wolnego na telewizjê,
internet czy gry komputerowe
przeradza siê w na³óg, z którym
potem trzeba toczyæ ciê¿k¹ wal-
kê. Konkurs na bajkê profilak-
tyczn¹ i plakat profilaktyczny
mia³ za zadanie zmusiæ dzieci i
m³odzie¿ bior¹c¹ w nim udzia³ do

zastanowienia siê nad tym, czym
na³óg jest i jak ³atwo jest prze-
kroczyæ tê cienk¹ granicê pomiê-
dzy eksperymentowaniem i za-
baw¹ a uzale¿nieniem.

Jednak nawet najpe³niej-
sza wiedza naszych pociech na
temat uzale¿nieñ nie wystarczy,
by mieæ pewno�æ, ¿e nie stan¹
siê one ofiarami jakiego� zgub-
nego na³ogu.

W ogromnym stopniu
od naszej postawy zale¿y to, czy
dziecko kupi alkohol w sklepie,
czy bêdzie ca³y wolny czas spê-
dzaæ przed komputerem lub te-
lewizorem. Nasza czujno�æ i re-
akcje s¹ najlepszym zabezpiecze-
niem przed na³ogami. Nie od dzi�
bowiem wiadomo, ¿e lepiej jest
zapobiegaæ, ni¿ leczyæ.
                                                                                                                 JC
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BAJKA PROFILAKTYCZNA
 Aleksandra Kocemba
ZSP nr 2 im. Kard. S. Wyszyñskiego w Wieprzu
Kl. II gimnazjum (kategoria I-III Gim, I miejsce)

W POSZUKIWANIU SZCZÊ�CIA
Dawno, dawno temu, we wsi za wielkim dêbowym lasem,

przed zniszczonym domem siedzia³ stary, siwy ju¿ mê¿czyzna, i z
rêkami za³o¿onymi na g³owê my�la³ o przysz³o�ci swoich trzech sy-
nów: �Od �mierci mojej ukochanej ¿ony nic nie uk³ada siê tak, jak
powinno. Straci³em pracê, ¿yjê tylko ze swoich rêcznych, rze�biar-
skich robótek, które sprzedajê w mie�cie. Za takie pieni¹dze nie utrzy-
mam rodziny, nie dam sobie rady. Pracy nikt mi nie da, bo jestem
stary i ju¿ do niczego siê nie nadajê. Synowie dorastaj¹, chodz¹ do
szko³y i próbuj¹ mnie jako� wspieraæ, co� zrobi¹ w mie�cie i przynios¹
parê groszy, ale to kropla w morzu potrzeb. Udaj¹, ¿e ich pieni¹dze
nie obchodz¹, ale ja widzê, jak z zazdro�ci¹ patrz¹ na nowe, markowe
ubrania kolegów, na super gad¿ety w sklepach. Muszê siê wzi¹æ w
gar�æ, muszê co� wymy�liæ! Wiem! Ale czy to siê uda?�

Pan Henryk siedzia³ jeszcze d³ugo w zamy�leniu, lecz w koñcu
podj¹³ ostateczn¹ decyzjê i chcia³ wprowadziæ j¹ w ¿ycie. Pewnego
dnia, oko³o po³udnia zawo³a³ swoich trzech synów, aby przeprowadziæ
z nimi powa¿n¹ rozmowê. Gdy wszyscy ju¿ siedzieli przy stole, ojciec
zacz¹³ przemawiaæ:
- S³uchajcie, od dawna zastanawia³em siê, co zrobiæ, ¿eby nasze nêdz-
ne ¿ycie jako� polepszyæ. My�la³em o tym du¿o i postanowi³em, ¿e
sprzedam ten dom i dzia³kê wokó³ niego a�
- A co z nami? � zapyta³ Jarek � najstarszy z synów.
- Nie przerywaj, to siê dowiesz. Sprzedam dom i dzia³kê, a pieni¹dze
sprawiedliwie podzielê miêdzy was trzech. Nie bêdzie tego du¿o, ale
wystarczy na rozkrêcenie ¿ycia w mie�cie. Bêdziecie mogli wynaj¹æ
sobie jaki� malutki pokój, znale�æ pracê. Wszêdzie bêdzie wam lepiej
ni¿ w tej zgni³ej ruderze.
- A co z tob¹ tato? � zapyta³ Darek � najm³odszy syn.
- Ja pójdê do miasta, do starego znajomego, który jest mi winien
przys³ugê. Poproszê go o k¹t do spania i jak¹kolwiek pracê. Dam
sobie radê. Mnie pieni¹dze niepotrzebne, znam lepiej �wiat od was i
wiêcej umiem, kromka chleba i czysta woda mi wystarcz¹, wy macie
wiêksze potrzeby. Jeste�cie tacy m³odzi, ju¿ czas, aby�cie zaczêli sa-
modzielne ¿ycie. Uwa¿am was za ludzi odpowiedzialnych, wiem, ¿e
doskonale dacie sobie radê.
- Ale my wolimy zostaæ tutaj z tob¹. Nie chcê nigdzie wyje¿d¿aæ,
najlepiej nam bêdzie tutaj, choæby sufit wali³ nam siê na g³owê. Jeste-
�my doro�li, dzi� poszukamy pracy, wyremontujemy ten dom, obie-
cujê � próbowa³ przekonaæ ojca Arek.
- Tego domu ju¿ nic nie jest w stanie uratowaæ, ostatnio przyszed³ list,
¿e mamy siê natychmiast st¹d wyprowadziæ, bo dom jest bliski zawa-
lenia. Mamy czas do jutra, jutro te¿ przychodzi kupiec, który odkupi
od nas dzia³kê. Tak wiêc cieszmy siê jeszcze ostatnim dniem i noc¹ w
naszym starym domku. Jutro ka¿dy pójdzie w swoj¹ stronê i nie
wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze siê zobaczymy.

Nazajutrz rano przyszed³ m³ody, wysoki mê¿czyzna z cienk¹,
br¹zow¹ kopert¹ i plikiem dokumentów. Po podpisaniu umowy ojciec
dosta³ pieni¹dze i wraz z trójk¹ synów ostatni raz patrzyli na swój
dom. Podzielili siê sprawiedliwie pieniêdzmi i ruszyli do miasta, tam
ju¿ ka¿dy poszed³ szukaæ swojego szczê�cia, ka¿dy w inn¹ stronê.

Najstarszy z braci � Jarek nawet cieszy³ siê, ¿e sprawy tak siê
potoczy³y. Od �mierci matki czêsto k³óci³ siê z ojcem, a dom, który
powoli popada³ w ruin¹, coraz bardziej go denerwowa³. Postanowi³
zacz¹æ nowe ¿ycie. Najpierw zamierza³ odwiedziæ swoich dawnych
kolegów ze szko³y, aby zanim ma jakie� pieni¹dze, sp³aciæ swoje szkolne
d³ugi. Ci¹gle przecie¿ po¿ycza³ od innych na jedzenie albo na jakie�
drobiazgi dla siebie. Nie musia³ d³ugo szukaæ, bo zza rogu wy³onili siê
dwaj starzy kumple. Przywitali siê i siedz¹c pod �cian¹ starego bloku
rozmawiali. Jarek s³uchaj¹c fascynuj¹cych opowie�ci kolegów o luk-
susie, o najnowszych samochodach, imprezach, które maj¹ dziêki
interesowi, postanowi³, ¿e wszystkie swoje pieni¹dze od ojca da kum-
plom, oni jako� zainwestuj¹ i te¿ bêdzie mia³ �wietny dom i wszystko,
czego zapragnie. Jednak po kilku miesi¹cach wspólnej pracy zorien-
towa³ siê, ¿e to nie jest normalna praca. Zabijanie, okradanie, szanta-
¿e i porwania to raczej nie jest zawód. Jednak jemu to nie przeszka-
dza³o, mia³ dziêki temu pieni¹dze i to najbardziej siê dla niego liczy³o.
Po pewnym czasie zauwa¿y³, ¿e sprawia mu to nawet przyjemno�æ.
Nie zauwa¿y³ nawet, ¿e sta³ siê zwyk³ym przestêpc¹.

�redni brat � Arek najbardziej cierpia³ po rozstaniu z domem,

z ojcem, z braæmi. Nie wiedzia³, co ma robiæ, gdzie pój�æ, by³ tak
strasznie zagubiony. Chcia³ wróciæ do domu, ale jego domu ju¿ nie
by³o. Próbowa³ i�æ jaki� czas za najstarszym bratem i chcia³  ra-
zem z nim jako� zacz¹æ nowe ¿ycie, ale gdy zauwa¿y³, ¿e brat jest
szczê�liwy, postanowi³ zostawiæ go w spokoju. Nie mia³ pojêcia,
co z sob¹ zrobiæ, nie chcia³ szukaæ sobie pracy, bo uwa¿a³, ¿e
dyscyplina i wykonywanie jednakowego zawodu przez d³u¿szy
czas bêdzie go ograniczaæ psychicznie. Lubi³ ¿yæ swobodnie, cie-
szyæ siê chwil¹ i nie my�leæ o przysz³o�ci, dziêki temu kiedy� w
szkole uwa¿ali go za wielkiego artystê, który tworzy pod na-
tchnieniem, pod wp³ywem uczuæ, a nie wyszkolonych chwytów
malarskich. Teraz jednak nie pamiêta³ o tym. Postanowi³ tê pierwsz¹
samotn¹ noc spêdziæ w jednym ze starych opuszczonych domów,
jednak bardzo by³ zaskoczony, bo spotka³ tam wielu samotnych
ludzi, który byli jacy� dziwni. Na pocz¹tku nie wiedzia³, kim s¹,
jednak gdy bli¿ej siê z nimi zapozna³, to dowiedzia³ siê, ¿e s¹ to
narkomani. Ludzie ci wcze�niej mieli wiele problemów, wiêc po-
stanowili utopiæ je w �rodkach odurzaj¹cych lub silnie truj¹cych.
Niektórzy od razu przychodzili tu, aby siê zabiæ. Jednak Arek
wys³ucha³ opowie�ci o tym, ¿e gdy za¿yje to zapomni o proble-
mach i bêdzie szczê�liwy. Uwierzy³ i kupi³ od nich towar, najpierw
trochê, potem potrzebowa³ coraz wiêcej. Gdy skoñczy³y mu siê
pieni¹dze postanowi³ i�æ na dworzec i próbowaæ sprzedaæ trochê
m³odym ludziom, ¿eby mieæ pieni¹dze na narkotyki dla siebie.
Tak zarabia³ na ¿ycie przez kilka miesiêcy, coraz g³êbiej zanurza³
siê w na³óg. Rzeczywi�cie, czu³ siê lepiej, bo zapomnia³ o rodzinie,
my�la³ tylko o kolejnej dawce narkotyku.

Najm³odszy brat Darek równie¿ bardzo rozpacza³ po odej-
�ciu z rodzinnego domu. Jednak chcia³ uszanowaæ wolê ojca i
poszed³ do miasta, aby szukaæ lepszego ¿ycia. Postanowi³, ¿e nie
bêdzie rozpacza³, ani u¿ala³ siê nad sob¹. Po prostu znajdzie uczciw¹
pracê i jaki� k¹t dla siebie. Pierwsz¹ noc spêdzi³ ju¿ w ma³ej kawa-
lerce, któr¹ wynaj¹³ od pewnego mê¿czyzny, który od razu zapro-
ponowa³ mu pracê w gospodzie jako kelner. Darek nie zastanawia³
siê i od razu przysta³ na tê propozycjê, przecie¿ tyle czasu ¿y³ w
ubóstwie, tu i tak warunki s¹ o niebo lepsze ni¿ w domu ojca.
Podczas kolejnych dni pracowa³ w gospodzie i urz¹dza³ powoli
swoje pierwsze mieszkanie. Zacz¹³ te¿ rozgl¹daæ siê za jak¹� szko³¹,
¿eby nauczyæ siê zawodu. Gdy chcia³ zapisaæ siê do jednej ze szkó³,
pod sklepem zobaczy³ samotne dziecko � ch³opczyka. Podszed³
do niego, próbowa³ z nim porozmawiaæ. Zauwa¿y³, ¿e dziecko
trzêsie siê z zimna. Zabra³ je na rêce i zaniós³ do pobliskiego
szpitala. Personel szpitala sprawdzi³, ¿e ch³opczyk uciek³ z domu
dziecka. Codziennie odwiedza³ go, opiekowa³ siê nim, a gdy ju¿
ca³kiem wyzdrowia³ postanowi³, ¿e zaadoptuje Franka. Ch³op-
czyk równie¿ pokocha³ Darka i cieszy³ siê, ¿e kto� go wreszcie
kocha, potrzebuje. Wspólnie mieszkali sobie w ma³ej kawalerce i
byli bardzo szczê�liwi.

Po kilku latach od rozstania ojca i synów, na rynku tego
ma³ego miasteczka odby³ siê wielki festyn. Byli cyrkowcy, budki z
jedzeniem i napojami, karuzele, stragany z ró¿nymi przedmiota-
mi, scena dla piosenkarzy i inne atrakcje. Ojciec i jego synowie
równie¿ byli na festynie. Ojciec szuka³ nowego scyzoryka do ro-
bienia figurek w drewnie, Arek sprzedawa³ narkotyki, Darek z
Frankiem bawili siê w najlepsze przy karuzelach, a Jarek czeka³ na
okazjê, by co� ukra�æ. Jednak wszyscy przypomnieli sobie o tym,
jak kiedy� na jednym z festynów jedli watê cukrow¹. Ka¿dy z nich
zacz¹³ przepychaæ siê do budki z wat¹.
W tym samym czasie dotarli do kolorowego sprzedawcy i ustawili
siê w kolejce po smako³yk z dzieciñstwa. Ojciec natychmiast ich
pozna³, zaprosi³ do swojego mieszkania, bo chcia³ ze swoimi uko-
chanymi synami porozmawiaæ. Jarek opowiada³ o górze pieniê-
dzy, której siê dorobi³, Arek o fajnym sposobie oderwania siê od
rzeczywisto�ci. Jednak najwiêcej do powiedzenia mia³ Darek. Go-
dzinami opowiada³ o przygodach z Frankiem. Mówi³ to z tak¹
mi³o�ci¹, rado�ci¹, ¿e jego bracia zobaczyli, ¿e ich szczê�cie jest
bez porównania niczym wobec szczê�cia ich brata. Patrzyli na
niego z zazdro�ci¹, zmieszaniem, zawstydzeniem. Zrozumieli, ¿e
prawdziwe szczê�cie znalaz³ ich brat, z którego zawsze �miali siê,
¿e jest g³upi i zbyt wra¿liwy, a to on ich tym razem pokona³. Teraz
zapragnêli równie¿ mieæ swoje dzieci, rodziny. Jarek obieca³ sobie,
¿e wszystkie pieni¹dze odda na biednych i poszuka sobie uczciwej
pracy. Arek postanowi³, ¿e pójdzie na odwyk i spróbuje równie¿
pomagaæ tym, którzy byli zagubieni, tak jak on kiedy�. Je�li wy-
rwie siê z na³ogu to odmieni swoje ¿ycie. Obydwaj postanowili, ¿e
skoñcz¹ ze starym ¿yciem i zaczn¹ je znowu od pocz¹tku, jednak
tym razem bêd¹ ostro¿ni. Ju¿ ¿adne fa³szywe opowie�ci o luksusie
i lepszym ¿yciu nie przys³oni¹ im prawdziwego szczê�cia, które
jest mo¿liwe tylko dziêki mi³o�ci i umiejêtno�ci czynienia dobra i
dzielenia siê z drugim cz³owiekiem.
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Dzieñ 10 marca w Kole Gospodyñ w Giera³towicach zbieg³
siê z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, zakoñczeniem kursu
szyde³kowania i kursem gotowania.
Od stycznia trwa³ wspomniany kurs szyde³kowania, w którym
bra³y udzia³ ca³kiem m³ode i bardziej dojrza³e panie. Czê�æ dopiero
poznawa³a tajniki powstawania s³upków dwa i trzy razy nawija-
nych, pikotków czy pó³s³upków. Prowadz¹ca kurs -Krystyna Tom-
czyk- dwoi³a siê i troi³a, by wszystkie uczestniczki, a by³o ich 15 -
umia³y to samo, co ona. Powstaj¹ce serwetki cieszy³y oko i wy-
zwoli³y w paniach tak niesamowit¹ energiê, ¿e jedna przed drug¹
wybiera³y co trudniejsze wzory. Wspólne spotkania i praca oraz
rozmowy wype³nia³y cotygodniowe spotkania. Efekt przeszed³
naj�mielsze oczekiwania. Wystawa prezentowana by³a na spotka-
niu seniorów  oraz zebraniu nauczycieli emerytowanych w sali WDK
w Giera³towicach. I wszystkich zachwyci³a!

Z kolei poranny kurs gotowania prowadzi³a pani Jadwiga
Sopicka. Wszystkie przepisy zosta³y wykonane i degustowane na
zebraniu po po³udniu. A przyby³o gospodyñ prawie 100%. Rzadko
spotykana ilo�æ!!!
 Instruktorka wraz z uczestniczkami piêknie przygotowa³a sto³y i
udekorowa³a wszystkie wykonane potrawy.

Oprócz cz³onkiñ ko³a na spotkanie przybyli go�cie - pani
wójt M. Chrapek, przewodnicz¹cy Rady Gminy - M.¯y³a, dyrek-
tor GOK S. Babiñski, redaktor �Wie�ci z Gminy Wieprz� S.Ga³ysz
oraz przewodnicz¹ca SGG Wieprz L. Matyjasik.

KGW Giera³towice  -  rêkodzie³o kwitnie !
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Go�cie nie mogli wprost uwierzyæ, ¿e taka ilo�æ serwetek zosta³a
wykonana i zaprezentowana!

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zrzeszenia kobiece zaczynaj¹ prze-
¿ywaæ rozkwit, a i ko³o giera³towickie poszerza swoje szeregi.
Tutaj mo¿na rozpoznaæ albo odkryæ swoj¹ pasjê, wspomóc wiedz¹,
wzi¹æ udzia³ w ciekawych wycieczkach i ró¿norodnych impre-
zach oraz wspólnie spêdziæ czas, dokszta³caj¹c siê w wybranej
przez siebie dziedzinie.

W planach ko³a przewidziane s¹ dalsze kursy rêkodzie³a.
Gospodynie dbaj¹ o przetrwanie starych technik i zamierzaj¹ na-
uczyæ siê prz¹�æ oraz haftu krzy¿ykowego. Przewidziany jest te¿
kurs komputerowy dla pocz¹tkuj¹cych.

Przewodnicz¹ca dziêkuje wszystkim go�ciom za przybycie i wy-
s³uchanie sprawozdania z dzia³alno�ci, a �ko³owiankom� za pracê
i zaanga¿owanie.

Grag

GIERA£TOWICKI DWOREK NA SPRZEDA¯?
Temat dworku poruszany by³ w artykule �Wie�ci Gmin-

nych� nr 35/2009.W chwili  obecnej realizowana jest uchwa-
³a zebrania wiejskiego z 2010 roku o jego sprzeda¿y.
Ja na tym zebraniu niestety nie by³am, podobnie jak wielu
spo�ród nas. Decyzja prawomocna zapad³a, ale dopóki nie
dosz³o do jej realizacji, mo¿na j¹ jeszcze przemy�leæ.

Dworek zosta³ zbudowany w XVIII wieku, a jego histo-
ria jest nader ciekawa, lecz nie to jest tematem tego artyku-
³u.
Dworek by³ remontowany, bo mie�ci³y siê w nim od oko³o
1960 roku kolejno o�rodek zdrowia i przedszkole, wobec
czego budynek musia³ spe³niaæ okre�lone wymagania bu-
dowlane. W chwili obecnej decyzja nadzoru budowlanego z
2010 roku nakazuje wykwaterowaæ mieszkañców, poniewa¿
budowla ta stwarza zagro¿enie ¿ycia z uwagi na z³y stan
stropu i dachu. Mieszkañcy nie maj¹ przed³u¿onych umów

najmu i przygotowano dla nich kontenery mieszkalne.
I teraz mo¿na rozwa¿aæ ró¿ne warianty dotycz¹ce ca³ej nieruchomo�ci.

1. Sprzedaæ dworek i ogród.
2. Je¿eli ju¿ tego budynku nie da siê wyremontowaæ, to pewnie trzeba go bêdzie wyburzyæ i albo pozostawiæ ca³o�æ -
niech czeka na dobry pomys³ i lepsze finanse, albo wymy�liæ, co w tym miejscu wybudowaæ.
3. Je¿eli bêdzie decyzja o remoncie, to trzeba powo³aæ stowarzyszenie, aby stara³o siê wspólnie z Urzêdem Gminy o
�rodki finansowe. W dalszej kolejno�ci wymy�liæ, jak zagospodarowaæ budynek i ogród, by s³u¿y³ ludziom i nie
przynosi³ strat.
Oprócz wariantu pierwszego, pozosta³e s¹ trudne do realizacji.

Nieruchomo�æ ta bez w¹tpienia ma warto�æ przede wszystkim sentymentaln¹ dla wszystkich mieszkañców, a
mniejsz¹ finansow¹.

Przytoczê przyk³ad dworku w s¹siedniej miejscowo�ci. Dworek ów zosta³ sprzedany najpierw jednemu, potem
kolejnemu w³a�cicielowi, ale i tak remontu siê nie doczeka³. Ró¿nych przyk³adów w bli¿szej i dalszej okolicy jest
mnóstwo. S¹ negatywne i pozytywne. I albo ciesz¹ albo k³uj¹ w oczy.
Intencj¹ mojego artyku³u jest uzmys³owienie nam - mieszkañcom, ¿e mamy wp³yw na to, co dzieje siê w NASZEJ WSI.
Czy podjêta decyzja w sprawie sprzeda¿y dworku mnie satysfakcjonuje?
Czy mo¿e chcê zaj¹æ jakie� stanowisko w tej kwestii?

2 marca odby³o siê zebranie Rady So³eckiej i paru mieszkañców w obecno�ci pani wójt. Uzgodniono, ¿e odbêdzie siê
kolejne spotkanie w kwietniu.

Gra¿yna Gruszczyñska
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FERIE W GIERA£TOWICZKACH
       W dniach od 08 do 11 lutego 2011 roku w Wiejskim Domu
Kultury w Giera³towiczkach zorganizowano dla dzieci i m³odzie-
¿y szereg zajêæ.
       W tym czasie m³odzi uczestnicy mogli aktywnie spêdziæ ostat-
nie dni ferii. W programie by³y m.in. turnieje i zabawy z nagroda-
mi. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³a siê zabawa z jedze-
niem, podczas której dzieci mog³y w³asnorêcznie zrobiæ kanapki i
upiec nale�niki.
       Akcja odby³a siê dziêki wsparciu Gminnego O�rodka Kultury
w Wieprzu.
                                                                                                                                                                                                                      M.N.
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W okresie ferii zimowych m³odzie¿ ma zwykle wiêcej
czasu na zabawê ni¿ w ci¹gu roku szkolnego, kiedy to nauka wy-
pe³nia wiêkszo�æ czasu.
W okresie od 7 do 11 lutego 2011 roku w Gminnym O�rodku
Kultury odby³y siê zajêcia dla m³odzie¿y pod has³em �Aktywne
ferie 2011�.
Program zajêæ by³ bardzo zró¿nicowany, by trafi³ do jak najszer-
szej grupy m³odych mieszkañców so³ectwa Wieprz.
Turniej tenisa sto³owego przyci¹gn¹³ uwagê ch³opaków, którzy
grali dla przyjemno�ci, ale tak¿e dla nagród, które otrzyma³a naj-
lepsza trójka.
Gry zespo³owe i zrêczno�ciowe przyci¹gnê³y wiêcej dziewcz¹t.
Kultowe gry jak pole minowe, pytanie za krzes³o, wy�cig d³ugo�ci
czy mafia, rozkrêci³y uczestników spotkañ.
Zajêcia by³y podzielone na dwa bloki tematyczne a w przerwie
serwowano dla uczestników drugie �niadanie.
W drugiej czê�ci warsztaty koncentrowa³y siê na rozwoju intelek-
tualnym. M³odzie¿ dzieli³a siê na grupy i zespo³owo odpowiada³a
na pytania z zakresu historii, geografii, biologii, tradycji. Quiz
edukacyjny by³ wspania³¹ metod¹ przemycenia znacznej ilo�ci
wiedzy w sposób bezstresowy.
10 lutego uczestnicy warsztatów wyjechali zorganizowan¹ wy-
cieczkê do lasu. Dziêki wolontariuszom - panu Karolowi Hermie i
Jerzemu Hermie m³odzie¿ mog³a przejechaæ siê samochodami te-
renowymi i dowiedzieæ siê o zwierzêtach mieszkaj¹cych w na-
szym s¹siedztwie. Borsuki i jenoty to zwierzêta, które od lat
zamieszkuj¹ pobliskie lasy. M³odzie¿ tak¿e uczestniczy³a w do-
karmianiu zwierz¹t wsypuj¹c zbo¿e do pa�ników. Na zakoñcze-
nie wycieczki by³o ognisko z pysznymi kie³basami i herbat¹ tra-
perów z prawdziwego imbryka. Organizatorzy s¹ wdziêczni Ko³u
£owieckiemu �Szarak� za zakup jedzenia dla uczestników wy-
cieczki.

Tydzieñ warsztatów min¹³ bardzo szybko. Nikt z m³o-
dzie¿y nie têskni³ za grami komputerowymi i telenowelami lub
bezsensownymi kreskówkami. Bez komputera i telewizji m³o-
dzie¿ mo¿e bawiæ siê weso³o i bardziej kreatywnie. W niedalekiej
przysz³o�ci GOK zaprosi m³odzie¿ na warsztaty letnie, oczywi-
�cie podczas wakacji.

red

FERIE W WIEPRZU
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�Feriada� ju¿ po raz trzeci zago�ci³a w ferie

�mieszne s³owo �Feriada�� A co to takiego?
Po prostu, w zimowe dni ferii, w Domu Kultury we Fry-

drychowicach przez tydzieñ wszystko siê zmienia i nabiera kolo-
rów. Nuda nie ma wej�cia, �a rado�æ dzieci i m³odzie¿y króluje i
komputery w domach stopuje�.
W tym roku 53 dzieci wziê³o udzia³ w ró¿norodnych zajêciach
proponowanych przez WDK.

Pocz¹tkiem ca³ego zamieszania sta³y siê warsztaty pla-
styczne pod has³em �Makaronowy zawrót g³owy�. Z makaronu i
papieru zmajstrowali�my pude³eczka � szkatu³ki i pomimo zimy,
makaron przemieni³ siê w kwiatki. Nasza grupa by³a do�æ liczna,
wiêc najstarsze dziewczynki pomaga³y w pracy, za co im bardzo
dziêkujê.

W kolejnym dniu mia³y miejsce �Zimowe rozgrywki w
tenisie sto³owym� � ch³opcy w poszczególnych grupach wieko-
wych walczyli o dyplomy i nagrody. W zdrowej rywalizacji w
kategorii �szko³a podstawowa� I miejsce zdoby³ Kamil Rachwa³,
II miejsce Micha³ Rajda, a III miejsce Dawid Rokowski. W katego-
rii �m³odzie¿ i gimnazjum� I miejsce zdoby³ Daniel Mazgaj, II -
Piotr Ciecia a III - Micha³ Kozio³.
Na �rodê zaplanowali�my �Popo³udnie filmowe z komedi¹�, po-
mimo problemów technicznych z p³ytami uda³o nam siê obejrzeæ
film �Alwin i Wiewiorki�cz.2 i �Kopciuszka� rozgrywaj¹cego siê
we wspó³czesnym �wiecie m³odzie¿y. W tym dniu nie by³o nas
du¿o, bo tylko osiemna�cioro, ale warto by³o siê po�miaæ w do-
brym towarzystwie.

Praca w pomieszczeniach KGW od 9.00 do pó�nego po-
po³udnia i wspania³y smak potraw � to wspomnienia z kolejnego
dnia �Feriady�, a wszystko za spraw¹ kursu gotowania dla dzieci,
prowadzonego przez pani¹ Jadziê Sopick¹. Jak zawsze na kurs
brak³o miejsca i nie sprawdzi³o siê powiedzenie �Gdzie kucharek
sze�æ, tam nie ma co je�æ�, bo dziêki pomocy Pani Jadzi wszystko
zawsze wszystkim smakuje. Mamy kursantów, którzy popisuj¹
siê nadal w swoich domach receptami i umiejêtno�ciami zdobyty-
mi na naszych warsztatach. Dziêkujemy Pani Jadziu, bo piêknie
siê Pani dzieli swym talentem z nami!
 �Ach, co to by³ za wyjazd!�- to krótkie podsumowanie wra¿eñ
po odwiedzinach MINI ZOO w Inwa³dzie. Co prawda mia³ byæ
kulig, ale mimo braku �niegu impreza uda³a siê, a to dziêki pomy-
s³owi w³a�cicieli, którzy w zamian zaproponowali �wietne atrak-
cje. Zwiedzali�my Mini Zoo - ogl¹dali�my i karmili�my zwierzaki

- nawet b³oto
nam nie prze-
szkodzi³o. Na-
stêpnie prze-
ja¿d¿ka na ko-
niku dla ka¿de-
go, a potem
n a j w i ê k s z a
atrakcja -
bryczki z za-
przêgiem kon-
nym. Usado-
wieni na wo-
zach, ze stu-
kotem kopyt
ruszyli�my na
podbój okoli-
cy. Pejza¿ In-
wa³du z gra-
nic¹ Frydry-
chowic i galop

konnym zaprzêgiem niejednemu z uczestników na d³ugo pozosta-
nie w pamiêci. Po przeja¿d¿ce by³o nam trochê zimno i w brzu-
chach naszych s³ychaæ by³o charakterystyczne burczenie. Zatem
czeka³ nas ostatni etap wyprawy � sza³as, a w �rodku palenisko i
ciep³a herbata. Pieczone kie³baski smakowa³y jak najlepsze rary-
tasy i nikt nikogo nie przekonywa³ do zjedzenia resztek, bo ich po
prostu nie by³o. Szczê�liwie i z bu�kami w u�miechu wrócili�my
do budynku WDK i zakoñczyli�my nasze zmagania feryjne.
W zajêciach pomoc swoj¹ okazali: Jadwiga Sopicka � prowadze-

Jedzonko
gr.I

Karmienie
zwierzaków

Makaronowy zawrót
g³owy

Turniej tenisa stolowego

Mini Zoo
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nie kursu gotowania, Maria Nowak - opieka na wyje�dzie, Kry-
styna Adamik - opieka na wyje�dzie, podczas kursu gotowania i
zajêæ plastycznych, KGW- udostêpnienie pomieszczenia kuchen-
nego na kurs gotowania. Serdecznie Wam wszystkim dziêkujê.
S³owa wdziêczno�ci sk³adam dzieciom i m³odzie¿y, której chcia³o
siê zagospodarowaæ czas wolny, bo bez Was ta akcja nie mia³aby
sensu.
  Mo¿e za rok czwarta �Feriada� da o sobie znaæ w zimowej aurze.

AJ

Wskazówki P.Jadzi

Przeja¿d¿ka bryczkami

Sza³as i kielbaski

Troche ciepe³ka

W lutym bie¿¹cego roku Gmi-
na Wieprz przyst¹pi³a do pro-
jektu �Decydujmy Razem�.
 Projekt skierowany jest do
przedstawicieli gmin i powia-
tów, którzy wspólnie ze �ro-
dowiskami lokalnymi chc¹ po-
znawaæ i wdra¿aæ zasady par-
tycypacji spo³ecznej. Za³o¿e-
niem projektu jest, by samorz¹-
dy stworzy³y grupê liderów
spo³ecznych pochodz¹cych z
ró¿nych �rodowisk i ugrupo-
wañ oraz wspólnie pracowali
nad dokumentami programo-
wymi dla swojej gminy lub po-
wiatu.
�Decydujmy razem� to syste-
mowy projekt partnerski reali-

zowany przez siedmiu partne-
rów: Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego � lidera partner-
stwa oraz przez: Stowarzysze-
nie Centrum Aktywno�ci Lo-
kalnej, Fundacjê Rozwoju De-
mokracji Lokalnej, Instytut
Spraw Publicznych, Fundacjê
Inicjatyw Spo³eczno-Ekono-
micznych, Fundacjê Partner-
stwo dla �rodowiska oraz Fun-
dacjê Fundusz Wspó³pracy.
Projekt finansowany jest ra-
mach Priorytetu V. Dobre rz¹-
dzenie, Dzia³anie 5.3 Wsparcie
na rzecz realizacji Strategii Li-
zboñskiej, Programu Operacyj-
nego Kapita³ Ludzki.
W ramach projektu m.in. na te-

renie gminy Wieprz powo³any
zostanie zespó³ partycypacyj-
ny, który odpowiedzialny bê-
dzie za wypracowanie projek-
tu dokumentu programowego z
obszaru �Integracji spo³ecznej�.
Do udzia³u w projekcie zapro-
szeni zostali przedstawiciele
spo³eczno�ci lokalnej, którzy
uczestniczyæ bêd¹ w cyklu 4
spotkañ warsztatowych:
30.03.2011 (inwentaryzacja
i analiza istniej¹cych dokumen-
tów), 04.05.2011 (praca mery-
toryczna nad dokumentem),
08.06.2011 (praca merytorycz-
na nad dokumentem),
23.09.2011 (zakoñczenie prac

nad projektem dokumentu pro-
gramowego), 09.11.2011 (ana-
liza wyników konsultacji spo-
³ecznej, wprowadzenie popra-
wek, przedstawienie dokumen-
tu do biura Rady Gminy
Wieprz ).
 Spotkania odbywaæ bêd¹ siê w
godz. 15-21.
W wyniku partnerskiej wspó³-
pracy powstanie dokument,
który bêdzie zatwierdzony
przez Radê Gminy Wieprz  w
listopadzie 2011 r. i wdro¿ony
do realizacji w roku 2012.
Bli¿sze informacje o projek-
cie mo¿na uzyskaæ pod nu-
merem telefonu
33 8755118 w. 23, w. 14.

DECYDUJMY RAZEM
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S z t u k a
�Po drugiej stro-
nie lustra� jest
bajk¹ profilak-
tyczn¹, która
zwraca uwagê na
problem agresji i
przemocy w�ród
m³odzie¿y. Akto-
rzy wystawiaj¹-
cy sztukê po raz
drugi przyjechali
z Krakowa do
gminy Wieprz,
by tym razem za-
p r e z e n t o w a æ
przedstawienie

m³odzie¿y z ZSP 1 w Wieprzu, ZSP w Przybradzu i ZSP
we Frydrychowicach.

Wzrost negatywnych postaw w�ród dzieci i m³odzie¿y
zmusza doros³ych do poszukiwania odpowiedzi na pyta-
nia dotycz¹ce sposobów zapobiegania i likwidowania tych
zjawisk. Brak mi³o�ci i pozytywnych wzorców wytwa-

Sztuka �Po drugiej stronie lustra�
ponownie w gminie Wieprz

rza postawy agresji i wrogo�ci u dzieci. Czêsto miejscem
powstawania zachowañ agresywnych jest szko³a. Wy-
nika to z k³opotów w nauce, dominacji starszych kole-
gów nad m³odszymi, konfliktów miêdzy rówie�nikami.
Czêsto dostrzeganym zjawiskiem jest równie¿ nêkanie
psychiczne za pomoc¹ telefonów, sms-ów lub e-meili.
W ostatnim czasie takie zachowanie pod nazw¹ stalking
zosta³o wprowadzone do Kodeksu Karnego, co warto
u�wiadomiæ m³odzie¿y. Naszym zadaniem jest wyko-
rzystaæ ka¿d¹ mo¿liwo�æ, by pokazaæ m³odym ludziom,

które dzia³ania s¹ niew³a�ciwe, czyni¹ce innym
krzywdê. Poprzez sztukê, mo¿na ukazaæ w³a�ci-
we wzorce, wolne od przemocy zarówno fizycz-
nej jak i psychicznej; przedstawiæ rolê doros³ych,
jako opiekunów, zawsze stoj¹cych w obronie po-
krzywdzonych. 
 
Trzy spektakle op³acone przez GOK, wystawio-
ne zosta³y 16.03.2011 roku w Wieprzu, Przybra-
dzu i Frydrychowicach.. Zarówno m³odsza
(szkolna), jak i starsza (gimnazjalna) publiczno�æ
by³a zainteresowana perypetiami bohaterów i
ogl¹da³a przestawienie w kompletnej ciszy. Prze-
s³anie profilaktyczne dotar³o wiêc do szerokiego
grona odbiorców.

GOK
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Z historii Wieprza
Cztery ¿yciorysy znanych ludzi z so³ectwa Wieprz

Aleksander Adamus urodzi³ siê
8 grudnia 1917 roku w Targani-
cach. By³ synem Karola i El¿bie-
ty z domu P³onka. Po ukoñcze-
niu Szko³y Powszechnej w An-
drychowie uczêszcza³ do gimna-
zjum w Wadowicach a nastêpnie
w latach 1937-39 do Liceum Pe-
dagogicznego w Bia³ej Krakow-
skiej. Wybuch wojny przerwa³
jego naukê. Pierwszy rok okupa-
cji spêdzi³ w rodzinnej wsi po-
magaj¹c ojcu w gospodarstwie. W
1941 r. zosta³ wywieziony na
przymusowe roboty do Dworów

ko³o O�wiêcimia, gdzie pracowa³ w bardzo trudnych warunkach
jako robotnik przy robotach ziemnych w firmie niemieckiej. Po
wyzwoleniu kontynuowa³ naukê w liceum pedagogicznym. W roku
1945 ukoñczy³ Wy¿szy Kurs Nauczycielski w Wadowicach o
kierunku matematyczno-fizycznym i od 1 wrze�nia tego¿ roku
rozpocz¹³ pracê w Szkole Podstawowej w Wieprzu, w której kie-
rownikiem by³ Adam Korczak, a pó�niej Stefan Mroziñski. Od tej
pory ca³e jego ¿ycie zawodowe a¿ do emerytury zwi¹zane by³o ze
szko³¹ w Wieprzu. Tu otrzyma³ mieszkanie s³u¿bowe w domu
bêd¹cym w³asno�ci¹ wsi, który dzieli³ z zamieszkuj¹c¹ tam na-
uczycielk¹ Aniel¹ Mamiczank¹. Zamieszka³ w nim wraz z ¿on¹,
wychowa³ i wykszta³ci³ sze�cioro dzieci.
Od 1949 roku przez kilka lat by³ instruktorem dru¿yny harcer-
skiej w stopniu harcmistrza. Ju¿ od 1945 r. by³ cz³onkiem Zwi¹z-
ku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego a od 1954 przewodni-
cz¹cym Miêdzyszkolnej Organizacji Zwi¹zkowej.
Od 1970 roku a¿ do czasu og³oszenia stanu wojennego pe³ni³ funk-
cjê Prezesa Rady Zak³adowej ZNP w gminie Wieprz.
 Od 1960 roku by³ cz³onkiem Zarz¹du Zjednoczonego Stronnic-
twa Ludowego uczestnicz¹c aktywnie w ¿yciu spo³ecznym. Przez
25 lat pe³ni³ funkcjê radnego i przewodnicz¹cego Komisji O�wiaty
i Kultury w Gminie Wieprz. Prowadzi³ ko³o amatorskie, przygo-
towuj¹c z m³odzie¿¹ i rodzicami sztuki teatralne, które by³y chêt-
nie ogl¹dane przez tutejsz¹ spo³eczno�æ. By³ te¿ za³o¿ycielem i
kierownikiem kina �Wiosna�, funkcjonuj¹cego w latach 1950-1991.
W 1977 roku zdoby³ Dyplom Uzyskania Kwalifikacji Równo-
wa¿nych Wy¿szym Studiom Zawodowym w zakresie matematy-
ki.

W czasie jego kadencji szko³a by³a wielokrotnie remonto-
wana i odnawiana, a wiele z tych prac by³o wykonanych w czynie
spo³ecznym przez rodziców. Przez ca³y okres pe³nienia funkcji
dyrektora czyni³ starania o budowê nowej szko³y i nowych sani-
tariatów przy starym budynku. Zebra³ na ten cel kwotê 590 tys.
z³ i zgromadzi³ materia³y budowlane. Jednak budowê sanitariatów
rozpoczêto ju¿ po jego przej�ciu na emeryturê.
        Dyrektor Aleksander Adamus wpisa³ siê w pamiêæ swoich
wychowanków jako dobry wychowawca i wymagaj¹cy nauczy-
ciel. Jego uczniowie dobrze przygotowani do dalszej nauki po-
my�lnie zdawali egzaminy i kontynuowali naukê w szko³ach �red-
nich. Jako dobry matematyk czêsto zasiada³ w komisji Gminnego

Przedstawiamy cztery ¿yciorysy ludzi, którzy pochodz¹ z Wieprza
lub ich losy by³y zwi¹zane z Wieprzem, a dziêki swojej pracy,
zas³ugom, pozycji w hierarchii w³adzy czy presti¿owi, zostali za-
pamiêtani jako osoby publiczne.

Konkursu Matematycznego. Przez kilka lat pe³ni³ funkcjê prze-
wodnicz¹cego zespo³u samokszta³ceniowego matematyki, gdzie
chêtnie dzieli³ siê swoimi pedagogicznymi do�wiadczeniami.
Zarówno dla uczniów jak i dla pracuj¹cych z nim nauczycieli by³
autorytetem.

Za jego kadencji w szkole dzia³a³o wiele organizacji m³o-
dzie¿owych i kó³ek zainteresowañ.

Ten wychowawca wielu pokoleñ mieszkañców Wieprza
za swoj¹ pracê dla szko³y i spo³eczeñstwa zosta³ odznaczony:
Honorow¹ Odznak¹ Ruchu Przyjació³ Harcerstwa, Odznak¹ za
Zas³ugi dla Województwa Bielskiego, Z³ot¹ Odznak¹ ZNP, Na-
grod¹ Ministra O�wiaty i Wychowania, Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

W uznaniu za ca³okszta³t pracy dla wsi, w 1981 r. na
zebraniu wiejskim podjêto uchwa³ê o przekazaniu na w³asno�æ
dyrektorowi Adamusowi domu, w którym mieszka³.

Po 46 latach pracy pedagogicznej w roku 1991 odszed³ na zas³u-
¿on¹ emeryturê. Nadal jednak interesowa³ siê problemami �rodo-
wiska szkolnego, aktywnie uczestniczy³ w obchodach 110 roczni-
cy istnienia szko³y, chêtnie dziel¹c siê wiedz¹ i wspomnieniami z
minionych lat.
Zmar³ 26 stycznia 2002 r. Zosta³ pochowany na cmentarzu w
Wieprzu.
W uroczystym pogrzebie w asy�cie 14 ksiê¿y wziê³o udzia³ kilka
pokoleñ jego wychowanków i wspó³pracowników.

Stefan Komendera. Urodzi³ siê
1 wrze�nia 1931r w Su³kowicach
� Bolêcinie. By³ synem Józefa i
Marii z Hajostów. W Bolêcinie
ukoñczy³ Szko³ê Podstawow¹ po
czym pobiera³ naukê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Wadowi-
cach a pó�niej w Andrychowie,
gdzie zda³ maturê i w roku 1951/
52 rozpocz¹³ pracê jako nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej w
Rzykach.
W 1954 roku po odbyciu s³u¿by
wojskowej przez cztery lata wraz
z ¿on¹ Juli¹ pracowa³ w Szkole
Podstawowej w Rzykach na Po-

trójnej, sk¹d zosta³ powo³any na kierownika do nowo wybudowa-
nej Szko³y nr 2 w Wieprzu. Odt¹d jego ¿ycie zwi¹zane by³o z t¹

Dom
dyr. Aleksandra Adamusa
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wsi¹ i gmin¹. Z jego inicjatywy zosta³a otwarta Szko³a Przyspo-
sobienia Rolniczego, w której obj¹³ kierownictwo w 1959 roku. W
czasie pracy podj¹³ studia zaoczne w Studium Nauczycielskim w
Raciborzu, a nastêpnie w 1980 roku ukoñczy³ Wy¿sze Studia
Pedagogiczne w Krakowie, otrzymuj¹c tytu³ magistra pedagogiki.

W ci¹gu swojego ¿ycia pe³ni³ wiele spo³ecznych funkcji.
Mówiono o nim, ¿e to �rogata dusza�, mia³ bowiem w³asne spoj-
rzenie na wiele spraw. By³ cz³owiekiem cenionym nie tylko przez
tutejsz¹ spo³eczno�æ, ale i przez swoich zwierzchników, o czym
�wiadcz¹ liczne odznaczenia pañstwowe i resortowe: Br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi � 1970r, Srebrna Odznaka za Zas³ugi dla Ziemi
Krakowskiej � 1971r, Honorowa Odznaka Ruchu Przyjació³ Har-
cerstwa � 1971r., Z³ota Odznaka ZNP � 1973r. Medal 30 � lecia
Polski Ludowej � 1974r, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi � 1975r, Odznaka
Zas³u¿onego dla Ziemi Wadowickiej � 1975r, Z³ota Odznaka Ho-
norowa LZS � 1961 / 1975 / 1983r, Odznaka za Zas³ugi dla Woje-
wództwa Bielskiego � 1978r, Medal Komisji Edukacji Narodowej
� 1978r, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski � 1983r,
Medal 40 � lecia Polski Ludowej � 1984r. Medal 40 � lecia LZS �
1986r., Srebrna Odznaka za Zas³ugi w Zwalczaniu Powodzi �
1986r, Br¹zowa Odznaka za Zas³ugi w Ochronie Porz¹dku Pu-
blicznego � 1988r.

W czasie pracy nauczycielskiej by³ cz³onkiem i dzia³a-
czem Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, a przez kilka lat jego
prezesem. Przez d³ugie lata pe³ni³ funkcjê radnego gminy Wieprz a
tak¿e województwa bielskiego. By³ dzia³aczem Frontu Jedno�ci
Narodu, dzia³aczem PZPR na szczeblu gminy, pó�niej powiatu i
województwa. Obejmuj¹c stanowisko dyrektora Gminnej Szko³y
Zbiorczej w 1979 roku, kierowa³ budow¹ nowej szko³y we Fry-
drychowicach, by³ inspektorem szkolnym w gminie Wieprz z sie-
dzib¹ we Frydrychowicach. W latach 1984-89 obejmowa³ stano-
wisko naczelnika gminy Wieprz, a pó�niej wójta gminy w 1989 �
96r. Z jego inicjatywy wybudowano dwa nowe przedszkola, gdy¿
dotychczas mie�ci³y siê w ciasnych pomieszczeniach budynków
prywatnych. Pod jego kierunkiem budowano drogê Wieprz Górka
oraz przystanki autobusowe, dokoñczono gazyfikacjê, doprowa-
dzono wodê pitn¹ do domów prywatnych, rozbudowano sieæ te-
lefoniczn¹, w porozumieniu z Zatorem rozpoczêto budowê
oczyszczalni �cieków dla ca³ej gminy, rozbudowê Szko³y nr 2 w
Wieprzu i zatwierdzono budowê nowej szko³y nr 1.

Zmar³ nagle 5 czerwca 1996r. Zosta³ pochowany na cmen-
tarzu w Wieprzu. W ceremonii pogrzebowej wziêli udzia³ miesz-
kañcy ca³ej gminy, stra¿e po¿arne, przedstawiciele innych gmin,
m³odzie¿ szkolna i dzieci przedszkolne.

Jerzy Pêkala ur. 30 wrze�nia 1929 r. w Andrychowie, dzieciñ-
stwo spêdzi³ w rodzinnym Wieprzu. W 1949 r. ukoñczy³ Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Wadowicach Aktywnie dzia³a³ w ZMP. Stu-
diowa³ na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu im. Mi-
ko³aja £omonosowa w Moskwie. W 1948 zosta³ cz³onkiem PZPR.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ na Uniwersytecie im. Miko³aja Ko-
pernika w Toruniu na stanowisku starszego asystenta w Katedrze
Ekonomii Politycznej. W 1955 przeszed³ do pracy w Komitecie
Wojewódzkim PZPR w Bydgoszczy, pocz¹tkowo jako kierow-
nik wydzia³u, a nastêpnie sekretarz do spraw ekonomicznych. Po
zmianach, jakie nast¹pi³y w pa�dzierniku 1956, zosta³ sekreta-
rzem KW PZPR w Bydgoszczy.

W 1959 przeniós³ siê wraz z rodzin¹ do Krakowa. W la-
tach 1959-1969 pe³ni³ funkcjê sekretarza do spraw ekonomicz-
nych Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie. By³ cz³on-
kiem i aktywnym dzia³aczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego.
6 czerwca 1969 zosta³ wybrany przewodnicz¹cym Prezydium
Rady Narodowej Miasta Krakowa, a po wyborach w 1973 prezy-
dentem miasta. Na stanowisku tym pozosta³ do dnia 26 kwietnia
1978. Pose³ na sejm PRL VI kadencji. Po zwolnieniu z funkcji
przewodnicz¹cego Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa
skierowany zosta³ do pracy w dyplomacji. W 1978 obj¹³ stanowi-
sko ambasadora PRL w Korei Pó³nocnej.

Ks. kanonik Jan Sarna ur. 7 kwietnia
1950r. w Czarnej Górze na Spiszu w
licznej, góralskiej rodzinie, syn Józefa i
Zofii. Po ukoñczeniu Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Jab³once w 1968r. wst¹-
pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie i w 1975 roku przyj¹³
�wiêcenia kap³añskie z r¹k ks. kardyna-
³a Karola Wojty³y. Jako neoprezbiter
pracowa³ przez 5 lat w Rabie Wy¿nej,
kolejne 5 lat w Krakowie na Bia³ym Pr¹d-
niku. W 1985r. ks. Kardyna³ Franciszek

Macharski pos³a³ ks. Jana do parafii Wieprz, gdzie od 1987r. pe³ni³
obowi¹zki proboszcza. Tutaj da³ siê poznaæ jako kap³an zaanga¿owa-
ny zarówno w sprawy materialne jak i duchowe swojej parafii.

Zaraz po przybyciu energicznie zabra³ siê do budowy kapli-
cy w dolnej czê�ci wsi, a równocze�nie odnowienia zaniedbanego
cmentarza. Dziêki zdolno�ciom organizatorskim wci¹gn¹³ do pracy
parafian. Przeprowadzi³ kompleksowy remont �wi¹tyni ³¹cznie z
renowacj¹ zabytkowych ju¿, �ciennych malowide³, o³tarzy, stacji
Drogi Krzy¿owej i wymian¹ ³awek i konfesjona³ów. Organizowa³
pomoc charytatywn¹ zarówno w swojej parafii, jak i poza ni¹, jak
zbiórka pieniêdzy dla chorych i ubogich, organizowanie przed �wiê-
tami paczek ¿ywno�ciowych dla najubo¿szych rodzin, sponsorowa-
nie do¿ywiania dla dzieci w szkole, zbiórka s³odyczy i upominków
dla dzieci z Domu Dziecka w Jaszczurowej, zbiórka ziemniaków,
siana, ¿ywno�ci, odzie¿y i pieniêdzy dla ofiar klêsk ¿ywio³owych w
kraju i za granic¹. Organizowa³ letni wypoczynek dla dzieci pokry-
waj¹c znaczn¹ czê�æ kosztów. Z wielkim zaanga¿owaniem przygoto-
wywa³ i organizowa³ wielkie uroczysto�ci parafialne jak Peregrynacja
obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej, jubileusz 800-lecia parafii
Wieprz, poprzedzony Misjami, nawiedzenie Matki Boskiej Fatim-
skiej. Ka¿da z nich mia³a wyj¹tkow¹ oprawê duchow¹ i zewnêtrzn¹,
i na d³ugo wpisa³a siê w pamiêæ parafian.

Ks. Jan Sarna by³ wymagaj¹cym nauczycielem i wychowawc¹.
Zmar³ nagle na atak serca 6 lutego 2003 r. w szpitalu w Zakopanem.
Mia³ 52 lata. Po uroczysto�ciach pogrzebowych, które mia³y miejsce
w parafialnym ko�ciele w dniach 8-10 lutego, cia³o zosta³o przewie-
zione do rodzinnej miejscowo�ci - Czarnej Góry i pochowane na
tamtejszym cmentarzu, zgodnie z ¿yczeniem zmar³ego.

Uroczysto�ci pogrzebowe by³y manifestacj¹ solidarno�ci pa-
rafialnej i spontanicznym wyrazem wdziêczno�ci oraz ¿alu po dusz-
pasterzu, który pe³ni³ tutaj pos³ugê kap³añsk¹ przez 18 lat. Mszê
¿a³obn¹ koncelebrowa³o ok.150 ksiê¿y a przewodniczy³ jej ks. bi-
skup Tadeusz Rakoczy.

        Ziemia wieprzowska wyda³a wielu warto�ciowych, zdolnych i
wykszta³conych ludzi, z których rodzinna wie� mo¿e byæ dumna.
Niektórzy, chocia¿ nie pochodzili z Wieprza, swoj¹ prac¹ i ¿yciem
na trwa³e wpisali siê w jego historiê. Nie o wszystkich uda³o siê
zdobyæ rzeczowe informacje. Wielu zamieszka³o daleko od rodzin-
nej wsi i wiemy o nich niewiele.

Zwracam siê z pro�b¹ o przekazanie na adres redakcji lub do
mnie osobi�cie uzupe³niaj¹cych informacji, dokumentów i zdjêæ
dotycz¹cych historii naszej miejscowo�ci i jej mieszkañców. Je�li
czytelnicy zauwa¿yli nie�cis³o�ci, czy b³êdy prosimy o kontakt w celu
ich sprostowania.

Stanis³awa Pustu³a
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Witam. Jest pan kapelmistrzem,
czy ma pan tradycje rodzinne
zwi¹zane z gr¹ na instrumen-
tach?

Mam rodzinne tradycje
muzyczne, przej¹³em je od ojca
Stanis³awa Bajgrowicza - rolnika,
ale tak¿e muzyka graj¹cego w ze-
spo³ach weselnych i w orkiestrze
dêtej w Wieprzu. Ojciec pocho-
dzi³ z Krosna, a tu w Wieprzu
o¿eni³ siê i pozosta³. Gra³ na tr¹b-
ce i na skrzypcach, a w orkiestrze
gra³ na basie.

Kiedy pan zainteresowa³ siê mu-
zyk¹?

Gdy mia³em 7 lub 8 lat
zacz¹³em graæ na akordeonie.
Wydaje mi siê jednak, ¿e i w ko-
³ysce nas³ucha³em siê du¿o mu-
zyki, gdy ojciec gra³. Gdy podro-
s³em, to tr¹bka sta³a siê moim in-
strumentem. Od kiedy pamiêtam
dooko³a mnie zawsze by³a mu-
zyka. W 1962 roku do³¹czy³em
do orkiestry w Wieprzu i od tego
okresu muzyka by³a czê�ci¹ mo-
jego ¿ycia. Gra³em i w zespole,
który ludzie zwali Bajgrowiczo-
wie, gdy¿ gra³em z ojcem i jego
kolegami. Gdy w 1966 roku zo-
sta³em powo³any do wojska, roz-
poczê³a siê moja profesjonalna
edukacja muzyczna.

Jak wygl¹da³a w tamtych czasach
s³u¿ba wojskowa?

S³u¿ba wojskowa by³a
bardzo ciê¿ka, by³y to czasy ko-
munizmu, panowa³a ¿elazna dys-
cyplina, a ka¿de, nawet najmniej-
sze przewinienie by³o bardzo su-
rowo karane. Nikt nie liczy³ siê z
lud�mi, ¿o³nierz by³ hartowany
do wojny bez troski o jego zdro-
wie czy pogl¹dy polityczne.
Wojsko jednak potrzebowa³o mu-
zyków, by grali na ró¿nych im-
prezach wojskowych i pañstwo-
wych. Poniewa¿ graæ umia³em

Muzyka pasj¹ mojego ¿ycia
Wywiad z panem Eugeniuszem Bajgrowiczem

wraz z grup¹
3000 ludzi uzdol-
nionych mu-
zycznie trafi³em
na przes³ucha-
nia. Z tej masy
ludzkiej tylko
dwie osoby - w
tym i ja �trafi³y
do orkiestry
wojskowej. Gra-
³em na kilku in-
strumentach i to
zadecydowa³o o
przyjêciu mnie.
C o d z i e n n e
uczêszczali�my wraz z 20 kole-
gami na zajêcia muzyczne w go-
dzinach od 8 do 14. Uwa¿a³em
wiêc siebie za szczê�ciarza.

Jaka atmosfera panowa³a po-
�ród muzyków w wojsku?

By³o nas ponad 30 lu-
dzi, panowa³a atmosfera ¿ycz-
liwo�ci. Z czasem powsta³y 4
zespo³y weselne. W tamtych
czasach ca³a muzyka by³a na
muzyk¹ ¿ywo, nie by³o innych
opcji. Nie wynaleziono jesz-
cze p³yt CD, ta�m magnetofo-
nowych, a p³yt z muzyk¹ ta-
neczn¹ nie by³o wiele. Poza tym
muzyka na ¿ywo mia³a swój
styl i blask. Uczy³o 15 zawodo-
wych muzyków a poborowi z
czynnej s³u¿by, tak jak i ja, uczyli
graæ. Stacjonowali�my z Zamo-
�ciu przez 2 lata.
Grali�my na przysiêgach, pogrze-
bach, wszystkich uroczysto-
�ciach wojskowych i �wiêtach
pañstwowych. By³ te¿ ciekawy
zwyczaj. Dwa razy w roku od-
bierali�my nowych poborowych
ze stacji kolejowej, graj¹c im mar-
sze. Sz³o im siê z nasz¹ orkiestr¹
ra�niej na dwa lata s³u¿by obo-
wi¹zkowej.

Jak potoczy³y siê pana losy po od-

byciu s³u¿by woj-
skowej?

Gdy przyje-
cha³em do Wie-
prza jako cywil,
znajomi ju¿ cze-
kali na mnie, bo
wieczorem gra³em
na weselu. Potem
zaczê³a siê praca
w zak³adzie, ale w
wolnych chwi-
lach gra³em w or-
kiestrze przy
AZPB. W tam-
tych czasach na-

wet zdobycie instrumentów by³o
sztuk¹, bo nie by³o ich w skle-
pach. Trzeba by³o siê d³ugo na-
czekaæ, szukaæ przez krewnych i
znajomych, by kupiæ cokolwiek

do grania. Zacz¹³em graæ na akor-
deonie, który nie by³ w tym okre-
sie popularny, gra³em na impre-
zach w ca³ej okolicy.

Czy przetrwa³y znajomo�ci z mu-
zykami, z którymi pan grywa³?

Tak, by³ zespó³ w Ro-
czynach, w którym gra³em. Po
latach ci¹gle spotykamy siê towa-
rzysko i czasem gramy sobie, tak
dla przyjemno�ci. Nie wyobra-
¿am sobie ¿ycia bez instrumen-
tów muzycznych. Nawet, gdy
przechodzê obok akordeonu, to
nie mogê siê oprzeæ pokusie za-
grania na nim.

Czy w rodzinie jest kontynuowa-
na tradycja gry na instrumen-
tach?

Trzy córki umiej¹ graæ, ale
graj¹ prywatnie, tylko dla siebie.
Za to wnuk skoñczy³ podstawow¹
szko³ê muzyczn¹. Jako uzdolnio-
ny muzycznie, mia³ moje pe³ne
wsparcie moralne a czasem i finan-
sowe. M³odym trzeba pomagaæ,
by znale�li w ¿yciu jaki� cel. Moja
wnuczka nie gra na instrumentach,

ale �piewa i czêsto wystêpuje.

Jak wygl¹daj¹ tradycje muzycz-
ne w Wieprzu?

Muzykowanie w Wie-
przu ma swoj¹ d³ug¹ tradycjê. Po-
cz¹tkowo orkiestra æwiczy³a w
mleczarni, potem przenios³a siê
do Domu Kultury, a na koñcu do
budynku Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Wieprzu. Byli�my je-
dyn¹ orkiestr¹ w okolicy, wiêc i
grali�my na setkach ró¿nych im-
prez. Do dzisiaj tak gramy. Rok-
rocznie je�dzimy do Czarnej
Góry, na uroczysto�ci ko�cielne
na cze�æ ks. proboszcza Sarny i
do Wadowic, na rocznicê urodzin
papie¿a Polaka.

Kto gra w orkiestrze w Wieprzu?
W orkiestrze mamy 41

osób. Prawie wszyscy muzy-
cy to m³odzie¿. Gdy przycho-
dzi m³oda osoba zainteresowa-
na gr¹, wybiera instrument i od
podstaw uczy siê graæ. Musi
te¿ opanowaæ teoriê, to taka
klasyka w postaci poznania
piêciolinii, czytania nut. Ka¿-
dy d�wiêk jest przypisany jed-
nej nucie, ale najwa¿niejsz¹
rzecz¹ jest wziêcie instrumen-
tu i du¿o praktyki. Mam ju¿

tyle lat i ci¹gle æwiczê. Nie da siê
wzi¹æ instrumentu i dobrze na nim
graæ bez systematycznego æwicze-
nia. G³owa, serce i palce musz¹
czuæ muzykê.

Gdzie siê spotykacie i na czym
gracie?

Gramy w budynku
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Wieprzu. W³asny lokal do prób z
dobrymi warunkami jest bardzo
wa¿ny. Orkiestra dzia³a pod pa-
tronatem OSP i GOK. Atmosfera
fajna, muzyka ³agodzi obyczaje i
poprawia humory. Mamy w³a-
sny harmonogram imprez, na któ-
rych wystêpujemy. Ci¹gle wzbo-
gacamy orkiestrê o nowe instru-
menty dête. Ostatnio otrzymali-
�my saksofon i mamy nadziejê,
¿e wkrótce dostaniemy nastêpny
saksofon i tenor.

Dziêkujê za wywiad.
Dziêkujê i zachêcam

wszystkich, szczególnie m³odzie¿
do gry na instrumentach.

Wywiad  przeprowadzi³
Seweryn Ga³ysz
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STRA¯ PO¯ARNA
Na walnym zebraniu w 1993 roku cz³onkami honorowymi zostali:
L.Nowak, J.Cie�lik, K.Ziêba i  E.Bies jako wspieraj¹ca.
Srebrny Medal otrzyma³ Jan Nosek, a odznakê Wzorowy Stra¿ak
A.Wo³ek.

Na terenie Giera³towiczek by³y 2 po¿ary - pali³ siê spi-
chlerz w parku na tzw. resztówce oraz las. Na terenie gminy po¿a-
rów by³o a¿ 13. Najtragiczniejszy mia³ miejsce w Przybradzu,
poniewa¿ spali³a siê kobieta.

Du¿ym wydarzeniem, w którym brali udzia³ druhowie
by³a pomoc przy organizacji II Biegu Andrzejkowego. Zawodnicy
przybyli a¿ z 17 województw. Stra¿acy zabezpieczali i pilnowali
porz¹dku na drogach i skrzy¿owaniach.
W ca³orocznych ró¿nych pracach na rzecz OSP wyró¿nili siê:
R.Cie�lik, J.Szczelina, S.Cie�lik, L.Nowak, C.Bednarczyk, K.Ry-
ba, J.Soko³owski, J.Górkiewicz, J.Lichañski.
Zmar³ zas³u¿ony stra¿ak Knapik Alojzy lat 69, w OSP - 24.

W roku 1994 jednostka nie wyje¿d¿a³a do po¿aru ani razu!!!
W �wietlicy byli zakwaterowani pracownicy ELTOON Kraków,
którzy przebudowywali sieæ elektryczn¹ w okolicy. Za zarobione
z wynajmu pieni¹dze zosta³a wyp³ytkowana i umeblowana kuch-
nia w remizie.

Odznaczeni za zas³ugi dla po¿arnictwa zostali druhowie:
Srebrny Medal  otrzyma³  Czes³aw Bednarczyk , Br¹zowy Medal
- Micha³ Formas i Miros³aw Bies. Odznaki Wzorowy Stra¿ak -
Andrzej Zaczyñski, Stanis³aw Babiñski, Zbigniew Szczelina.

W odbywaj¹cych siê w Andrychowie zawodach seniorzy
i m³odzie¿ wywalczyli III miejsca.
Delegacja z pocztem sztandarowym wyje¿d¿a³a na uroczysto�ci
�lubne J.Szczeliny i W. Kadeli, ale na szczê�cie druhowie zostaj¹
dalej we wsi.

Kolejny rok zosta³ przywitany na wieczorku sylwestro-
wym, gdzie bawi³a siê prawie ca³a jednostka. Na walnym zebraniu
podsumowana zosta³a dzia³alno�æ za mijaj¹cy rok oraz zosta³y
wrêczone odznaczenia. Z³oty Medal otrzyma³ Józef Le�niak,
Wzorowy Stra¿ak -Józef Lichañski i Jacek Matusiak.
Dnia 26.03.1995 roku Stefan Cie�lik zosta³ wybrany na prezesa
ZG OSP w Wieprzu.

Na �lubnym kobiercu stanê³o dwóch stra¿aków i delegacja
z pocztem sztandarowym wyje¿d¿a³a do Witanowic, gdzie ¿eni³
siê dh J.Soko³owski oraz do Przybradza, gdzie �lubowa³ dh A.So-
bida.
W rozgrywanych zawodach stra¿ackich seniorzy zajêli V miejsce,
ale m³odzie¿owcy ju¿ II.

W bie¿¹cym roku zmarli zas³u¿eni druhowie.
Kurowski Kazimierz lat 71, w OSP - 46.
W³adys³aw Szymañski lat 81, w OSP - 50.

W ramach wspó³pracy z przedszkolem, wykonana zosta-
³a piaskownica dla dzieci. Seniorzy-dziadkowie spotykaj¹ siê z
przedszkolakami z okazji Dnia Dziadka i wspólnie �wiêtuj¹.

Ten rok, ju¿ drugi z kolei, jednostka nie by³a wzywana do
¿adnego po¿aru!!!

Jak szybko mijaj¹ lata. Minê³a kolejna kadencja zarz¹du i
na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym w dniu 4.02.1996 roku
dokonano nowych wyborów. Zarz¹d zosta³ lekko odm³odzony, a
to jego sk³ad.
 1.Prezes - Stefan Cie�lik
2.Naczelnik - Ryszard Cie�lik

3.Z-ca nacz. - Józef A.Lichañski
4.Sekretarz - Jacek Matusiak
5.Skarbnik - Kazimierz Ryba
6.Gospodarz - Lech M³ynarski
7.Cz³.zarz¹du - Andrzej Wo³ek
Komisja Rewizyjna:
1.Przewodnicz¹cy - Jan Szczelina
2.Cz³.zarz¹du. - Czes³aw Bednarczyk, Jerzy Soko-
³owski
 Wybrano tak¿e 4 delegatów na VII Zjazd Gminny OSP, który
odbywa³ siê w Przybradzu 23 kwietnia.

Na gminnych zawodach sportowo-po¿arniczych w An-
drychowie w dniu 12 czerwca dwie dru¿yny m³odzie¿owe zajê³y
dobre miejsca. MDP do lat 15 - III miejsce, MDP do lat 18 - II
miejsce. A w sk³adzie tej ostatniej dru¿yny byli druhowie: Maciej
Krupnik, Tymoteusz Bogunia, S³awomir Konon, Tomasz Pawli-
ca, Zbigniew Fr¹czek, Konrad Kukie³a, Tomasz Wróbel.

Organizatorem g³ównym V Biegu Andrzejkowego by³a jed-
nostka OSP. Na starcie stawi³o siê ponad 60 uczestników z ró¿-
nych województw i S³owacji, których trasa wynosi³a ok 12000m.
Przedszkolaki w swojej grupie wiekowej pokonywa³y 100 m, a
m³odzie¿ szkolna - 2000 m. Sponsorami tej imprezy by³y wszyst-
kie firmy zarejestrowane w Giera³towicach, organizacje spo³ecz-
ne, osoby prywatne oraz firmy z G³êbowic, Osieka, Wieprza,
Andrychowa.

Trochê czasu druhowie po�wiêcili te¿ na prace przy re-
moncie swojego "DOMU STRA¯AKA ". Wycyklinowano i od-
malowano parkiet i wybielono �ciany we wszystkich pomiesz-
czeniach na piêtrze.

Z dotacji UG Wieprz zakupiono 5 he³mów bojowych, 10
mundurów moro i 1 odcinek wê¿a W-75 na kwotê 270 z³.

W 1997 roku za zas³ugi dla po¿ar-
nictwa zostali docenieni druhowie. Z³oty Medal otrzyma³ R.Cie-
�lik, Srebrny Medal - J. Szczelina, Br¹zowy Medal - W. Kadela
oraz odznakê Wzorowy Stra¿ak - A. Bucha³a.
Niespodziewany prezent sprawi³a jednostce Orkiestra Dêta z
G³êbowic, która podarowa³a 15 granatowych sukiennych p³asz-
czy /za³atwia³ dh J.Lichañski/. Teraz nawet zosta³a zakupiona szafa
na p³aszcze!

Po trzech szczê�liwych latach bez po¿aru, niestety 17
lipca p³on¹³ budynek mieszkalny S.Jarosza. W tej akcji bra³o udzia³
5 jednostek OSP.

C.D.
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Nasz rejon nawiedzi³a te¿ ogromna powód�, a szczególnie zagro-
¿one by³y wsie Przybradz, Frydrychowice, dolny Wieprz, £êg
Giera³towice i przepompownia.
Tutaj równie¿ w akcji bra³y udzia³ wszystkie jednostki z terenu
gminy.
Oprócz tych dzia³añ, jednostka wziê³a udzia³ w obchodach 75 -
lecia OSP w Piotrowicach i w du¿ych uroczysto�ciach ko�ciel-
nych swojej parafii.

W roku 1998 zmarli zas³u¿eni druhowie.
Ga³uszka Franciszek lat 59, w OSP- 26.
Cie�lik Stanis³aw - cz³. wspieraj¹cy ,lat 64, w OSP - 26.

 Po mszy z okazji �wiêtego Floriana odby³o siê spotkanie
z druhami oraz honorowymi i wspieraj¹cymi cz³onkami, na któ-
rym wszyscy mogli zobaczyæ nowe oblicze sztandaru. W miejsce
god³a PRL- ju¿ nieaktualnego- zosta³a umieszczona postaæ �wiê-
tego Patrona. Podziêkowania za tê pracê nale¿¹ siê dyr. K. Putko-
wi i jego ma³¿once.

Odznaczeni za pracê na rzecz OSP zostali druhowie: Srebr-
ny Medal otrzyma³ Jerzy Soko³owski, odznakê Wzorowy Stra-
¿ak - L. M³ynarski, M. Mokwa, T. Pawlica, P. Domider, K.Kukie-
³a.

W tym roku nie by³o akcji po¿arowej tylko walka z powodzi¹.
Stra¿acy oczyszczali drogê na trasie Andrychów - Zator oraz w
kierunku G³êbowic.

A uroczystych okazji w tamtym czasie nie brakowa³o! 75
- lecie OSP we Frydrychowicach, gdzie wyjecha³a delegacja ze
sztandarem. W tym te¿ czasie parafiê nawiedza³ obraz Matki
Boskiej Jasnogórskiej i jednostka bra³a czynny udzia³ przy deko-
racji, pilotowaniu pojazdów przywo¿¹cych i odwo¿¹cych obraz.
Np. do Inwa³du pojecha³o ponad 70 aut z parafii.

Szczê�liwy i pe³en niespodzianek okaza³
siê rok 1999. Jednostka nie wyje¿d¿a³a do ¿adnej akcji ratowni-
czej!!! Ale du¿o �wiêtowa³a.
2 maja delegacja wyjecha³a do Przybradza na uroczysto�æ wrêcze-
nia sztandaru i po�wiêcenia samochodu stra¿ackiego marki Lublin.
15 maja jednostka pojecha³a na Jasn¹ Górê na uroczysto�æ odno-
wienia �lubowañ stra¿ackich - ju¿ 60-tych. 23 maja delegacja OSP
bra³a udzia³ we wrêczeniu i po�wiêceniu sztandaru i auta stra¿ac-
kiego marki Lublin w Wieprzu.
16 czerwca odbywa³a siê Pielgrzymka JANA PAW£A II do Wado-
wic i tutaj nasi ochotnicy tworzyli obstawê. Za to w³a�nie otrzy-
mali specjalne podziêkowanie od kardyna³a Franciszka Machar-
skiego. Obchody 75 - rocznicy powstania �wiêtowali stra¿acy z
Nidku, a wszystkich delegacji by³o wtedy 24.

W lutym 2000 roku zosta³ zorganizowa-
ny wspólnie ze szko³¹ Turniej Tenisa Sto³owego oraz w marcu
cykliczny Turniej Wiedzy Po¿arniczej.
Manewry gminne odby³y siê w lesie na terenie Giera³towiczek,
akcj¹ dowodzi³ kom JRG T. Sarlej i kom. pow. PSP J. Matusiak.
Aby forma fizyczna stra¿aków by³a dobra, zorganizowany zosta³
gminny turniej pi³ki no¿nej o puchar prezesa ZG OSP, w którym
zwyciê¿yli druhowie z Nidku.

W listopadzie dotar³a wiadomo�æ, ¿e jednostka mo¿e otrzy-
maæ auto Lublin 3, a w kasie ani po³owy sumy. No có¿... po¿ycza-
³y zaprzyja�nione organizacje. W grudniu rozdzielano pieni¹dze
uzyskane ze sprzeda¿y Kó³ka Rolniczego i tak 20 000z³ zasili³o
konto. Po odbiór samochodu do Lublina pojechali prezes S.Cie�lik
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i L.M³ynarski - kierowca oraz komendant gminny S.Wróbel, a
razem z nimi stra¿acy z Brodów - te¿ po samochód.

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym dnia 2.02.2001
nie dokonano zmian w zarz¹dzie. Zadecydowano o wykonaniu
nowego sztandaru, gdy¿ ten stary ju¿ siê zniszczy³.

Od kwietnia zarz¹d rozpocz¹³ starania o karosacjê nowego
auta, której koszt wynosi 21 000 z³. Jednostka dosta³a dotacje z
Zarz¹du G³ównego i Urzêdu Gminy po 10 000 z³. Uroczyste
oddanie i po�wiêcenie nast¹pi³o 8 lipca. Przybyli m.in. przedsta-
wiciele ZW ZOSP Cz. Kosiba, ZP OSP P. Kwarciak, kom JRG
T.Sarlej, ZG OSP M. ̄ y³a, C. Lachendro, S. Cie�lik, przew. RG T.

Sopicki, wójt T. Jura, delegacje OSP z terenu ca³ej Gminy, G³êbo-
wic, Piotrowic, so³tysi.
Odznaczenia otrzymali: Srebrny Medal - Miros³aw Bies, Andrzej
Wo³ek, Br¹zowy Medal -Krzysztof Putek, Józef Lichañski, Jacek
Matusiak, Andrzej Sobida. Z³oty Znak Zwi¹zku otrzyma³ prezes
S.Cie�lik na powiatowym zje�dzie ZOSP w Wadowicach.

W zawodach sportowo-po¿arniczych sekcja seniorów za-
jê³a V miejsce, MDP dziewcz¹t do lat 15 - II miejsce, MDP ch³op-

ców do lat 15 - IV, MDP do lat 18 - III.
Delegacja ze sztandarem bra³a udzia³ w uroczysto�ci za�lubin dru-
ha Paw³a Krupnika w Piotrowicach.

Podczas ferii zimowych 2002 roku przeprowadzony zo-
sta³ kolejny Turniej Wiedzy Po¿arniczej.
Delegacje z pocztem sztandarowym wyje¿d¿a³y na powiatowe
obchody OSP dnia 3 maja oraz 90 - lecie OSP w Przybradzu i 100-
lecie OSP w Wieprzu.
Dnia 23 czerwca odbywa³a siê z udzia³em jednostki giera³towic-
kiej pielgrzymka ma³opolska do bazyliki w Limanowej. Podczas
pielgrzymki Ojca �wiêtego Jana Paw³a II do Kalwarii w dniu 19
sierpnia bra³o udzia³ w obstawie 20 druhów. Dnia 23 pa�dziernika
w Bazylice Bo¿ego Mi³osierdzia odby³a siê msza w intencji jedno-
stek OSP zabezpieczaj¹cych wizytê papiesk¹, w której nasza jed-
nostka te¿ bra³a udzia³.

W zawodach sportowo-po¿arniczych wziê³y udzia³ 4 sek-
cje. MDP dziewcz¹t do lat 18 zajê³a I miejsce. MDP dziewcz¹t i
ch³opców do 15 lat III miejsca, a seniorzy IV miejsce.
Zosta³y odnotowane akcje ratownicze, jedna dotyczy³a lasu w
Giera³towiczkach, na szczê�cie z ma³ymi stratami. Druga akcja
mia³a miejsce 9 grudnia w Giera³towicach nr 12 u pana Chartnika.
Oprócz sta³ych wydatków na ogrzewanie, kierowcê i paliwo zo-
sta³y dokonane zakupy 10 kompletów ubrañ koszarowych i 10
par butów �skuter�.

Przeszkolenia na dowódców przeszli druhowie A.Wo³ek i
M.Mokwa oraz na pracê z urz¹dzeniami mechanicznymi R.Cie-
�lik, A.Wo³ek, J.Matusiak, M.Mokwa.

Odznaczenia otrzymali zas³u¿eni druhowie.
Z³oty Medal - Kazimierz Ryba, Srebrny Medal - Wies³aw Kadela,
Br¹zowy Medal - Andrzej Bucha³a, Lech M³ynarski. Odznaka
Wzorowy Stra¿ak - Pawe³ Krupnik. Na wyró¿nienia zas³uguj¹ te¿
wszyscy inni druhowie.
I tak min¹³ kolejny rok dzia³alno�ci zakoñczony balem sylwestro-
wym dla stra¿aków.

GRAG

Nowoczesne podej�cie do pomocy osobom �po przej-
�ciach� od kilku lat wyró¿nia gminê Wieprz od innych ma³opol-
skich gmin. Odk¹d w gminie rozpoczêto realizacjê projektu w
ramach programu EQUAL osoby w trudnej sytuacji w Klubie
Integracji Spo³ecznej (KIS) oraz Centrum Integracji Spo³ecznej
(CIS) mog¹ dostawaæ wêdkê a nie ryby.
Z efektów pracy pracowników Klubu Integracji Spo³ecznej i Cen-
trum Integracji Spo³ecznej, korzystaj¹ bezrobotni i mieszkañcy
gminy. Altana, dwa paleniska i pla¿e wykonali bezrobotni w ra-
mach Prac Spo³ecznie U¿ytecznych organizowanych przez Klub
Integracji Spo³ecznej, O�rodek Pomocy Spo³ecznej. LKS w Gie-
ra³towicach  wyremontowali uczestnicy Centrum Integracji Spo-
³ecznej. Inni uczestnicy zajêæ Centrum Integracji Spo³ecznej wy-
twarzaj¹ kosze, pó³ki i meble z wikliny. Jeszcze inne osoby uczest-
nicz¹ce w zajêciach Centrum Integracji Spo³ecznej tworz¹ strony
internetowe w HTML-u�
Niewiele musi byæ takich miejsc w Ma³opolsce, tak pomagaj¹cych
bezrobotnym, skoro Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego re-
alizuj¹cy miêdzynarodowy projekt, chc¹c pokazaæ go�ciom z za-
granicy gminê w Ma³opolsce, w której m¹drze pomaga siê ludziom
wybiera Wieprz !

To dlatego 10 marca w Domu Weselnym �Polonez� w
Wieprzu odby³a siê miêdzynarodowa konferencja pt.: �Reintegra-
cja zawodowa i spo³eczna pierwsze do�wiadczenia i perspekty-
wy na przysz³o�æ�. Go�æmi konferencji byli : przedstawiciele sied-
miu regionów realizuj¹cych projekt w ramach � Inicjatywy Regio-

KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA W WIEPRZU

nalnej PEOPLE �Innowacje dla zmian spo³ecznych" z Andaluzji
(Hiszpania, Partner Wiod¹cy); po³udniowo-wschodniej Anglii
(Wielka Brytania); regionu Sztokholmu (Szwecja); pó³nocnej Bra-
bancji (Holandia); regionu Wenecji (W³ochy); województwa Timis
(Rumunia), burmistrz miasta Andrychów; przedstawiciele Ma³o-
polskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Spo³ecznej; przedstawiciele
Ma³opolskich Centrów Integracji Spo³ecznej oraz kierownicy
O�rodków Pomocy Spo³ecznej z powiatu wadowickiego.
W trakcie konferencji wyja�niono go�ciom zasady funkcjonowa-
nia Centrum Integracji Spo³ecznej, zaprezentowano dzia³alno�æ
wieprzowskiego CISu w 2010. Po tej czê�ci g³os oddano go�ciom
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z zagranicy, którzy opowiedzieli o w³asnych do�wiadczeniach i
metodach pracy z bezrobotnymi w swoich krajach. W dalszej
czê�ci zosta³a przedstawiona analiza rynku pracy w Wieprzu w
oparciu o dane Powiatowego Urzêdu Pracy.

Wartym odnotowania jest fakt, ¿e w�ród bezrobotnych
coraz mniej osób stanowi¹ osoby d³ugotrwale bezrobotne, co naj-
lepiej dowodzi skuteczno�ci pracy z t¹ grup¹. Zaprezentowane
dane o bezrobociu zosta³y poddane dyskusji. Statystyka Urzêdu
Pracy to jedno, jednak skonfrontowanie wniosków z tych¿e da-

nych nabiera znaczenia i wagi po zweryfikowaniu ich z osobami
na co dzieñ maj¹cymi z bezrobotnymi do czynienia. Okazja do
takiej weryfikacji by³a wy�mienita skoro na sali obecni byli kie-
rownicy okolicznych O�rodków Pomocy Spo³ecznej�

Ostatni¹ czê�ci¹ konferencji by³a prezentacja planów CIS
i mo¿liwo�ci wspó³pracy. Obecno�æ na sali ponad trzydziestu
osób z zagranicy by³a doskona³¹ okazj¹ do nawi¹zania kontaktów
i rozpoczêcia miêdzynarodowej wspó³pracy z podobnymi o�rod-
kami nios¹cym pomoc za granic¹. Innowacyjno�æ wsparcia jakie
proponujemy mieszkañcom gminy, podkre�lali w rozmowach ku-
luarowych go�cie z Wenecji i Hampshire.

Najwiêkszym zaskoczeniem by³a jednak pani ze Sztok-
holmu, która po konferencji podesz³a do mnie i powiedzia³a �no-
towa³am wszystko, co pan mówi³. Mam wiele pomys³ów na wspó³-
pracê. Odezwê siê��

Witold Ekielski

Ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Krakowie o
kierunku bibliotekoznawstwo oraz  studia podyplomowe na Aka-
demii Pedagogicznej w zakresie technologii informacyjnej.

Swoj¹ pracê zawodow¹
rozpoczê³a w 1980 r. w Gmin-
nym O�rodku Kultury w Wie-
przu jako instruktor kulturalno
� o�wiatowy. W 1986 r. rozpo-
czê³a pracê w Szkole Podsta-
wowej w Kêtach jako bibliote-
karz. Od 2001 roku pracowa³a
w Zespole Szkolno � Przed-
szkolnym nr 1 i 2 w Wieprzu
na stanowisku bibliotekarz. W
2003 r. objê³a stanowisko dy-
rektora Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej.

Ewa by³a osob¹ niezwy-
kle wra¿liw¹ i skromn¹, swoje

14 lutego po¿egnali�my nasz¹ kole¿ankê, dyrektora Gminnej Biblioteki  Publicznej w Wieprzu
EWÊ ROMANOWICZ

obowi¹zki wykonywa³a z du¿ym zaanga¿owaniem i sumienno-
�ci¹. Wnios³a do biblioteki nie tylko swoje ogromne kompetencje,
swoj¹ pracowito�æ, niebywa³¹ rzetelno�æ, ale tak¿e ciep³o, które
powodowa³o, ¿e ka¿dy, kto przychodzi³ do biblioteki wychodzi³
zadowolony i u�miechniêty. Ca³ym sercem kocha³a to, co potrafi³a
robiæ najlepiej, a by³a to praca z czytelnikiem i ksi¹¿k¹. Z pe³nym
oddaniem po�wiêca³a siê pracy dyrektora, nieraz spêdza³a czas po
godzinach, mo¿na j¹ by³o zobaczyæ w pracy nawet w sobotê.
By³a nie tylko dyrektorem, ale wspania³¹ kole¿ank¹, potrafi³a
wys³uchaæ, zrozumieæ, doradziæ w ró¿nych sytuacjach. Nie za-
mknê³a siê w krêgu swojego cierpienia, do koñca s³u¿y³a nam swoj¹
pomoc¹ i wsparciem.

Przeprowadzi³y�my wiele rozmów telefonicznych, w tym
jedn¹ niedokoñczon¹ i tego bêdzie mi najbardziej brakowa³o. Nie-
przeciêtna wra¿liwo�æ, w³a�ciwa ocena dawa³a nam bardzo du¿o.

Wierzê, ¿e chocia¿ w inny sposób, ale nadal bêdzie z nami,
bo �Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze, bo zostawili
�lady w naszych sercach�.

Dorota Mitoraj
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Pracuje Pani w naszej bibliotece. Czy mog³aby Pani nam odpo-
wiedzieæ na kilka pytañ zwi¹zanych z tematem czytelnictwa ksi¹-
¿ek w�ród uczniów w naszej szkole?
- Oczywi�cie, chêtnie odpowiem na pytania. Musimy zaznaczyæ,
¿e w szkole s¹ dwie biblioteki � Gminna Biblioteka Publiczna oraz
biblioteka szkolna. Poniewa¿ s¹ one w jednym pomieszczeniu
uczniowie traktuj¹ je jako jedn¹ bibliotekê.
Czy lubi Pani wypo¿yczaæ ksi¹¿ki w bibliotece?
- Lubiê to, co robiê.
Jacy czytelnicy najczê�ciej wypo¿yczaj¹ ksi¹¿ki, uczniowie z na-
szej szko³y, czy mo¿e osoby spoza niej?
- Ksi¹¿ki wypo¿yczaj¹ doro�li mieszkañcy naszej wsi oraz ucznio-
wie naszej szko³y i szko³y numer 2.
O jakiej tematyce najczê�ciej s¹ wypo¿yczane ksi¹¿ki?
- Uczniowie najczê�ciej wypo¿yczaj¹ lektury. Poza nimi chêtnie
siêgaj¹ po ksi¹¿ki przygodowe, obyczajowe, fantastykê oraz po-
zycje popularnonaukowe z biologii, geografii. Doro�li czytelnicy
lubi¹ powie�ci sensacyjne, krymina³y, romanse, literaturê opart¹
na faktach, ksi¹¿ki historyczne i biograficzne.
A czy ksi¹¿ki s¹ czê�ciej wypo¿yczane przez dziewczêta czy ch³op-
ców?
- Zdecydowanie wiêcej czytaj¹ dziewczêta. Ale to dobre pytanie.
Przysz³o mi do g³owy, ¿e mo¿na to przedstawiæ w liczbach. Na
pó³rocze i koniec roku szkolnego przygotowujê zawsze zestawie-
nie dla uczniów, ile przeczytali ksi¹¿ek. W tym roku spróbujê
wyliczyæ, ile ksi¹¿ek przeczyta³y dziewczyny, a ile ch³opcy.
Je�li chodzi o czytelników spoza szko³y, ile lat ma najstarszy
czytelnik?
- Najstarsza czytelniczka ma 85 lat.
Mniej wiêcej ilu czytelników ma nasza biblioteka?

Odesz³a od nas Ewa Romanowicz
12 lutego 2011 roku zmar³a Ewa Romanowicz � dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieprzu, wspó³za³o¿yciel i redak-
tor naczelny �Wie�ci Gminnych�, osoba niezwyk³a w swojej dobro-
ci i skromno�ci.

Przez lata zajmowa³a siê Bibliotek¹ Szkoln¹ i Bibliotek¹
Publiczn¹ na terenie gminy Wieprz. Wzbogaci³a jej zbiory o dzie³a
ambitne, rzec by mo¿na z najwy¿szej pó³ki. W naszej bibliotece
mo¿na dzi� znale�æ nowoczesn¹ prozê �wiatow¹, nowo�ci wyró¿-
niane nagrodami literackimi, almanachy architektury, s³owniki so-
cjologii, przewodniki po miastach Europy i albumy o parkach naro-
dowych �wiata. Jej dobre wyczucie literatury najlepiej podsumo-
wali: przebywaj¹ca w Wieprzu literatka Dorota Mas³owska oraz
poeta i krytyk literacki Kazimierz Malinowski, których zadziwi³a
jako�æ dostêpnych zbiorów. Okaza³o siê bowiem, ¿e ksi¹¿ki, które
le¿a³y na pó³kach w Wieprzu, by³y nie do zdobycia w wielu biblio-
tekach miejskich stolicy.

Solidn¹ pracê Ewy da³o siê równie¿ poznaæ w wydaniach
lokalnej gazety �Wie�ci Gminne�. Ewa, jako jej wspó³pomys³odaw-

ca i wspó³za³o¿yciel od kwietnia 2004r. przez 11 wydañ pe³ni³a
funkcjê redaktora naczelnego.

Wspominaæ j¹ bêdziemy jako osobê bardzo pracowit¹ i
¿yczliw¹. Nigdy nie odmawia³a pomocy i dobrej rady temu, kto siê
do niej zg³asza³. Szczególnie bliskie by³y jej dzieci. Chcia³a rozbu-
dziæ w nich zami³owanie do ksi¹¿ek i czytelnictwa. Stara³a siê, by jej
biblioteka by³a przyjazna i ciekawa. Urz¹dza³a wiêc liczne imprezy
i konkursy z nagrodami, przygotowywa³a wystawy ksi¹¿ek, za-
prasza³a ciekawych go�ci, rozdawa³a materia³y promuj¹ce bibliote-
kê.

Dwa lata temu uczniowie ZSP nr 1 przeprowadzili z ni¹
wywiad, który nigdy nie zosta³ opublikowany, gdy¿ w swojej skrom-
no�ci uwa¿a³a, ¿e zwracanie uwagi na jej osobê jest zbyteczne. Dzi�
jednak warto j¹ wspomnieæ, w³a�nie w tym wywiadzie.
Wszyscy wspó³pracownicy �Wie�ci z Gminy Wieprz� bêd¹ pa-
miêtaæ Ewê jako wspania³¹ osobê, która wokó³ siebie tworzy³a at-
mosferê ciep³a i sympatii.

Seweryn Ga³ysz

Wywiad ze Szkolnym Bibliotekarzem
Pani¹ Ew¹ Romanowicz

- W tym roku z biblioteki publicznej korzysta 795 czytelników.
Z tego, co widzê ksiêgozbiór biblioteki jest bardzo ró¿norodny.
Czy czêsto biblioteka zakupuje nowe ksi¹¿ki?
- Staram siê kupowaæ wszystkie interesuj¹ce nowo�ci. Na przy-
k³ad w zesz³ym roku do biblioteki publicznej zakupiono prawie
590 nowych ksi¹¿ek.
Czy nasza biblioteka stara siê w jaki� sposób promowaæ najcie-
kawsze ksi¹¿ki?
- Tak. Popularyzacja ksi¹¿ek poza wypo¿yczaniem jest bardzo
wa¿nym elementem pracy bibliotekarzy. Odbywa siê poprzez
konkursy, spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne. Asystenci
bibliotekarki w naszej szkole przygotowuj¹ gazetki pod nazw¹
�Ksi¹¿ka tygodnia�. W ten sposób zachêcaj¹ do czytania cieka-
wych ksi¹¿ek.
Czy czytelnicy chêtnie odpowiadaj¹ na ró¿ne sposoby promowa-
nia ksi¹¿ek (np. konkursy)?
- Konkursy s¹ bardzo ciekaw¹ form¹ promowania ksi¹¿ek. Ucznio-
wie chêtnie bior¹ udzia³ i mam nadzieje, ¿e nie tylko z powodu
nagród, które mog¹ zdobyæ.
My�lê, ¿e praca w bibliotece jest ciekawa. Czy Pani te¿ tak uwa-
¿a?
- Lubiê swoj¹ pracê. Mam �wiadomo�æ, jakie bogactwa my�li ludz-
kiej zawieraj¹ te tomy ksi¹¿ek zgromadzone na pó³kach biblio-
tecznych. Cieszy mnie równie¿ to, ¿e wielu s³awnych ludzi w
którym� momencie ¿ycia by³o bibliotekarzami, np. Adam Mickie-
wicz, Czes³aw Mi³osz, Stefan ¯eromski, bracia Grimm, Joachim
Lelewel, Papie¿ Pius XI, Laura Bush, a nawet Iwona Pawlowicz.
Kto� kiedy� ³adnie powiedzia³, ¿e �bibliotekarz jest kelnerem wie-
dzy� i ja siê z tym zgadzam.
Dziêkujê za rozmowê.
Wywiad przeprowadzili: Kamil Pasternak  i Bart³omiej Serwin
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Zbiory biblioteczne Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec roku
2010 wynios³y:
Wieprz - 18 901 woluminów
Frydrychowice - 11 138 woluminów
Giera³towice -  9  624 woluminy
Nidek - 9 149  woluminów
£¹cznie - 48 812 woluminów

Czytelnicy:
W 2010 roku ze wszystkich bibliotek w gminie skorzysta³o 1454
czytelników. Wzglêdem roku 2009 przyby³o kilku nowych czy-
telników, pomimo tendencji zni¿kowych czytelnictwa w Polsce.
Wieprz posiada³ 808 czytelników, Frydrychowice 248 czytelni-
ków, Giera³towice 229 czytelników, Nidek 169 czytelników,

Ksiêgozbiór:
Podstaw¹ funkcjonowania ka¿dej biblioteki jest ksiêgozbiór, dla-
tego wa¿ne jest, aby czytelnicy mieli dostêp do nowo�ci wydaw-
niczych. Biblioteka z roku na rok powiêksza zbiory o nowe pozy-
cje ( miêdzy innymi o propozycje czytelników) z literatury piêk-
nej dla doros³ych i dzieci oraz ksi¹¿ki popularnonaukowe. W 2010
roku zakupiono 735 nowych ksi¹¿ek. Nale¿y podkre�liæ, ¿e bi-
blioteka nadal otrzymuje z Ministerstwa Kultury dotacje na za-
kup ksi¹¿ek.

Popularyzacja czytelnictwa
Wa¿nym zadaniem biblioteki jest popularyzacja literatury dzie-
ciêcej i m³odzie¿owej. W GBP pod has³em �Czytamy dzieciom�,
bibliotekarki czytaj¹ na g³os teksty literatury dzieciêcej. Odby-

Raport z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieprzu
waj¹ siê spotkania, podczas których mali czytelnicy poznaj¹ ba-
�nie ró¿nych narodów Europy oraz fragmenty ksi¹¿ek przygodo-
wych. Uczestnicy spotkañ mog¹ zdobyæ nagrody, odpowiadaj¹c
na pytania dotycz¹ce czytanego tekstu czy bior¹c udzia³ w kon-
kursie plastycznym.

W 2010 roku m³odzi czytelnicy brali udzia³ w konkursie
�Mój przyjaciel Franklin�, który mia³ formê testu z zakresu zna-
jomo�ci bajek oraz czê�æ plastyczn¹. Odby³o siê równie¿ spotka-
nie pt. �Chopin oczami dziecka�, na którym uczestnicy s³uchali
utworów Chopina i czytali ciekawostki na jego temat.
Ponadto w bibliotekach odbywaj¹ siê lekcje biblioteczne, podczas
których uczniowie mog¹ siê dowiedzieæ, jak korzystaæ ze zbiorów
i katalogów, poznaæ dzieje pisma i ksi¹¿ki, obejrzeæ nowo�ci wy-
dawnicze.

Od wrze�nia do grudnia odbywa³y siê cotygodniowe spo-
tkania czytelnicze z uczniami klas 0 � III ZSP nr1 w Wieprzu, na
których czytano dzieciom literaturê dzieciêc¹ kontynuuj¹c akcjê
�Ca³a Polska czyta dzieciom�. Spotkania te cieszy³y siê ogrom-
nym zainteresowaniem ze strony uczniów i z wielkim zapa³em
brali w nich udzia³.

Oprócz popularyzacji czytelnictwa biblioteka prowadzi
dzia³alno�æ informacyjn¹. We wszystkich placówkach jest dostêp
do Internetu.

Poza wymienionymi wy¿ej dzia³aniami biblioteka wydaje
pismo lokalne �Wie�ci z Gminy Wieprz �.W roku 2010 sprzedano
2197 egzemplarzy, co daje �rednio 366 numerów z ka¿dego wyda-
nia.

GBP

 Jemio³a
Jemio³o, paso¿ycie drzewa,
Kochaj¹cym siê,
Bardzo im ciebie potrzeba.

By kochaæ szczerze i serdecznie,
bo pod jemio³¹ kochaæ siê jest bezpiecznie.
Bo pod jemio³¹ gor¹co ca³owaæ siê trzeba.
Bo pod jemio³¹ w mi³o�æ wieczn¹ wierzyæ trzeba.

Jemio³o chocia¿ paso¿ytem jeste�
Jemio³o  to ty wielkim symbolem
nadziei, rado�ci
symbolem wielkiej, gor¹cej mi³o�ci jeste�.

 Kwiat lotosu

Jemio³a
Wielu z nas na co dzieñ w naszej gminie ogl¹da tê niepo-

zorn¹ ro�linê, która z daleka swoim wygl¹dem przypomina kolonie
gniazd gawronich, umieszczonych wysoko w koronach drzew. Do-
piero bli¿sze poznanie tego tworu natury u�wiadamia nam, ¿e to
jaka� ro�lina, zupe³nie inna ni¿ drzewo, na którym wyrasta. Szcze-
gólnie mocno widoczna jest od pó�nej jesieni do pó�nej wiosny,
kiedy drzewa straci³y li�cie, ods³aniaj¹c jej piêkne oblicze. Osoby
zupe³nie przypadkowe i w ró¿nym wieku pytane o jemio³ê znaj¹ j¹
ze stroików �wi¹tecznych lub jako dodatek do palm zdobi¹cych
nabo¿eñstwa Niedzieli Palmowej. Niektóre, zw³aszcza starsze oso-
by uznaj¹ jej obecno�æ w mieszkaniu za talizman przynosz¹cy zdro-
wie i szczê�cie domownikom. Natomiast pytanym m³odym ga³¹zka
jemio³y kojarzy siê z mi³o�ci¹ i poca³unkami.

Mniej wtajemniczeni uwa¿aj¹ jemio³ê za paso¿yta, co nie
jest prawd¹, gdy¿ jej ca³y rok zielony organizm wprawdzie pobiera
z drzewa, na którym wyrasta, wodê i sole mineralne za pomoc¹
wro�niêtych pod korê a tak¿e do drewna ssawek, ale jednocze�nie
prowadz¹c fotosyntezê dostarcza drzewu jej produktów, czyli
mo¿na powiedzieæ, ¿e wspomaga li�cie.

Jemio³a w staro¿ytno�ci uwa¿ana by³a za dar bogów, a co
siê z tym wi¹¿e, przypisywano jej magiczne w³a�ciwo�ci. Nie by³o
wiêkszej �wiêto�ci nad okazy rosn¹ce na dêbach, chocia¿ wtedy
jeszcze nie wiedziano, ¿e jemio³a na tym drzewie nie wystêpuje /
oprócz dêbu czerwonego/, a to, co czczono na dêbach to g¹zewnik
europejski. Niektóre plemiona zbiera³y jemio³ê w dniach przesileñ,
zimowego i wiosennego, a �ciête, �wie¿e jej pêdy leczy³y niemal
wszystkie choroby, zapewnia³y pomy�lno�æ, a stoj¹ce w wazonie
chroni³y przed z³ymi mocami, zapobiega³y po¿arom, sprowadza³y
do domu szczê�cie i bogactwo, spe³nia³y ludzkie marzenia i ¿ycze-
nia, noszone przy sobie zapewniæ mia³y potencjê seksualn¹.

W czasie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i w Nowy Rok ga³¹zki
jemio³y by³y wieszane i s¹ nadal w domach przy suficie lub nad
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drzwiami po to, aby przynie�æ szczê-
�cie w nadchodz¹cym roku. Zwyczaj
ten narodzi³ siê w krajach nordyckich,
a z siedemnastowiecznej Anglii przy-
sz³a moda bezkarnego ca³owania siê
pod jemio³¹ - po ka¿dym poca³unku
mê¿czyzna zrywa³ owoc, a gdy ze-
rwa³ ostatni, wierzono, ¿e otrzyma
dar p³odno�ci.

Ro�lina ta nale¿y do egzo-
tycznej rodziny sanda³owcowatych.
Kwitnie od lutego do kwietnia, kwia-
ty s¹ owadopylne i wydzielaj¹ bar-
dzo du¿o nektaru, który zwabia psz-
czo³y nawet jeszcze przed rozwiniê-
ciem. Owoce ró¿ni¹ce siê w zale¿no-
�ci od gatunku, maj¹ galaretowat¹,
lepk¹ /nazwa ³aciñska jemio³y �vi-
scum� oznacza lep/, bia³¹ lub ¿ó³t¹
otoczkê, która po ich dojrzeniu z
³atwo�ci¹ przylepia siê do ga³¹zek
drzew, najczê�ciej topoli, lipy, jab³oni, wy-
twarzaj¹c ssawki wnikaj¹ce w g³¹b pod³o¿a
i daj¹ce pocz¹tek nowej ro�linie. Oprócz je-
mio³y typowej, pospolitej mo¿na spotkaæ
tak¿e jemio³ê rozpierzch³¹, która za pod³o-
¿e wybiera sobie sosny [rzadziej modrzew
lub �wierk], jemio³ê jod³ow¹ - bardzo rzadk¹-
wystêpuj¹c¹ na jodle.

Do rozsiewania jemio³y w du¿ym
stopniu przyczyniaj¹ siê drobne ptaki, sku-
bi¹c galaretowate os³onki oraz wiêksze w
rodzaju paszkotów i jemio³uszek. Co cieka-
we, jemio³uszka uwielbiaj¹ca bia³e kulki

owoców jemio³y ma bardzo szybki cykl tra-
wienny [7-10 min.] i nasionko w tym czasie
nie zd¹¿y byæ strawione, dziêki temu zo-
staje wydalone w stanie nienaruszonym i
rozpoczyna w ten sposób nowy etap swo-
jego ¿ycia. Poniewa¿ jemio³uszki lataj¹ za-
zwyczaj du¿ymi stadami i ich wypró¿nia-
nie po kilkuminutowym postoju na wierz-
cho³ku drzewa odbywa siê jakby na komen-
dê, nie radzi³bym nikomu w tym momencie
staæ pod drzewem lub pozostawiæ tam sa-
mochód, bo zaistnia³a sytuacja mo¿e nas

przeraziæ.
Ze wzglêdu na to, ¿e ziele jemio³y

zawiera wiele cennych sk³adników
przydatnych w medycynie jest cen-
nym surowcem, z którego przemys³
farmaceutyczny wytwarza m.in.
�Cardiosan�, �Neocardin�, �Sklero-
san�.
W naszej gminie jemio³y jest sporo.

Najpiêkniej obsypanymi drzewami
s¹ topole w Nidku, w okolicy ko-
�cio³a. Drzewa wokó³ prywatnej po-
sesji oddalonej nieco od drogi z Wie-
prza do Nidku a¿ uginaj¹ siê pod ciê-
¿arem zielska, podobnie topole w
Wieprzu naprzeciwko Urzêdu Gmi-
ny. We Frydrychowicach jemio³a
upatrzy³a sobie dorodne lipy rosn¹-
ce wokó³ kapliczki, a sporadycznie
pojedyncze ro�liny spotyka siê w
ca³ej gminie na jab³oniach. Bardzo

piêkny okaz starej jab³oni, której koronê
tworzy praktycznie sama jemio³a znajduje
siê na podwórku posesji, za mostem, w kie-
runku od O�rodka Zdrowia w stronê Wado-
wic.

Jak na tak¹ ma³¹ ro�linê, krzak je-
mio³y ¿yje dosyæ d³ugo, od 30 do 40 lat i
my�lê, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby-
�my pozwolili tym ro�linom spokojnie we-
getowaæ, a one tworz¹c spektakle z piêkny-
mi jemio³uszkami dostarcz¹ nam wielu este-
tycznych prze¿yæ.

      Ryszard Fra�

Chcia³em ju¿ zamkn¹æ dzieñ...

Chcia³em ju¿ zamkn¹æ dzieñ na klucz,
Jak doczytan¹ ksiêgê.
Owin¹æ siê czarn¹ cisz¹,
I zasn¹æ na potêgê.

A tu za oknem w�ciek³a zorza,
Budz¹ca rado�æ i przestrach,
Rozb³ys³a niczym po¿ar
Wybuch³a jak orkiestra.

Oto dzieñ nowy i �wiat nowy
Tysi¹cem dziwów gra mi.
Zerwa³em siê na równe nogi
Przed wysokimi stan¹³em schodami.

                             Leopold Staff

KONIEC
SMUTNEGO

DZIECIÑSTWA
 Tak, przed takimi wysokimi scho-

dami stanê³a rodzina zastêpcza cztery lata
temu, kiedy w progach ich prawdziwego
domu, domu,  który jak siê przekona³em
ma duszê, zjawi³y siê opuszczone dzieci.
Wspinaczka po tych schodach by³a bar-
dzo trudna, poszczególne stopnie wyda-
wa³y siê nieraz nie do pokonania, tym bar-

dziej, ¿e ci¹¿y³ jeszcze mocno na dzieciach
ciê¿ki baga¿ przesz³o�ci, który jak g³êboko
wbita drzazga trudny by³ do usuniêcia i
uwiera³ przy ka¿dej sposobno�ci.

Ca³y czas brzmi mi w uszach py-
tanie zatroskanego, nerwowo �ciskaj¹cego
zabawkê w ma³ych d³oniach, ch³opca:
-Przyjdzie pan do nas jeszcze?
Oczywi�cie, obieca³em, ¿e przyjdê i dziêki
uprzejmo�ci przybranych rodziców, wspa-
nia³ych ludzi, mogê t¹ obietnicê spe³niæ.

Biegnie ju¿ czwarty, szczê�liwy
rok pobytu dzieci w tej rodzinie, która sta-
ra siê im stworzyæ prawdziwy dom. Oczy-
wi�cie, nie odbywa siê to bez problemów,
ale wszystkie s¹ pozytywnie rozwi¹zy-
wane, dzieci powoli odrabiaj¹ zaleg³o�ci -
nie tylko w nauce, dziêki bardzo du¿ej pra-
cowito�ci, ale i w relacjach miêdzyludzkich.
Nie nale¿y zapominaæ, ¿e dzieci s¹ jak pu-
ste naczynia, gotowe na przyjmowanie
wszystkiego, co je mo¿e wype³niæ, a
wszystko zale¿y od rodziców, domu ro-
dzinnego, �rodowiska. Najlepiej, aby wpa-
d³o tam jak najwiêcej zasad, trzymaj¹cych
w ryzach klepki naszej zmiennej woli.
-Jak uk³ada siê wspó³praca z w³adzami
gminy czy starostwa? - pytam rodziców.
-Bardzo dobrze. Szczególnie, korzystaj¹c z
okazji, chcieli�my bardzo gor¹co podziê-
kowaæ naszej pani wójt za okazywan¹ na
ka¿dym kroku pomoc i serce. Jest to na-
prawdê buduj¹ce i dodaje skrzyde³ - mówi¹
rodzice. Dobrze uk³ada siê tak¿e wspó³-

praca ze starostwem - wiadomo, ¿e przepi-
sy i procedury s¹ w ca³ym kraju jednako-
we, ale ludzie, którzy je interpretuj¹ s¹ ró¿-
ni i mamy szczê�cie, ¿e trafili�my akurat i w
naszej gminie, i w starostwie na tych z ser-
cem i dusz¹.
Bardzo niecierpliwie dzieci czekaj¹ na ko-
lejne wakacje, gdy¿ wiedz¹, ¿e jak co roku
bêd¹ mog³y zwiedziæ jaki� nowy, ciekawy
kawa³ek Polski. Bardzo lubi¹ góry, tak¿e te
najbli¿sze, nasze Beskidy i nigdy nie trze-
ba ich d³ugo namawiaæ do jakiejkolwiek so-
botnio-niedzielnej wycieczki.
Cieszê siê wraz z rodzicami, ¿e uda³o im siê
stworzyæ przytulny dom, ³añcuch o solid-
nych ogniwach, które miejmy nadziejê nie
pêkn¹, hartowane w codziennym trudzie
wychowywania.

Wa¿ne jest, aby w naszym codzien-
nym ¿yciu drzwi do naszego serca nie roz-
stawa³y siê z zawiasami, aby w ka¿dej chwi-
li, w obliczu krzywdy ludzkiej, a szczegól-
nie tych najm³odszych cz³onków spo³ecz-
no�ci, by³y w stanie siê otworzyæ i daæ od-
czuæ tym pokrzywdzonym przez los isto-
tom, ¿e jeste�my z nimi.

Koñcz¹c pos³u¿ê siê cytatem Z.
Kaczkowskiego, który mówi: �Mi³o�æ jest
to kamieñ drogi, nieoceniony, ale bez ¿ad-
nej barwy i bez ¿adnego przymiotu i nabie-
ra on tego obojga dopiero od tego, który go
sobie przyw³aszczy i w³o¿y w swe serce�.

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

FLORYDA  w Giera³towicach

HONGKONG

2 marca 2011 roku w Wiejskim Domu Kultury w Giera³towicach odby³o siê spotkanie Klubu Kulinarnego Podró¿nika pt;
FLORYDA.

 Floryda, jeden ze po³udniowych stanów Ameryki jest miejsce niezwyk³ym, pe³nym wielu atrakcji.  Obok Przyl¹dka Canaveral
z promami kosmicznymi znajduj¹ siê bagna pe³ne aligatorów. Z kolei Disney Word z myszk¹ Miki przyci¹ga uwagê przede wszystkim
najm³odszych, podczas gdy starsi odwiedzaj¹ EPCOT � centrum nowoczesnych technologii, gdzie przysz³o�æ jest ju¿ tera�niejszo�ci¹.
Jest i Key West � karaibskie bia³e pla¿e z palmami a obok dom Hemingwaya. W Miami Beach s¹ za to huczne imprezy i szybkie
samochody. S³owem na Florydzie ka¿dy mo¿e znale�æ sobie swoje miejsce, gdzie bêdzie czu³ siê dobrze.
Pyszne hamburgery przygotowane i dostarczone przez firmê MARWEX z Andrychowa stanowi³y menu spotkania i symbol Ameryki.
Nagrodami w mini-quizie geograficzno � historycznym by³y monety - æwieræ dolarówki oraz pociête w paski banknoty dolarowe ze
skarbca stanowego.

GOK

         W minionym miesi¹cu, 23 lutego mieli�my okazjê go�ciæ w WDK Giera³towiczki po raz kolejny Klub Kulinarnego Podró¿nika.
Tym razem uczestnicy spotkania mogli �odbyæ� dalek¹ podró¿ do Hongkongu.
         Hongkong le¿y w granicach Chin, do których zosta³ przy³¹czony w 1997 roku po opuszczeniu go przez Brytyjczyków.
        W Hongkongu, gdzie smok jest symbolem szczê�cia a �winia dobrobytu, s³ychaæ gwar ulic przez ca³¹ dobê. ¯ycie mieszkañców
koncentruje siê w licznych parkach. S¹ one pe³ne zieleni, a przycinane artystycznie drzewa i krzewy tworz¹ wspania³¹ mozaikê ró¿nych
figur. Jest czysto i bezpiecznie. Zat³oczone targi pe³ne s¹ straganów z egzotyczn¹ ¿ywno�ci¹. Mieszkañcy s¹ na ogó³ bardzo ¿yczliwi
i lubi¹ siê fotografowaæ.
         Wielk¹ atrakcj¹ Hongkongu jest �laser show� (o�wietlone miasto), które odbywa siê co wieczór. Wtedy mieszkañcy i tury�ci mog¹
nasyciæ siê widokiem kolorowych �wiate³ o�wietlaj¹cych miasto.
         Po prelekcji nast¹pi³a degustacja przygotowanej potrawy, której podstawowym sk³adnikiem by³ makaron ry¿owy.
          Na zakoñczenie spotkania odby³ siê mini quiz, podczas którego uczestnicy mogli wygraæ monety, banknoty oraz bambusowy flet.

                                                                                                                                                          M.N.
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4 LATA KKP
Ju¿ cztery lata Klub Kulinarnego Podró¿nika prowa-

dzi comiesiêczne spotkania o podró¿ach po ca³ym �wiecie.
Prelegenci w ci¹gu 50 spotkañ zabierali mieszkañców Wie-
prza i okolic do najniezwyklejszych miejsc na planecie.
Wspólnie ogl¹dali�my d¿ungle Azji, pustynie Afryki, zabyt-
ki Europy i nowoczesne miasta Ameryki. Wszystkie spotka-
nia, dziêki niezwyk³ym prelegentom, nauczy³y uczestników
czego� nowego o �wiecie.
Tak¿e kulinarnie starano siê przybli¿yæ odleg³e miejsca. Nie-
zwyk³e potrawy ukaza³y ró¿norodno�æ kulinarn¹ �wiata. Wie-
le przepisów (do �ci¹gniêcia ze strony: kkp.wieprz.eu ) sta³o siê podstaw¹ naszych ulubionych dañ.
Na jubileusz w KKP zaserwowano pyszne ciasta o egzotycznych nazwach: �Piasek pustyni� i �Ananasek�. Ciasta wykona³a Piekarnia
Senderów, która posiada swój sklep w so³ectwie Wieprz.
�wieczki z tortu zdmuchiwali wszyscy prelegenci obecni w tym dniu na spotkaniu klubu, w sumie 7 osób.
Bank Spó³dzielczy w Andrychowie pozosta³ sponsorem KKP i dziêki temu co miesi¹c mamy mo¿liwo�æ spróbowania czego� nowego
i smacznego z ka¿dego zak¹tka ziemi.

W roku 2010 klub odwiedzi³o ponad 500 osób i zorganizowano wycieczkê zagraniczn¹. W bie¿¹cym roku postaramy siê, by nasze
spotkania i wycieczki by³y równie atrakcyjne. KKP

CZAD

UGANDA
Spotkanie poprowadzi³ znany klubowiczom z eksploracji Afry-

ki podró¿nik - Staszek Kotlarczyk.
Na spotkaniu obejrzeæ mo¿na by³o mro¿¹ce krew w ¿y³ach filmy z
raftingu po górskiej rzece, gdzie przed wypraw¹ podpisaæ nale¿y do-
kumenty zwalniaj¹ce z odpowiedzialno�ci organizatorów sp³ywu za
�mieræ lub trwa³e kalectwo uczestników. W bia³ej kipieli ludzie zabez-

pieczeni he³mami, ochraniaczami i ka-
mizelkami ratunkowymi, wypadali z
pontonów i a nawet ranili siê. Wypra-
wa dostarczy³a masê adrenaliny widzom, którzy nie zanurzyli nawet nogi w niebezpiecznej rzece.
Us³yszeli�my tak¿e o jednym z ostatnich parków narodowych, gdzie ¿yj¹ goryle górskie. O trudzie
poruszania siê w mokrym, tropikalnie dusznym klimacie i o piêknych olbrzymich zwierzêtach, które s¹
zabijane przez k³usowników i mo¿liwe, ¿e za kilka lat znikn¹ z powierzchni ziemi.
By³a te¿ historia o dziwacznej Bo¿ej Armii Oporu za³o¿onej przez przypuszczalnie chorego umys³owo
Ugandyjczyka, który za pomoc¹ zdeprawowanych dzieci dokonuje strasznych zbrodni. Podczas spotka-
nia serwowano gulasz bunyoro, szpinak simsim i soczewicê na ostro. W spotkaniu uczestniczy³o 56 osób.

KKP

11 lutego 2011 roku w Wieprzu odby³o siê jubileuszowe spo-
tkanie Klubu Kulinarnego Podró¿nika pt. ,,Czad�. Pañstwo to jest 4
razy wiêksze od Polski. Mieszka tam ok. 9 mln. ludzi. Jest to biedny
a zarazem niebezpieczny kraj. W³adze w tym pañstwie od d³u¿szego
czasu sprawuje prezydent Idriss Déby, dziêki niemu panuje tam po-
kój.
 Czad prowadzi³ wojny z Libi¹ i Sudanem, a tak¿e boryka³ siê z wojn¹

domow¹. Pozosta³o�ci po woj-
nach widaæ wszêdzie, s¹ to du¿e
ilo�ci spalonych czo³gów. Stolic¹ tego kraju jest miasto Nd¿amena, które znajduje siê na granicy z
Kamerunem. G³ównym posi³kiem mieszkañców Czadu jest jedzony przez 6 dni w tygodniu ry¿.
Siódmego dnia w ich menu pojawia siê kura. Prelegent Arkadiusz Milcarz, który odwiedzi³ nas ju¿
kolejny raz, w trakcie swej trzymiesiêcznej podró¿y przejecha³ przez ca³y kraj od Nd¿ameny do
granicy z Libi¹. Pokona³ ok. 3 tys. km. By³a to podró¿ ciê¿arówk¹, która odbywa³a siê przy
prêdko�ci 20 kilometrów na godzinê. Ciê¿arówka by³a prze³adowana lud�mi, którzy przed upa-
³em i py³em Sahary kryli siê pod plandekami brezentu. Gdy Arkadiusz dojecha³ do ostatniego
miasta na pustyni, zosta³ zamkniêty do wiêzienia na tydzieñ. Temperatura w areszcie dochodzi³a
do 50 C w dzieñ, któr¹ musia³ przetrwaæ wraz z  uwiêzionymi Murzynami. Arkadiusz powróci³
z Czadu i dziêki temu mogli�my zobaczyæ na zdjêciach i us³yszeæ historie, jak naprawdê ¿yje
�rodkowa Afryka i jak siê po niej podró¿uje.          Konrad Krupnik
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Klub Podró¿nika w WDK Nidek
16 marca 2011 w Wiejskim Domu Kultury mia³o miejsce

spotkanie Klubu Podró¿nika. Uczestnicy spotkania mogli zapo-
znaæ siê z histori¹ Erytrei, egzotycznego kraju, gdzie obok piêkna
przyrody mo¿na zobaczyæ zniszczone czo³gi i ubogich mieszkañ-
ców mieszkaj¹cych na pustyni.
W trakcie prezentacji uczestnicy mieli mo¿liwo�æ spróbowania

kawy z kardamonem - lokalnego przysmaku z tamtego rejonu
�wiata. Na zakoñczenie spotkania mo¿na by³o wygraæ monety i
banknoty z Erytrei.

WDK N

Spotkania w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Wieprzu s¹
za ka¿dym razem wielk¹ przygod¹ dla najm³odszych podró¿ni-
ków. W ma³ych g³ówkach 4 i 5 latków jest ca³kiem sporo wiado-
mo�ci na tematy z zakresu geografii, historii, a spotkania dodatko-
wo wzbogacaj¹ wiedzê przedszkolaków.
Spotkanie tym razem dotyczy³o Chin, kraju magicznego, gdzie
wszystko je siê pa³eczkami, pe³nego smoków, s³yn¹cego z dziw-
nego pisma.
Mieszanka kultury chiñskiej i wp³ywów zachodu zaowocowa³a
powstaniem kosmopolitycznych metropolii, gdzie drapacze chmur
stykaj¹ siê ze starymi �wi¹tyniami buddyjskimi.
Chiny obecnie s¹ �wiatowym centrum handlu, mo¿na tam kupiæ
dos³ownie wszystko.
Jest to tak¿e miejsce, gdzie mo¿na zje�æ dos³ownie wszystko.
Przedszkolaków najbardziej zaskoczy³y lokalne zak¹ski w posta-
ci ropuch i olbrzymich �limaków.
Najbardziej znanymi Chiñczykami pozostaj¹ aktorzy: Bruce Lee
i Jackie Chan.
Na zakoñczenie uczestnicz¹cy w spotkaniu za prawid³owe odpo-
wiedzi z zakresu geografii i historii wygrali egzotyczne monety.

GOK

Podró¿e z przedszkolem w Wieprzu

Egipt to kraj, który stanowi jedn¹ z kolebek cywiliza-
cji. Piramidy powstawa³y tam, kiedy tereny Polski by³y po-
ro�niête dziewicz¹ puszcz¹, a o S³owianach jeszcze nikt nie
s³ysza³ przez nastêpne 3000 lat. Wielka cywilizacja powsta³a
dziêki Nilowi i do dzisiaj sprawia olbrzymie wra¿enie na
wszystkich odwiedzaj¹cych ten kraj.
Uczestnicy warsztatów zapoznali siê tak¿e z warunkami na-
turalnymi Egiptu dwoma najbardziej charakterystycznymi
wyobra¿eniami tego kraju jest pustynia i rafa koralowa. Pierw-
sza pokonywana przez wielb³¹dy, druga zamieszka³a przez

EGIPT
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tysi¹ce bajecznie kolorowych ryb.
Na zakoñczenie spotkania w�ród najpilniejszych s³uchaczy, któ-
rzy odpowiedzieli na zagadki rozlosowano zagraniczne monety.

FLORYDA
15 marca 2011 roku, cykliczne spotkanie podró¿nicze tym razem
zabra³o uczestników spotkañ w �DS na odleg³¹ Florydê.
Uczestnicy spotkania zapoznali siê z histori¹ tego stanu i z jego
licznymi atrakcjami; bagnami Everglades zamieszka³ymi przez ali-
gatory, Przyl¹dkiem Canaveral z rakietami kosmicznymi, Disney-
World z myszk¹ Miki i studiami filmowymi. Na zakoñczenie roz-
losowano nagrody dla uczestników spotkania.

GOK

Jedni mówi¹: �Po co w
tym dniu kwiaty�, inni �Dzieñ
jaki� ze starego systemu�, a u
nas po prostu 7 marca, jak

Kobieta, jaka jest nie wie nikt�

zreszt¹ co roku, sala zape³ni³a
siê paniami - na zaproszenie
Ko³a Gospodyñ Wiejskich i
Domu Kultury we Frydrycho-

wicach, by
�wiêtowaæ
Dzieñ Ko-
biet.
Co roku to
s p o t k a n i e
jest równie¿
s p r a w o z -
dawczym, a
tym razem i
w y b o r -
czym. Nie-
stety, w
grudniu na-
sze Ko³o Gospodyñ Wiejskich
po¿egna³o przewodnicz¹c¹ -
pani¹ Danutê Rokowsk¹, która
niestrudzenie od lat sta³a na
jego czele. W niezwyk³y spo-
sób potrafi³a jednaæ, dzia³aæ i
zawsze darzyæ cz³onkinie czy
te¿ zapraszanych go�ci swym
ciep³ym s³owem. Przyszed³
czas na zastêpstwo i jednog³o-
�nie now¹ przewodnicz¹c¹
KGW zosta³a pani Genowefa
Hereda, zastêpc¹ za� pani Te-
resa Ogieg³o, funkcjê skarbnika
nadal bêdzie pe³niæ pani Danu-
ta Michalczyk, a sekretarza -
pani Anna Szatan. Zebranie
przebieg³o przy poczêstunku i

rozmowach.
Kolejnym spotkaniem, ale tym
razem bardziej roboczym by³
kurs gotowania dla cz³onkiñ
Ko³a. Mia³ on miejsce 17 marca
i jak zawsze prowadzi³a go pani
Jadzia Sopicka. Nieocenione
wskazówki i trochê pracy, a na
sto³ach pojawi³y siê smaczne
sa³atki, surówki, ciasta i miêsa.
A potem? Tylko oblizywanie
palców i okrzyki �Jakie to
pyszne!�.
Wiosna �smakowicie� zaczêta
na pewno zago�ci na talerzach
gospodyñ w ich domach.

 Agnieszka
Jakubowska
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          Dzieñ 23 stycznia 2011 - piêkna, zimowa aura na zewn¹trz
a w budynku jak przy wigilijnym stole - wszyscy razem zas³ucha-
ni, zadumani nad piêknem i ciep³em kolêdy. Sala Wiejskiego Domu
Kultury we Frydrychowicach wype³niona po brzegi s³uchaczami
a scena artystami.
Na pocz¹tku pan Andrzej Sopicki - jak na prawdziwego gospoda-
rza so³ectwa przysta³o - powita³ zgromadzonych w sali wszyst-
kich mieszkañców, którzy przybyli na koncert, zaproszonych
go�ci, w�ród nich trzydziestu pensjonariuszy Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Bobrku, gdzie przed trzema laty trafi³ nasz mieszkaniec
- Ludwik Buda.

Wystêp sceniczny rozpoczê³a schola �Niezapominajki� z
siostr¹ Agat¹. Zespó³ ten powsta³ przed piêcioma laty. Grupa
liczy dwadzie�cia piêæ dziewczynek, a by³ czas, ¿e �piewali te¿
ch³opcy. Schola czêsto �piewa z �Dziewi¹t¹ Gam¹� jak na nie-
dzielnym koncercie. Piêkna pastora³ka �Greccio� w wykonaniu
scholi jak i kolêdy �Jezusa narodzonego�, �Pastuszek bosy� za-
�piewane przez dzieci brzmia³y niezwykle.
        Zaraz po scholi czteroletnia Martynka Balon wykona³a utwór
�Gdy siê Chrystus rodzi�. Urzek³a wszystkim sw¹ odwag¹ i piêk-
nym g³osem.
     Nie zabrak³o na koncercie �Chóru Frydrychowice�. Wierszo-
wan¹ historiê jego dzia³alno�ci przedstawiono w wierszu autor-
stwa pana Tadeusza Sopickiego:

Krótka historia
Wierszem pisana
Jest po�wiecona
Dzi� dla Adama.
 
Adama Deca -
Barda Wadowic,
Od latek wielu
Te¿ Frydrychowic.
 
By³y do¿ynki
I trzeba by³o
Chórem za�piewaæ
Jak w wiosce by³o.
 
Przy tej okazji
Dyrektor GOK-u
Szybko dorówna³
Czasowi kroku.
 
Z Panem Adamem
Sprawê za³atwi³
I chór za�piewa³-
Nikt siê nie martwi³.
 
A do�wiadczenie
I w³asna twórczo�æ
By³a zapa³em
Chóru na przysz³o�æ.
 
I tak powoli
Nas doceniali,
Nowe zadania
Nam wyznaczali.
 
 Pan Adam pisa³
Nowe utwory,
My�my do �piewu
Byli gotowi.
  

I tak powoli
Z tymi pie�niami
Na podbój �wiata
My�my siê wybrali.
 
Wystêpy w gminie
I za granic¹�
O naszym chórze
Któ¿ to nie s³ysza³.
 
I na Karmelu,
I w Bazylice
Chór nasz rozs³awia³
Frydrychowice.
  
W naszym ko�ciele
Te¿ siê modlimy
I Boga stwórcê
�piewem chwalimy.

¯ycie p³ynê³o,
Czas siê zatrzyma³,
O zmianie rytmu
Nikt nie wspomina³.
 
 Przysz³a choroba
Na dyrygenta,
Planów na przysz³o�æ
Nikt nie pamiêta.
 
Co z panem Decem?-
Wszyscy pytali,
Nad Chórem chmury
Widaæ w oddali.
 
Byli�my z Tob¹
W Twojej chorobie,
Byli�my z Tob¹
Przy Twoim grobie.
 

I tak my�limy
Panie Adamie-
Ty nam w pamiêci
Zawsze zostaniesz.
 
My Twoje pie�ni
�piewaæ bêdziemy,
Dopóki bêdziem
Chodziæ po ziemi.
 
Tak siê z³o¿y³o,
¯e pani Basia
Pisa³a pracê
�Twórczo�æ Adasia�
 
Takie jest ¿ycie,
To przemijanie,
Chór nasz dyrygent
Now¹ dostanie. 

Bogusia Kowalczyk,
Gdy studiowa³a
O panu Decu
Pracê pisa³a.
 
Dzisiaj jest z nami,
Chór poprowadzi,
Z tego powodu
Jeste�my radzi.
 
¯yczymy wszystkim
Tutaj obecnym,
Aby w tym roku
Ka¿dy by³ lepszy.

Wspomnień kilka −
„Kolęda płynie z wysokości i uczy miłości”
III Koncert Kolęd i Pastorałek

By³ to pierwszy wystêp po �mierci dyrygenta chóru pana
Adama Deca. Dorobek artystyczny, który pan Adam pozostawi³
jest ogromny. Przez sze�æ lat opiekowa³ siê Chórem Frydrycho-
wice - pisa³ utwory, komponowa³ i s³awi³ s³owem Frydrychowice.
Wspomniano te¿ o niezwyk³ej osobie - pani Danucie Rokowskiej,
która by³a jedn¹ z inicjatorek powstania tego choru i jego cz³onki-
ni¹. Zawsze roztacza³a wokó³ siebie dobro Wszystkich potrafi³a
jednaæ s³owem i przyk³adem swej pracy.
            Chór od niedawna ma nowego instruktora - pani¹ mgr Bo-
gumi³ê Kowalczyk, któr¹ serdecznie wszyscy powitali. W ostat-
nim czasie odszed³ równie¿ ojciec pani Bogusi. Wszystkich zmar-
³ych uczczono minut¹ ciszy. Chór wykona³ utwory �Id¹, id¹ mo-
narchowie�, �Przybie¿eli do Betlejem�, �Anieli w niebie�, �Naro-
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dzi³ siê Jezus� i piêkn¹ pie�ñ o papie¿u �Pamiêci Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II�. Debiut sceniczny z nowym dyrygentem spotka³
siê z gromkimi brawami.
Pomimo pó�nej pory nie zabrak³o równie¿ naszych przedszkola-
ków. Maluchy piêknie przekaza³y wszystkim na sali ¿yczenia,
równie¿ odwa¿y³y siê wykonaæ kolêdê �W stajence dzi� zamiesz-
ka³ król�, któr¹ za�piewa³y piêknie wraz ze swymi paniami.
Najm³odszym - pod wzglêdem sta¿u - wystêpuj¹cym zespo³em
by³ �Akord�, który zosta³ za³o¿ony w Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym jesieni¹. Opiekunem tego zespo³u gitarowego jest pani
Edyta Wi�niewska. To w³a�nie na koncercie mieli swój debiut sce-
niczny. Wykonali �Lulaj¿e Jezuniu�, �Pójd�my wszyscy do sta-
jenki�, �Z³ota Jerozolima�.
        Na scenie nie zabrak³o poezji, a jak powiedzia³ Miko³aj Go-
gol �Poezjê tworzy siê nie umys³em, ale sercem�. Dziewczynki,
które recytowa³y wiersze aktywnie dzia³aj¹ w wolontariacie, któ-
rego opiekunk¹ jest pani Maria ¯ak, prowadzonym w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym we Frydrychowicach.

Kolejnym zespo³em, który pojawi³ siê na scenie by³ ze-
spó³ muzyczny �Septyma�, który zosta³ za³o¿ony we wrze�niu
2009 roku. Jego cz³onkowie to dzieci, których pocz¹tek drogi
muzycznej mia³ miejsce w Parafialnym Centrum M³odzie¿y im.
�w. Franciszka we Frydrychowicach. I po raz kolejny pop³ynê³y
kolêdy, a us³yszeli�my  �W�ród nocnej ciszy�, �Za�piewajmy
kolêdê Jezusowi�, �Skrzypi wóz�.
Niespodziank¹ wieczoru sta³a siê nagrana p³yta z piêknymi kolê-
dami zespo³u �Dziewi¹ta Gama�. Zespó³ ten powsta³ w 2008
roku. Sk³ad zmienia³ siê wielokrotnie, a obecnie liczy sze�æ osób.
Us³yszeæ go mo¿na ze schol¹ w naszym parafialnym ko�ciele, jak
równie¿ na konkursach, czêsto koncertuj¹ na �lubach. Dziewczêta
za�piewa³y utwory �Triumfy�, �Gdy �liczna Panna�,�Uciekali,
uciekali�. Ich wystêp spotka³ siê z gromkimi owacjami i sprzeda-
nymi p³ytami.

Zespo³y m³odzie¿owe, które mieli�my okazjê us³yszeæ,
dzia³aj¹ w Parafialnym Centrum M³odzie¿y im. �w. Franciszka
we Frydrychowicach. To w³a�nie kaplica sta³a siê miejscem popo-
³udniowych spotkañ m³odzie¿y. To tam panowie: Marian Kolasa,
Daniel Nicieja, S³awomir Kowalczyk niestrudzenie szlifuj¹ talen-
ty muzyczne i je rozwijaj¹. Nie by³oby tego miejsca bez naszego
proboszcza ks. Józefa Gwiazdonia, zaanga¿owania ks. Francisz-
ka Walkosza, pana Krzysztofa Szczura i innych, którzy tam dzia-
³aj¹. Odpowiednio podana d³oñ m³odzie¿y, przyczyni³a siê do
odkrycia talentów muzycznych w�ród dzieci i m³odzie¿y z Fry-
drychowic, czego dowiod³y ich wystêpy.
Wszystko, co dobre szybko przemija, tak te¿ by³o z naszym
koncertem. Na zakoñczenie wrêczono drobne upominki go�ciom z
Domu Pomocy Spo³ecznej w Bobrku.

Zwieñczeniem sta³ siê wystêp zespo³u �Wataha� z Pod-
wilka -poprzedniej parafii naszego wikarego. Zaprosi³ ich ksi¹dz
Franciszek, by u�wietnili nasz koncert.
Zespó³ �Wataha� powsta³ w 2009 z roz³amu zespo³u �La Bamba�.
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Muzyka, jak mówi¹ jest dla nich pasj¹, ich hobby codziennym i
prac¹ w weekendy. Wk³adaj¹ w to, co robi¹, wiele serca. Taki te¿
by³ ich wystêp. Na koniec zabrzmia³a piêkna kolêda �W�ród noc-
nej ciszy� za�piewana wspólnie z zespo³em �Wataha� przez ca³¹
salê.
       Koncert przemin¹³, ale pozostawi³ �lad rado�ci, który - miej-
my nadziejê - pozostanie w nas wszystkich ca³y rok. Dziêkujemy
wszystkim mieszkañcom, którzy wziêli w nim udzia³ - przyby-
³ym go�ciom i mieszkañcom Domu Pomocy Spo³ecznej w Bobr-
ku; naszym kochanym przedszkolakom za s³owa p³yn¹ce z ich
ma³ych serduszek; ich paniom, które przygotowa³y dla wszyst-
kich piêkne ¿yczenia; rodzicom, którzy przywie�li te dzieci.
Wszystkim zespo³om, które go�ci³y na scenie, za ich odwagê i

w³o¿on¹ pracê w przygotowany repertuar. Dziewczynkom z
wolontariatu wraz z pani¹ dyrektor ZSP pani¹ Stanis³aw¹ Lukaj i
pani¹ Mari¹ ¯ak. Organizatorom - szczególnie ks. Franciszkowi,
siostrze Agacie, panu Krzysztofowi Szczurowi. Podziêkowania
nale¿¹ siê równie¿ rodzicom za upieczone i podarowane ciasto i
paniom - Barbarze Sopickiej i Urszuli Bies za wszelk¹ pomoc.
Dziêkujemy wszystkim, którzy nie zostali wymienieni, a pomo-
gli.
    Trzeci KONCERT KOLÊD I PASTORA£EK udowodni³, ¿e
�Kolêda p³ynie z wysoko�ci i uczy mi³o�ci� jak w ha�le przewod-
nim. Od nas samych zatem zale¿y, ile z niego w nas pozostanie i
na jak d³ugo.

Agnieszka Jakubowska

Ferie zimowe nawet bez �niegu mog¹ byæ udane i ciekawe.
Przekonali siê o tym uczniowie klas m³odszych, którzy uczestni-
czyli   w �Warsztatach pieczenia chleba� w Izbie Regionalnej w
Andrychowie. Pod okiem pani Marii Skrzypiec dzieci uczy³y siê
rozró¿niaæ podstawowe gatunki zbó¿, poznawa³y narzêdzia i
przedmioty s³u¿¹ce wypiekowi chleba. �ledzi³y d³ug¹ drogê, jak¹
musi przej�æ  ma³e ziarenko , aby zmieniæ  siê w piêknie pachn¹cy
bochenek chleba. Najbardziej atrakcyjny okaza³ siê moment, kie-
dy mogli zamieniæ siê w piekarza  i samodzielnie przygotowaæ
w³asne wypieki. Udzia³ w warsztatach zorganizowa³y wycho-
wawczynie klas III pani Maria Krok i pani Joanna Kobielus.

ZSP 1

W A R S Z T A T Y
PIECZENIA CHLEBA Taniec wed³ug definicji �to zespó³ zjawisk ruchowych, sko-

ordynowanych z muzyk¹�. Jak to okre�li³ bardziej poetycko Paulo
Coelho: �Tylko w tañcu cz³owiek mo¿e sobie pozwoliæ na luksus
bycia sob¹�.

W dzisiejszych czasach taniec utraci³ sporo ze swojej po-
pularno�ci na rzecz stacjonarnego spêdzania wolnego czasu. Dla-
tego te¿, by przypomnieæ tê piêkn¹ ekspresjê cz³owieka, w Gmin-
nym O�rodku Kultury, jak i Wiejskim Domu Kultury w Nidku
zorganizowano kurs tañca towarzyskiego dla gimnazjalistów. Za-
interesowanie m³odzie¿y by³o ogromne. W Wieprzu i w Nidku
powsta³y cztery grupy licz¹ce razem ponad 120 osób.
M³odzi i sympatyczni instruktorzy - Magdalena Wróbel i Marcin
Osowski rozpoczêli naukê tañca.   Ju¿ po kilku zajêciach m³odzie¿
w parach zaczyna zgrabnie poruszaæ siê po parkiecie w rytm
muzyki. W ci¹gu kilku miesiêcy opanuje podstawowe tañce, które
wykorzysta zapewne na ró¿nych dyskotekach czy imprezach
muzycznych.
Tak¿e doro�li interesuj¹ siê kursem tañca, wiêc w przysz³o�ci taki
kurs zostanie zorganizowany dla innych grup wiekowych.

GOK

KURS TAÑCA
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Jak co roku w naszej szkole ponad setka maluchów,  pod
opiek¹ swoich wychowawców, bawi³a siê na balu karnawa³owym.
W tym dniu w szkole zaroi³o siê od ksiê¿niczek, wró¿ek, rycerzy,
ró¿nych zwierz¹t, stworów i dziwade³ . Wszyscy �wietnie bawili
siê przy znanych utworach  i dopiero co zas³yszanej muzyce.
By³y korowody, kó³eczka i tañce w parach. Jak zwykle nie brako-
wa³o chêtnych do udzia³u w przygotowanych konkursach z  na-
grodami.  Zabawê uprzyjemni³y s³odkie ciasta upieczone przez
rodziców oraz  owocowe napoje ze szkolnej sto³ówki, które sku-
tecznie gasi³y pragnienie maluchów.   Podsumowuj¹c � 24 lutego
2011r.  by³ dla wszystkich maluchów czasem rado�ci i dobrej
zabawy. Szkoda, ¿e nastêpny bal dopiero za rok�

J.K.
 

Niech ¿yje bal�

26 stycznia w Gminnym O�rodku Kultury mia³o miejsce
spotkanie  Klubu Seniora. Prelekcja dotyczy³a Erytrei - jednego z
najbiedniejszych krajów �wiata.

Go�cie zapoznali siê z problemami Afryki; brakiem wody,
opa³u, chorobami, wojn¹, �mierci¹ g³odow¹. Przy egzotycznej her-

Klub Seniora w Wieprzu bacie obejrzeæ mo¿na by³o tak¿e piêkno czarnego kontynentu -
rafê koralow¹, ciekaw¹ architekturê, wielb³¹dy na pustyni, a nade
wszystko ludzi ró¿nych ras, religii i tradycji.

Na zakoñczenie wygraæ mo¿na by³o banknoty i monety z
Erytrei, pod warunkiem prawid³owo udzielonej odpowiedzi na
pytania z geografii.

GOK
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Komputer to obecnie na-
rzêdzie umo¿liwiaj¹ce szybki i
tani kontakt ze �wiatem. Wszech-
stronno�æ komputera pod³¹czo-
nego do �wiatowej sieci interne-
towej jest nie do przecenienia.
W³a�ciwie wszystko mo¿na w
niej znale�æ; krewnego w Austra-
lii, dobry i tani telefon komórko-
wy, kole¿ankê z dzieciñstwa czy
parê butów dla dziecka.
Mo¿na te¿ znale�æ w sieci prze-
pisy na ka¿de danie i ciasto, prognozê po-
gody dla ka¿dego miejsca w �wiecie, roz-
k³ady autobusów i poci¹gów, tanie bilety
lotnicze.
Problemem pozostaje czas i umiejêtno�ci
ludzi, którzy pragn¹ skorzystaæ z magicz-
nego urz¹dzenia, jakim jest komputer z

WARSZTATY KOMPUTEROWE

przegl¹dark¹ internetow¹. M³odzie¿ opa-
nowa³a u¿ytkowanie komputerów w spo-
sób doskona³y, a osoby starsze nigdy nie
mia³y mo¿liwo�ci poznania tego urz¹dze-
nia.
Dlatego te¿ w Gminnym O�rodku Kultury
zorganizowano warsztaty komputerowe,

by przybli¿yæ ten gad¿et XXI wie-
ku ludziom dojrza³ym.
W warsztatach uczestnicz¹ cztery
panie, które od podstaw ucz¹ siê
wykorzystywaæ komputer.
Warsztaty skupiaj¹ siê wiêc na
otwieraniu w³asnego konta mailo-
wego, poszukiwaniu okazji ceno-
wych, opisów jako�ci produktów,
przepisów.
Po kilku tygodniach zajêæ panie
zupe³nie samodzielnie otwieraj¹

swoj¹ pocztê elektroniczn¹, zapisuj¹ za-
³¹czniki czy kopiuj¹ zdjêcia wysy³aj¹c je
za pomoc¹ Internetu w �wiat.
Komputer przy bli¿szym poznaniu oka-
zujê siê byæ ¿yczliwy i u¿yteczny, a panie
nauczy³y siê ju¿ z nim komunikowaæ.

GOK

27 stycznia 2011 roku w Gminnym O�rodku Kultury w Wieprzu zorganizowano wystawê prac plastycznych. Ozdoby
�wi¹teczne wykonane zosta³y przez m³odzie¿ z so³ectwa Wieprz. W �wiat w³asnych projektów i sztuki, czasem z materia³ów odnawial-
nych, wprowadzi³a m³odzie¿ pani Bo¿ena Bura, która od lat wykorzystuje naturalne elementy do tworzenia atrakcyjnych ozdób..
Na zakoñczenie kursu rodzice m³odzie¿y uczestnicz¹cej w warsztatach, jak i osoby zainteresowane sztuk¹ zwi¹zan¹ z ozdobami
�wi¹tecznymi mog³y podziwiaæ niezwyk³e efekty pracy.
 Wystawê odwiedzili m.in. wójt gminy Wieprz - pani Ma³gorzata Chrapek, radna i przewodnicz¹ca Komisji Edukacji i O�wiaty - pani
Irena Zemanek i so³tys Wieprza - pani Barbara Herma.

GOK

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH
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Wielkanocne warsztaty plastyczne w
Gminnym O�rodku Kultury w Wieprzu
s¹ kontynuacj¹ warsztatów artystycz-
nych z okresu bo¿onarodzeniowego.
W trakcie zajêæ uczestnicy naucz¹ siê
wykonywania oryginalnych ozdób i stro-
ików wielkanocnych. Zajêcia odbywaj¹
siê w poniedzia³ki i pi¹tki w godzinach
od 15.00 do 17.00. Zajêcia prowadzi pani
Bo¿ena Bura.

GOK

WARSZTATY WIELKANOCNE

Stres wrogiem skóry

Skóra jest ³¹cznikiem ze �wiatem
zewnêtrznym, zwierciad³em duszy. Infor-
muje nas o stanie psychofizycznym orga-
nizmu, a poprzez jej reakcje jeste�my w
stanie odgadn¹æ prze¿ywane emocje. Jej
wygl¹d ma tak¿e du¿y wp³yw na to, jak
postrzegaj¹ nas inni.

Stres jest dzi� wszechobecny. Jego
konsekwencje mocno odczuwa skóra. Na-
silone stany zapalne, zaczerwienienie, prze-
suszenie skóry � to czêste problemy od-
czuwalne przez ka¿dego z nas. Ka¿dy ro-

dzaj stresu powoduje zaburzenia w funk-
cjonowaniu skóry, atakuje nasz uk³ad im-
munologiczny, os³abiaj¹c naturaln¹ ochro-
nê skóry. Stres niszczy j¹, uszkadza w³ók-
na kolagenowe i zwiêksza utratê wody.
Skóra pod wp³ywem czynników streso-
wych ³atwo ulega zaczerwienieniu, poja-
wia siê �wi¹d, stany zapalne, zwiêksza siê
produkcja wolnych rodników.

Stresuj¹co na skórê wp³ywaj¹ te¿
zmiany hormonalne, zarówno te zwi¹zane
z kobiecym cyklem � w okresie menstru-
acji czy menopauzy nasza skóra jest zwy-
kle w gorszym stanie. Stresem dla skóry
jest tak¿e oddzia³ywanie agresywnych
czynników zewnêtrznych takich jak: za-
nieczyszczanie �rodowiska, dymy tytonio-
we, promieniowanie UV. Skóra cierpi, po-
jawiaj¹ siê na niej zmiany, które dodatko-
wo pogarszaj¹ nasze samopoczucie, co z
kolei ponownie wywo³uje stres i ko³o siê
zamyka.

Do schorzeñ, w których stres mo¿e
byæ czynnikiem wywo³uj¹cym, zaostrza-
j¹cym lub podtrzymuj¹cym przebieg cho-
roby nale¿¹ m.in.: ³uszczyca, atopowe za-
palenie skóry, pokrzywka, egzema, bielac-
two, ³ysienie plackowate, nawracaj¹ca
opryszczka.
W gabinecie kosmetycznym, poprzez od-
powiednio dobrane zabiegi wykorzystuj¹-
ce substancje aktywne mo¿emy poprawiæ
stan skóry zniszczonej stresem, a tym sa-
mym swoje samopoczucie.

Kto�, kto zdecydowa³ siê na za-
bieg relaksuj¹cy, w godzinê lub dwie mo¿e
zaj¹æ siê sob¹ i zapomnieæ o codziennych
problemach. Efektywne kuracje, masa¿ an-
tystresowy na twarz i cia³o, zabiegi uspa-
kajaj¹ce i wyciszaj¹ce uk³ad nerwowy sku-
tecznie zadbaj¹ o poprawê samopoczucia i
rozlu�nienie.
                                                                   Kosmetyczka

      Danuta Gumulak
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Stra¿ Po¿arna

GIERAŁTOWICE ZATOR

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna to zorganizowana formacja ochot-
ników zajmuj¹ca siê prewencj¹ i walk¹ z po¿arami oraz pozosta-
³ymi zagro¿eniami dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego, dobytku oraz
�rodowiska naturalnego. Do zadañ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
nale¿y tak¿e usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych i katastrof.

Do zadañ specjalnych OSP nale¿y tak¿e ratownictwo:
biologiczne - sprowadzaj¹ce siê do neutralizacji czynników za-
ka�nych oraz ochrony ludno�ci i zwierz¹t.
chemiczne - sprowadzaj¹ce siê do neutralizacji czynników che-
micznych w trakcie katastrof chemicznych i niektórych katastrof
drogowych.
medyczne - sprowadzaj¹ce siê do udzielania pomocy przedlekar-
skiej przed przybyciem fachowych s³u¿b medycznych lub w miej-
scach, gdzie s³u¿by te dotrzeæ nie mog¹,

poszukiwawcze - polegaj¹ce na zlokalizowaniu b¹d� wydobyciu
ludzi z miejsc katastrof.
radiologiczne - sprowadzaj¹ce siê do ochrony ludno�ci, zwierz¹t
gospodarskich i �rodowiska przyrodniczego przed promieniowa-
niem jonizuj¹cym,
wodne - sprowadzaj¹ce siê do wykonywania wszystkich niezbêd-
nych dzia³añ na wodzie, jak i pod jej powierzchni¹ na obszarze
wód �ródl¹dowych

Dziêki pracy wolontariuszy z OSP nasze domostwa, dro-
gi, rzeki s¹ bezpieczniejsze a szkody wyrz¹dzone przez ¿ywio³y
i katastrofy mniej destrukcyjne. Na akcje stra¿acy z gminy Wieprz
wyje¿d¿aj¹ tak¿e poza teren gminy, pomagaj¹c miêdzy innymi w
walce z ogniem. Poni¿ej prezentujemy zdjêcia z dwóch akcji lokal-
nej OSP.

red
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Smacznego!
Wybrane przepisy z kursu gotowania pani Jadzi Sopickiej

SA£ATKA Z KAPUSTY PEKIÑSKIEJ
1/2 kapusty pokroiæ w kostkê
1 por pokroiæ w pó³talarki
1 s³oik selera konserwowego
1 puszka fasoli czerwonej
1-2 z¹bki czosnku
3 ³y¿ki jogurtu naturalnego i 3 ³y¿ki majonezu
sól, pieprz, cukier, sok z cytryny, koperek
Wszystko razem wymieszaæ 15 min przed podaniem i podawaæ
do miês i wêdlin.

SA£ATKA �LEDZIOWA
4 �ledzie kwa�ne pokroiæ w kostkê
4 ogórki kwaszone pokroiæ w kostkê
3-4 jajka ugotowane pokroiæ w kostkê
10 dag sera ¿ó³tego pokroiæ w kostkê
1 du¿y pomidor i 1 paprykê �wie¿¹ pokroiæ w kostkê
zielony szczypiorek lub pietruszkê posiekaæ
2-3 ³y¿ki kwa�nej �mietany
1 ma³y majonez
pieprz, sól, papryka w proszku, cukier.
Wszystko wymieszaæ i doprawiæ do smaku.

SZARLOTKA JAPOÑSKA
8 jajek
25 dag margaryny
40 dag cukru pudru
30 dag maku sparzonego i 2 razy zmielonego
60 dag jab³ek
10 ³y¿ek grysiku
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
Bakalie: rodzynki, orzechy siekane, skórka pomarañczowa, tro-
chê olejku migda³owego.
Margarynê utrzeæ z cukrem, dodawaæ po 1 ¿ó³tku oraz po 1 ³y¿ce
zmielonego maku, dalej ucieraæ. Gdy masa bêdzie puszysta wy-
mieszaæ z jab³kami utartymi na tarce o grubych oczkach zmiesza-
nymi z grysikiem, bakaliami, proszkiem. Na koñcu dodaæ sztyw-
no ubit¹ pianê. Wy³o¿yæ na blachê, wysmarowan¹ i wy³o¿on¹
papierem, z ciastem kruchym /mo¿na upiec bez kruchego spodu/.
Piec w dobrze nagrzanym piekarniku ok. 50 min. Zimny polaæ
polew¹ czekoladow¹ i posypaæ orzechami.

SAKIEWKI  SCHABOWE
Sk³adniki
6 kotletów schabowych
15 dag sera ¿ó³tego startego na tarce o grubych oczkach
15 dag pora pokrojonego w kr¹¿ki
20 dag mas³a klarowanego
3-4 d³ugie ³odygi zielonego pora
1/2 szkl. roso³u, pieprz, sól
Wykonanie
Porcje schabu oczy�ciæ, rozbiæ i doprawiæ na kotlety /nie prze-
dziurawiæ/. Starty ser rozetrzeæ z 15 dag mas³a i kr¹¿kami pora.
Lekko posoliæ. £odygi zielonego pora sparzyæ, je¿eli s¹ zbyt gru-
be, przeci¹æ wzd³u¿. Na ka¿d¹ porcjê miêsa na³o¿yæ farsz serowy
i z³o¿yæ ka¿dy kotlet w kszta³t sakiewki. Górê zwi¹zaæ, wcze-
�niej sparzon¹ ³odyg¹ zielonego pora. Sakiewki u³o¿yæ w naczy-
niu, dodaæ pozosta³e mas³o i podlaæ roso³em. Dusiæ pod przykry-
ciem do miêkko�ci.
Podawaæ dekoracyjnie u³o¿one z ziemniakami, ry¿em, zestawem
surówek lub sa³atek.

GRAG
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