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Zróżnicowanie imprezy było istot-
ne, by każdy znalazł coś dla siebie. 

Imprezę rozpoczęli sportowcy. O 11:00 
rozpoczął się mecz „dzikich drużyn”. 
Dzikość drużyn polegała na ich sponta-
nicznym składzie, a nie na nieokrzesaniu 
niegodnym sportowców.
Każda z drużyn przez wiele godzin wal-
czyła o puchar. Najlepszymi zespołami 
okazały się być HULSTERZY ANDRY-
CHÓW i WC NIDECANY. Kapitanowie 
odebrali stosowne puchary oraz piłki. 
Wszyscy piłkarze, bez względu na zajęte 
miejsca, otrzymali lody. 
O godzinie 14.00 rozpoczęła się część 
muzyczna. Lokalne zespoły „Przymie-
rze” i „Septyma” z Parafialnego Centrum 
Młodzieży we Frydrychowicach zagrały 
znane i lubiane przeboje. Blok muzyczny 
zakończył zespół „Magia” z Wieprza.
O godzinie 15:00 rozpoczęła się Parada 
Świniaków, czyli artystyczny przegląd 

twórczości młodzieży szkolnej z całej 
gminy Wieprz. Paradę poprowadziła Or-
kiestra Dęta z Wieprza.
Organizatorzy powitali zaproszonych go-
ści jak i mieszkańców, dla których ta uro-
czystość została starannie przygotowana.
Podziękowano także sponsorom za ich 
wkład w przygotowanie atrakcyjnej im-
prezy kulturalnej.
V konkurs pt. „Najpiękniejszy świniak” 
za cel stawiał sobie pobudzenie wyobraź-
ni i integrację artystyczną młodzieży 
szkolnej z gminy Wieprz, 
Tematyka występów scenicznych jak 
i prac była bardzo zróżnicowana. 

Zespół młodzieży z I klasy gimnazjum 
z ZSP w Przybradzu przedstawił dialog 
pod tytułem ŚLUB MALWINKI – WIE-
PRZOWINKI. 
Najliczniejsza występująca grupa z ZSP 
z Frydrychowic przedstawiła historię 

podróżniczą pod tytułem 
ŚWINIA W PODRÓŻY.
Młodzież z ZSP w Nid-
ku zaśpiewała utwór JAK 
WARCHLAKA KWIK 
bazujący na znanym pol-
skim przeboju.
Klasa V z ZSP nr 1 w Wie-
przu przygotowała skecz 
opisujący na wesoło rolę 
świni w życiu człowieka 
o tytule ZE ŚWINIĄ ZA 
PAN BRAT.

Grupa z ZSP nr 2 w Wieprzu wykonała 
dynamiczny taniec pod tytułem HIPHO-
POWA ŚWINKA.
Młodzież z ZSP w Gierałtowicach wy-
stąpiła w prezentacji KAŻDY JE TO CO 
LUBI.
Poziom występów był wysoki a zabawne 
dialogi i teksty wielokrotnie rozbawiły pu-
bliczność. 
Występy oraz prace zostały ocenione przez 
jury w składzie: Marta Mrozik, Grażyna 
Gruszczyńska i Szymon Bogunia.
Jury po długich debatach zdecydowa-
ło przyznać trzy równorzędne pierwsze 
miejsca. Otrzymali je reprezentanci ZSP 
Frydrychowice, ZSP z Nidku i ZSP nr 1 
w Wieprzu. Nagrodami były okoliczno-
ściowe koszulki z logiem Święta Gminy 
Wieprz 2011 oraz karnety na basen.

O godzinie 16:00 rozpoczęły się występy 
zespołów tanecznych. Przed publiczno-
ścią wystąpiły zespoły „TĘCZA” z WDK 
Frydrychowice z układami W KRAINIE 
DOBRA, CHICHUACHUA. Opiekunką 
zespołu jest pani Danuta Czapla. Zespół 
liczy 18 osób i składa się z dzieci w wieku 
od 7do10 lat. Następnie wystąpiła wielo-
krotnie nagradzana grupa „FORMAT” 
z GOK w układach MUZYCZNY MIX 
i SZALONE PORZĄDKI. Opiekunem 
grupy jest Anna Kozioł. Grupa liczy 18 
osób w wieku 16-20 lat.
Zespół „RYTMIK” z WDK Gierałtowice 
wystąpił z układem W KRAINIE PIPPI. 

ŚWIĘTO GMINY WIEPRZ

Opiekunem grupy jest Joanna Kobiela. 
Zespół liczy 18 osób i składa się z dzieci 
w wieku 9-10 lat.
Zespół „ISKRA” z WDK Gierałtowi-
ce wystąpił z dynamicznym tańcem pod 
tytułem ŚLADAMI TARZANA. Grupa 
liczy 14 nastolatek i ćwiczy pod opieką 
Joanny Kobiela. Grupa „GALAX” także 
z WDK Gierałtowice przeniosła publicz-
ność w świat snów, występując w ukła-
dzie SENNY KOSZMAR.
  W części wokalnej publicz-
ność mogła usłyszeć 14 letnią solistkę 
Dominikę Niemiec z ZSP w Przy-
bradzu. Dominika zaśpiewała utwo-
ry „Niech tylko zakwitną jabłonie” 
i „Iść w stronę słońca”.
Inny rodzaj muzyki reprezentował 
zespół muzyki dawnej AGEMUS 
z siedmioosobową grupa nastolatków 
pod opieką pani Jolanty Wąs. AGE-
MUS wykonał dwa utwory z okresu 
średniowiecza: „Rondo XIV” oraz 
„Klaszczmy rękoma”.
Po występach muzycznych przed pu-
blicznością wystąpiła grupa PRAWIE 
z Frydrychowic. Lokalni kuglarze zade-
monstrowali żonglerkę kulami i akrobacje 
pałeczkami.

   O godzinie 17.30 rozpoczęły się poka-
zy Grupy  Poszukiwawczo – Ratowniczej 

z Kęt. Grupa z wyszkolonymi psami uka-
zała niezwykłe możliwości czworonogów 
w niesieniu pomocy potrzebującym. Spe-
cjalny tor przeszkód pokazał, że psy nie 
tylko są silne, ale też samodzielnie podej-
mują się wykonywania poszczególnych 
zadań. Grupa Poszukiwawczo – Ratow-
nicza zademonstrowała także zjazd z no-
szami na linach. Grupa szkoli się, by po-
magać ofiarom kataklizmów, gdy ludzie 

są uwięzieni pod zwałami gruzu i każda 
minuta jest na wagę ich życia.
Na zakończenie pokazów psy zostały za-
głaskane przez setki rąk najmłodszych 
uczestników imprezy.
   O godzinie 18.00 rozpoczął się kon-
cert zespołu RADIO PROPAGANDA. 

Zespół pochodzi z Andrychowa i w bie-
żącym roku wydaje swoją debiutancką 
płytę. Melodyjna i spokojna muzyka 
alternatywna zespołu RADIO PROPA-
GANDA przyciągnęła słońce nad Wieprz 
rozganiając chmury. 
   O godzinie 19.00 rozpoczęły się Wiej-
skie Dyscypliny Sportowe – zabawne 
gry zręcznościowe i siłowe dla uczestni-
ków imprezy. Pierwszą konkurencją był 

rzut gumiakiem do kosza. Każdy 
mógł spróbować a osoby, którym 
się udało umieścić kalosz w wil-
klinowym koszu, otrzymywały 
różnorodne nagrody ufundowane 
przez sponsorów. Zainteresowanie 
rzutami było tak duże, że organi-
zatorzy utworzyli dwie równoległe 
kolejki rzucających. Drugą konku-
rencją było przeciąganie liny. Na 
trzecią konkurencję - skoki zespo-
łowe nad liną - zabrakło już czasu.
Za rok rzut gumiakiem i przecią-
ganie liny powróci jako wesoła za-

bawa z atrakcyjnymi nagrodami.
Organizatorzy są wdzięczni wolontariu-
szowi Tadeuszowi Mrowcowi za pomoc 
w organizacji wiejskich dyscyplin sporto-
wych.
W trakcie imprezy miała także miejsce 
licytacja przedmiotów na rzecz Dawida 
i Adama - ludzi, którzy w wyniku wy-

26 czerwca 2011 na boisku LKS Orzeł odbyła się impreza Święto Gminy 
Wieprz. Organizatorami byli: Urząd Gminy Wieprz, Stowarzyszenie Na-
dzieja i Gminny Ośrodek Kultury. 

ŚGW
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BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRYCHOWIE
BART-BET
BIONIK
Bolesław Mokwa
BRYZEK
ELPIDA
Eugeniusz Lipowski
Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu
ICE-MASTRY 
INTERMARCHE
KAUFLAND 

Kompleks Usługowo – Gastronomiczny 
Tłocznia Zbijar 
MASPEX 
Piotr Krupnik
Marek Krupnik
Lobograf
MSH WIZAN
NOWOSTYL
Piekarnia Łacheta Nidek
Piekarnia Senderów
Piotr Wanat
PLON

Pracownia Stolarska Braci Sordyl, 
Rzeźnictwo - Wędliniarstwo Józef Tomczyk, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Wieprzu
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 
WIEPRZ,
URSON
SKLEP INSTALACYJNY MACIEJ MAZGAJ
SKR ZGODA
Stanisław Wysogląd
Zakłady mięsne Adam Bąk Wieprz,

padków losowych pozostają 
w śpiączce.
Wszystkie zebrane fundusze 
z licytacji obrazów, zaba-

wek i produktów z wikli-
ny zostały przekazane 

na rzecz fundacji 
zajmującej się ludź-
mi w potrzebie.

O 21.30 rozpoczął 
się koncert SIDNEYA 

POLAKA, gwiazdy mu-
zyki rock, rap i reggae. Wokalista wraz 
ze swoim zespołem ożywił lokalną mło-
dzież. Setki młodych ludzi tańczyło bądź 
podskakiwało ze względu na tłok w rytm 
jego największych przebojów.
   Po koncercie impreza została zakoń-
czona, a organizatorzy rozpoczęli sprzą-
tanie. W ciągu całego dnia Święto Gminy 
Wieprz odwiedziło około 1300 osób.
Organizatorzy, by uczynić imprezę jesz-
cze ciekawszą przygotowali dodatkowe 
atrakcje: strzelnicę paintbola, stoiska 
z zabawkami, zjeżdżalnie i karuzele. 
Niezwykła atrakcję stanowił bojowy sa-
mochód terenowy Hummer należący do 

18 BPD w Bielsku Białej. Inną atrakcją 
była duża grupa motocykli z klubu GREY 
WOLVES z Wadowic. Ich maszyny były 
olbrzymie i lśniły w słońcu wzbudzając 
podziw nastolatków, którzy jeżdżą na 
znacznie mniejszych i niebywale ostatnio 
popularnych skuterach.
   Dla najmłodszych harcerze pochodzący 
z Wieprza zorganizowali punkt malowa-
nia twarzy i puszczania baniek. Specjal-
ne farby przeznaczone do skóry zostały 
wykorzystane do namalowania wielu 
kwiatów, motyli, biedronek, pszczółek 
i kotków. Dzieci były zachwycone i sta-
ły w kolejkach, by otrzymać malowidła 
na policzku. Harcerze z sołectwa Wieprz 
zaangażowani w malowanie, na co dzień 
spotykają się w Andrychowie, ale woleli-
by mieć swoją siedzibę w Wieprzu.
   Organizatorzy są także wdzięczni 
wszystkim Ochotniczym Strażom Pożar-
nym za pomoc w przygotowaniu imprezy 
i zapewnieniu bezpieczeństwa uczestni-
kom Święta Gminy Wieprz.
   W trakcie imprezy można było także 
obejrzeć ekspozycje: Pasieka Banat, Cen-
trum Integracji Społecznej - wiklina, Śro-

dowiskowy Dom Samopomocy - cerami-
ka, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
- stoisko z ozdobami, Lokalna Grupa 
Rybacka – PO Ryby i stanowisko Banku 
Spółdzielczego.
Zadbano także o bogatą ofertę gastrono-
miczną. Serwowano kiełbasę i kaszankę 
z grilla, szynkę z kością, grochówkę, 
zapiekanki, lody i napoje. Obsługą grilla 
zajmowali się wolontariusze, na co dzień 
pracownicy Urzędu Gminy Wieprz.
Wszyscy organizatorzy jak i wolontariu-
sze na imprezie otrzymali okolicznościo-
we koszulki z logiem imprezy – świnką 
z koniczynką. Organizatorzy zawdzięcza-
ją projekt uczennicy ZSP 1 w Wieprzu, 
Emilii Gałysz. Wolontariusze zaangażo-
wani w realizację imprezy to członkowie 
Stowarzyszenia Nadzieja, pracownicy 
Centrum Integracji Społecznej i Prac Spo-
łecznie Użytecznych. Wszystkim zaanga-
żowanym w przygotowania i realizację 
imprezy serdecznie dziękujemy. Podzię-
kowania kierujemy także do Ludowego 
Klubu Sportowego „Orzeł”, który udo-
stępnił swoje boisko na teren imprezy. 

red.

ŚWIĘTO GMINY WIEPRZ

Każda impreza potrzebuje sponsorów. W Święcie Gminy Wieprz pomogły następujące firmy i osoby:

7
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stowarzyszenie gospodyń wiejskich

Pani prezes Czesława Wojewodzic 
otworzyła imprezę i poinformowa-

ła o osiągnięciach Stowarzyszenia. Jak 
zawsze przemawiała ciekawie, przypo-
minając znaczenie tradycji w życiu czło-
wieka, a w związku ze zbliżającym się 
Dniem Matki przypomniała także rolę 
kobiety – matki w życiu rodziny. Nie 
zapomniano także o zmarłych ostatnio 
członkiniach stowarzyszenia. Odeszły 
wieloletnie przewodniczące KGW - 
pani Zofia Gąsiorek z Gierałtowic i pani 
Danuta Rokowska z Frydrychowic. Ich 
pamięć uczczono minutą ciszy a piękne 
kwiaty z imprezy zobowiązano się prze-
kazać na groby koleżanek. 

   W części artystycznej przedszkolaki 
z Przedszkola Publicznego nr 3 w Wie-
przu, tańczyły i deklamowały wiersze. 
Wspaniały występ przygotowały panie: 
Maria Cieciak i Bogusława Żabińska. 
Po przedszkolakach przed publicznością 
wystąpił komik Łukasz Chmiel. Jego 
skecze i spontaniczna parodia pani pre-
zes rozbawiły publiczność do łez.
Nie obyło się także bez akcentów kuli-
narnych. Wszyscy uczestnicy spotkania 
zjedli smaczny obiad i mogli się delek-
tować ciastami.
Na spotkaniu była także Wójt Gmi-
ny Wieprz, pani Małgorzata Chrapek. 
Przypomniała ona, że gmina Wieprz 

jako jedna z pięciu gmin wiejskich 
w Polsce przygotowuje podręcznik wraz 
z ministerstwem na temat współpracy 
jednostek pozarządowych z jednostkami 
samorządu terytorialnego. Tak też Sto-
warzyszenie Gospodyń Wiejskich jako 
organizacja pozarządowa ma swoją rolę 
w kształtowaniu społeczeństwa oby-
watelskiego w gminie Wieprz. Takie 
właśnie przykłady mają wskazać innym 
jednostkom administracyjnym w Polsce 
kierunki działań.
   Na zakończenie integracji, znana 
członkiniom stowarzyszenia firma De-
Marco z Frydrychowic na czele z panią 
Władysławą Frączek – przygotowała 

XI Spotkanie Integracyjne 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich
XI Spotkanie Integracyjne Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich zorganizowano 25 maja 2011 w restauracji 
„Piwnica” w centrum Wieprza. Przybyłych gości powitał koncert Orkiestry Dętej z Wieprza. Przy skocznych 
rytmach panie udały się do sali bankietowej, w której mogły obejrzeć wystawę kwiatów z bibuły i ozdób z su-
rowców naturalnych wykonanych przez przedstawicielki poszczególnych sołectw gminy Wieprz.

pokaz mody. Modelkami były tradycyj-
nie - gospodynie z Frydrychowic i pani 
prezes.
XI Spotkanie Integracyjne Stowarzysze-
nia Gospodyń Wiejskich zakończyło się, 
ale panie z poszczególnych kół SGW już 
myślą o następnych spotkaniach, które 
zawsze są radosnymi imprezami, peł-
nymi radości z życia i życzliwości dla 
świata. 

red. 

Więcej informacji o imprezie na stronie 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich
http://sgw.andrychow.pl/sgw/integra-
cyjne11.htm

stowarzyszenie gospodyń wiejskich

http://sgw.andrychow.pl/sgw/integracyjne11.htm
http://sgw.andrychow.pl/sgw/integracyjne11.htm
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Celem spotkania było przedstawie-
nie zróżnicowania form aktywizacji 

społecznych w powiecie. 
   W dzisiejszych czasach ludzie posia-
dają stosunkowo dużo wolnego czasu, 
który mogą ciekawie wykorzystać. Nie-
fortunnie, w większości przypadków, 
wolny czas bywa marnowany przed te-
lewizorami i komputerami. 
Konferencja miała ukazać ten „inny 
świat”, w którym ludzie chcą być i są kre-

atywni, zaangażowani w bu-
dowę swojego otoczenia, jak 
i we własny wszechstronny 
rozwój. Wspomniane pasje 
w tytule konferencji nie tyl-
ko łączą pokolenia, ale także 
pomagają zachować trady-
cje, rozwijają artystycznie 
lub czynią nas wrażliwszymi 
na zagrożenia globalizacji. 
Gminę Wieprz reprezento-

wały dwa pod-
mioty: Centrum 
Integracji Społecznej oraz 
Klub Kulinarnego Podróż-
nika. CIS posiadał eleganc-
ką ekspozycję produktów 
wykonanych z wikliny. 
Pani Kierownik – koordy-
nator CIS Katarzyna Sołtys 
przypomniała o wartościach 
rozwoju człowieka poprzez 
pryzmat sztuki, która może 
być połączona z aktywizacją 

zawodową. Trener zawodu, pan Jacek 
Tyrała opowiadał o znaczeniu pasji, 
która zaowocowała specjalizacją w pra-
cy z wikliną.
KKP jako jedyna instytucja zaproszona 
na konferencję zajmowała się aktywiza-
cją młodzieży za pomocą nieformalnych 
metod nauczania oraz poszczycić się 
mogła największym przedziałem wieko-
wym uczestników spotkań. 

red.

WSPÓLNE ROZWIJANIE PASJI ŁĄCZY POKOLENIA
8 czerwca 2011 w ramach MAŁOPOLSKIEGO DNIA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, Powiatowy Urząd Pracy 
w Wadowicach filia Andrychów zorganizował interesującą konferencję „Wspólne rozwijanie pasji łączy pokolenia”. 

Egzotyczni goście w ZSP w Nidku 
stworzyli wspaniały zespół muzyczno 

– taneczny, który przez godzinę zamie-
nił szkolną salę gimnastyczną w miejsce 
latynoskiego karnawału. Wszyscy mogli 
tańczyć w rytmie muzyki inkaskiej. Za 
swój spontaniczny koncert Peruwiańczy-
cy otrzymali gromkie brawa od całej mło-
dzieży.
   Spotkanie zorganizował Salezjański 
Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu, 
który stawia sobie za cel pomoc najuboż-
szym tego świata. 
Większość aktywności wolontariuszy 
przypada na kraje Trzeciego Świata: Gha-
nę, Zambię, Boliwię i Peru. Młodzi Pola-
cy ( i nie tylko) poświęcają swój czas, by 
pomagać najuboższym dzieciom. Uczą je 
czytać i pisać, tworzą szkoły techniczne, 
które umożliwią zdobycie w przyszłości 
zawodu, ochraniają przed nałogami: nar-
kotykami, alkoholem i nikotyną, uczą, 
że miłość jest najważniejsza w życiu i że 
bezinteresowna pomoc potrzebującym jest 
najpiękniejszym uczynkiem w świecie.
   Ks. Adam Parszywka, duszpasterz Sale-
zjańskiego Wolontariatu Misyjnego MŁO-

DZI ŚWIATU w kilku zdaniach scharakte-
ryzował przesłanie pomocy innym:
„Opowiadam się za życiem. I to nie ze 
względu na większość ludzi, która jest 
tego samego zdania, ale dlatego, że ja 
również pragnę życia. Najzwyczajniej nie 
chcę umierać. A jednak? Nawet, jeśli in-
nym wydaje się, że tryskam życiem, to ja 
czuję, że umieram. Tylko, że tu nie chodzi 
o ciało. Ono o tyle ma znaczenie, o ile po-
zwala nam lub nie spotkać się z innymi. 
Tu chodzi o śmierć, która zawsze łączy się 
z cierpieniem „w środku” człowieka. Nie 
chcę śmierci, bo ona powoduje cierpienie. 
Nie chodzi tu znowu o cierpienie fizycz-
ne, chociaż i ono boli. Istotą tego cierpie-
nia jest rozstanie, świadomość, że już nie 
będziemy razem. Niemożność kochania. 
Fakt, że nie będę mógł już więcej ani oka-
zywać miłości, ani stać się jej odbiorcą. 
Istotą śmierci jest, więc maksymalne odda-
lenie się w czasie i przestrzeni od miłości. 
Co zatem trzeba zrobić, aby wybrać życie?
Jest tylko jedna droga. Trzeba zgodzić się 
na śmierć. Mimo bólu, trzeba przytulić 
cierpienie śmierci, ze względu na nowe ży-
cie, które narodzi się dzięki miłości.”

   Bezdomne dzieci z Limy wydarte ulicy 
w ostatniej chwili, mają szansę normalnie 
żyć, uczyć się i pracować. Zajmują się 
nimi misjonarze, którzy poza zapewnie-
niem im godnych warunków życia, także 
dbają o rozwój duchowy młodzieży.
Na spotkaniu w Nidku, misjonarze opowia-
dali o życiu codziennym w Peru oraz o ra-
dości, jaką im daje pomoc innym. Wzrusza-
jącym elementem wizyty była prośba grupy 
Peruwiańczyków do obecnej na spotkaniu 
mamy Mirka o umożliwienie mu powro-
tu do Peru na następny rok. Mirek w tym 
okresie przebywał jeszcze w Peru zajmując 
się pracą w ośrodku dla dzieci z ulicy. Dwa 
tygodnie później przyjechał do Polski i opo-
wiadał o swoich przeżyciach w Klubie Kuli-
narnego Podróżnika w Wieprzu oraz w ZSP 
w Nidku. Miesiąc później Mirek powrócił 
do Limy pomagać tym, którzy zostali po-
krzywdzeni przez los.
   Peruwiańczykom podobało się w Pol-
sce. Uważają, że Polska to piękny i boga-
ty kraj. Każde z nich chętnie by pozostało 
w naszej ojczyźnie, gdzie żyć można do-
statnio i bezpiecznie. 

red

Peruwiańczycy 
w Nidku
25 maja w ZSP w Nidku pojawili się niecodzienni 
goście – zespół folklorystyczny z odległego kraju 
Ameryki Południowej - Peru. Wizyta młodych 
Latynosów nie była przypadkowa. Przyjechali 
zobaczyć miejsce, skąd pochodzi ich ulubiony 
wolontariusz - Mirek Kosiec, który od roku pomaga 
najbardziej potrzebującym w stolicy Peru, Limie.

Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932 – 1933 spowodował 
śmierć od 6 do 7 milionów ludzi. Głód był konsekwencją 

wprowadzonej przez władze Związku Radzieckiego polityki przy-
musowej kolektywizacji rolnictwa i bezwzględnej egzekucji narzu-
conych chłopom obowiązkowych, nieodpłatnych kontyngentów do-
staw produktów rolnych w wymiarze przekraczającym możliwości 
produkcyjne wsi. Wystawa ukazywała koszmar totalitaryzmu oraz 
śmierć głodową ofiar systemu – chłopów na Ukrainie.
Wystawę można było obejrzeć w Domach Kultury w czterech 
sołectwach gminy: Wieprzu, Frydrychowicach, Gierałtowi-
cach i Nidku. We wszystkich placówkach wystawę obejrzała 
młodzież gimnazjalna. 

GOK

Wystawa WIELKI GŁÓD NA UKRAINIE

Gierałtowice

WieprzNidek

http://pl.wikipedia.org/wiki/1932
http://pl.wikipedia.org/wiki/1933
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolektywizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontyngent
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wycieczkiwydarzenia

Spotkanie w Środowiskowym Domu 
Samopomocy tym razem dotyczyło 

krainy legendarnej – Dzikiego Zacho-
du. Uczestnicy spotkania mogli usły-
szeć o pierwszych mieszkańcach Ame-
ryki - Indianach. Ich zwyczaje, stroje 
i niezwykła kultura do dziś wzbudza 
duże zainteresowanie. 
Prezentacja opowiadała także o kow-

bojach, którzy jako pastuszkowie bydła 
doprowadzili do rozwoju wielkich tere-
nów Ameryki. Dzięki westernom kow-
boje przeobrazili się w rewolwerow-
ców, a ci według filmów pojedynkowali 
się przy każdej sposobności i napadali 
na pociągi oraz banki. W rzeczywisto-
ści większość kowbojów wiodła uczci-
we życie ciężko pracując. 

   Dziki Zachód to także przepiękne 
krajobrazy. Wiele osób zna z widzenia 
Wielki Kanion czy Dolinę Bogów z we-
sternów lub filmów przyrodniczych. 
Obecnie większość tych atrakcyjnych 
terenów to parki narodowe, które stara-
ją się zachować w stanie nienaruszonym 
piękno zachodu. 

red.

Dziki Zachód w ŚDS

Czternastego lipca 2011 roku w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy 

w Wieprzu miała miejsce prelekcja o La-
ponii - krainie św. Mikołaja. Uczestnicy 
warsztatów mogli usłyszeć historie o tej 
odległej krainie, gdzie mieszka święty, 
który rozdaje prezenty. Rovaniemi jest 
miejscem niebywale turystycznym, a lu-

dzie z całego świata przyjeżdżają tylko 
po to, by zobaczyć uśmiechniętego, bro-
datego człowieka w czerwonym płaszczu 
i czapeczce. Asystują mu renifery, które 
pomagają rozwozić prezenty dla wszyst-
kich grzecznych dzieci świata.
Dorośli, jeżeli nie zasłużyli na prezenty, 
muszą kupić je sobie sami. Rovaniemi to 

wielkie centrum sklepowe, gdzie moż-
na kupić dosłownie wszystko. Pomimo 
środka lata miejsce to miało jakiś ma-
giczny klimat i nikomu z odwiedzają-
cych nie przeszkadzała temperatura 25° 
C oraz chmary komarów.

GOK

ŚDS w Laponii

Było więc dużo o muzyce w tym o Mozarcie 
i rodzinie Straussów, gdyż przez wieki Wiedeń 

uchodził za muzyczną stolicę Europy.
Zróżnicowanie architektoniczne Wiednia to prze-
gląd wszystkich stylów budownictwa w ciągu 
dwóch tysięcy lat. Można oglądać pozostałości 
rzymskie obok Katedry św. Stefana zbudowanej 
w stylu gotyckim. Kościół św. Boromeusza, który 
uchodzi za najbardziej rozpoznawalny przykład ar-
chitektury baroku kontrastuje z budynkami secesji 
Otto Wagnera. Wiedeń to także miasto malarzy. 
Obraz Gustawa Klimta „Pocałunek” jest ponoć naj-
częściej reprodukowanym dziełem w świecie.
   W czasie wolnym na Naschmarkt uczestnicy mogli 
zjeść Weiner schnitzla – austriacką wersję schabo-
wego, spróbować tort Sachera – ciasta z nadzieniem 
morelowym oblanym gorzką czekoladą.
Na wielu uczestnikach wycieczki duże wrażenie zro-
biły szpalery pięknych róż w ogrodach Cesarzowej Sissi. Wiedeń 
oddalony od Polski o kilkaset kilometrów ma cieplejszy klimat 
i wiosna tam przychodzi znacznie wcześniej niż do naszego kraju.
Zupełnie przypadkowo byliśmy świadkami manifestacji poli-

tycznej Syryjczyków w centrum miasta.
Na zakończenie zwiedzania udaliśmy się na wzgórze Kahlen-
berg, skąd polski król Sobieski zaatakował Turków, ratując tym 
samych oblężony Wiedeń. 

red.

Wycieczka do Wiednia
27 maja 2011 mieszkańcy sołectwa Nidek wyjechali na 
wycieczkę do Wiednia. Dawna stolica Monarchii Austro 
- Węgierskiej to miasto pełne muzeów i pięknej architek-
tury. Pomimo niesprzyjającej pogody udało zrealizować 
program wycieczki.

Ekspozycje muzealne przybliżyły 
mieszkańcom zagadnienia związane 

z doświadczeniami z zakresu fizyki oraz 
rozwój techniczny Polski. Można było 
podziwiać tramwaje, dawne auta w tym 
i syrenki, warszawy, a nawet najmniej-
szy polski pojazd - mikrusa. Inna ekspo-
zycja prezentowała rozwój polskich jed-
nośladów, w tym legendarny motocykl 
junak, skuter osa. Obok luksusowych 
maszyn, uczestnicy mogli rozpoznać 
bardziej popularne motorowery marki 
Romet i Komar.
   Muzeum Etnograficzne przypomnia-
ło uczestnikom wycieczki o niebywałej 

różnorodności folklorystycznej połu-
dniowej Polski. Były też i urządzenia 
z przeszłości, które naszym rodzicom 
i dziadkom służyły do wykonywania 
różnych prac w gospodarstwie i domu. 
Chaty góralskie, klasa szkoły podstawo-
wej z okresu międzywojennego, tłocz-
nia oleju i piec do wypalania garnków 
wzbudziły zainteresowanie seniorów.
Był także czas, by przy kawie lub herba-
cie popatrzeć na tę oryginalną dzielnicę, 

która od lat przyciąga rzesze turystów.
Na zakończenie wyjazdu wycieczka 
udała się do krakowskiego ogrodu zoo-
logicznego, w którym obejrzano zwie-
rzęta z egzotycznych stron świata.
Organizatorem wyjazdu był GOK 
i WDK Frydrychowice, a transport 
ufundowała Komisja do Spraw Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

red. 

W Krakowie
28 czerwca 2011 roku Kluby Seniora 
z Frydrychowic i Wieprza wyjechały na 
wycieczkę do Krakowa. Celem wyjazdu 
było zapoznanie się z muzeami kra-
kowskiej dzielnicy Kazimierz, gdzie 
seniorzy obejrzeli muzeum inżynierii 
miejskiej i etnograficzne. 
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różnościwspomnienia

Dwudziestego dziewiątego czerwca 
2011 roku wraz z innymi uczestnika-

mi spotkałam się na dworcu PKS w Wa-
dowicach. Po przeczytaniu listy obec-
ności zostaliśmy podzieleni na drużyny 
na czas dojazdu najpierw do Krakowa, 
a potem do Kołobrzegu. Już w pocią-
gu poznaliśmy nowych ludzi. 
Podróż minęła bez żadnych 
przeszkód. W Kołobrzegu 
wpakowaliśmy się w autobusy. 
Większość osób spała jak zabi-
ta. Po prawie godzinnej jeździe 
dojechaliśmy do naszego celu – 
POGORZELICY. 
   Na miejscu rozdzielono nas 
na drużyny i przyporządko-
wano nam drużynowego oraz 
przybocznych. Naszą 19-sto 
osobową drużyną zaopiekował 
się Maciej Stopka oraz przy-
boczni Kamil Wanat i Aleksan-
dra Sordyl. Po rozlokowaniu 
oraz poznaniu terenu obozu 
wszyscy w strojach rycerskich 
udaliśmy się na przywitanie morza. Póź-
niej wymyślaliśmy nazwy drużyn oraz za-
stępów. Po długich dyskusjach stanęło na 
nazwie RYCERZE KRADWATOWEGO 
STOŁU, a nazwy zastępów to Średnio-
wieczne Babki Klozetowe, Piąty Legion 
oraz Krzyżackie Bractwo Cienia Błękit-
nych Templariuszy. 
   Przez kolejne dni pogoda nie była zbyt 
ciekawa, lecz mimo wszystko dobrze się 
bawiliśmy. Na terenie obozu prowadzo-
ne były warsztaty o tematyce rycerskiej. 
W niedziele ksiądz kapelan odprawił 
mszę świętą. Potem odbyły się „chrzty” 
nowych uczestników. Niestety, mnie, 
mimo choroby, to nie ominęło. Ale nie 
żałuję, ponieważ było bardzo fajnie. Pod-
czas zadań przygotowujących do głównej 
uroczystości wszyscy mieli nutkę strachu, 
ale mimo wszystko cieszyli z tego, co dla 
nas przygotowano. 
Przez kolejne dni pogoda się do nas 
uśmiechnęła. Mogliśmy w końcu wyką-
pać się w morzu. Pojawiły się również 

pierwsze ślady opalenizny na ciałach. 
W poniedziałek po południu odbyło się 
ognisko, na które mieliśmy przygotować 
pląsy oraz zabawy. Wszystkich wciągnął 
DINGO oraz CHUSTECZKA ROCK 
AND ROLL. Nie mogliśmy przestać się 
w to bawić. We wtorek udaliśmy się na 

pieszą wycieczkę do Niechorza. Wieczo-
rem odbyła się dyskoteka, na której ba-
wiliśmy się razem z Hufcem Kęty. Przez 
kolejne dni albo plażowaliśmy albo mieli-
śmy warsztaty. W niedzielę ksiądz odpra-
wił mszę w języku łacińskim. Mało kto 
rozumiał, ale liczyła się eucharystia. 
Niebawem przyszedł czas na obozo-
we zaręczyny, a po obiedzie zaślubiny. 
Wszystkie pary zostały związane sznur-
kami i wraz ze świadkami udaliśmy się 
na plażę, by dokonać ceremonii. Wie-
czorem odbył się bal dla nowożeńców. 
W poniedziałek mieliśmy wycieczkę do 
Międzyzdrojów. Tam zwiedziliśmy m.in. 
Muzeum Figur Woskowych. Obejrzeli-
śmy seans w Planetarium oraz odbyliśmy 
40 minutowy rejs statkiem. Wieczorem 
po męczącej podróży większość osób po-
szła spać. 
   Powoli zbliżał się koniec obozu. Na 
szczęście była piękna pogoda. Mogliśmy 
ostatni raz opalać się i kąpać w morzu. 
Wieczorem udaliśmy na plażę na wie-

czornicę oraz podziwiać piękny zachód 
słońca. W środę na teren obozu przybyły 
„konie mechaniczne”, czyli quady. Od-
byliśmy zacięte wyścigi. Do rozgrywek 
turnieju zaliczały się jeszcze: gra w siat-
kówkę, chodzenie po linach i zjazd oraz 
skoki w workach. Po ogłoszeniu wyni-

ków uczestnicy, którzy 
mieli ukończone 13 lat 
oraz wyrażali chęci, mo-
gli udać się nocować na 
plażę. Czwartkowego 
poranka wszystkich opa-
nował smutek, ponieważ 
musieliśmy opuścić tere-
ny obozu.
   Pakowanie, pożegna-
nia, ostatni apel. Nikt nie 
chciał stamtąd jechać. Na 
apelu ogłoszono wyniki 
rozgrywek oraz spraw-
dzenia czystości z całego 
pobytu. Zajęliśmy trzecie 
miejsce, ale cóż, przy-
szło nam się rozstać. We-

szliśmy do autobusów i przejechaliśmy do 
Kołobrzegu. Tam zapakowaliśmy bagaże 
oraz zajęliśmy wyznaczone dla nas miej-
sca. W pociągu panowała rodzinna atmos-
fera. Niektórzy jeszcze na sam koniec się 
poznawali. Mimo, że mieliśmy dwugo-
dzinne opóźnienie wszyscy jeszcze wspo-
minali i tęsknili. Kiedy zbliżaliśmy się do 
Krakowa ogarniała nas rozpacz i szara 
rzeczywistość, że faktycznie musimy się 
powoli rozstawać. Po wyjściu z pociągu 
pożegnaliśmy się z uczestnikami ze Ska-
winy i udaliśmy się do autobusów, a nimi 
do Wadowic. W drodze jakieś 98% 
uczestników spało. W Wadowicach cze-
kali już na nas rodzice, rodzeństwo oraz 
inne osoby czekające na nasz przyjazd. 
Większość osób się popłakała, jeszcze 
w ostatniej chwili powymieniała kontak-
tami. Każdy, z kim tylko rozmawiałam, 
chciał wrócić do Pogorzelicy, a niektórzy 
nadal tego chcą.
   Mam nadzieję, że za rok znowu poje-
dziemy. 

POGORZELICA
wspomnienia z obozu harcerskiego
Jak co roku Hufiec ZHP Ziemi Wadowickiej organizuje dla harcerzy oraz osób niezrzeszonych obóz w bazie w Pogorzelicy 
niedaleko Kołobrzegu. Harcerze z I Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Błękitna” działającej we Frydrychowicach 
również wzięli w nim udział. Tym razem przenosili się w świat rycerzy, więc tematyka imprez i stylizacja wiązała się 
z epoką średniowiecza. Oto relacja jednej z uczestniczek.

Magda W.

 …wybierzemy tego pierwszego, który do 
nas podbiegnie…
   Nieliczni właściciele czworonogów, jed-
nostkowi hodowcy przeprowadzają testy 
predyspozycji szczeniaków. Testy pomagają 
nam określić główne cechy osobowościowe 
szczeniaków. Jest to bardzo istotna kwestia 
dla hodowców, jak i dla nowych właścicieli 
psów. Pozwala na zróżnicowanie szczeniaka 
w zależności od temperamentu na te do przy-
tulania i te do pracy ratowniczej, patrolowej, 
sportów, obrony, itd.
   Testy odzwierciedlają stan faktyczny 
osobowości szczeniaka – należy pamiętać, 
iż jeśli dany szczeniak przejawia w okre-
ślonym momencie dane cechy (np. jest 
dominantem), wcale nie przesądza  o jego 
ostatecznym ukształtowaniu. Nowy wła-
ściciel poprzez swój stosunek do niego 
może je w dużym stopniu modyfikować, 
zarówno na plus jak i na minus.
    Testy wykonujemy w piątym i siódmym 
tygodniu, jeśli sytuacja nie pozwala na to, 
wówczas testujemy tylko  w siódmym ty-
godniu.
W testach sprawdzamy: socjalność szcze-
niaków do ludzi, ich instynkt łowiecki, 
w jakim stopniu szczenię akceptuję domi-
nację, zdolność do podążania za człowie-
kiem, jak szczeniak znosi ograniczenie 
swobody, czy pokarm jest dla niego istotną 

motywacją, jak bardzo jest wytrwały w dą-
żeniu do osiągnięcia celu, w jaki sposób 
reaguje na hałas.
   Wyniki bywają zaskakujące. Ile szcze-
niaków w miocie, tyle psich charakterów. 
Bywają agresywne dominanty, niepoleca-
ne jako zwierzaki do przytulania, ale mogą 
sprawdzić się jako dobre psy pracujące lub 
stróżujące pod warunkiem odpowiedniego 
szkolenia. Są psiaki o stabilnej psychice - 
zrównoważone, zdolne do przystosowania 
się do każdej sytuacji, bardzo wszechstron-
ne. Zdarzają się zbyt uległe, które zbytnio 
do pracy się nie nadają, bądź całkowicie 
uległe, które źle socjalizowane w przyszło-
ści mogą okazać się nieprzewidywalne, 
swój strach mogą objawiać agresywnymi 
zachowaniami.
   Testy powinny być przeprowadzane 
w odpowiednim wieku szczeniaków, po-
między posiłkami, w obcym pomieszcze-
niu przez obcego człowieka, z którym nie 
miały wcześniej styczności.
   Testy predyspozycji szczeniąt powinni 
wykonywać hodowcy, którzy chcą świa-
domie sprzedawać szczeniaki nowym 
właścicielom, by temperament rosnącego 
szczeniaka nie stał się powodem porzuce-
nia psa w lesie przez nowych właścicieli. 
Jeśli hodowca nie pozwala na przeprowa-
dzenie testów predyspozycji szczeniąt po-

tencjalnym nowym właścicielom jest to już 
sygnał, który powinien dać do zastanowie-
nia podczas zakupu czworonoga.
Szczeniak to nie zabawka, to członek ro-
dziny na kilkanaście lat! 

ZWRÓĆ UWAGĘ !!:
- szczeniaka zabieramy w 7-8 tygodniu, 
nie wcześniej – nie później, 
- hodowla – szczeniaki są przy matce do 
samego odbioru przez nowych właścicieli, 
- w hodowli każdy szczeniak ma swoją 
miskę, 
- szczeniaki posiadają książeczkę zdrowia 
i zaszczepione zostały przez lokalnego we-
terynarza, 
- jeśli pies jest po rodzicach rodowodo-
wych, żądaj metryki, 
- spisz umowę kupna-sprzedaży psa, 
- sprawdź warunki w jakich żyją szczeniaki, 
- na budowę szczeniaka podczas przepro-
wadzania testów predyspozycji.

Szkoła psiej tresury
www.psieEgo.pl

PSIE PORADY

Którego szczeniaka wybrać?

Kompleks sportowy „Orlik 2012” we Frydrychowicach
W 2011 roku sołectwo Frydry-

chowice będzie drugim so-
łectwem w Gminie Wieprz, na te-
renie którego powstanie kompleks 
sportowy „Orlik 2012”. Tzw. Or-
lik  jest kompleksem sportowym 
składających się z:
- boiska piłkarskiego 
o nawierzchni z trawy syntetycz-
nej o wymiarach 30m x 62m (pole 
do gry 26m x 56m) – ogrodzo-
nego po obwodzie ogrodzeniem 
o wys.  min. 4m, wyposażonego 
w piłkochwyty o wys. min. 6m. 
- boiska wielofunkcyjnego do koszy-
kówki i piłki siatkowej o nawierzch-
ni poliuretanowej o wym. 19,1m 
x 32,1m – ogrodzonego po obwo-
dzie ogrodzeniem o wys. min. 4m. 
- budynku sanitarno-szatniowego 
o powierzchni użytkowej ok. 60m , 

zaprojektowanego jako budynek sys-
temowo-modułowy, spełniający wy-
mogi funkcjonalne: magazynu sprzętu 
gospodarczo-sportowego, szatni od-
dzielnych dla każdej drużyny, zespołu 
higieniczno-sanitarnego, pomieszcze-
nia gospodarza obiektu i trenera śro-

dowiskowego.
- oświetlenia – min. 8 słupów 
oświetleniowych: boiska piłkar-
skiego i boiska wielofunkcyjnego. 
   Całkowity koszt inwestycji wy-
niesie ok. 1,08 mln zł, z tego 500 
tys. pochodzić będzie z budżetu 
państwa, 250 tys. zł z budżetu 
Urzędu Województwa Małopol-
skiego. Pozostała kwota sfinanso-
wana zostanie ze środków Gminy 
Wieprz. Po zakończeniu zadania 
inwestycyjnego zatrudniony zo-
stanie animator, który prowadzić 

będzie na obiekcie zajęcia sportowe. 
Koszty zatrudnienia animatora finan-
sowane będą w 50% ze środków gmi-
ny, a w 50% ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

UGW2
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Czwartego maja 2011 odbył się 
w szkole konkurs pod hasłem: 

„Co wiem o Unii Europejskiej”  ad-
resowany do uczniów klas gimnazjal-
nych. W konkursie  wzięło udział 13 
uczniów. Miał on formę testu skła-
dającego się z 30 pytań o zróżnico-
wanym stopniu trudności. Pierwsze 
miejsce zajął uczeń kl. I gim. Dawid 
Fortuna. II miejsce –uczeń kl.II gim. 
Dominik Bury, a III miejsce uczeń 
kl.II gim. Krzysztof Nowak. Lau-
reaci otrzymali  nagrody książkowe 
wręczone na uroczystym apelu  przez 
dyrektora szkoły. 
1 czerwca cała szkoła uczestniczyła 
w happeningu „Bliżej Europy”.
Dzień rozpoczął się od uroczystego 
apelu przygotowanego przez uczniów 
klasy II b gimnazjum, którzy opraco-
wali go w ramach projektu edukacyj-
nego pod kierownictwem pani Urszuli 
Gałysz.  Uczniowie Krzysztof Gołba  
i Mateusz Mazgaj przedstawili w for-
mie prezentacji multimedialnej  wie-
le ciekawych informacji o powstaniu  
i celach Unii Europejskiej. Sporo 

miejsca poświę-
cono również 
Polskiej Prezy-
dencji w Radzie 
Unii Europej-
skiej. 
Wszyscy z du-
żym zaintereso-
waniem wsłuchi-
wali się  i oglą-
dali  przygoto-
wany przez star-
szych kolegów 
materiał.
P r e z e n t a c j a 
m u l t i m e d i a l -
na  wzbogaco-
na była granymi na żywo utworami 
fortepianowymi europejskich klasy-
ków w interpretacji laureata licznych 
konkursów fortepianowych , ucznia 
klasy III gimnazjum naszej szkoły - 
Marcina Penkalę.
      Kolejnym punktem happeningu 
była  praca zbiorowa poszczególnych 
klas szkoły podstawowej i gimna-
zjum , której celem było przygotowa-

nie plakatów prezentujących państwa 
członkowskie Unii Europejskiej. 
Klasy losowały państwa, o których 
miały zdobyć jak najwięcej informa-
cji    i w ciekawy sposób przygotować 
i zaprezentować  plakat. 
Wszystkie klasy zabrały się ochoczo do 
pracy. Najpierw obmyślały strategię, 
a potem  przystąpiły do realizacji po-
mysłów. Wykazały się  pomysłowością 

Bliżej Unii Europejskiej
 Uczniowie Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu  realizowali  projekt : Polska 
Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej- 2011. W kwietniu uczniowie koła historycznego pod opieką pani 
Agnieszki Urbańczyk przygotowali gazetkę tematyczną  wykorzystując materiały zaczerpnięte z Internetu i in-
nych publikacji. Gazetkę wyeksponowano w widocznym miejscu na korytarzu szkolnym.

i niebanalnymi skojarzeniami.  
Kolejnym zadaniem  dla uczniów był „ Bieg Europejski”.  
Każda klasa zdobywała punkty  za wiadomości z zakresu  
historii , geografii, wiedzy o społeczeństwie poszczegól-
nych krajów,  za znajomość i umiejętność posługiwaniem 
się  językami  angielskim i  niemieckim. 
Uczniowie rywalizowali  również w różnych konkuren-
cjach sportowych i zręcznościowych. Musieli wykazać się 
zręcznością na równoważni, celnie rzucać do kosza, wyka-
zać się szybkością w biegu na czas itp. 
Po  zakończeniu biegu klasy prezentowały swoje plakaty 
i opowiadały o wylosowanym kraju.  Słuchający mieli oka-
zję przypomnieć i utrwalić sobie  wiadomości o stolicach, 
flagach, zabytkach, sukcesach sportowych poszczególnych 
państw. Podsumowaniem całego dnia  było rozstrzygnięcie 
konkursu  w ramach Biegu Europejskiego. 
W kategorii klas gimnazjalnych   najlepsza okazała się kla-
sa III, a w kategorii klas szkoły podstawowej  klasa VI 
a. Nagrodą  dla najlepszych klas  były lody  ufundowane 
przez Radę Rodziców. Wszyscy uczestnicy happeningu zo-
stali poczęstowani  soczkami i batonikami. 
  Na zakończenie  uczniowie  bawili się na dyskotece 
zorganizowanej  przez Samorząd Uczniowski na terenie 
szkoły. Dzień upłynął  w twórczej i wesołej atmosferze. 
Uczniowie mieli okazję   do poszerzenia wiedzy na temat 
Unii,  historii jej powstania  oraz  założeń programowych.

IC, AU   
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nad namiprzyroda

Nasze drzewa i krzewy-jarząb

Jarzębina
 

Za mym oknem jest drzewo
jarzębina czerwona

która zawsze na wiosnę
kwiatem wita nasz dom

Za mym oknem jest drzewo co przeżyło 
co przeżyło pół wieku

było świadkiem narodzin
chwil radosnych i złych

Dziś natchnieniem jest moim
kwiatem budzi wspomnienia

przypomina o latach
kiedy rosłem wraz z nią

Szumem liści spokojna
szepcze przed wieczorem

zapowiada sen piękny
i w zadumie tak trwa

Pojąć trudno co skrywa
ale ja ją rozumiem

zwłaszcza gdy czerwienią
liści szumem gra

        Jan Lutobarski

Ryszard Fraś

Jarząb pospolity

Strona ta powstała w 2009 roku, by śle-
dzić loty samolotów. Dzięki niej jeste-

śmy w stanie rozpoznać typy samolotów, 
ich wielkość, numery, trasy powietrzne 
zwane korytarzami, linie lotnicze, do 
których maszyny należą. Służy do tego 
mapa z pozycją wszystkich maszyn, które 
posiadają transpondery ADS-B. Obecnie 
60% maszyn w świecie posiada tako-
we urządzenia do lokalizacji samolotów 
w przestrzeni. Posiadają je wszystkie po-
pularne linie lotnicze w Europie. Strona 
www.flightradar24.com obejmuje swoim 
zasięgiem 90% Europy. Dzięki niej moż-
na przyglądać się poszczególnym portom 
lotniczym, z których startują i do których 
zmierzają samoloty.
   Niezwykła strona internetowa nie za-
graża bezpieczeństwu samolotów i po-
dróżnych. Większość samolotów poru-
sza się na bezpiecznym pułapie około 10 
kilometrów na ziemią.
   W moim przypadku zainteresowanie 
samolotami rozpoczęło się od pierwszej 
lotniczej podróży, ale motywacją do za-

stanawiania się nad podniebnym trans-
portem był samolot nad Wieprzem, który 
posiadał 4 silniki. Poznać go można było 
po smugach kondensacyjnych silników, 
które pozostawiały cztery samodzielne 
białe paski. Samolot podróżował z pół-
nocy na południe, a ani Polskie Linie 
Lotnicze LOT, ani także skandynawskie 
SAS nie posiadają czterosilnikowych od-
rzutowców.
   Okazało się po dłuższych poszuki-
waniach, że nad gminą przebiega kilka 
powietrznych korytarzy, które prowadzą 
z Europy do Azji i na Bliski Wschód. Kil-
ka dni temu można było podziwiać singa-
purskiego A380 lecącego z Londynu do 
Singapuru. Często nad naszym niebem 
przelatują B 747 z Luksemburga do Baku 
w Azerbejdżanie wioząc cargo. Codzien-
nie wieczorem olbrzymie maszyny Emi-
ratów Arabskich przelatują nad naszy-
mi głowami ze Skandynawii. Są i małe 
samoloty, takie jak maszyny Ryanair 
i Wizzair, które lecą do Balic lub do Rze-
szowa albo w druga stronę - do Dublina, 

Londynu 
czy Madrytu. 
Każdego popołudnia austriac- kie linie 
lotnicze przelatują nad gminą z Krakowa 
do Wiednia.
   Gdy lecimy w samolocie wysoko nad 
ziemią, jest nam niezwykle trudno oce-
nić miejsce, nad którym się znajdujemy. 
Olbrzymia wysokość uniemożliwia nam 
rozpoznanie znajomych miejsc. Gdy kil-
ka lat temu podróżowałem z Krakowa do 
Wiednia okazało się, że maszyna prze-
latuje nad Międzybrodziem. Zbiornik 
wodny był rozpoznawalny poprzez swój 
charakterystyczny kształt, ale pomimo 
dobrego kierunku obserwacji nie dopa-
trzyłem się stawów w Gierałtowicach ani 
kościoła w Wieprzu.
   Patrzenie w niebo jest dobrą zabawą, 
która podsyca marzenia o podróżach. 
W dobie tanich linii lotniczych właści-
wie każdy może spróbować podniebnej 
podróży a między podróżami zerknąć na 
niebo i sprawdzić, dokąd podążają samo-
loty.

Seweryn Gałysz

Niebo nad naszą Gminą

Ludzie od zawsze patrzyli w niebo. Nie tylko, by przewidzieć pogodę, ale także by podziwiać doskonały błękit – 
delikatną otulinę naszej planety. Jak wszyscy dobrze wiemy, od lat po niebie nad nami latają samoloty. Część z nich 
prawdopodobnie już wiozła nas lub naszych bliskich gdzieś daleko w świat...
Istnieją pasjonaci samolotów, studiujący rozkłady lotów a następnie wyczekujący na stalowe ptaki przy lotniskach. 
Wiadomości o lądowaniu największych maszyn jak Boeing 747 czy Airbus 380 rozchodzą się lotem błyskawicy 
pośród pasjonatów lotnictwa. Najbliższe lotnisko w Balicach jest tylko godzinę drogi od naszej gminy, ale jeżeli ktoś 
chce popatrzeć na świat samolotów, powinien skorzystać z niezwykłej strony w Internecie -
www.flightradar24.com

Informujemy, że Województwo Małopolskie rozstrzy-
gnęło konkurs na wsparcie finansowe prac budowla-

no-remontowych w remizach strażackich z terenu woje-
wództwa małopolskiego w 2011 roku.
Na konkurs wpłynęło 112 wniosków. Komisja Konkurso-
wa w dniu 4 kwietnia 2011 r., dokonała oceny meryto-
rycznej wniosków zgodnie z kryteriami wyboru ustalony-
mi w Regulaminie Konkursu. Efektem prac Komisji jest 
lista uwzględniająca gminy rekomendowane do udzielenia 
pomocy finansowej. Zaproponowano przyznanie wybra-
nym gminom dotacji w wysokości 80% wnioskowanych 
kwot.

Na liście rankingowej znalazł się wniosek złożony przez 
Gminę Wieprz, który przewiduje przeprowadzenie prac 
remontowych oraz zakup wyposażenia w OSP w Nidku 
(wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonanie 
posadzek, montaż bram garażowych, roboty malarskie, 
zakup szaf na umundurowanie oraz remont świetlicy). 
Szacunkowy koszt zadania wynosi 43 785,82 zł. Na re-
alizację projektu Województwo Małopolskie przeznaczy 
kwotę 17 514 zł. Pozostała kwota sfinansowana zostanie 
z budżetu gminy. Zakończenie inwestycji planowane jest 
na październik br.

UGW

Rozstrzygnięcie konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2011

Kto z nas nie zna jarzębiny? Już od dziec-
ka zachwycamy się jej pięknymi, czerwo-
nymi owocami, każda dziewczynka robiła 
z nich korale czy zdobiła swój kącik. 
Jarzębina jako drzewo dorasta do kilku-
nastu metrów wysokości, często ma 
też postać dużego krzewu o wie-
lu pędach. Rośnie na terenie całej 
Polski - od niżu po granicę lasu w 
górach, aż po krainę kosodrzewiny. 
Oczywiście lasy i zagajniki naszej 
gminy także są jej ostoją, niektóre 
dorosły nawet do imponujących roz-
miarów [jedna ze znanych mi jarzę-
bin ma około pół metra średnicy, 
jest zdrowa i nadal rośnie!]. Często 
są także ozdobą naszych ogrodów, 
cieszą nasze oczy, gdyż szybko w 
młodości rosną, ale do tego potrze-
bują dużo światła. Oczywiście z tej 
odnawianej przyjaźni z jarzębiną należy 
się cieszyć, bo być może coraz bardziej 
będziemy doceniać nasze rodzime drzewa 
i krzewy.
Jarzębina w gwarze góralskiej nazywana 
jest skorus, skorusa, skorusza, skoruch 
- co oznacza również człowieka narwań-
ca, raptusa, w gorącej wodzie kąpanego i 
zbyt pobudliwego. Dlaczego tak się ją na-
zywa, trudno wytłumaczyć. Gatunek ten 
wszędzie cieszy się ludzką życzliwością, 
w podaniach i legendach jest to drzewo, 
które dobry Bóg stworzył dla przyozdo-
bienia świata, dla zatrzymywania świe-
żych lawin w górach, dla nakarmienia 
niczyich ptasząt, dla pocieszenia pustel-
ników po lasach, aby i oni mieli się do 
czego uśmiechać.
W przesądach i wielu praktykach ma-
gicznych jarzębina występuje zawsze od 
pozytywnej strony. Wpleciona w wieniec 
dożynkowy sprawia, że zboże na przyszły 
rok rodzi się jędrne i obfite. Poświęcona i 
zatknięta za obraz nad łóżkiem panny czy 
kawalera, nieskromne chęci uśmierza. Je-
żeli podejrzliwy mąż, co był długo poza 
domem, chce się przekonać „zali jego po-
łożnica była mu wierna”, powinien wziąć 
grono czerwonej jarzębiny, mokre od 
porannej rosy i położyć na czole śpiącej 
a „niepoczciwa wnet porwie się z łoża”. 
Jeżeli ktoś boi się chodzić po ciemku, a 
musi, niechaj nosi przy sobie owoc jarzę-
biny, a tedy przeciwi się „wszelkim na-
gabaniom strachów nocnych”. Ludziom 

„krostawym”, którym nie pomagała na-
wet „siwa rosa”, gdy się w niej o brzasku 
walali, wystarczyło wziąć garść „dosto-
jałych jagód jarzębiny” i w nowy piątek 
pójść o północy pod przydrożny krzyż 

albo jeszcze lepiej pod bramy cmentarza 
z krzyżem, tam rozgnieść na każdej „kro-
ście” osobną jagódkę, po czym cisnąć 
wykorzystane jagódki za siebie mówiąc: 
„krosty, krościeńce i wrzody, jak orzębi-
nie jagody, wyrzucam was”.
 Jarzębina potrafi także wróżyć i ostrze-
gać. Kiedy jesienią po zrzuceniu liści 

zaczynała nie wiadomo dlaczego ronić 
obficie czerwone jagody, ludziska mówi-
li o niej, że płacze krwawymi łzami albo 
zbliża się wojna, pomór, albo inne wielkie 
nieszczęście.

Jarzębina oficjalnie nazywa się ja-
rząb, łacińska nazwa w dosłownym 
tłumaczeniu – „jarzębina łowią-
ca ptaki’’. Dlaczego łowi ptaki? 
Czerwone pęki korali wiszące na 
gałązkach są w okresie jesienno-
-zimowym cennym pokarmem dla 
ptaków.
W Polsce rośnie dziko 5 gatunków 
jarzębiny, najpopularniejszy jest 
jarząb pospolity, a godnym uwagi 
jest jarząb szwedzki, wpisany do 
„Polskiej czerwonej księgi roślin” 
posiadający jajowate liście, z góry 
ciemnozielone, od spodu filcowato 

owłosione, kwitnie również jak pospolity 
– biało, lecz owoce ma większe, znacznie 
później dojrzewające, intensywnie poma-
rańczowoczerwone. W botanice roślina 
ta należy do grupy apomiktów, to znaczy 
roślin, które do tworzenia zarodków w 
nasionach nie potrzebują zapłodnienia. 
Jarząb szwedzki jest mieszaniną jarzęba 
pospolitego z mącznym, piękny jego okaz 
już od wielu lat owocujący rośnie przed 
mostem w Wieprzu, naprzeciwko szkoły 
nr 1.
Godnym uwagi jest także największy z ja-
rzębów, jarząb brekinia, czyli brzęk. Jest 
to osiągający największe rozmiary jarząb, 
do 30 m wysokości i 60 cm średnicy pnia.
Drewno jarzębów jest dosyć twarde i 
ciężkie o gęstości zbliżonej do drewna bu-
kowego i znajduje zastosowanie jako cen-
ny materiał do wyrobu oklein, parkietów, 
drewna toczonego i do rzeźbienia - two-
rzy się z niego laski spacerowe i flety. Jest 
także dobrym drewnem kominkowym, 
ale jeszcze niezbyt popularnym.
Owoce jarzębiny są także wykorzystywa-
ne przez człowieka w postaci dżemów, 
nalewek [jarzębiak], a w medycynie ludo-
wej napar z nich uśmierza bóle wątroby 
„jak ręką odjął”.
Jarzębina dożywa około 80-90 lat, żarto-
bliwie mówi się, że starość jarzębiny za-
czyna się w tych samych latach co starość 
człowieka, sadźmy ją więc w naszych 
ogrodach, niech jej młodość zaczyna się 
wtedy, gdy nasza.    

http://www.flightradar24.com
http://www.flightradar24.com
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W czerwcu odbyło się spotkanie 
Klubu Kulinarnego Podróżnika 

pt. „Peru”. 
Państwo to znajduje się na zacho-
dzie Ameryki Południowej. Graniczy 
z Ekwadorem, Kolumbią, Brazylią, 
Boliwią, Chile. 
Peru jest cztery razy większe od Pol-
ski. Mieszka tam zaledwie ok. 30 mln 
ludzi. Prezydentem tego państwa jest 
Alan Garcia Perez, który sprawu-
je władzę w Limie. Stolica jest po-
dzielona na dzielnice bogate i bied-
ne. Bardzo dużo jest w tym mieście 
dzieci ulicy. W Limie możemy także 
zobaczyć drapacze chmur i bogate 
dzielnice tętniące życiem. Peru ogól-
nie jest biednym krajem. Poważnym 
problemem są narkotyki, od których 
uzależnia się duża część młodzieży.
   Prelegentem spotkania był pan Mi-
rek Kosiec, który jest wolontariuszem 
w Salezjańskim Wolontariacie Misyj-
nym – „Młodzi Światu”. Praca jego 
polega na opiece nad ubogimi dziećmi 
i dbaniu o ich prawidłowy rozwój.
   Opowiadał o jednym ze 100 cudów 
świata, którym jest Machu Picchu, 
osiedle Inków z XV wieku odkry-
te w Andach Peruwiańskich w 1911 

roku. Do tego miasta prowadzi gór-
ska ścieżka. Całą trasę z Cusco moż-
na przejść w ciągu kilku dni szlakiem 
zwanym „Inca trail”. Dla bardziej le-
niwych i bogatszych pozostaje pociąg, 
autobus lub podróż mułem.
Wszystkie budowle Machu Picchu wy-
kute są perfekcyjnie w skale. Wzno-
szono je z olbrzymich kamiennych 
bloków bez użycia zaprawy. Hiszpanie 
nigdy nie dotarli do tego niezwykłego 
miejsca, mimo że osada jest położona 

stosunkowo blisko od stolicy Inków 
– Cusco, podbitej i spalonej przez od-
działy hiszpańskie.
Na prezentacji oglądaliśmy też zdję-
cia z najgłębszego w świecie kanionu 
Colca, który został przepłynięty po raz 
pierwszy w historii przez Polaków. 
Nad kanionem zwykle krążą olbrzy-
mie kondory, które według opowiadań 
inkaskich są w stanie porwać nawet 
małe dzieci. Kondory pozostają ptaka-
mi chronionymi, gdyż nigdzie indziej 

poza Andami nie występują 
na świecie.
   Na spotkaniu mogliśmy 
posłuchać peruwiańskiej mu-
zyki i posmakować arroz con 
leche oraz napić się herbaty 
ceriche.
   Peru jako kraj jest niezwy-
kle atrakcyjny dla turystów. 
Można wybierać pomiędzy 
antyczną kulturą Inków, trek-
kingami w wysokich Andach, 
dżunglą Amazonii w pobliżu 
Iquitos, wybrzeżem Pacyfiku, 
pustynią Nasca z niezwykły-
mi figurami widocznymi tyl-
ko z lotu ptaka. Szkoda tylko, 
że bilety do Peru pozostają 
bardzo drogie.

Peru
Konrad Krupnik

Piętnastego maja 2011 roku w Klu-
bie Kulinarnego Podróżnika odbyła 

się prelekcja pt. LOFOTY.
Prelegentką była Aneta Mieszczak 
z Andrychowa, która przybliżyła klu-
bowiczom świat za kręgiem polarnym. 
Na niebywale kolorowych zdjęciach 
można było podziwiać piękno ark-
tycznej przyrody, olbrzymie tereny 
niedotknięte jeszcze ręką człowieka, 
wspaniałe góry wynurzające 
się z turkusowych wód, setki 
reniferów.
   Po Skandynawii podróżo-
wać da się tanio. Prawo ziemi, 
które powstało jeszcze w śre-
dniowieczu umożliwia zupeł-
nie legalnie rozbicie namiotu 
w lesie czy na łące. W wielu 
atrakcyjnych miejscach istnie-
ją obozowiska z miejscami na 
ognisko, zwykle obok jezior, 
w których można się kąpać.    
   Pani Aneta opowiadała tak-
że o Nordkapp - najbardziej 
wysuniętym na północ punk-
cie Europy. By dotrzeć do 
właściwego końca naszego 
kontynentu trzeba pokonać 

kilkanaście kilometrów przez tundrę. 
Dla bardziej wygodnych powstała jed-
nak inna lokalizacja ostatniego miejsca 
w północnej części Europy. Za słoną 
opłatą można to miejsce odwiedzić. 
   Jak zwykle na spotkaniu był również 
element kulinarny.
   W przerwie serwowano pieczywo 
wasa z serem brunost i dżemem żurawi-
nowym. Podawano także mięso z reni-

fera oraz łososia z norweskiej hodowli. 
Na zakończenie w ramach nieformal-
nych metod nauczania przeprowadzono 
mini quiz. Nagrodami były monety ze 
Szwecji, Norwegii i Finlandii.
   Za miesiąc 12 sierpnia w KKP od-
będzie się prelekcja HONG KONG, na 
którą zainteresowanych zapraszamy.

GOK

Lofoty
www.kkp.wieprz.eu www.kkp.wieprz.eu
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Apokryf to określenie ksiąg o zabarwieniu religijnym 
z okresu przełomu naszej ery, które Kościół kato-

licki uważa za nienatchnione, w szczególności to księ-
gi niewchodzące w skład Biblii. Przyczyną powstawania 
chrześcijańskiej literatury apokryficznej były względy 
teologiczne (wyjaśnienie pewnych niejasności głównie 
z powodu powstawania coraz liczniejszych innych nurtów 
w łonie chrześcijaństwa, bazujących na różnej interpre-
tacji przesłania Jezusa lub zdarzeń z jego życia) oraz po-
trzeba wyznawców chrześcijaństwa do poznania bardziej 
szczegółowego życia i przesłania Jezusa Chrystusa.
Sztuka „Szkarłat na skałach” wyróżniła się wspaniały-
mi strojami oraz monumentalną muzyką, która dodawała 
powagi wydarzeniom związanym z ostatnimi dniami ży-
cia Jezusa Chrystusa na ziemi. 

red.

SZKARŁAT NA SKAŁACH 
apokryfy w wykonaniu absolwentów

Ahaswer – Marcin Penkala
Ester – Monika Pieczarka
Judyta – Agnieszka Mig-
dałek
Judasz – Damian Bury
Eleazar – Kamil Zieliński
Turno - Dominik Prus
Debora – Katarzyna Gurdek
Klucznica – Anna Mazgaj
Chaim – Przemysław Do-
mider
Piotr – Mateusz Najbor
Jezus – Grzegorz Wróbel
Kobiety – Magdalena Pu-
stelnik, Klaudia Pękala, 
Agnieszka Cinal

Sługa – Krzysztof Pułka
Żołnierze – Tomasz Byrski, 
Kacper Truong Van
Tancerka – Karolina Siwek
Psalmistka – Justyna Najbor
Operator muzyki: Grzegorz 
Gabryl
Scenografia: Natalia Ma-
tlak, Kamil Mizera, Paulina 
Orlicka, Karolina Siwek
Kurtyna – Michał Lachen-
dro
Operator światła – Dawid 
Nowak

21.06.2011 o godzinie 17.00 absolwenci ZSP nr 1 w Wieprzu wystawili sztukę w opracowaniu i reżyserii ks. 
Stefana Klajmana. Sztuka przypominała wydarzenia sprzed 2000 lat - ostanie dni Jezusa i atmosferę panującą 
pośród ludności zamieszkującej Izrael. 

W sztuce wystąpili: 

Pierwszego czerwca 2011 r. rodzice dzieci z Przedszkola Publicznego 
nr 3 w Wieprzu przedstawili na scenie WDK bajkę pt. „Czerwony 

Kapturek” przygotowaną z okazji Dnia Dziecka. W zaczarowany świat 
baśni małych widzów wprowadził będący narratorem pan Mariusz Sto-
kłosa. Czerwonego Kapturka brawurowo zagrała pani Ewelina Szilder, 
zaś w podstępnego wilka wcielił się pan Mateusz Rusinek. Z dużym za-

angażowaniem swoje role odegrali również: pani Rena-
ta Wronka jako mama, pani Elżbieta Noga jako babcia 
oraz pan Maciej Szilder jako gajowy. Pani Jolanta Wąs 
zadbała natomiast o oprawę muzyczną przedstawienia. 
Oprócz dzieci z przedszkola bajkę obejrzeli również 
uczniowie z klas 0-3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 w Wieprzu. 
Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim mi-
lusińskim, więc nagrodzili występujących artystów 
gromkimi brawami. 

Przedszkole Publiczne w Wieprzu

Milusińskim się podobało

Impreza rozpoczęła się w niedzielne popołudnie, niestety z racji niesprzy-
jającej pogody część artystyczna musiała odbyć się na scenie Wiejskie-

go Domu Kultury. O godzinie 15.00 pan Edward Hojny i pani Małgorzata 
Bogunia powitali zaproszonych gości m.in. pana Stanisława Babińskiego, 
ks. Józefa Sowińskiego, pana Ryszarda Wandora, panią Hannę Zacny 
oraz przybyłych licznie mieszkańców. Po krótkich powitaniach nastąpiło 
oficjalne otwarcie i rozpoczęły się występy. Najpierw na scenie zagościły 
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, które pod kierownictwem pań: 
K. Chmiel i B. Kuś zaprezentowały wiersze i piosenki dedykowane ma-
mom. Dodatkowo nasze pociechy ubrane w tradycyjne stroje zatańczyły 

k i lka 
układów choreograficznych do ludowych melodii m. in. 
krakowiaka. Po godzinie na scenie pojawiły się młode 
i utalentowane artystki ze scholi. Zaśpiewały parę zna-
nych i lubianych utworów, takich jak: „Pieski małe dwa”, 
„Przeżyj to sam”, „Nie płacz Ewka”, „Gdybym miał gita-
rę”. We wspólne śpiewanie włączyła się także zgromadzo-
na publiczność. Po tej części na scenie znów pojawili się 
konferansjerzy i podziękowali sponsorom. Na zakończenie 
zaś mogliśmy obejrzeć pokaz taneczny Marcina i Magdale-
ny. Po części artystycznej wszystkich zebranych zaproszo-
no do zabawy na zewnątrz, która odbyła się na placu obok 
WDK w Nidku. Na szczęście pogoda znacznie się popra-
wiła, więc bez żadnych przeszkód można było rozpocząć 
„piknikową” zabawę.

Piknik rodzinny w Nidku
Piknik rodzinny odbył się w naszej małej miejscowości 5 czerwca. Zorganizowany został przez panią sołtys – 
Hannę Zacny oraz radnych poszczególnych sołectw z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Ilona W.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanon_Biblii
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Dla kochanych rodziców
Czy mały, czy duży każdy kocha swoją mamę i swojego tatę. Nic więc dziwnego, że dzieci 

z Przedszkola Publicznego nr 3 w Wieprzu, jak co roku zaprosiły swoich rodziców na 
uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, która miała miejsce 27 maja 2011 r. w Domu Kultury 
w Wieprzu. Od rana wszystkie przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały, kiedy wreszcie 
będą mogły przedstawić swoim najbliższym przygotowywane od kilku dni specjalnie dla nich 
wiersze i piosenki. Dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały także ciekawe inscenizacje 
oraz zatańczyły wybrane tańce ludowe. Na koniec wręczyły swoim rodzicom kolorowe upo-
minki i mocno ich wycałowały. 
Rodzice nie kryli wzruszenia i niejednemu z nich podczas występów małych aktorów zakręciła 
się łezka w oku.

Przedszkole Publiczne w Wieprzu

W dniu 31.05.2011r. w popołudnio-
wych godzinach w Przedszko-

lu Publicznym nr 2 w Wieprzu odbyła 
się uroczystość z okazji „Dnia Mamy 
i Taty”. Na zaproszenie dyrekcji, wy-
chowawczyń a przede wszystkim przed-
szkolaków przybyło bardzo dużo gości. 
   Celem imprezy była integracja śro-
dowiska, spotkanie dzieci z mamusiami 
i tatusiami podczas występów artystycz-
nych, przeżywanie chwil wzruszenia, ra-
dości w gronie najbliższych. 
  Spotkanie rozpoczęła pani Ewa Snażyk-
-Płonka witając przybyłych gości. Następ-
nie przedszkolaki zaprezentowały program 
artystyczny przygotowany na tę okazję 
przez wychowawczynie. Występy rozpo-
częły dzieci z „zerówki” tańcząc dla rodzi-

ców poleczkę. W pierwszej części progra-
mu artystycznego w role aktorów wcieliły 
się dzieci z młodszej grupy wiekowej (3-4 
latki). Zaprezentowały krótką inscenizację, 
wierszyki, śpiewały piosenki i pięknie tań-
czyły taniec „Boogie woogie”. W drugiej 
części uroczystości przewodziły dzieci ze 
starszej grupy wiekowej (5-6 latki), które 
w równie uroczy sposób zaprezentowa-
ły inscenizację, wierszyki i piosenki dla 
swoich rodziców. W końcowej części uro-
czystości wszystkie dzieci odśpiewały dla 
rodziców „Sto lat” i wręczyły upominki, 
które dla nich przygotowały. Nie obyło 
się bez łez wzruszenia. Rodzice nagrodzili 
małych „artystów” gromkimi brawami. 
   Po części artystycznej głos zabrała dy-
rektor pani Aleksandra Kamionka, która 

w miłych i ciepłych słowach złożyła ży-
czenia zebranym gościom i podziękowała 
wychowawczyniom za przygotowanie uro-
czystości. 
   Uroczystość zakończyło wspólne bie-
siadowanie dzieci i rodziców przy słod-
kim poczęstunku. Rozbawione dzieci 
wcale nie miały ochoty kończyć zabawy. 
Rodzice opuszczali salę gimnastyczną 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, 
w której odbyła się uroczystość z rado-
snymi minami, co wskazywało na udane 
i pełne wrażeń miłe popołudnie. 
   Dziękujemy wszystkim rodzicom za 
przybycie i wspólną zabawę. Dziękuje-
my również mamusiom, które zorgani-
zowały poczęstunek i zadbały o obsługę 
uroczystości.

Dzień Mamy i Taty w ZSP2 w Wieprzu
Aleksandra Foremniak
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Mimo nie do końca sprzyjających 
warunków pogodowych, festyn, 

który odbył się 5 czerwca, należał do 
udanych. Zaczął się nietypowo, bo od 
mszy świętej odprawianej w Kaplicy, 
po której najmłodsi uczniowie frydry-
chowickiej szkoły, ich nauczyciele, dy-
rekcja i zaproszeni goście udali się na 
plac rekreacyjny, gdzie odbyło się uro-
czyste otwarcie i poświęcenie nowego 
placu zabaw wybudowanego w ramach 
projektu „Radosna Szkoła”.
   Tuż po przemówieniach pani dyrektor 
Stanisławy Lukaj, pani wójt Małgorzaty 
Chrapek i błogosławieństwie ks. Józefa 
Gwiazdonia niebo uraczyło nas ulewą, 
przed którą nie uchroniły rozłożone na-
mioty i parasole. Tak więc cześć arty-

styczna przeniosła się na szkolne kory-
tarze, gdyż dzieci byłyby niepocieszo-
ne, gdyby nie mogły wystąpić i pokazać 
długo przygotowywanych programów. 
   Na szczęście, co jest typowe dla bu-
rzy – szybko minęła i zaświeciło słońce, 
toteż tańce, występy szkolnych i para-
fialnych zespołów muzycznych oraz 
licytacja i losowanie „szczęśliwego nu-
merka” odbyło się już na scenie.
   Jak zwykle wszyscy mogli posilić się 
kiełbaskami czy oscypkami z grilla, na-
pić kawy, zjeść lody czy pyszne ciasto 
oraz kupić „kota w worku”. Należy 
wspomnieć, że bufet obsługiwali, przy-
gotowali dekoracje i program artystycz-
ny nauczyciele i pracownicy szkoły.
   I wreszcie nastąpiło najważniejsze – 

dzieci pod opieką rodziców i czujnym 
okiem harcerzy, którzy ponadto wystą-
pili z pokazem ratownictwa przedme-
dycznego - mogły skorzystać z wszel-
kich atrakcji placu zabaw i trampolin.
Od tej pory plac zabaw przy ZSP we 
Frydrychowicach jest dostępny dla naj-
młodszych mieszkańców wsi (od 1do 
11lat), którzy pod opieką dorosłych 
chętnie z niego korzystają.
   Wyrazy wdzięczności kierujemy do 
wszystkich sponsorów i darczyńców, 
którzy jak zwykle nas nie zawiedli 
i hojnie wspomogli imprezę ofiarowując 
wiele wartościowych produktów na po-
trzeby „Szczęśliwego numerka” , „Kota 
w worku” czy biorąc udział w licytacji. 

ZSP Frydrychowice

Festyn Rodzinny we Frydrychowicach
Niektórzy uważają, że to już tradycja, są tacy, którzy dopatrują się w tym jakiejś kary Opatrzności, inni nazywają to 
pechem, ale niestety, tak już się zdarza od kilku lat, że szkolnemu festynowi we Frydrychowicach towarzyszy burza…

Trzeciego czerwca 2011r uczniowie zaprezentowali insce-
nizację fragmentów „Balladyny” w WDK w Wieprzu 

dla zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli oraz koleża-
nek i kolegów ze szkoły. Drugi raz wystąpili w niedzielę 
05.06.2011r, dedykując przedstawienie rodzicom. W obu 
inscenizacjach wykazali się dużym zaangażowaniem, wiele 
czasu poświęcili na przygotowania i próby.
   Pracowali nad projektem dwa miesiące. Spotykali się 
w grupach, przygotowując przydzielone zadania. Samo-
dzielnie zredagowali scenariusz przedstawienia, wyznaczyli 
role dla całej klasy, zaplanowali i wykonali scenografię oraz 
efekty dźwiękowe i świetlne.
   Systematyczna praca zintegrowała zespół klasowy, nauczy-
ła odpowiedzialności. Uczniowie wykazali się samodzielno-
ścią i kreatywnością, realizując swoje pomysły. Wielokrotnie 
musieli podejmować różne decyzje, przezwyciężać trudności. 
Wytrwale dążyli do osiągnięcia założonego celu. Przekonali 
się, że dobra współpraca i efekty działania zależą od zaanga-
żowania każdej osoby. 

AS

Projekt gimnazjalny
„Balladyna”

W minionym roku szkolnym klasa II a gimnazjum 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wieprzu 
brała udział w realizacji gimnazjalnego projektu edu-
kacyjnego opartego na motywach dramatu Juliusza 
Słowackiego pt. „Balladyna”. 
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Dnia 18 czerwca 2011 roku obok budynku WDK w Gierałtowiczkach odbyła się 
impreza – Sobótka zorganizowana dla tutejszych mieszkańców przez Wiejski 

Dom Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich i sołtysa wsi Gierałtowiczki przy wspar-
ciu Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu. Nad paleniem sobótki czuwali strażacy 
z OSP w Gierałtowicach.
   W zorganizowanie Sobótki włączyli się także mieszkańcy wsi udostępniając 
drewno i przywożąc je na wskazane miejsce. W przygotowania do imprezy włą-
czyły się również dzieci i młodzież. Byli oni obok organizatorów młodszymi go-
spodarzami święta. W jego trakcie można było samemu przyrządzić kiełbaskę nad 
ogniem. W ramach poczęstunku podawano ciasto drożdżowe upieczone przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Gierałtowiczkach.
   Wszystkim zebranym przygrywał Pan Górkiewicz, przy którego akompaniamen-
cie można było wspólnie pośpiewać. Mieszkańcy biesiadowali do późnych godzin 
nocnych.
   Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i sponsorom imprezy oraz wszyst-
kim przybyłym mieszkańcom.

                                                                                        WDK Gierałtowiczki

Sobótka dla mieszkańców

Zarząd OSP Frydrychowice zaprasza serdecznie wszystkich 
mieszkańców gminy Wieprz na FESTYN STRAŻACKI, który 
odbędzie się   7.08.2011 r. na stadionie LKS  Sokół Frydrychowice.
W trakcie festynu przewidziane są liczne atrakcje zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych, w tym m.in.:
-liczne pokazy strażackie w wykonaniu funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej, Grupy Poszukiwawczo –Ratown-
iczej OSP Kęty oraz druhów z OSP Frydrychowice,
-liczne konkursy z nagrodami
-dmuchane zabawki, zjeżdżalnie i karuzele dla dzieci,
-kuchnia polowa, pieczone prosiaki
-pokazy motocykli  itp.….
Całkowity dochód z festynu zostanie przeznaczony na zakup 
Zestawu Medycznego R1 przeznaczonego do ratowania życia 
mieszkańców gminy ( i nie tylko), poszkodowanych w wyniku 

nieszczęśliwych wypadków oraz na szkolenia Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy dla druhów OSP Frydrychowice.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zaproszenie

W wyniku gwał-
townych burz 

dochodzi do zapaleń 
budynków z powodu 
uderzenia pioruna, 
zdarzają się także za-
prószenia ognia. Jed-
nak w okresie wakacyj-
nym szczególnie częste 
jest wypalanie traw, 
stające się realnym 
zagrożeniem rozprze-
strzenienia się ognia, 
który w konsekwen-
cji staje się trudny do 
opanowania. Niestety, 
czasem sama chęć nie-
sienia pomocy nie wystarcza, potrzebny 
jest także odpowiedni sprzęt. Dlatego 
też postanowiłam napisać tekst, o tym 
jak OSP w Nidku weszło w posiadanie 
samochodu, dzięki któremu możliwe jest 
szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia, 
ratowanie ludzkiego życia oraz dobytku.
 Od pewnego czasu Ochotnicza 
Straż Pożarna w Nidku dysponuje dwo-
ma samochodami bojowymi. Pierwszy 
z nich zakupiony został w 1999 r., jest 
to lekki samochód marki „Lublin”. Jed-
nak z racji potrzeby dojazdu w trudne 
tereny, usprawnienia pracy oraz sędzi-
wego wieku drugiego dotychczasowego 
samochodu marki „Skoda” (uzyskanego 
nieodpłatnie w 1991 r.) postanowiono 
doposażyć OSP w Nidku. I tak w 2009 

roku zakupione zostało podwozie pod 
zabudowę pożarniczą model 18.284. 
Podczas poszukiwań w miarę nowocze-
snego pojazdu i w rozsądnej cenie, trze-
ba było przejechać aż 5 tys. km m.in. 
do Nowego Sącza, Gorzowa Wielkopol-
skiego, Czechowic, Berlina. Środki na 
jego zakup pozyskano od Urzędu Gmi-
ny Wieprz, który przekazał na ten cel 
sumę 165 tys. zł. Otrzymano również 
dotację z Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego – 10 tys. zł oraz do-
tację na karosację z Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Krakowie 
w kwocie 45 tys. zł. Prace remontowe 
wykonali sami strażacy, natomiast karo-
sację MAN-M41 wykonała firma Bonex 
z Kamienicy Polskiej, której właścicie-

lem jest pan Mirosław 
Nowowiejski. 
Nowy samochód spra-
wuje się bardzo do-
brze. Dzięki niemu 
możliwe było dotarcie 
na akcję ratowniczą 
m.in. do gaszenia po-
żaru sklepu w Głębo-
wicach, pożaru stodoły 
we Frydrychowicach. 
Możliwa była również 
interwencja w czasie 
pożaru u państwa Bo-
guniów w Nidku.
 Warto odkreślić nie-
zwykłe zaangażowanie 

włożone w zakup nowego samochodu 
bojowego druhów: Stanisława Wróbla, 
Leszka Boguni, Adama Matusiaka oraz 
Andrzeja Rusina. Ich starania i trud nie 
poszły na marne, o czym możemy się 
niejednokrotnie przekonać, widząc stra-
żaków pędzących samochodem MAN-
-M41. Dlatego mam nadzieję i życzę 
im, aby ten nowy samochód nadal tak 
dobrze się sprawował i pomagał dru-
hom z OSP Nidek w walce z żywiołem 
i w niesieniu pomocy innym. 
     
     Serdecznie dziękuję 
panu S. Wróblowi oraz panu A. Rusinowi 
za udostępnienie materiałów, które stały 
się podstawą do napisania tego artykułu.

Nidecki wóz bojowy MAN-M41
Wszyscy doskonale wiemy, jak trudna i niezwykle niebezpieczna jest praca strażaka. Często w trakcie akcji 
wymaga poświęcenia a nawet ryzyka utraty własnego życia dla ratowania życia innych. W okresie letnim straż 
pożarna ma bardzo dużo pracy.

Ilona W.
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straż pożarnastraż pożarna

Zawody były zorganizowane bardzo 
profesjonalnie, wszystko było dogra-

ne na ostatni guzik. Miło było popatrzeć, 
kiedy zawodnicy z konkurujących jed-
nostek przygotowując się do sztafety na 
bieżni podawali sobie dłonie. 
   Różne kategorie wiekowe startujących 
osób łączyło bardzo wiele; przede wszyst-
kim wspólna pasja – bycie strażakiem 
ochotnikiem, współpraca i stanowienie 
jednej grupy, radość i uśmiech na twa-
rzach tych grup, których przygotowanie 
do zawodów wymagało ciężkiej pracy, 
a która uwieńczona została sukcesem - 
zdobyciem bardzo dobrego wyniku. 
   W strażakach ochotnikach drzemie nie-
zwykła siła, wspólnej pasji, chęci niesienia 
pomocy tym, którzy jej potrzebują – bez-
interesownie, całkowicie za darmo! Dla 
wielu w dzisiejszych czasach taka postawa 
jest nienormalna – „Jak można robić coś za 

darmo, ryzykując życie i zdrowie?” – wie-
lu pyta. „Za darmo – pewnie nieprofesjo-
nalnie…” – i tutaj myślę, że też się mylą. 
   Organizowane szkolenia i kursy przez 
Komendę Powiatową PSP w Wadowicach, 
doposażenie jednostek w nowy sprzęt, 

chociażby ostatnie trzydniowe Warsztaty 
Ratownictwa Medycznego w Zakrzewiu 
podnoszą umiejętności ochotników, któ-

rych pasja równa się profesjonalizmowi.
Rywalizacja na zawodach sportowo – 
pożarniczych podnosi umiejętności dla 
skutecznych działań w realnych akcjach 
gdzie jednostki OSP muszą działać wspól-
nie, uzupełniając się, a ponadto darząc się 
wzajemnym zaufaniem.
   Powinniśmy być dumni z rezultatów 
grup mężczyzn, którzy sprawność bojo-
wą pokazali na bardzo wysokim poziomie 
– gratulacje należą się strażakom - ratow-
nikom z OSP Nidek za zdobycie I miejsca 
i drużynie z OSP Wieprz, która pomimo 
sprawniejszego rozwinięcia bojowego 
straciła punkty w sztafecie i uzyskała osta-
tecznie drugie miejsce. 
Mieszkańcy gminy Wieprz mogą spać 
spokojnie mając tak mocne jednostki bę-
dące w Krajowym Systemie Ratowniczo 
Gaśniczym! 

jherma

Pasja i profesjonalizm
25.06.2011r. odbyły się zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP z terenu gmin Andrychów i Wieprz. Sędzią 
głównym zawodów był st. kpt. Henryk Maciejczyk. W zawodach wzięły udział 23 drużyny z gminy Andrychów 
i 11 drużyn z gminy Wieprz, razem 34 drużyny. 

Gmina Wieprz.
     Grupa MDP dziewcząt w wieku 12-16 lat:
1. OSP Wieprz – 988,0 pkt.
     Grupa MDP chłopców w wieku 12-16 lat:
1. OSP Wieprz – 1008,6 pkt.
     Grupa MDP dziewcząt w wieku 16-18 lat (ponadregualaminowa):
1. OSP Wieprz – 149,8 pkt.
     Grupa MDP chłopców w wieku 16-18 lat (ponadregualaminowa):
1. OSP Nidek – 114,0 pkt.
2. OSP Wieprz – 123,6 pkt.
     Grupa kobiet:
1. OSP Wieprz – 163,6 pkt.
     Grupa mężczyzn:
1. OSP Nidek – 108,4 pkt.
2. OSP Wieprz – 110,2 pkt.
3. OSP Przybradz – 133,0 pkt.
4. OSP Frydrychowice – 139,6 pkt.
5. OSP Gierałtowice – 144,4 pkt.
*Tabela wyników pobrana ze strony www.straz.wadowice.internetdsl.
pl/aktualnosci.html

Wyniki zawodów:
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sportstraż pożarna

O tym, jak ważna i potrzebna jest in-
stytucja jaką jest Straż Pożarna nie 

trzeba nikogo przekonywać. Uczestniczy 
ona nie tylko w gaszeniu pożarów, ale też 
w wypadkach drogowych, powodziach, 
a ostatnio, po coraz częstszych nawałni-
cach w naszym kraju, pomaga usuwać 
skutki burz i towarzyszących im ulew. 
Przedszkolaki oraz starsze dzieci mia-
ły okazję zobaczyć wóz strażacki 
oraz cały sprzęt, w który ten pojazd 
jest wyposażony. Strażacy zaprezen-
towali działanie specjalnego sprzętu 
i rekwizytów koniecznych do udziele-
nia poszkodowanym pierwszej pomocy. 
Funkcjonariusze straży pożarnej opowie-
dzieli dzieciom o niebezpiecznej pracy 
strażaka, rozmawiali o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa i ostrożności, 
jaką trzeba zachować w trakcie zagro-
żenia. Przeprowadzili też sprawdzian ze 
znajomości numerów alarmowych.
 Uczestniczące w pokazie dzieci dowie-
działy się także, w jakich okoliczno-

ściach można 
wezwać Straż 
Pożarną i że 
strażacy nie tyl-
ko gaszą poża-
ry, ale również 
są wzywani 
do wypadków 
s a m o c h o d o -
wych lub ratu-
ją zwierzęta. 
Miały także 
okazję przy-
mierzyć hełm, 
obejrzeć spe-
cjalistyczny kombinezon strażacki oraz 
wsiąść do wozu strażackiego. Wielką 
atrakcją, która wywołała uśmiech za-
dowolenia na twarzach dzieci był pokaz 
z użyciem węża strażackiego, którego 
strażacy używają do gaszenia pożarów. 
   Spotkanie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem ze strony przedszkolaków 
i starszych dzieci. Niektórzy chłopcy 

Strażacy w ZSP 2 w Wieprzu
W maju, w piękny słoneczny dzień do dzieci szkolnych i przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
2 w Wieprzu przyjechali wozem strażackim strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. 

Aleksandra Foremniak

Pies uratował dziecko
Niedziela - 5 czerwca 2011 r. na stawie w Gierałtowicz-

kach (gmina Wieprz k/Andrychowa) burza zastała ojca 
z synem i psem pływających na łódce. Wiatr wywrócił plasti-
kową łódkę, wszyscy znaleźli się w wodzie. Pies wyciągnął 
ośmiolatka na brzeg. Niestety, ciało mężczyzny po ponad go-
dzinie poszukiwań ratownicy odnaleźli w stawie. 

Wypadek, Wieprz stawy

17 lipca 2011 r na boisku sportowym LKS SOKÓŁ we Fry-
drychowicach odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Wieprz.
W turnieju wzięły udział 4 drużyny z gminy Wieprz.
Po sportowej walce, a nawet strzałach karnych, nagrodzono 
najlepsze zespoły.

Puchar i I miejsce otrzymała drużyna LKS ORZEŁ z Wieprza.
II miejsce zdobył LKS SOKÓŁ Frydrychowice

III miejsce otrzymał LKS POGÓRZE z Gierałtowic
IV miejsce otrzymał LKS SPARTAK z Przybradza.

red

Turniej piłki nożnej 
       o Puchar Wójta Gminy Wieprz

zdecydowali w tym dniu, że w przy-
szłości zostaną strażakami.
   Na zakończenie dzieci serdecznie po-
dziękowały gościom za ciekawy pokaz 
oraz cenne widowisko. Składamy ser-
deczne podziękowania pracownikom 
Straży Pożarnej za zaprezentowanie 
sprzętu i wozu strażackiego.
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Organizatorem konkursu pod nazwą 
„Konkurs na najpiękniejszy ogród 

w gminie Wieprz – 2011” jest Urząd Gmi-
ny w Wieprzu. 

Celem konkursu jest poprawa estetyki za-
gród i posesji, która prowadzi do podniesie-
nia atrakcyjności terenów wiejskich i stan-
dardów kultury życia, mających wpływ na 
rozwój agroturystyki.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Zadaniem uczestników jest fotograficzne 
zaprezentowanie własnego ogrodu. Każdy 
z uczestników musi nadesłać co najmniej 
pięć fotografii, ale nie więcej niż 15. Waż-
ne, aby fotografie zrobione były w 2011 
roku. 

Zdjęcia można składać w terminie do 19 
sierpnia br. - osobiście w Urzędzie Gmi-
ny w pok. nr 4 lub pocztowo na adres: 
Urząd Gminy Wieprz, Wieprz 217, 34-122 
Wieprz z dopiskiem na kopercie: „Konkurs 
na najpiękniejszy ogród w gminie Wieprz – 
2011”. Zgłoszenia, które zostaną dostarczo-
ne po 19 sierpnia 2011 r. nie będą brane pod 
uwagę przez komisję konkursową.

Poza fotografiami uczestnik konkursu ma 
obowiązek nadesłać: imię, nazwisko, adres, 
nr telefonu (domowego lub komórkowego). 

Dokonując oceny ogrodów komisja konkur-
sowa, w uzgodnionym z właścicielem tere-
nu terminie, dokona wizytacji zgłoszonego 
do udziału w konkursie ogrodu oraz weźmie 
pod uwagę m.in.

ogólne wrażenie o go-
spodarstwie
- stan utrzymania bu-
dynków mieszkalnych 
i gospodarczych;
- utwardzenie po-
dwórka;
- oddzielenie części 
mieszkalnej od gospo-
darczej;

zagospodarowanie 
części wypoczynko-
wo-ozdobnej
- meble ogrodowe lub 
ławeczki
- altanka – kącik wy-
poczynkowy;
- ukwiecenie ogrodu 
z uwzględnieniem se-
zonowości roślin
- stan utrzymania trawnika wokół domu

Dla wybranych najładniejszych 3 ogrodów 
przewidziane są nagrody:
- 1 miejsce 300 zł;
- 2 miejsce 200 zł;
- 3 miejsce 100 zł.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom 
podczas Dożynek Gminnych, które odbędą 
się 28 sierpnia 2011 roku na terenie sołec-
twa Gierałtowice.

Przystępując do Konkursu uczestnik dekla-
ruje, że wyraża zgodę na wszystkie posta-
nowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi 
odpowiedzialność za wszystkie oświadcze-
nia zawarte w powyższym regulaminie: 
 

- ogród przedstawiony na fotografiach 
należy do niego lub najbliższej rodziny; 
- dysponuje prawami autorskimi do przesła-
nych zdjęć;

- wyraża zgodę na dokonanie wizytacji zgło-
szonego ogrodu przez Komisję konkursową.
Uczestnik akceptując zapisy regulaminu 
jednocześnie wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez Organizatora 
konkursu na potrzeby konkursu, w tym 
zgodę na publikację imienia i nazwiska (lub 
nazwy) oraz miejscowości zamieszkania 
uczestnika Konkursu na łamach „Wieści 
z Gminy Wieprz” oraz stronie internetowej 
gminy: www.wieprz.pl, w sytuacji, gdy zo-
stanie nagrodzony lub wyróżniony w Kon-
kursie.

UGW

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W GMINIE WIEPRZ – 2011
Regulamin

Organizatorem konkursu pod nazwą 
„Moja gmina w obiektywie – 2011” 

jest Urząd Gminy w Wieprzu. 
Celem konkursu jest prezentacja najcie-
kawszych miejsc gminy Wieprz w po-
dziale na następujące  kategorie tema-
tyczne:
1) Flora i fauna gminy;
2) Gminne krajobrazy;
3) Obiekty zabytkowe oraz kultu reli-
    gijnego;
4) Centra miejscowości.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieod-
płatne.
Zadaniem uczestników jest fotograficzne 
zaprezentowanie gminy w rozbiciu na 
w/w 4 kategorie tematyczne. 
Każdy z uczestników powinien:
- złożyć co najmniej trzy fotografie wraz 
z wersja elektroniczną do jednej lub kilku 
kategorii (wielkość zdjęcia min. 10 x 15). 
Zdjęcia można składać w terminie do 19 
sierpnia br. - osobiście w Urzędzie Gmi-
ny w pok. nr 4 lub pocztowo na adres: 
Urząd Gminy Wieprz, Wieprz 217, 34-122 
Wieprz z dopiskiem na kopercie: „Moja 
gmina w obiektywie – 2011”. Zgłoszenia, 
które zostaną dostarczone po 19 sierpnia 
2011 r. nie będą brane pod uwagę przez ko-
misję konkursową.

Poza fotografiami uczestnik konkursu ma 
obowiązek nadesłać:
- imię, nazwisko, adres, nr telefonu (domo-

wego lub komórkowego);
Oceny zdjęć dokona specjalnie powołana 
Komisja Konkursowa. 
Spośród nadesłanych prac, w każdej kate-
gorii wybrana zostanie jedna praca, która 
zostanie nagrodzona
- 1 miejsce w kategorii tematycznej 1 - 200 zł;
- 1 miejsce w kategorii tematycznej 2 - 200 zł;
- 1 miejsce w kategorii tematycznej 3 - 200 zł;
- 1 miejsce w kategorii tematycznej 4 - 200 zł;
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom 
podczas Dożynek Gminnych, które odbędą 
się 28 sierpnia 2011 roku na terenie sołec-
twa Gierałtowice.
Przystępując do Konkursu uczestnik dekla-
ruje, że wyraża zgodę na wszystkie posta-
nowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi 

odpowiedzialność za wszystkie oświad-
czenia zawarte w niniejszym regulaminie: 
- zdjęcie przedstawia obiekt, krajobraz, 
florę lub faunę z terenu Gminy Wieprz; 
- dysponuje prawami autorskimi do przesła-
nych zdjęć.
Uczestnik akceptując zapisy regulaminu jed-
nocześnie wyraża zgodę na wykorzystywa-
nie zdjęć w celach promocyjnych przez Or-
ganizatora konkursu oraz na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby konkursu, 
w tym: zgodę na publikację imienia i na-
zwiska (lub nazwy) oraz miejscowości za-
mieszkania uczestnika Konkursu na łamach 
„Wieści z Gminy Wieprz” oraz stronie in-
ternetowej gminy: www.wieprz.pl.

Moja gmina w obiektywie – 2011 - konkurs
Regulamin

Szanowni Państwo!

W tegorocznym okresie wakacyjnym, podobnie jak 
w zeszłym roku organizujemy akcję, która ma na celu 

promowanie wśród lokalnych sprzedawców właściwej 
postawy wobec sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym.
W związku z konkursem prosimy Państwa o nadsyłanie opinii 
na temat sklepów, w których sprzedaje się alkohol. Opinie 
prosimy przesyłać w terminie od 1.07.2011r. do 30.09.2011r. 
do Punktu Konsultacyjnego lub na ręce członków komisji 
konkursowej (Urząd Gminy Wieprz – pok. nr 18) . Liczymy, że 
pomogą nam Państwo wybrać sklep najbardziej przyjazny 
dla naszej młodzieży. Promowanie odpowiednich postaw 
sprzedawców wobec młodych ludzi pomoże walczyć z coraz 

częstszym zjawiskiem spożywania alkoholu przez osoby 
nieletnie. Mamy nadzieję, że również Państwo poprzez 
aktywną postawę wobec sprzedających i kupujących alko-
hol oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami włączycie się 
w LETNIĄ AKCJĘ „NIE SPRZEDAJĘ ALKOHOLU NIELETNIM”. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!
Wszelkie szczegóły akcji dostępne u organizatorów.
Organizatorzy: Wójt Gminy Wieprz, Gminna Komisja ds. Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wie-
przu, Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie i Uzależnień 
Alkoholowych w Wieprzu.

Punkt Konsultacyjny

Wójt Gminy Wieprz informuje , iż od 1 września  2011r. można  
składać wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w sprawie 

ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2011/12 
trwający od 1.11.2011r.  do 31.10.2012r.
Informacje udzielane są pod numerem tel. 033 875 51 89 w. 23;  033 
875 51 18  w. 23.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy 

okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami  do 30 wrze-
śnia,  ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń 
przysługujących  za  listopad   następuje  do dnia 30 listopada.  
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 paź-
dziernika do 30 listopada  ustalenie prawa do świadczeń oraz  wypłata 
świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 30 grudnia.

Letnia akcja „NIE SPRZEDAJĘ ALKOHOLU NIELETNIM”

Świadczenia rodzinne- nowy okres zasiłkowy!

A.K.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy 

okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 
listopada.

Informacje udzielane są pod numerem tel. 033 875 51 89 w. 
23;  033 875 51 18  w. 23.    

Fundusz Alimentacyjny – nowy okres świadczeniowy!
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Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej poinformowało, że roz-

strzygnięto otwarty konkurs ofert na  
finansowe wspieranie  gminnych pro-
jektów dotyczących rozwoju instytu-
cji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3. W ramach Resortowego programu 
„MALUCH” zakwalifikowano do do-
finansowania 111 wniosków, w tym 4 
złożone przez Gminę Wieprz. 
   Pierwszy zakwalifikowany wniosek 
dotyczy adaptacji budynku filii szko-
ły we Frydrychowicach z przeznacze-
niem na organizację i funkcjonowanie 
żłobka. Nowo powstałe miejsce opie-
ki przeznaczone będzie dla 20 dzieci. 
Placówka uruchomiona zostanie od lu-
tego 2012 roku. Nabór pracowników 
obsługujących żłobek przeprowadzony 
będzie w IV kw. br. 
   Na realizację prac adaptacyjnych 
i zakup wyposażenia gmina pozyskała 

94 450 zł, co stanowi 50% wartości 
projektu. Pozostała kwota zabezpie-
czona zostanie w budżecie gminy. 
W dniu 15 czerwca br. Rada Gminy 
Wieprz podjęła uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za pobyt 
dziecka w żłobku. Opłata za pobyt 
dziecka w wymiarze do 8 godzin wy-
nosić będzie 600 zł miesięcznie na jed-
no dziecko. Za wydłużony pobyt doli-
czone zostanie 7 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę opieki. 
Maksymalna wysokość opłaty za wyży-
wienie dziecka objętego opieką żłobka 
wynosić będzie do 150 zł miesięcznie. 
Miesięczna wysokość opłaty związanej 
z wyżywieniem dziecka zależna jest 
od ilości dni pobytu dziecka w żłobku 
w danym miesiącu.
Kolejne trzy zakwalifikowane wnio-
ski dotyczą zakupu wyposażenia dla 3 
dziennych opiekunów, którzy świad-

czyć będą swoje usługi w szkołach 
w Gierałtowicach i w Wieprzu. Podob-
nie jak w przypadku żłobka – dzienni 
opiekunowie sprawować będą opiekę 
nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia 
życia do lat 3. Opłata za pobyt dziec-
ka u dziennego opiekuna w wymiarze 
do 8 godzin wynosić będzie 3,5 zł za 
każdą godzinę faktycznie sprawowanej 
opieki. Za wydłużony pobyt uiszczana 
będzie dodatkowa opłata w wysokości 
7 zł za każdą rozpoczętą godzinę opie-
ki. Maksymalna wysokość opłaty za 
wyżywienie dziecka objętego opieką 
dziennego opiekuna wynosić będzie do 
7 zł dziennie.
   Nabór dzieci do żłobka jak i do dzien-
nych opiekunów prowadzony będzie od 
15.IX. do 15.X.2011 roku. 

UG Wieprz

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach 
Resortowego Programu “MALUCH”

Szanowni Państwo!

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Karniowicach ma za-

szczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału 
w XXI edycji Międzynarodowej Wystawie 
Rolniczej AGROPROMOCJA 2011.
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 
3-4 września 2011 r., tradycyjnie w Nawo-
jowej koło Nowego Sącza.
AGROPROMOCJA jest największą wysta-
wą rolniczą w regionie. Stanowi niepowta-
rzalną okazję do zaprezentowania nowocze-
snych rozwiązań technicznych w zakresie 
produkcji rolnej, ekologii, ochrony środo-
wiska, przetwórstwa rolno-spożywczego, 
ogrodnictwa, nasiennictwa, budownictwa 
wiejskiego i budynków inwentarskich, środ-
ków ochrony roślin i nawozów, pasz, dodat-
ków paszowych, jak również dziedzictwa 
kulturowego i folkloru małopol-
skiej wsi oraz żywności produko-
wanej metodami ekologicznymi. 
Podczas wystawy swój doro-
bek, wyroby i usługi zapre-
zentuje blisko 400 firm z branż 
rolniczych i około rolniczych. 
Ponadto w AGROPROMOCJI 
2011 udział wezmą takie pod-
mioty i wystawcy indywidualni 
jak: twórcy rzemiosła ludowego, 
właściciele gospodarstw agro-

turystycznych, pszczelarze, urzędy gmin 
promujące swój region, placówki naukowe, 
banki, wydawnictwa pism branżowych, in-
stytucje obsługi rolnictwa. 
   W bieżącym roku podczas AGROPRO-
MOCJI Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego wspólnie z Polską Federacją 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
oraz Regionalnym Związkiem Hodowców 
Owiec i Kóz zorganizują REGIONALNĄ 
WYSTAWĘ BYDŁA MLECZNEGO 
i OWIEC.
   Wystawa będzie okazją do zaprezen-
towania osiągnięć naszych hodowców 
w hodowli bydła mlecznego i owiec. Za-
prezentowane zostaną wszystkie hodowa-
ne w Małopolsce rasy krów mlecznych 
oraz owiec, w tym rasy objęte programem 
ochrony zasobów genetycznych. 

   Najciekawsze stoiska wystawiennicze 
AGROPROMOCJI zostaną wyróżnione 
i nagrodzone. W sobotę, podczas uroczy-
stego rozpoczęcia, nastąpi rozstrzygnięcie 
wojewódzkich konkursów „Agroliga” 
i „Zielone lato”. Wystawie towarzyszyć 
będą koncerty zespołów folklorystycznych. 
Corocznie wystawę podczas dwóch dni 
trwania odwiedza około 30 - 40 tys. zwie-
dzających.
   Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo 
w wystawie przyniesie wymierne korzyści 
dla wystawców i rolników oraz przyczy-
ni się do nawiązania owocnych kontaktów 
handlowych i osobistych. 

Z poważaniem Organizatorzy Wystawy 
Rolniczej AGROPROMOCJA 2011

MODR WADOWICE

Zaproszenie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego 

Placówka Terenowa w Wadowicach 
ul. Nadbrzeżna 58 34-100 Wadowice
tel./fax  33 8233692,  33 8233782

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Placówka Terenowa w Wado-
wicach ogłasza konkurs w zakresie BHP 
pt.: „Bezpieczna praca w gospodarstwie 
rolnym”.
W konkursie mogą wziąć udział Czytel-
nicy, którzy są ubezpieczonymi w KRUS 
PT Wadowicach rolnikami lub  domow-
nikami. Dla uczestników konkursu przy-
gotowano 7 pytań i trzy warianty odpo-

wiedzi, z których tylko jeden jest prawi-
dłowy. Termin nadsyłania odpowiedzi 
upływa z dniem 31 października 2011 r. 
Spośród nadesłanych prawidłowych odpo-
wiedzi w drodze losowania zostanie wy-
łonionych trzech laureatów, dla których 
ufundowane zostaną atrakcyjne nagrody.
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres 
PT KRUS Wadowice, z dopiskiem – 
KONKURS BHP. 
Pytania konkursowe oraz broszury  nt. 
BHP można pobrać na stanowisku infor-
macyjnym w siedzibie Placówki Tereno-
wej KRUS w Wadowicach. Na kuponach 
konkursowych należy wpisać imię i na-
zwisko, adres zamieszkania oraz nr tele-

fonu kontaktowego. Uroczyste podsumo-
wanie konkursu odbędzie się w siedzibie 
Placówki Terenowej KRUS w Wadowi-
cach. Dane osobowe uczestników konkur-
su będą gromadzone i przetwarzane przez 
KRUS zgodnie z ustawą z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926  z późn. 
zm.).

Z poważaniem
         Kierownik Placówki 

Terenowej w Wadowicach
   Krystyna Zielińska

Konkurs!

Pytania konkursowe:
1. Progi w oborze są dopuszczalne, o ile nie 
są wyższe niż:
  a/ 5 cm,
  b/ 10 cm,
  c/ w ogóle nie są dopuszczalne.
1.Środki ochrony I i II klasy toksyczności po-
winny być przechowywane:
  a/ w ogólnym zamykanym magazynie 
w szafie,
  b/ w specjalnym pomieszczeniu,
  c/ w specjalnym pomieszczeniu w zamyka-
nej szafie.
3.Szerokość pojazdu rolniczego poruszają-

cego się po drogach publicznych nie może 
przekraczać:
  a/ 2,55 m,
  b/ 3,0 m,
  c/ 3,2 m.
4.Pomieszczenia gospodarcze dla zwierząt 
powinny być gruntownie czyszczone, bielone 
i odkażane świeżo gaszonym wapnem:
  a/ na wiosnę,
  b/ jesienią,
  c/ dwukrotnie w ciągu roku..
5.Barwa bezpieczeństwa osłony elementów 
obracających się stwarzających potencjalne 
zagrożenie jest:

   a/ czerwona,
   b/ żółta,
   c/ ukośne pasy biało-czerwone.
6.Szczeble w drabinach winny być zamoco-
wane w odstępach około:
  a/ 25 cm,
  b/ 30 cm,
  c/ 35 cm.
7.Dopuszczalny ciężar przenoszony jedno-
razowo przez dorosłego mężczyznę wynosi:
  a/ 25 kg,
  b/ 50kg,
  c/ 60 kg.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina osobom objętym ubezpieczeniem społecznym 
rolników, które w 2011 r. prowadzą dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy jej 

prowadzeniu i zamierzają ją kontynuować w przyszłym roku na warunkach art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników,  że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 
marca 2011 r. (M.P. Nr 28, poz. 309) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2011 od przy-
chodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 
wynosi 2 929 zł. Zaświadczenie z właściwego 
urzędu skarbowego o wysokości podatku docho-
dowego od przychodów z pozarolniczej działal-
ności gospodarczej za rok 2011 należy złożyć 
w terminie do 31-05-2012 roku. Osoba, która  
przekroczyła roczną kwotę graniczną podatku lub 
nie dostarczy w terminie w/w zaświadczenia zo-
stanie wyłączona z ubezpieczenia społecznego rol-
ników od dnia 01-06-2012r.                                                        
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie 
lub osobiście w  Placówce Terenowej w Wado-
wicach.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pla-
cówka Terenowa w Wadowicach
ul. Nadbrzeżna 58, tel./fax 33 8233692, 33 
8233782

Przypomnienie

reklama
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na koniec

Ciasto kruche
3 szkl. mąki pszennej
1 szkl. cukru
1 margaryna
6 żółtek
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Zagnieść ciasto i włożyć do lo-
dówki.
6 białek 
1 szkl. cukru
3 śmietany 18 % lub 12%
2 budynie śmietankowe
brzoskwinie z puszki
Białka ubić, dodać cukier i do-
brze ubić. Następnie dodawać po 
trochu pozostałe składniki, a na 
końcu pokrojone brzoskwinie.
Na blaszkę wyłożoną papierem 
wyłożyć rozwałkowane 3/4 

ciasta, na to masę, na wierzch 
utrzeć na tarce pozostałe ciasto. 
Piec około 1 godz.
Kokosowy puszek
Ciasto:/bez mąki pszennej/
5 jajek
1 szkl. cukru
1 szkl. mąki ziemniaczanej
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
Białka dobrze ubić, dodać cu-
kier i ponownie dobrze ubić. 
Następnie dodawać po 1 żółt-
ku, a potem mąkę z proszkiem. 
Upiec biszkopt.
Masa:
1 kostka masła
1 szkl. kokosu -ok.10 dag
1 szkl. mleka
1/2 szkl. cukru
2 łyżki kakao
Kokos, mleko i cukier gotu-
jemy 20 min. Studzimy. Ma-

sło utrzeć, dodać wystudzony 
kokos, gdy utarte dodajemy 
kakao. Ciasto przekrawamy 
na pół. Spód smarujemy powi-
dłem. Na to rozsmarowujemy 
połowę masy, przykrywamy 
ciastem. Teraz wykładamy dru-
gą część masy.
Dekoracja:
1/2 szkl. kokosu
1 łyżka masła 
2 łyżki cukru
Podgrzewamy na patelni 
wszystkie składniki, cały czas 
mieszając, aż się zrumieni. Wy-
studzonym posypujemy masę na 
placku.
Karkówka z farszem
1 kg karczku
30 dag mielonego mięsa
1 czerwona papryka
1 żółta papryka

1 jajo
2 łyżki po-
siekanego szczy-
piorku
bułka tarta, majeranek, 
pieprz, sól
Paprykę pokroić 
w kostkę. Karczek pokroić na 
kotlety, rozbić i oprószyć solą 
i pieprzem. Mięso mielone wy-
mieszać ze szczypiorkiem, pa-
pryką, jajkiem surowym i bułka 
tartą - doprawić do smaku .Na 
każdy kotlet karczku nałożyć 
porcje farszu. Ułożyć na na-
tłuszczonej blaszce i piec ok. 
godziny w temp.180 stopni C. 
Można też na patelni obrumie-
nić, podlać trochę wodą i du-
sić pod przykryciem. Podawać 
z surówkami.

GRAG

Woda jest substancją niezbędną do życia. Stanowi 
ona istotną część każdej komórki i pełni w or-

ganizmach żywych bardzo ważne funkcje. Nietrudno 
więc się domyślić, że skóra również musi zawierać 
odpowiednią ilość wody, aby móc funkcjonować. 
Stopień nawilżenia skóry zależy w dużej mierze od 
własności warstwy rogowej naskórka, która stano-
wi najważniejszą barierę zapobiegającą nadmiernej 
ucieczce wody ze skóry.
Powierzchnia skóry pokryta jest wydzieliną zwaną 
sebum, pochodzącą z gruczołów łojowych. Wraz 
z wodą i składnikami pochodzącymi z potu sebum tworzy emul-
sję typu W/O i stanowi pewnego rodzaju płaszcz wodno-lipidowy, 
który hamuje proces utraty wody. Zaburzenia czynności gruczołów 
łojowych mogą więc być przyczyną nadmiernej ucieczki wody ze 
skóry. Odpowiedni poziom nawilżenia jest czynnikiem niezbęd-
nym do prawidłowego funkcjonowania skóry, a tym bardziej do 
utrzymania jej we właściwej kondycji. I w tym właśnie mają nam 
pomóc odpowiednio dobrane kosmetyki.
 Zadaniem kosmetyku nawilżającego jest hamowanie ucieczki 
wody ze skóry. Przy tej okazji należy powiedzieć o bardzo istot-

nym fakcie, który jest przyczyną częstych nieporo-
zumień - otóż po aplikacji kosmetyku na skórę woda 
w nim zawarta ulega odparowaniu, czyli tak napraw-
dę rolę nawilżającą pełnią składniki, które zapobiega-
ją ucieczce wody znajdującej się w skórze właściwej. 
Aby krem nawilżający mógł skutecznie spełniać swo-
je zadanie, powinien zawierać odpowiednie związki 
tłuszczowe będące w stanie uzupełniać „braki” w ce-
mencie międzykomórkowym, a na powierzchni skóry 
tworzyć powłokę lipidową, która utrudniałaby uciecz-
kę wody. Związki o własnościach higroskopijnych 

nieposiadające zdolności do wnikania w skórę powinny tworzyć na 
jej powierzchni pewnego rodzaju „mokry kompres”
Podsumowując, można więc stwierdzić, że składniki, które zapew-
niają kosmetykom działanie nawilżające, mają za zadanie hamować 
proces ucieczki wody ze skóry poprzez wiązanie jej, bądź stano-
wienie dla niej nieprzepuszczalnej bariery.
                                                                                                                             

Kosmetyczka       
                                                           Danuta Gumulak      

Działanie kosmetyków nawilżających

Wypróbowane przepisy gospodyń
Sernik bez sera
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