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Kultura

Każde przedszkole mogło zgłosić pra-
ce przestrzenne wykonane przez dzieci 

w trzech kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5 
lat, 6-7 lat. Celem organizatorów konkursu 
było stworzenie możliwości do indywidual-
nej oraz rodzinnej działalności artystycznej, 
a poprzez to rozwijanie zdolności, odkrywa-
nie możliwości i pogłębianie więzi rodzinnych 
oraz rozwijanie zainteresowań różnorodnymi 
technikami plastycznymi.
 Prace konkursowe dostarczyły placówki 
przedszkolne z całej gminy Wieprz: ZSP 
nr 1 w Wieprzu, ZSP w Przybradzu, ZSP 
w Gierałtowicach, ZSP w Nidku, Przedszkole 
Publiczne nr 3 w Wieprzu, Przedszkole we 
Frydrychowicach. Do konkursu organizato-
rzy zakwalifikowali 38 „Aniołów”. W wielu 
przypadkach w pracy nad stworzeniem anioł-
ków dzieciom pomagali rodzice. Każda praca 
była inna i niepowtarzalna w swoim rodzaju.    
   W celu rozstrzygnięcia konkursu organiza-
torzy powołali bezstronne jury, w skład któ-
rego weszli: dyrektor ZSP nr 2 w Wieprzu 
pani mgr inż. Aleksandra Kamionka oraz na-
uczyciele z ZSP nr 2 w Wieprzu: mgr Renata 
Ściga, mgr Danuta Kordowska, mgr Marzena 
Witos-Kolber, mgr Barbara Mrzygłód, mgr 

Edyta Skowron. Jury oceniło pomysłowość, 
oryginalność, samodzielność wykonania prac 
przez uczestników. Wytypowało laureatów 
w każdej z trzech kategorii wiekowych przy-
znając I, II, III miejsca i wyróżnienia. 
   W dniu 20 grudnia 2011r. o godzinie 1000 
w budynku Przedszkola Publicznego nr 2 
w Wieprzu przy dźwiękach kolęd odbyło się 
uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za 
udział w konkursie i nagrody. Wśród laure-
atów znaleźli się: 
I miejsce: Martyna Bogunia (ZSP w Nidku), 
Wiktoria Wróbel (ZSP nr 2 w Wieprzu), Julia 
Zielińska (ZSP nr 2 w Wieprzu).
II miejsce: Gracjan Rusinek ( ZSP w Przybra-
dzu), Natalia Wanat ( ZSP nr 2 w Wieprzu), 
Magdalena Migdałek (Przedszkole we Fry-
drychowicach).
III miejsce: Emilia Woźniak (ZSP nr 2 w Wie-
przu), Damian Prorok ( ZSP nr 2 w Wieprzu), 
Grzegorz Kulawiak (ZSP nr 2 w Wieprzu), 
Jakub Kruczek (ZSP nr 2 w Wieprzu).
Wyróżnienia: Łukasz i Michał Karcz (ZSP nr 
2 w Wieprzu), Michał Wróbel ( ZSP w Nid-
ku), Danuta Słanek (ZSP nr 2 w Wieprzu), 
Wiktoria Smaza ( Przedszkole Publiczne nr 3 

w Wieprzu), Agnieszka 
Potempa ( ZSP nr 2 
w Wieprzu), Kinga 
Kryń (ZSP w Gie-
rałtowicach). 
Dzieci z zadowole-
niem odebrały dyplo-
my i nagrody z rąk orga-
nizatorów obiecując chęć 
uczestnictwa w kolejnych 
konkursach. Jako orga-
nizatorzy jesteśmy zado-
woleni, że konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, ro-
dziców i placówek przedszkolnych w gminie. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i opie-
kunom za czynny udział w naszym przedsię-
wzięciu. Mamy nadzieję, iż kolejne konkursy 
organizowane przez naszą placówkę spo-
tkają się z równie dużym zainteresowaniem. 
Wszystkie prace konkursowe zostaną wysta-
wione w Gminnym Domu Kultury od dnia 5 
stycznia 2012r.

Aleksandra Foremniak
Ewa Snażyk-Płonka

Świąteczny anioł Na przełomie listopada i grudnia 2011r. w Przedszkolu Publicznym nr 
2 w Wieprzu zorganizowany został konkurs plastyczny pt. „Świąteczny 
Anioł” dla dzieci z przedszkoli z całej Gminy Wieprz. 
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14 grudnia 2012 roku w WDK 
Gierałtowice odbyło się spotka-
nie Klubu Kulinarnego Podróż-
nika pt. „Północne Włochy”. 
Uczestnicy spotkania usłyszeli 
wiele ciekawostek związanych 
z tym atrakcyjnym krajem. 
Włoska kuchnia jest szczegól-
nie uwielbiana przez młodzież 
za sprawą pizzy, spaghetti, la-
zanii. Dla smakoszów istotną 
rolę odgrywają sery mozarella, 
ricotta i parmegiano oraz oliwa 
i oczywiście oliwki.
Włosi kochają jeść, ale także 
uwielbiają futbol i luksusowe 
produkty światowych marek; 
PRADA, ARMANI, BENET-
TON,
Motoryzacja włoska to wiele 
marek w tym większość luk-
susowych: Fiat, Alfa Romeo, 

Iveco, Maseratti, Ferrari, mo-
tory Ducatti, Moto Guzzi i sku-
tery Piaggio, lambretta.
Wielcy włosi to: Marco Polo, 
Leonardo da Vinci, Michał 
Anioł.
Imperium Rzymskie, to naj-
większe mocarstwo czasów 
antycznych opierające swoją 
władzę na kodeksach, legio-
nach i władzy senatu a następ-
nie Cezarów. 
Najbardziej znani aktorzy to: 
Sofia Loren, włoskiego pocho-
dzenia są też Sylwester Stallo-
ne, Leonardo di Caprio, Robert 
de Niro.
Miasta Wenecja, Rawenna, 
Mediolan, Florencja, Siena, 
Asyż, San Gimigiano są znane 
od dawna.
   Uczestnicy spotkania otrzy-
mali grissini – włoskie paluszki 
z rozmarynem dzięki spon-
soringowi firmy PROTECH, 
za co organizatory serdecznie 
dziękują.

GOK

KKP Włochy w Gierałtowicach

www.kkp.wieprz.pl
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Rozmaitości

W pierwszej części dokonano podsumowania 
działań w roku 2011. Z perspektywy sołec-

twa Wieprz przedstawiła je sołtys Barbara Herma, 
z perspektywy gminy przedstawiła je wójt Małgo-
rzata Chrapek. 
Przedstawiono także planowane działania na rok 
2012 i następne lata. Pośród najistotniejszych za-
gadnień były:
- plany budowy chodnika górką Wieprza w stronę 
Andrychowa,
- budowa Centrum Biblioteczno Informatycznego 
w Wieprzu
- informacja (która pozostaje jeszcze projektem) do-
tycząca wymiany dowodów osobistych
- przejęcie budynku Kółka Rolniczego przez gminę. 
W starym biurowcu ma powstać Dom Pomocy dla 
osób starszych.
- kanalizację, której koszty całkowite w sołectwie 
Wieprz mają wynieść 16 mln zł.
- budowa placu zabaw przy ZSP 2 w Wieprzu
- przypomniano o obciążeniach finansowych, które 
mogą być nakładane na mieszkańców odprowadza-
jących ścieki bytowe niezgodnie z wymogami usta-
wy o Ochronie Środowiska. 
- przypomniano, że 93% mieszkańców ma podpi-
sane umowy na wywóz śmieci. Grupa, która nie 
podpisała umów spala właściwie wszystkie śmie-
cie trując samych siebie i sąsiadów. Wielu miesz-
kańców, pomimo umów, także spala plastikowe 
śmiecie, produkując substancje toksyczne. Według 
badań w jednej ze wsi Małopolski, wieczorem, 
kiedy nie widać czarnych dymów z kominów, ska-
żenie powietrza przekracza kilkaset razy wszelkie 
dopuszczalne normy. Większość toksyn spada do 
ogródków i na pola, czyniąc plony szkodliwymi 
dla zdrowia. O zakazie palenie śmieci przypomniał 
także prowadzący zebranie pan Bartłomiej Westwa-
lewicz.
- błąkające się psy po drogach kosztują gminę około 
30 000zł rocznie. Umowa ze specjalistyczną firmą 
to 782 zł za jednego rozjechanego psa. Władze gmi-
ny proszą o dopilnowanie przez właścicieli spaceru-
jących czworonogów po drogach gminy.
W trakcie przejazdu z centrum Wieprza do Andry-
chowa zawsze spotkać można kilka błąkających się 
psów, które czasem atakują dzieci idące do szkoły 
lub z niej wracające.
- według nowych ogólnopolskich przepisów właści-
ciele psów trzymanych na uwięzi przez całą dobę 
będą karani finansowo.
- modernizacja dróg
- największym wydatkiem gminy pozostają świad-
czenia rodzinne (zasiłki i dodatki). 

ZAGROŻENIA I SZANSE BIOGAZOWNI.
Duża frekwencja na zebraniu była spowodowana 
jednak innym powodem. Na terenie Wieprza ma 
powstać biogazownia. Jeden z mieszkańców pla-
nuje sprzedać swoje prywatne grunty, by na tym 
miejscu powstała duża biogazownia. 
Mieszkańcy okolicy są przeciwni budowie, gdyż 
obawiają się zanieczyszczeń, smrodu i skażenia 
całej okolicy. Zebrano podpisy 300 osób, które 

domagają się od gminy zrezygnowania ze zmian 
w planach zagospodarowania przestrzennego, by 
uniemożliwić powstanie molocha.
Biogazownia operować ma na kiszonce i innych 
masach organicznych. Istnieje możliwość wyko-
rzystywania odpadów z rzeźni a nawet odpadów 
komunalnych, które gwarantowałoby smród z ko-
lektorów przez cały rok. Celem biogazowi jest po-
wstawanie metanu, ale powstają i inne substancje, 
w tym niepożądane, jak siarkowodór i amoniak. 
Nie wiadomo, co ma się  stać z odpadami i czy do-
wóz surowców nie zrujnuje wszystkich dróg. Kilka-
dziesiąt wielkich ciężarówek dowożących surowiec 
do biogazowni i wywożących odpady, zniszczy 
każdą drogę. 
Na zebraniu panowała napięta atmosfera, gdyż nikt 
z protestujących nie chce mieć za sąsiada śmier-
dzącej fabryki. Wójt oświadczyła o priorytecie 
współpracy ze społecznością a nie z potencjalnym 
inwestorem. Z kolei właściciel posesji do sprzedaży 
oświadczył o priorytecie dobrosąsiedzkich stosun-
ków, ale także poinformował, jeżeli biogazownia 
spełni wszelkie kryteria, to ma szansę budowy na 
jego terenie.
Mieszkańcy nie chcą mieć śmierdzących silosów 
w pobliżu swoich posesji, choć zaznaczają, że ich 
protest jest przeciwko lokalizacji a nie przeciwko 
biogazowniom.
Według planów ogólnopolskich w ciągu dekady źró-
dła energii odnawialnej mają pojawić się w każdej 
gminie. Nikt jednak nie jest w stanie przewidzieć, 
co do wpływu biogazowni ( w tym przypadku du-
żej) na ludzi i środowisko naturalne. W Internecie 
jest wiele wykluczających się informacji o bioga-
zowniach. Inne stanowisko prezentują mieszkańcy, 
inne firmy budujące biogazownie, a jeszcze inne 
rolnicy, którzy mogą sprzedawać biomasę i zara-
biać na odpadach pieniądze. 
Pod koniec dyskusji Wójt przypomniała, że nigdy 
nie ma samych minusów w projekcie, ale jest świa-
doma, że w tym przypadku może być więcej minu-
sów niż plusów.
Z kolei radny z sołectwa zapewnił, że nie podjęto 
żadnych zobowiązań co do budowy biogazowni.
   Sprawa wydaje się być zakończona. Mieszkańcy 
wzięli los w swoje ręce. 
   Gorzej sytuacja wygląda z perspektywy gminy. 
Każda gmina musi starać się o rozwój, choć pie-
niądz nie może być nigdy ważniejszy od ludzi. 
Jedna z największych firm w sołectwie upada, inna 
przenosi produkcję i działalność do Andrychowa.
Firmy dostarczają pieniędzy z podatków, a w przy-
padku gminy Wieprz te pieniądze zmniejszą się dra-
stycznie. Co więcej, słuchając rozmów uczestników 
zebrania usłyszałem, że mieszkańcy są przeciwni 
jakimkolwiek nowym działaniom w sektorze prze-
mysłowym. Nie chcą stacji benzynowych, składów, 
manufaktur, z którymi związane są nierozłącznie 
hałasy, smrody i zagrożenie skażeniem środowiska.
Gmina Wieprz może pozostać gminą wyłącznie 
rolniczą, co odbije się na jakości usług dla miesz-
kańców. Podatki z przemysłu wspierają właściwie 
wszystkie działania, począwszy od służby zdrowia 

a kończąc na odśnieżaniu.
Były radny i były mieszkaniec Wieprza także zabrał 
głos przypominając, że czuje się mieszkańcem Wie-
prza i że pomysłowi biogazowi winni są mieszkań-
cy, którzy nie interesują się poczynaniami władz.
Stwierdził, że gmina nie ma pomysłu na kanalizację 
poza budową przydomowych oczyszczalni, lecz nie 
zasugerował alternatywnych rozwiązań.

WYSOKIE PODATKI
Kolejnym zagadnieniem poruszonym na ze-
braniu wiejskim był wysoki podatek rolny 
 w 2012 r. (Podatek ten wyliczany jest według śred-
niej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych 
kwartałów 2011r. wynoszącej 74,18 zł za 1 dt, 
opublikowanej w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 
r.) Jest to suma większa niż w poprzednich latach. 
Rolnicy są rozgoryczeni coraz większymi koszta-
mi utrzymania swoich gospodarstw. Gmina broni 
się, że obniżenie stawki żyta służącej do obliczenia 
podatku rolnego skutkowałoby niezrealizowaniem 
wielu inwestycji. Planowane wpływy do budżetu 
Gminy z podatku rolnego to ok. 1 miliona złotych. 
Pieniądze te są przeznaczane m. in. na odśnieżanie, 
drogi, chodniki, oświetlenie, przedszkola, straż, 
sport. Wójt przypomniała, że rolnicy mogą liczyć 
na pomoc finansową ze strony Państwa w postaci 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej oraz dopłaty bezpośrednie do hektara grun-
tów.

POMYSŁ RADNEGO POWIATOWEGO
Radny powiatowy wysunął propozycję obniżenia 
zarobków pracowników gminy o 5%. Padła też 
propozycja zamiany stanowisk. Radny nie przedsta-
wił jednak raportu ze swojej działalności - co miesz-
kańcy gminy zawdzięczają radnemu we władzach 
powiatu?

INICJATYWY MIESZKAŃCÓW
Na zakończenie zebrania pojawiły się inicjatywy 
mieszkańców:
- budowa parkingu przy kaplicy
-przebudowa krzyżówki na górce poniżej kościoła
- wprowadzenie nazw ulic
   Zebranie wiejskie ukazało zainteresowanie miesz-
kańców lokalnymi sprawami, którzy chcą mieć 
wpływ na rozwój i działania gminy. Zorganizowa-
nie się wielu ludzi jest przykładem społeczeństwa 
obywatelskiego. Wspominanie o ekologii jest z ko-
lei dowodem świadomości zagrożeń. Nikt (włącz-
nie z autorem tego tekstu) nie chce mieć za oknem 
czy w pobliżu posesji fabryk, składowisk, intensyw-
nego ruchu ciężkich pojazdów. To dobrze, że część 
mieszkańców chce żyć w czystym środowisku i po-
trafi o nie walczyć. 
Władze Gminy dzięki zebraniom tego typu mają 
możliwość korekty swoich zadań, by mieszkańcy 
byli zadowoleni z pracy władz samorządowych. 

Red nacz.

Zebranie wiejskie
Zebranie wiejskie jest najlepszym momentem do spotkania wielu mieszkańców i decydowania o losach swojej społeczności. Dnia 
15 stycznia 2012 roku takie zebranie miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu. Sprawnie je poprowadził wybrany 
przez zgromadzonych Bartłomiej Westwalewicz.
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Ogłoszenia

Lata 2010-2012 to czas realizacji przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu projek-
tu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje i prak-
tyka jako szansa na integrację” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest poprawa funk-
cjonowania rodzin wielo problemowych za-
grożonych wykluczeniem społecznym po-
przez prawidłowe pełnienie ról społecznych 
oraz aktywizację zawodową. Do realizacji 
celu głównego mają się przysłużyć tzw. cele 
szczegółowe, jakimi są: nabycie umiejętności 
społecznych, życiowych i społeczno-zawodo-
wych przez uczestników projektu (UP) poprzez 
udział w zajęciach z psychologiem, wsparcie 
przez asystenta rodziny i aktywizacja UP zagro-
żonych wykluczeniem społecznym oraz udzie-
lanie w razie potrzeb poradnictwa prawnego, 
stworzenie motywacji i zainspirowanie UP, by 
aktywniej podchodzili do swojej przyszłości na 
rynku pracy poprzez konsultacje z doradcą za-
wodowym. 
W 2011r. swój udział w projekcie zakończyło 
łącznie 21 uczestników/-czek (UP) - 3 męż-
czyzn i 18 kobiet zameldowanych na terenie 
gminy Wieprz, wyłonionych w procesie rekru-
tacji, spełniających kryteria określone we wnio-
sku o dofinansowanie tj. osoby bezrobotne, nie-
aktywne zawodowo oraz rolnicy, którzy zagro-
żeni są wykluczeniem społecznym. W obecnym 
2012r. wsparciem w ramach projektu planuje 
się objąć 20 kolejnych osób K/M – łącznie na 
3 lata zaplanowano udział 61 UP. Z każdym 
z uczestników/-czek projektu zawarto kontrakty 
socjalne, na które złożyło się wsparcie finanso-
we oraz instrumenty aktywnej integracji. I tak 
UP brali udział w zajęciach z psychologiem, 

doradcą zawodowym, asystentami rodziny, 
prawnikiem, otrzymywali wsparcie pracowni-
ków socjalnych. 
   Zajęcia z psychologiem obejmowały: trenin-
gi kompetencji społecznych, kompetencji ży-
ciowych oraz terapię rodzinną. Swą tematyką 
obejmowały m.in. asertywność, zasady prawi-
dłowej komunikacji, sposoby radzenia sobie ze 
stresem, naukę podejmowania decyzji, zarzą-
dzanie czasem i pieniędzmi. Łącznie w II eta-
pach w 2011r. zrealizowano 167 godzin zajęć 
z psychologiem. 
   Zajęcia z doradcą zawodowym dotyczyły: za-
sad sporządzania dokumentów aplikacyjnych, 
rynku pracy i metod efektywnego poszukiwa-
nia pracy, autoprezentacji. UP mieli możliwość 
skorzystania z indywidualnego doradztwa za-
wodowego. Łącznie w dwóch etapach w 2011r. 
zrealizowano 118 godzin zajęć w ramach wyżej 
wymienionych zajęć. Poza siedzibą Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone były 
spotkania w miejscu zamieszkania rodziny, jej 
otoczeniu z asystentami rodziny w łącznym wy-
miarze w II etapach 2011r. - 166 godzin. 
   Wsparciem asystentów objęto 4 rodziny m.in. 
poprzez konsultacje, porady, treningi w zakre-
sie prawidłowego wychowania i opieki nad 
dziećmi, dbania o zdrowie, wykonywania prac 
na rzecz domu np. porządki, segregacja ubrań, 
załatwiania spraw urzędowych. Wszystkie te 
czynności miały na celu podniesienie poziomu 
wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo-
-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego. 
   Uczestnicy/-czki projektu mogli również 
skorzystać z indywidualnych spotkań z prawni-
kiem w ramach poradnictwa prawnego, które-
go wsparcie obejmowało swą tematyką: prawo 

spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo 
cywilne. 
   Zastosowanie wobec każdego z UP co naj-
mniej trzech instrumentów aktywnej integracji 
pozwoliło na osiągnięcie zakładanych rezul-
tatów w tym m.in. zwiększenie kompetencji 
i umiejętności społecznych, zwiększenie kom-
petencji życiowych i umiejętności społeczno-
-zawodowych, poprawę funkcjonowania UP po 
odbyciu terapii psychologicznej/rodzinnej, pod-
niesienie poziomu wydolności rodziny w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych i prowa-
dzeniu gospodarstwa domowego, zwiększenie 
umiejętności w funkcjonowaniu na rynku pracy. 
W 2012r. planowana jest dalsza realizacja pro-
jektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na 
lata 2010-2012. W okresie luty-marzec odbę-
dzie się rekrutacja do I etapu w 2012r. Udział 
w projekcie mogą wziąć osoby K/M spełniający 
trzy warunki: korzystają ze świadczeń pomocy 
społecznej, są w wieku aktywności zawodowej, 
są osobami zatrudnionymi bądź nie, zagrożo-
nymi wykluczeniem społecznym, z co najmniej 
jednego powodu wskazanego w art. 7 usta-
wy z dnia 12 marca 2004r. ustawy o pomocy 
społecznej. Od kwietnia zakwalifikowani UP 
rozpoczną udział w proponowanych formach 
wsparcia.

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Bieżące informacje dotyczące realizacji projek-
tu zamieszczane są w aktualnościach Ośrodka 
na stronach internetowych www.gopswieprz.
pl lub 
www.efsgopswieprz.pl

„Nowe kwalifikacje i praktyka jako szansa na integrację”
- projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Witam serdecznie.
W nawiązaniu do artykułu „Uwaga! Niebezpieczne skrzyżowanie” 
(grudniowy nr gazety) gorąco popieram projekt ewentualnej budowy 
ronda.
Zdaję sobie sprawę z tego, ile taka inwestycja pochłonęłaby pieniędzy.
Drodzy czytelnicy tejże gazety – już słyszę pewnie słowa krytyki pod 
moim adresem – śmiech i pukanie się w czoło.
Powie ktoś - po co w Gierałtowicach rondo? Gdy w Wieprzu czy innych 
wsiach tego jeszcze nie ma i jeszcze pewnie długo nie będzie…
Ja na własnej skórze doświadczyłbym wypadku na rowerze i to nie je-
den raz jadąc do rodziny mieszkającej koło lotniska, niezbyt odległego 
od tego feralnego skrzyżowania. Jeszcze raz namawiam gorąco, drodzy 

czytelnicy „Wieści z Gminy Wieprz”, jak i mieszkańców Gierałtowic 
do zastanowienia się i poważnego potraktowania tej sprawy.
Zróbmy gminne głosowanie! Tu przecież chodzi o nasze życie – skarb 
najcenniejszy!

Z poważaniem - stały czytelnik
Zbigniew Piwowarski
Gierałtowice, grudzień 2011.
Od redakcji. Faktem jest, że skrzyżowanie w Gierałtowicach jest najbardziej 
niebezpiecznym miejscem w gminie, gdzie właściwie ciągle dochodzi do wy-
padków. Kwestią czasu są zapewne ofiary śmiertelne. 
red

Listy od czytelników:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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