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Do czerwcowego numeru wie-
ści zasiadłam świeżo po urlopie. 
Zdążyłam się podczas niego zmę-
czyć i odpocząć po kilka razy, 

zdenerwować i odstresować, za-
pomnieć o tym i o owym, ale też 
nauczyć kilku nowych rzeczy. Zo-
stałam też szczęśliwą posiadaczką 
pierwszych okularów i dzięki temu 
nagle widzę wiele rzeczy dużo wy-
raźniej. I nie mam tu na myśli tyl-
ko liter na ekranie, rozbuchanej w 
pełni wiosny przyrody, czy też ką-
śliwego uśmieszku moich kolegów, 
od kiedy te okulary noszę. Zauwa-
żyłam też, że trochę brakuje naszej 
gazecie, ale też w ogóle, życiu na-
szej Gminy, głosu młodzieży. Dlate-
go też niniejszym ogłaszam nabór 
na wolontariuszy, którzy w sezo-
nie letnim będą chcieli pomagać 
przy redakcji naszego miesięcznika 
oraz wraz z pracownikami OPKiSu 
zadbają o obsługę wszelkiego ro-

dzaju imprez i eventów. Nauczycie 
się czegoś ciekawego, rozwiniecie 
umiejętności współpracy, a przy 
okazji z pewnością podsuniecie 
nam nowe rozwiązania wielu pro-
blemów. Szczegóły znajdziecie 
na kolejnych stronach „Wieści”. 
Ponadto w tym wydaniu zapo-
znać się można z relacją z Ogól-
nopolskiej Akcji „Polska Biega” no 
i maratonu majówkowego. Nie 
lada gratką dla wszystkich będzie 
też, znajdujący się na tyle okład-
ki, Kalendarz Imprez na nadcho-
dzący sezon. Przyjemnej lektury!

Redaktor Naczelna
Anna Musioł

REKLAMA

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”
1/8 strony – 50zł netto
¼ strony – 100 zł netto
½ strony – 200 zł netto
1 strona – 400zł netto

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

Szał Piłkarskich Mistrzostw Euro 
2012 ogarnął już absolutnie wszyst-
kich - czy na co dzień są fanami fut-
bolu, czy też zupełnie się nim nie 
interesują.  Gospodarze, czyli Pol-
ska i Ukraina, zadbali, by ci kibice, 
którym udało się wcisnąć na nowe, 
widowiskowe stadiony, wspomi-
nali mecze długo i z podziwem. 

Nie wszyscy jednak znajdą się 
na stadionach. Większość będzie 
trzymać kciuki za swoich fawory-
tów zza telewizyjnych ekranów. 
By bardziej odczuć atmosferę ma-
sowego kibicowania w kilku mia-
stach Polski utworzono tak zwane 
„strefy kibica”. Zdobycie zezwoleń, 
by utworzyć taką przestrzeń wiąże 

Piłkarskie transmisje na żywo!
się jednak z ogromnymi koszta-
mi i dlatego tak niewielu włoda-
rzy zdecydowało się na ten krok. 

Innym rozwiązaniem, by dać 
kibicom możliwość spotkania 
się w dużym gronie i wspólne-
go dopingowania piłkarzy są pu-
bliczne projekcje meczy na żywo. 

Gmina Brenna jest organiza-
torem takich właśnie transmisji! 
Po ponad miesięcznym oczeki-
waniu na odpowiedź UFA, dotar-
ła do nas licencja. Ubiegaliśmy 
się o nią bezpośrednio u Szwaj-
carów. Na szczęście słynący ze 
swojej punktualności, zdążyli 
wysłać nam dokument na czas.

Dzięki temu od 8 czerwca do 

1 lipca na ekranie projekcyjnym 
ustawionym na scenie Amfiteatru 
w Parku Turystyki będzie można 
oglądać zmagania piłkarzy. Z uwa-
gi na widoczność obrazu na ekra-
nie, transmisje w Brennej wyświe-
tlane będą od godziny 20.45. Na 
pierwszy ogień pójdzie rywalizacja 
naszych sąsiadów - mecz Rosja-
Czechy już 8 czerwca wieczorem.

 Zapraszamy do Parku Turystyki!

   OPKiS
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Kwiaty przy pomnikach 
Z okazji rocznicy upamiętniają-

cej uchwalenie Konstytucji 3 maja, 
Wójt Gminy Brenna, Iwona Szarek, 
oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny, Marek Wojnar złożyli wspólnie 

kwiaty pod miejscami pamięci, po-
święconymi walczącym ku chwale 
Ojczyzny na terenie Gminy Brenna.

Kwiaty i znicze pojawiły się przy 
grobie powstańców na cmentarzu 

w Brennej Centrum, przy obelisku 
postawionym ku pamięci spalo-
nych żywcem Włochów i miesz-
kańców naszej Gminy za Starym 
Kinem, przy pomniku ku czci miesz-
kańców Górek Małych i Wielkich, 
zamordowanych i rozstrzelanych 
w latach 1939-1945, a także pod 
pomnikiem przy ul. Wyzwolenia. 

Dbajmy o  te miejsca tak, jak 
chcielibyśmy, by dbano o na-
szych przodków, a także o pa-
mięć o nas samych. To, bowiem, 
jak traktujemy swoją historię i 
ludzi, którzy ją tworzyli, świad-
czy przede wszystkim o nas.

  OPKiS

Zbieraj pieczątki 
- zdobądź odznakę

Z myślą o lubiących  piesze wę-
drówki Ośrodek Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna przygoto-
wał dla turystów Odznakę Tury-
styczną Gminy Brenna. Można ją 
zdobyć wędrując po wyznaczo-
nych trasach oraz zwiedzając po-
szczególne miejsca zamieszczone 
w regulaminie. Odpowiednia ilość 
pozwoli na zdobycie srebrnej oraz 
złotej odznaki (dla osób powy-
żej 12 roku życia). Natomiast dla 
dzieci poniżej 12 roku życia prze-
znaczona jest Dziecięca Odznaka 
Turystyczna Gminy Brenna. Każda 
wycieczka powinna być udoku-
mentowana w książeczce „Odznaka 
Turystyczna Gminy Brenna”, którą 
można zakupić w Informacji Tury-
stycznej w Brennej (ul. Wyzwolenia 
77). Więcej informacji na stronie 
internetowej: www.brenna.org.pl.

   
   IT
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Podsumowanie roku w ZSP Górki Wielkie

„Zrobiliśmy swoje” - mówią 
nauczyciele, patrząc na lokaty 
uczniów, których przygotowywali 

w tym roku szkolnym do róż-
norakich konkursów przedmio-
towych i zawodów sportowych. 
Zbliża się bowiem koniec roku 
szkolnego, co dla każdej szkoły 
wiąże się z czasem podsumowań 
oraz ocen, jak wypadła na tle in-
nych placówek. A te są w Górkach 
Wielkich na tyle wysokie, że warto 
wymienić chociażby te najlepsze. 

       Rozpocznijmy od gimnazjum. 
Niewątpliwie największy sukces 
osiągnęła uczennica trzeciej klasy, 
Marta Ociepka, która pod kierun-
kiem Władysława Gawlasa została 
laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Historii. Marta 
nie musi obawiać się zatem rekru-
tacji do szkoły ponadgimnazjalnej, 
gdyż miano laureata w praktyce 
otwiera jej drzwi każdego liceum. 
Z kolei finalistką Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języ-
ka Polskiego została Agata Matula 
(pod kierunkiem Barbary Janasik), 
która po tytuł laureatki sięgnęła 
już w ubiegłym roku w Wojewódz-
kim Konkursie Przedmiotowym z 
Biologii (opiekun Elżbieta Śnie-
goń). Justyna Wasilewska (opiekun 
Karolina Jurys-Szmukier) zapraco-
wała natomiast na tytuł finalistki 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

w Wojewódzkim Konkursie Przed-
miotowym z Języka Niemieckiego, 
a Dariusz Greń - co warto podkre-
ślić, uczeń dopiero pierwszej klasy 
- został finalistą w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z Ma-
tematyki (pod kierunkiem Grażyny 
Kubok). Podobnie pierwszoklasiści 
Kacper Greń i Wojciech Ponikiew-
ski zdobyli tytuły finalistów XI Wo-
jewódzkiego Konkursu Biblijnego 
(opiekun Małgorzata Dziadkiewicz).

       Wśród uczniów szkoły 
podstawowej na miano laureat-
ki zapracowała uczennica szóstej 
klasy, Magdalena Żyła, która pod 
kierunkiem Urszuli Pydy i Magda-
leny Machej osiągnęła znakomity 
wynik w Wojewódzkim Konkursie 
Przedmiotowym z Języka Polskiego 
z Elementami Historii. Z kolei Prze-
mysław Pyda został finalistą XVII 
Konkursu Wiedzy Biblijnej (opie-
kun Małgorzata Dziadkiewicz), a 
Julia Sajak i Paweł Mitręga to lau-
reaci Konkursu Wiedzy Biblijnej 
„Jonasz” (finalistami zostali Marcin 
Stasiak oraz gimnazjaliści Bartło-
miej Kocurek i Izabela Woźniak, 
opiekunowie to Andrzej Dyczek, 
Marcin Ratka i M. Dziadkiewicz).

       Tradycją góreckiej szko-
ły stały się już wysokie miejsca 
uczniów w zawodach sportowych. 
Tutaj wśród gimnazjalistek wymie-
nić należy I miejsce w powiatowych 

biegach przełajowych, I miejsce 
w powiatowych zawodach 

piłki ręcznej, I miejsce w ćwierć-
finale wojewódzkich zawodów 
piłki ręcznej - awans do półfina-
łu (rozgrywki trwają), II miejsce w 
biegach narciarskich (powiat), III 

w zawodach koszykówki (po-
wiat), IV w finale wojewódz-
kich biegów przełajowych i IX 

w wojewódzkich biegach nar-
ciarskich. Chłopcy zajęli nato-
miast IV miejsce w powiatowych 
drużynowych zawodach lek-
koatletycznych i sztafetowych 
biegach przełajowych (opieku-
nowie to Ryszard Kołodziej, Jaro-
sław Smelik i Jacek Oświecimski).

W rywalizacji sportowej pod 
okiem tych samych opiekunów 
na szczeblu szkoły podstawowej 
dziewczyny zajęły II miejsce w 
powiatowych rozgrywkach mini 
piłki ręcznej oraz III w powiato-
wych sztafetach pływackich, a 
chłopcy I miejsce w zawodach 
mini koszykówki (powiat) i po-
dobnie jak dziewczyny III w po-
wiatowych sztafetach pływackich.

Mocną stroną okazały się rów-
nież rozgrywki szachowe, w tym 
przede wszystkim zajęcie I. miejsca 

w Szachowej Lidze Szkolnej 
Podbeskidzia Szkół Gimnazjal-
nych, a także III miejsce chłopców 
i IV dziewcząt w powiatowych za-
wodach szachowych szkół gimna-
zjalnych oraz V miejsce chłopców 

w powiatowych zawodach 
szachowych szkół podstawo-
wych (opiekun Lucyna Krzywoń).

       Wysokie wyniki góreckiej 
szkoły są niewątpliwą zachętą do 
dalszej pracy – zarówno dla zdol-
nych uczniów, jak i wspierających 
ich nauczycieli. Z drugiej strony 
dowodzą, że warto inwestować 

w młodych ludzi, chociażby 
dlatego, by rozwijać to, co w nich 
najcenniejsze – własną pasję…

ZSP Górki Wielkie
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Współwłasność w podatku od nieruchomości.
Podatek od nieruchomości zo-

bowiązane są uiszczać osoby fi-
zyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne, w tym spółki nie-
posiadające osobowości prawnej, 
będące właścicielami, posiadacza-
mi samoistnymi, użytkownikami 
wieczystymi bądź posiadaczami 
gruntów, budynków albo budowli 
związanej z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Będąc wła-
ścicielem przynajmniej jednej z 
ww. nieruchomości, otrzymujemy 
decyzję podatkową określającą 
wysokość zobowiązania podatko-
wego w podatku od nieruchomo-
ści na dany rok podatkowy. Kwotę 
wynikającą z decyzji należy wpła-
cić na rachunek bankowy gminy 
na terenie, której położona jest 
nieruchomość. Co jednak, gdy je-
steśmy współwłaścicielami grun-
tów bądź budynku? Kto i w jakiej 
wysokości uiszcza podatek? Kto 
odpowiada za powstałe zaległości?

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o po-
datkach i opłatach lokalnych, jeżeli 
nieruchomość lub obiekt budow-
lany stanowi współwłasność lub 
znajduje się w posiadaniu dwóch 
lub więcej podmiotów, to stano-
wi odrębny przedmiot opodatko-
wania, a obowiązek podatkowy 
od nieruchomości lub obiektu 
budowlanego ciąży solidarnie na 
wszystkich współwłaścicielach lub 
posiadaczach. Odrębny przedmiot 
opodatkowania oznacza, iż organ 
podatkowy wydaje decyzję okre-
ślającą wysokość zobowiązania 
podatkowego w podatku od nie-
ruchomości dotyczącą wyłącznie 
nieruchomości będącej współwła-
snością co najmniej dwóch pod-
miotów. Każdy z podatników otrzy-
muje decyzję, w której określona 
zostaje całość podatku wynikająca 
z powierzchni gruntów, budynków 
bądź wartości budowli będącej 
przedmiotem współwłasności. Nie 
możliwe jest dostarczenie decyzji, 
w której organ określiłby wysokość 
podatku w zależności od wysokości 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

udziałów każdego podatnika we 
współwłasności. I tak na przykład 
Jan Kowalski oraz Adam Nowak są 
współwłaścicielami gruntów o po-
wierzchni 1 000 m2. Organ podat-
kowy po otrzymaniu przez podatni-
ków informacji w sprawie podatku 
od nieruchomości, rolnego oraz le-
śnego naliczył podatek w wysoko-
ści 210,00 zł (1 000m2 x 0,21zł/m2). 
Każdy ze współwłaścicieli otrzy-
mał decyzję podatkową dotyczącą 
jednego numeru ewidencyjnego 
określającą wysokość zobowiąza-
nia podatkowego w kwocie 210,00 
zł (I rata – 60,00 zł, II rata – 50,00 
zł, III rata – 50,00 zł, IV rata – 50,00 
zł). Ponadto w decyzji zostali wy-
mienieni wszyscy współwłaściciele, 
czyli Jan Kowalski i Adam Nowak 
oraz ich udziały – odpowiednio 1/4 
oraz 3/4,co wynika z informacji zło-
żonej przez podatników. Decyzja 
zawiera również klauzulę, iż wpła-
ty współwłaścicieli są uzależnio-
ne od udziału we współwłasności. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu 
każdy ze współwłaścicieli zna wy-
sokość podatku i solidarnie odpo-
wiada za powstałe zaległości (art. 
92 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa). 
Odpowiedzialność solidarna wyni-
ka z Kodeksu cywilnego i oznacza, 
iż wierzyciel może żądać całości 
lub części świadczenia od wszyst-
kich dłużników łącznie, od kilku z 
nich lub od każdego z osobna, a 
zaspokojenie wierzyciela przez któ-
regokolwiek z dłużników zwalnia 
pozostałych (art. 366 § 1 ustawy z 
dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks cywilny). Każdy ze współ-
właścicieli może wpłacić kwotę 
podatku odpowiadającą wysokości 

posiadanego udziału do nierucho-
mości bądź jeden ze współwłaści-
cieli może wpłacić całość podatku. 
Jednakże w przypadku, gdy jeden 
ze współwłaścicieli wpłaci tylko 
część podatku wynikającą z udzia-
łu, a pozostali współwłaściciele 
nie uregulują podatku wynikają-
cego z decyzji, organ podatkowy 
może wystosować upomnienie do 
każdego ze współwłaścicieli – do 
współwłaścicieli, którzy nie uiścili 
podatku bądź do współwłaściciela, 
który wpłacił kwotę podatku wyni-
kającą z posiadanego udziału. Po 
nieuregulowaniu zaległości podat-
kowej wraz z odsetkami i kosztami 
upomnienia organ podatkowy kie-
ruje sprawę do egzekucji poprzez 
wystawienie tytułu wykonawcze-
go na współwłaścicieli, którym 
zostały doręczone upomnienia.

Przykład: Jan Kowalski I ratę 
wpłacił w wysokości 15,00 zł 
(60,00zł x 1/4), zaś Adam Nowak w 
wysokości 45,00 zł (60,00 zł x 3/4), 
czyli podatek został wpłacony w 
wysokości odpowiadającej wyso-
kości udziałów we współwłasności. 
W przypadku II raty został uregu-
lowany udział przez Kowalskiego 
w wysokości odpowiadającej jego 
udziałowi, czyli 12,50 zł (50,00 zł x 
1/4). Jednakże udział Adam Nowaka 
pozostał nieuregulowany. Po upły-
wie terminu organ podatkowy do-
ręczył Janowi Kowalskiemu i Ada-
mowi Nowak upomnienie na kwotę 
46,30 zł (kwota zaległości 37,50 zł 
+ koszty upomnienia 8,80 zł). Za-
ległość może zostać uregulowana 
zarówno przez Jana Kowalskiego 
bądź Adama Nowaka. Jeżeli zale-
głość nie zostanie uregulowana or-
gan wystawi tytuł wykonawczy na 

współwłaścicieli i 
skieruje sprawę do 
egzekucji w Urzę-
dzie Skarbowym.

   
 UG Brenna
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Remont ul. Walentego Krząszcza
W związku z oszczędnościami 

po przetargu na zadanie związane 
z usuwaniem skutków klęsk żywio-
łowych w 2012 r. – Remont drogi 
gminnej ul. Szczęśliwa w Górkach 
Wielkich w km 0+000 – 0+090 
(wartość robót wynosi 66 017,01 
złotych brutto), gmina Brenna uzy-
skała zgodę Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych na przeznaczenie 

Wiosenne sprzątanie
terenów  leśno-zielonych

W dniu 10 maja 2012    Ustroń-
skie  Nadleśnictwo  wspólnie  z 
Komisją  Ochrony  Przyrody

PTTK  Beskid  Sląski w Cieszy-
nie, było  organizatorem  pierw-
szego  „Wiosennego Sprzątania

Terenów  Leśno-zielonych” na 
terenie  gminy  Brenna.  Do  akcji  
przystąpiła  blisko setka  uczniów  
podzielona  na cztery  grupy ze  
szkól  gimnazjalnych  z  Górek  i 
Brennej, której  towarzyszyli  opie-
kunowie  szkolni  a po wyzna-
czonych  trasach  prowadzili je  
przedstawiciele  Nadleśnictwa  i Ko-
misji. Sprzątaniem objęto  szlak od  
Ośrodka  Zdrowia  na Stary  Gron 
oraz  szlak od  Centrum  na Błatnia  
w Brennej  oraz  ścieżkę  dydaktycz-
ną-przyrodniczą po górze Bucze  w 
Górkach.  W sumie zebrano około

pozostałej kwoty z przyznanych 
środków w wysokości 37 187,00 
na realizację kolejnego zada-
nia pn. Remont drogi gminnej ul. 
Walentego Krząszcza w Górkach 
Wielkich w km 0+405 – 0+535. 
Po wyłonieniu wykonawcy gmina 
złoży wniosek do Wojewody Ślą-
skiego o dofinansowanie zadania. 

Łączna przyznana kwota pomo-

cy ze środków budżetu państwa w 
2012 r. na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych to 90 tys. złotych i 
nie może przekroczyć 80 % kosz-
tów kwalifikowanych inwestycji.

UG Brenna

20  worków  100 litrowych roż-
nego  rodzaju puszek, butelek i kar-
tonów.  Na  zakończenie  wszyscy

spotkaliśmy  się  w kolibie  Skal-
nego  Dworku w Brennej  gdzie  
młodzież  otrzymała  ciepły  po-
siłek.  Nie zabrakło  też  konkur-
su  wiedzy  przyrodniczo-krajo-
znawczej  który  przeprowadzili

Sebastian  Marcol  z Nadle-
śnictwa   wraz  z  przewodniczą-
cym  Komisji Janem Machałą,  w 
wyniku  którego  zwyciężyła  Ka-
rolina  NIEDOBA  z Gimnazjum 
w Górkach  przed Szymonem

Niedbałem   z Gimnazjum w 
Brennej. Trzecie  miejsce dla Ju-
lii  Iskierki z Gimnazjum w Brennej  
a czwarte  dla Natalii Klajmon  z 
Gimnazjum w Górkach.  Uczest-
nicy  otrzymali  nagrody  ufun-

dowane  przez  Nadleśnictwo w 
Ustroniu  oraz  dyplomy  z ramienia 
PTTK. Również  dyplomy odebrali  
opiekunowie grup  za  wykonanie 
pracy  na rzecz  obiektu  przyrod-
niczego.  Nagrodziliśmy  również  
dyplomami  właściciela   Skalnego  
Dworku  Jana  Olszara i  właściciela

firmy  przewozowej  Czesława  
Cieślara  którym  dziękujemy  za 
pomoc  w zorganizowaniu imprezy.  
Na imprezie  była  również  obecna  
Pani  Wójt Gminy w Brennej Iwo-
na  Szarek, dzięki  której  wszyscy  
uczestnicy  otrzymali  pamiątkowe  
odznaki. Zarówno  Pani  Wójt  jak tez  
przewodniczący  Komisji  na zakoń-
czenie dziękowali  młodzieży i orga-
nizatorom  za  szlachetny cel  wyko-
nanego  przedsięwzięcia.  Pogoda  
sprzyjała  więc  imprezę  można 

uznać jako udaną zarów-
no  pod  względem  eko-
logicznym  jak też  tury-
styczno-krajoznawczym.       

Przewodniczacy  
KOP  PTTK 

Beskid  Slaski 
Jan  Machala
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Zielona Przygoda w Jastrzębiej Górze
Wyjazd na Zieloną Szkołę 

to wielkie wyzwanie zarówno 
dla uczniów, ich rodziców jak 
i nauczycieli. To przedsięwzię-
cie wieloaspektowe. Obejmuje 
sferę organizacyjną, finansową 
oraz dydaktyczno - wychowaw-
czą. Wymaga dobrej współpracy 
i umiejętności organizacyjnych 
ze strony: nauczycieli, rodziców 
i samych dzieci. Dla tych ostat-
nich to trening samodzielności, 
wytrwałości oraz dojrzałości.

Ów wyjazd poprzedziło przygo-
towanie nietypowej „Nocy w klasie”. 
Otóż wychowawczynie klas trzecich 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bren-
nej 30.04.2012 roku zorganizowały 
dla uczniów taką oryginalną noc.

Celem programu było spraw-
dzenie samodzielności oraz zarad-
ności dzieci przed wyjazdem na 
Zieloną Szkołę. Wiele emocji do-
starczyły uczestnikom niezwykłej 
nocy zabawy, rozgrywki sportowe 
oraz nocne opowieści. Najbardziej 
wytrwali otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, które zaprojektował Marcin 
Madzia, uczestnik „Nocy z klasą”.

Warto podkreślić, iż wyjazd na 
Zieloną Szkołę poprzedzony był 
aktywnymi przygotowaniami, w 
których uczestniczyły dzieci wraz 
z rodzinami. Dzięki zaangażowaniu 
wielu osób powstały „artystyczne 
drobiazgi”, które zostały sprzeda-
ne na kiermaszu przeprowadzo-
nym zarówno w szkole jak i przed 
kościołem. Dochód ze sprzeda-
ży oryginalnych pamiątek został 
przeznaczony na wyjazd dzieci.

Zielona Przygoda w Jastrzę-
biej Górze trwała od siedemna-
stego do dwudziestego siód-
mego kwietnia 2012 roku i 
otworzyła przed 42 uczestnikami 
wyjazdu moc atrakcji i bogactwo 
programu realizowanego w trakcie 
pobytu w urokliwej miejscowości.

Niezapomnianych wrażeń do-
starczyło dzieciom zwiedzanie Ja-
strzębiej Góry, podziwianie latar-
ni morskiej w Rozewiu i nie tylko. 
Odwiedziły również port w Gdyni, 

okręt wojskowy ORP Błyskawica, a 
także żaglowiec Dar Pomorza. Dla 
uczestników Zielonej Przygody re-
laksem i wytchnieniem był spacer 
po sopockim molo, a zdumienie i 
zachwyt w oczach podopiecznych 
wzbudził gdański stadion na EURO 
2012. Wszystkim podobała się tak-
że Starówka. Kolejne dni przynosi-
ły mnóstwo przeżyć. I tak na Helu 
miłe chwile spędzili uczniowie w 
fokarium. We Władysławowie pły-
nęli statkiem. Niecodzienną atrak-
cją było oglądanie strusiej farmy 
oraz degustacja jajecznicy ze stru-
siego jaja. Warto podkreślić, iż wy-
cieczka zorganizowana do Słowiń-
skiego Parku Narodowego w Łebie 
wywarła na wszystkich ogromne 
wrażenie, a fascynujące było po-
konywanie ruchomych piasków.

Oprócz wycieczek dzieci brały 
aktywny udział w zajęciach eduka-
cyjnych o charakterze ekologicz-
nym. Realizowały również Program 
Profilaktyczno - Wychowawczy pt. 
Radość To My, a podsumowaniem 
codziennych przeżyć były zapiski 
dzieci w tzw. dzienniczkach pobytu.

Wyjazd na Zieloną Szkołę można 
określić mianem Zielonej Przygody, 
gdyż dostarczyła ona wszystkim 
dzieciom niezapomnianych wrażeń 
estetycznych, a ponadto była szkołą 
integracji, poznania własnych moż-
liwości i treningiem samodzielności.

Organizacja przedsięwzięcia o 
takim charakterze była możliwa 
dzięki przychylności i pomocy wie-

lu osób. Podziękowania składamy:
Pani Dyrektor naszej szkoły 

- Beacie Jaworek-Skałka za nad-
zór, opiekę i ukierunkowanie, 

Pani Wójt Iwonie Szarek i Panu 
Krystianowi Festowi  oraz kierow-
nictwu GOPS-u za pomoc w dofi-
nansowaniu dla dzieci z rodzin o 
trudnej sytuacji materialnej. Dzięki 
ich zaangażowaniu wszystkie dzieci 
mogły wyjechać na Zieloną Szkołę.

Szczególne podziękowa-
nia należą się również spon-
sorom Zielonej Szkoły:

- Proboszczowi Parafii Rzymsko - 
Katolickiej  - ks. Czesławowi Szwedzie;

- Proboszczowi Parafii Ewange-
lickiej - ks. Romanowi Kluzowi;

- Radzie Rodziców przy SP nr 2 
w Brennej;

- Państwu P. i K. Glück;
- Właścicielom Starej Karczmy;
- Państwu A. i Sz. Frączek;
- Panu T. Madzia;
- Panu K. Bocek;
oraz 
- Państwu L. i L. Urbaś;
- Właścicielom sklepu Fatamor-

gana;
- Właścicielom sklepu meblowe-

go - Państwu Moskała;

Dziękujemy też wszystkim rodzi-
com za współpracę i zaangażowa-
nie.

Wychowawczynie klas trzecich 
  Halina Byrtek
  Krystyna Greń
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Gimnazjaliści z Górek nad Tamizą
 W dniach 28.04. - 3.05.2012 r. 

gimnazjaliści z ZSP w Górkach Wiel-
kich wraz z opiekunami,  p. Beatą 
Greń, Agatą Tomicą i Urszulą Pydą, 
udali się do jednej z największych 
stolic świata – Londynu. Za stronę 
organizacyjną odpowiedzialne było 
Biuro Podróży „Atlas Tours” z Żor, 
którego przedstawiciel, p. Ryszard 
Wojdyło, niczym dobry duch, czuwał 
nad całą wyprawą. Był to już drugi 
wyjazd organizowany przez szkołę.

          Celem wyjazdu było po-
znanie historii i kultury Londy-
nu oraz doskonalenie znajomości 
języka angielskiego w praktyce.

          Podróż autokarem przez Niem-
cy, Holandię, Belgię aż do Francji 
upłynęła bardzo szybko, potem rejs 
promem z Calais do Dover, następ-
nie jeszcze kilka mil autokarem i oto 
uczestnicy warsztatów językowych 

znaleźli się w grodzie nad Tamizą. 
Mimo typowo angielskiej pogody

z olbrzymim zainteresowaniem 
rozpoczęto zwiedzanie. Pierwszy 
punkt programu to Greenwhich

z przebiegającym tam południ-
kiem zerowym. Chyba nie było oso-
by, która nie zrobiłaby sobie zdjęcia, 
stojąc na dwóch półkulach. Pro-
gram zwiedzania był bardzo boga-
ty; uczniowie zobaczyli m.in. Tower 
of London, Tower Bridge, City, Kate-
drę św. Pawła, Galerię Figur Wosko-
wych Madame Tussaud’s, Muzeum 
Historii Naturalnej, Muzeum Nauki i 
Techniki, Big Ben, London Eye, Chi-
na Town. Na długo w pamięci zo-
stanie zmiana warty przed Pałacem 
Królewskim i jeszcze wiele, wiele 
innych atrakcji. Warto dodać, że je-
den dzień przeznaczony był na wy-
jazd do Cambridge – siedziby naj-

starszego na świecie uniwersytetu.
          Uczestnicy warsztatów 

mieszkali w rodzinach angielskich, 
dzięki temu mogli lepiej poznać tra-
dycję, kulturę i mentalność Angli-
ków, a także porozmawiać w języku 
Shakespeare’a. Gimnazjaliści bar-
dzo dobrze radzili sobie językowo 
w różnych codziennych sytuacjach, 
dlatego    na koniec warsztatów 
otrzymali Certyfikat potwierdzają-
cy znajomość języka angielskiego.

          Londyn jest piękny, za-
tem po raz kolejny należy się wy-
brać do grodu nad Tamizą – z ta-
kim oto postanowieniem wracali 
uczestnicy warsztatów w Londynie.

  U.P.

Gimnazjaliści na start!
 Z rokiem szkolnym 2011/2012 

rozpoczęliśmy wdrażanie projek-
tu „Gimnazjaliści na start!”. Jego 
uczestnikami są Uczniowie i Uczen-
nice z Górek Wielkich i Brennej. 

Bardzo ważna rola w realiza-
cji projektu przypadła Paniom 
Pedagożkom z obu Gimnazjów 
– Alicji Burda i Joannie Duczma-
lewskiej, którym serdecznie dzię-
kujemy za przygotowanie zało-
żeń do projektu oraz nadzór nad 
jego wdrażaniem w szkołach.

To przeprowadzona przez nie 
szczegółowa analiza problemów 
młodzieży gimnazjalnej pozwo-

liła na zaplanowanie w projekcie 
zajęć odpowiadających na specy-
ficzne potrzeby uczniów. Dlatego 
właśnie oferta jest różna w każdej 
ze szkół - w Gimnazjum w Bren-
nej prowadzone jest szkolenie w 
zakresie metod efektywnej nauki 
i radzenia sobie ze stresem, na-
tomiast w Górkach Wielkich zaję-
cia w ramach wewnątrzszkolnego 
systemu doradztwa zawodowego. 
Projekt zakończy się w wraz z ro-
kiem szkolnym - w czerwcu 2012r. 

Szczegółowe informacje o pro-
jekcie dostępne są na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Bren-

na: www.brenna.org.pl – zakładka 
Urząd Gminy/ projekty UE – POKL.
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Projekty „1.. 2.. 3..” - zakończenie  

Od sierpniu 2011r. realizujemy 
trzy projekty dla dzieci uczęszcza-
jących do oddziałów przedszkol-
nych działających przy szkołach 
podstawowych w naszej Gminie. 
Są to projekty: „1,2,3 plastyka i Ty!”, 
„1,2,3 rytmika i Ty!”, „1,2,3 angielski 
i Ty!”. Dzięki pozyskanemu dofi-
nansowaniu dzieci, do końca roku 
szkolnego 2011/2012, uczestniczą 
w bezpłatnych zajęciach z plasty-
ki, rytmiki i języka angielskiego.

W projekcie „1,2,3 plastyka i 
Ty!” zaplanowano, że każde dziec-
ko skorzysta z 80 godzin dydak-
tycznych zajęć. Zajęcia plastyczne 
rozwijają w dzieciach umiejętności 
poznawcze i twórcze, pełnią rów-
nież funkcję terapeutyczną - usu-
wają zahamowania i poczucie nie-
pewności, uczą wiary we własne 
siły i możliwości twórcze. W Szkole 
Podstawowej w Brennej Leśnicy za-
jęcia prowadzą Panie: Aleksandra 
Broda i Magdalena Gruszczyk, w 
Brennej Bukowej – Pani Olga Buch-
ta i Pani Katarzyna Gamrot, a w 
Górkach Wielkich Panie: Anna Ho-
leksa i Anna Mendrella – Dziadek. 

Na zakończenie realizacji pro-

jektu zostanie zorganizowany 
wernisaż prac małych artystów. 
Prace zostaną zaprezentowane w 
Amfiteatrze w Brennej - przed sce-
ną główną. Wernisaż odbędzie się 
24.06.2012r. (niedziela) w godzi-
nach 10.00 – 18.00. Już dziś ser-
decznie zapraszamy na wystawę!

W projekcie „1,2,3 angielski i 
Ty!” zaplanowano, że każde dziec-
ko skorzysta z 72 godzin dydak-
tycznych zajęć. Naukę języków ob-
cych powinno się rozpoczynać jak 
najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy 
umysł jest tak chłonny, a narząd 
mowy tak bardzo plastyczny, że 
dziecko bez większych problemów 
poprawnie odtwarza obcojęzycz-
ne słowa. Nauka odbywa się zu-
pełnie naturalnie poprzez zabawę, 
co daje szansę na osiągnięcie w 
przyszłości dwujęzyczności. Zaję-
cia w ramach projektu są prowa-
dzone przez Panią Jolantę Ferfec-
ką – Szkoła Podstawowa w Brennej 
Leśnicy oraz Panią Agatę Tomica 
– Szkoła Podstawowa w Brennej 
Bukowej i w Górkach Wielkich.

W projekcie „1,2,3 rytmi-
ka i Ty!” zaplanowano, że każ-

de dziecko skorzysta z 64 go-
dzin dydaktycznych zajęć.

Rytmika jest najpełniejszą me-
todą wychowania przez sztukę, a 
jednocześnie rozrywką integru-
jącą dzieci. Pozwala na tworzenie 
nowych przyjaźni, prawidłowe 
funkcjonowanie w grupie rówie-
śniczej przez co eliminuje cechy 
egocentryczne. Zajęcia wzbudzają 
zamiłowanie do muzyki, a jedno-
cześnie rozwijają poczucie rytmu, 
niezbędne w nauce np. języków 
obcych czy matematyki. W Szkole 
Podstawowej w Brennej Leśnicy za-
jęcia prowadzi Pani Jadwiga Toma-
la, w Brennej Bukowej – Panie Olga 
Buchta i Katarzyna Gamrot, a w 
Górkach Wielkich Panie: Anna Ho-
leksa i Anna Mendrella – Dziadek.

Realizowane projekty pozwo-
lą na wzrost poziomu umiejęt-
ności poznawczych, społecznych 
i emocjonalnych, a także stwo-
rzą warunki do prawidłowego 
rozwoju dzieci, zwiększając ich 
szanse edukacyjne w przyszłości.

Ponieważ wszystkie projekty 
zbliżają się do zakończenia serdecz-
nie dziękujemy Dzieciom i ich Rodzi-
com za aktywny udział w zajęciach, 
osobom prowadzącym zajęcia za 
ich zaangażowanie i profesjonalizm, 
natomiast Paniom: Katarzynie Gam-
rot, Jadwidze Madzia i Agacie To-
mica za prawidłową realizacją pro-
jektów bezpośrednio w Szkołach. 
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Energooszczędność przy pracach kuchennych 
Przygotowywanie posiłków i 

inne prace kuchenne wymaga-
ją korzystania z lodówki, zamra-
żarki lub lodówko-zamrażarki, a 
także kuchni elektrycz¬nej, pie-
karnika, kuchenki mikrofalowej, 
zmywarki do naczyń, czajnika 
elek¬trycznego i wielu drobnych 
elektrycznych urządzeń AGD.

Lodówki i zamrażarki są pod-
łączone do gniazdka 24 godziny 
na dobę. Warto więc wiedzieć, co 
robić, aby utrzymać koszty energii 
na możliwie najniższym poziomie.

Duże oszczędności daje sama wy-
miana starego urządzenia na nowe.

Zachowania sprzyjające 
energooszczędnemu korzysta-
niu z chłodziarki i zamrażarki

Optymalna temperatura chło-
dziarki wynosi 7°C, a zamrażarki 
-18°C. Obniżenie temperatury o je-
den stopień wymaga dostarczenia 
większej ilości energii. Tempe¬ra-
tura +3°C nie wpływa na długość 
utrzymania świeżości produktów, 
a powoduje zużycie ponad 30% 
więcej prądu. Nie należy także 
otwierać drzwi zamrażarki w przy-
padku przerw w dopływie prądu. 
Jest ona w stanie utrzymać prawi-
dłową temperaturę nawet do 10 
godzin. Roczny potencjał oszczęd-
nościowy przy zacho¬waniu opty-
malnej temperatury: około 90 kWh.

Należy pamiętać o rozmrażaniu 
zamrażarki zawsze wtedy, kiedy na-
gromadzi się w niej widoczna war-
stwa lodu. Zużywa ona wówczas 
więcej prądu. Już przy war¬stwie 
lodu o grubości 0,5 cm koszty 
energii niepotrzebnie rosną. Warto 
wybrać urządzenie, które posiada 
automatyczną funkcję rozmraża-
nia, a ponadto dzięki systemowi 
„no frost” potrafi eliminować szron 
i lód tworzący się na ściankach za-
mrażarki i przechowywanych w 
niej produktach. Roczny potencjał 
oszczędno¬ściowy około 40 kWh.

Nie należy stawiać urządzeń 

chłodzących w pobliżu piekarni-
ka i innych sprzętów służących 
ogrzewaniu, a także nie narażać 
ich na bezpośrednie nasłonecznie-
nie. Urządzenia stojące w pełnym 
słońcu, aby utrzymać temperatu-
rę, potrzebują wię¬cej energii. Im 
niższa jest temperatura otocze-
nia, tym mniejsze zużycie energii.

Obniżenie temperatury otocze-
nia o l stopień powoduje zmniejsze-
nie zużycia energii przez urządze-
nie o około 4%. Roczny potencjał 
oszczędnościowy: około 75 kWh.

Zamiana starych urządzeń 
(dziesięcioletnich i starszych) na 
nowe pozwoli zaosz¬czędzić do 
45% kosztów energii. Przy zakupie 
nowych urządzeń należy zwrócić 
uwagę na klasę efektywności ener-
getycznej urządzenia. Najbardziej 
energoosz¬czędne urządzenia 
oznaczone są symbolami A, A+ lub 
A++. Szczególnie w przy¬padku 
chłodziarek i zamrażarek kategoria 
B jest dużo mniej energooszczęd-
na. Model A potrzebuje około 15% 
więcej prądu niż urządzenie A+ i 
nawet 40% wię¬cej niż urządzenie 
A++. Na polskim rynku dostępnych 
jest coraz więcej modeli urządzeń o 
klasie A++, a koszt ich zakupu nie 
jest dużo wyższy niż koszt zakupu 
urządzeń bardziej energochłon-
nych. Roczny koszt ich eksploata-
cji jest natomiast ponaddwukrot-
nie niższy niż urządzeń o klasie C.

Przy zakupie nowego urządze-
nia dobrze jest zwrócić uwagę na 
jego wielkość. Zbyt duże, niewy-
korzystywane w pełni, niepotrzeb-
nie zużywa energię. Przy wybo-
rze powinniśmy zwrócić uwagę 
na: liczbę osób w gospodarstwie 
domowym, ich przy¬zwyczaje-
nia i nawyki żywieniowe, rodzaj i 
wielkość przechowywanych pro-
duktów oraz umiejscowienie 
sprzętu w domu. Wystarczy, jeśli lo-
dówka ma pojemność użytkową 60 
litrów na osobę. Roczny potencjał 
oszczędnościowy: około 50 kWh.

Częste otwieranie drzwi lodów-

ki powoduje uciekanie schłodzo-
nego powietrza do pomieszczenia 
i wzrost temperatury wewnątrz 
chłodziarki. Pobiera ona wów¬czas 
dodatkową ilość energii, aby znów 
osiągnąć właściwą temperaturę.

Na mniejsze zużycie prądu 
wpływa odpowiednie rozmiesz-
czanie potraw w lodów¬ce. Dzięki 
ergonomicznemu rozłożeniu ar-
tykułów czas sięgania po nie bę-
dzie krót¬szy, a tym samym drzwi 
chłodziarki będą krócej otwarte. 
Ułożenie produktów we właściwej 
odległości od wewnętrznej tyl-
nej ścianki chłodziarki umożliwia 
swo¬bodny przepływ powietrza.

Do lodówki należy wstawiać 
tylko ostudzone do temperatury 
pokojowej i przykry¬te potrawy. 
Dzięki temu wnętrze urządzenia 
niepotrzebnie się nie ogrzewa i nie 
tworzy się lód. Roczny potencjał 
oszczędnościowy: około 40 kWh.

Od czasu do czasu należy wy-
czyścić szczelinę wywietrznika 
na frontowej przesło¬nie chło-
dziarki, dzięki temu ciepło bę-
dzie dobrze odprowadzane.

Ważne, żeby drzwi lodów-
ki szczelnie się zamykały, dlate-
go co jakiś czas należy wyczyścić 
uszczelki, a uszkodzone wymienić 
na nowe. Istnieją proste sposoby 
na sprawdzenie szczelności drzwi 
chłodziarki. Wystarczy włożyć do 
lodówki włą¬czoną latarkę, za-
mknąć drzwi lodówki i zgasić świa-
tło w pomieszczeniu, jeśli świa¬tło 
nie jest widoczne na zewnątrz, 
wszystko jest w porządku. Można 
również sprawdzić szczelność drzwi 
lodówki za pomocą kartki papie-
ru, jeżeli włożona między drzwi a 
lodówkę nie da się łatwo wyjąć, 
to znaczy, ze drzwi są szczelne. 
Roczny potencjał oszczędnościo-
wy przy suchych i nieuszkodzo-
nych uszczelkach: około 50 kWh.

  
  UG Brenna
  
  CDN.
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Uwaga, hodowcy bydła chlewnego!  
Zgodnie z przepisami rozporzą-

dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w spra-
wie wymagań i sposobu postępowa-
nia przy utrzymywaniu gatunków 
zwierząt gospodarskich, dla których 
normy ochrony zostały określone 

w przepisach Unii Europejskiej 
(Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344  z  
późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 
r. wchodzi w życie przepis, nakazu-
jący utrzymywanie grupowe loch i 
loszek od czwartego tygodnia po 
pokryciu do tygodnia przed prze-
widywanym terminem proszenia. 
Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w 
których utrzymywanych jest 10 lub 
więcej loch lub loszek po pokryciu.

Ponadto, w przypadku utrzy-
mywania grupowego loch i loszek 

powierzchnia kojca przypadająca 
na jedną sztukę powinna wynosić:

a) dla loch - co najmniej 2,25 m2, 
przy czym nie mniej niż 1,3 m2 po-
wierzchni kojca powinno stanowić 
stałe podłoże i nie więcej niż 15 % 
tego podłoża - otwory odpływowe;

b) dla loszek po pokryciu - co 
najmniej 1,64 m2, przy czym nie 
mniej niż 0,95 m2 powierzch-
ni kojca powinno stanowić stałe 
podłoże i nie więcej niż 15 % tego 
podłoża - otwory odpływowe.

W przypadku utrzymywania loch 
lub loszek po pokryciu w grupie:

1) do 5 sztuk - powierzchnia koj-
ca, powinna być większa o 10 %;

2) powyżej 39 sztuk - powierzch-
nia kojca może być mniejsza o 10 %.

Długość każdego z boków kojca 

powinna wynosić w przypadku grup:
1) do 5 szt. - co najmniej 2,41 m;
2) powyżej 5 szt. - min. 2,81 m.
Należy pamiętać, iż utrzymywa-

nie loch i loszek od czwartego tygo-
dnia po pokryciu do tygodnia przed 
przewidywanym terminem prosze-
nia pojedynczo, będzie dopusz-
czalne jedynie w gospodarstwach 
utrzymujących mniej niż 10 loch 
lub loszek po pokryciu. Niedosto-
sowanie pomieszczeń dla zwierząt 
do grupowego utrzymywania loch 
lub loszek może skutkować przeka-
zaniem sprawy przez Inspekcję We-
terynaryjną do organów ścigania.

  UG Brenna

Tomasz Jonderko nagrodzony „Zielonym Czekiem”
Anna Musioł: Panie Tomku, li-

sta laureatów tegorocznych “Zilo-
nych Czeków” jest już powszech-
nie znana. Jest Pan pośród nich. 
Czy był pan zaskoczony nagrodą?

Tomasz Jonderko: Oczywiście, 
byłem zaskoczony nagrodą o tak zna-
czącej randze w skali województwa.

Jednocześnie, dużym zaskocze-
niem była nominacja do nagrody „ 
Zielonych Czeków” oraz rozeznanie 
tego, kto zgłosił moją kandydaturę.

A. M.: Za co dokładnie zo-
stała ona Panu przyznana? 

T.J.: Zielone Czeki – to nagroda 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach przyznawana 
od 1994 r. i jest to jedyna w Polsce 
tego rodzaju nagroda przyznawana 
za działalność ekologiczną osobom 
indywidualnym. Znalazłem się w 
gronie 64 osób nominowanych do 
tej nagrody. Zielone Czeki przyzna-
je się w następujących kategoriach: 
innowacje i technologie, progra-
my i akcje proekologiczne, w tym 
dotyczące ochrony przyrody, pra-
ce naukowo – badawcze, edukacja 

ekologiczna dzieci młodzieży, dzia-
łania popularyzatorskie i promocja 
postaw proekologicznych. Na pod-
stawie werdyktu kapituły nagrodę z 
okazji Dnia Ziemi otrzymałem w ka-
tegorii działania popularyzatorskie 
i promocja postaw proekologicz-
nych, w szczególności za: inwenta-
ryzację  pomników przyrody w Gmi-
nie Brenna i opracowanie na ten 
temat publikacji, za zainicjowanie 
powstania zespołu przyrodniczo- 
krajobrazowego „ Góra Bucze” a tak-
że przeprowadzenie inwentaryzacji 
źródeł z martwicami wapiennymi w 
Lesie Witalusz w Górkach Wielkich.

A. M.: Czy w związku z nią 
przewiduje pan znaczny rozwój 
swojej kariery w branży ochrony 
środowiska? Wywiady, prelekcje, 
oferty realizacji ciekawych zadań 
związanych z pana działalnością? 

T. J.: Ta nagroda jest dla mnie 
dodatkowym bodźcem do dalszych 
działań na rzecz ochrony przyrody. 
Nigdy nie traktowałem mojej pasji 
jako celu do zrobienia kariery w 
branży ochrony środowiska. Moim 
nadrzędnym celem – jako miesz-

kańca Gminy Brenna, a w szerszym 
pojęciu mieszkańca regionu – jest 
poznanie i  ochrona miejsc oraz ga-
tunków roślin i zwierząt  przyrod-
niczo cennych tak, aby można było 
je przekazać jako dziedzictwo przy-
rodnicze  następnym pokoleniom.

A. M.: Jakie są pana najwięk-
sze zainteresowania, jeśli cho-
dzi o ochronę natury jako takiej? 

T. J.: Moje zainteresowania przy-
rodnicze mają szeroki aspekt po-
przez przyrodę ożywioną i nieoży-
wioną. Interesuje mnie w szerszym 
pojęciu geologia, biologia i zoolo-
gia, czy może bardziej szczegółowo 
chiropterologia, speleologia czy bo-
tanika. W tych właśnie dziedzinach 
współpracuję z różnymi instytucja-
mi i stowarzyszeniami celem pogłę-
bienia swojej wiedzy i doświadczeń.

A. M.: W takim razie życzę Panu 
tego z całego serca. Mam nadzie-
ję, że dzięki Panu i Pańskiej dzia-
łalności ekologicznej zmieni się 
stereotypowy obraz “zielonych” 
kajadnami przypinających się do 
drzew. No i gratuluję nagrody!

  
 rozmawiała Anna Musioł
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Ksiądz zbiera piłki! 
Kto powiedział, że wiary nie 

można pogodzić z EURO 2012? W 
czasie ekumenicznego nabożeń-
stwa wierni będą się modlić chrze-
ścijańskie zachowanie kibiców jak i 
o wspaniałą rywalizację pomiędzy 
drużynami. Ks. Jan Byrt właśnie 
zbiera piłki. Mają być niespodzian-
ką przygotowaną na niecodzienne 
spotkanie z Bogiem ? nabożeństwo 
ekumeniczne, które zostanie odpra-
wione 10 czerwca o godz. 11.00 .

– Musimy chwalić Boga za 
wszystko co dobre. Kościół nie 
może pozostawić bez odpowie-
dzi takiego święta dla Polski, ja-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

kim jest  organizacja Euro 2012. 
Chcemy, aby to ważne wydarze-
nie było widziane również przez 
pryzmat Boga – mówi ks. Jan Byrt.

 Dlatego też ksiądz postano-
wił, aby w modlitwie wzięli udział 
wyznawcy różnych religii, bo takie 
wydarzenia powinny łączyć. Prócz 
modlitwy zaplanowano też coś 
dla ciała i stąd też prośba księdza 
Jana Byrta o ufundowanie piłek. 
Najpierw będą one zdobić ołtarz, 
później znajdą swoich właścicieli. 
– Na to nabożeństwo zbieramy pił-
ki od wielu znanych osobowości ze 
Śląska i całej Polski. W czasie nabo-

żeństw które , które odbędą się w 
trakcie trwania Euro 2012 chcemy 
stworzyć ekumeniczną drużynę i 
rozegrać mecz – dodaje pastor, pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Szczyrku Salmopolu. 

Pierwsze 7 piłek ks. Jan otrzy-
mał od parafianina Waldemara Ka-
plera z Bystrej następne od miasta 
partnerskiego Zetel.  – Poprosili-
śmy Burmistrzów Beskidzkiej 5 o 
przekazanie piłek na te uroczysto-
ści  –dodaje. Pierwszą, która odpo-
wiedziała i przekazała 7 piłek jest  
gmina Brenna. W piątek 18 maja 
ks. Jan osobiście odebrał piłki. – 
Jeśli organizowane jest coś co bę-
dzie służyło wspólnemu dobru,  to 
dlaczego nie odpowiedzieć na ten 
apel. Idea jest słuszna i my chętnie 
włączamy się w to dzieło – mówi 
Iwona Szarek, wójt gminy Brenna. 

 Prócz 7 piłek ufundowanych 
przez Brenną, kolejne 7 trafiło do 
ks. Jana Byrta od Andrzeja Płon-
ki , starosty powiatu bielskiego. 
Ksiądz czeka na kolejne. – Zwró-
ciłem się do Prezydenta, Premie-
ra, Adama Małysza i wielu innych 
znanych osobistości  w tej sprawie. 
Być może ktoś również zechce się 
włączyć w akcję.  Piłki z pewnością 
się nie zmarnują – dodaje ks. Jan.

portal www.ox.pl  
Dorota Kochman

Szukamy wolontariuszy!
Jeśli chcesz zobaczyć od zaple-

cza, jak wygląda praca dziennika-
rza prasy lokalnej w redakcji „Wie-
ści znad Brennicy”, współpracować 
przy tworzeniu relacji i artykułów, a 
także poznać tajniki pracy animato-
rów kultury, pomagając im przy or-
ganizacji kulturalnych i sportowych 
imprez plenerowych w sezonie 
letnim 2012, mamy coś dla Ciebie!

Ośrodek Promocji, Kultury i 
Sportu Gminy Brenna ogłasza na-
bór do bezpłatnego wolontariatu. 
Potrzebujemy młodych, aktyw-

nych i pomysłowych ludzi, którzy 
swoją kreatywnością pomogą nam 
w naszych działaniach. W zamian 
oferujemy jasne zasady wolon-
tariatu, kontakt z ludźmi branży 
medialnej i animatorami kultu-
ry, zaproszonymi gwiazdami oraz 
świetną, pełną energii atmosferę 
w zespole. Zasady wolontariatu, 
zakres obowiązków oraz godziny 
pracy będą ustalane w indywidu-
alnych umowach z kandydatami. 

Wszystkich zainteresowa-

nych prosimy o kontakt mailo-
wy: a.musiol@brenna.org.pl, 
lub telefoniczny: 33 474 06 01.

Dołącz do nas i wspólnie 
rozwińmy skrzydła!
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Goście z Baiersdorf
16 maja 2012r. dotarła do Brennej czte-

roosobowa delegacja z partnerskiej miej-
scowości Baiersdorf w Niemczech. Goście 
bardzo szczególni, ponieważ całą trasę 
do nas przebyli na rowerach. Wyjechali 5 
maja ze swojej rodzinnej miejscowości, po 
wielu przygodach i pokonaniu 824 km do-
tarli do Brennej.Czwartek goście spędzili 
na wycieczce krajoznawczej, poznając naj-
ciekawsze zakątki naszej gminy. spotka-
li się również z panią wójt Iwoną Szarek.

   OPKiS

ProArgi 9 Plus
                                   

    Od 12 lat na świecie !

Najlepszy, kompleksowy preparat 
który pomoże 

Ci zapobiegać i zwalczać:
- Nadciśnienie

- Miażdżycę
- Skutki cukrzycy

- Wysoki choresterol
- Problemy z potencją

- Częste uczucie zmęczenia

       

                                                  Kontakt 517-232-736

R
ek

la
m

a
R

eklam
a



16Strona 16 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Gops Gops

Szansa na lepsze jutro - realizacja projektu 
systemowego pn. „Możesz Więcej”

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brennej po raz ko-
lejny przystąpił do realizacji 
projektu systemowego współfinan-
sowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego pn. „Możesz wię-
cej” – Priorytet VII, Działanie 7.1, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej.

Po zakończeniu rekrutacji do 
udziału w projekcie zostało zapro-
szonych 27 osób – 15 kobiet oraz 12 
mężczyzn,  mających status osoby 
bezrobotnej lub nieaktywnej zawo-
dowo, korzystającej ze świadczeń 
pomocy społecznej, zameldowanej 
na terenie gminy Brenna. Celem 
projektu jest aktywizacja zawodowa 
tych osób, podwyższenie ich pozycji 
społeczno-zawodowej oraz zmniej-
szenie zjawiska wykluczenia spo-
łecznego. Zaplanowane w projekcie 

działania umożliwią w/w nabycie 
nowych kwalifikacji, nabycie umie-
jętności poruszania się po rynku 
pracy, nabycie umiejętności sporzą-
dzania dokumentów aplikacyjnych. 

Dla uczestników projek-
tu systemowego przygotowa-
no następujące szkolenia i kursy:

1. Trening integracyj-
ny z elementami komunikacji.

2. Trening asertywno-
ści i radzenia sobie ze stresem.

3. Ja – źródło siły i możliwo-
ści z elementami autoprezentacji

4. Organizacja cza-
su i kultury pracy z elemen-
tami negocjacji zawodowej.

5. Zajęcia z do-
radcą zawodowym

6. Prawo jazdy kat. B.
7. Przedstawiciel handlowy z 

obsługa komputera i kasy fiskalnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Brennej w celu zrealizo-
wania założonych działań złożył w 
Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego w Katowicach 
wniosek o dofinansowanie projek-
tu. Przeszedł on już pozytywnie 
ocenę formalną, czekamy na oce-
nę merytoryczną  oraz podpisa-
nie aneksu do umowy finansowej.

Szczegółowe informacje doty-
czące realizacji projektu systemo-
wego pn. „Możesz więcej” można 
uzyskać w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bren-
nej, ul. Wyzwolenia 77 pokój 12, nu-
mer telefonu 33 8536 459 wew. 113.

     
 Koordynator projektu

        Ilona Wojtyła-Olszowska

TELEFON ZAUFANIA
33 851 29 29

CZYNNY KAŻDEGO DNIA
W GODZINACH 19.00 – 7.00

POMAGAMY ANONIMOWO I ŻYCZLIWIE:

• w sytuacji krzywdy i przemocy
• w poczuciu osamotnienia i nieszczęścia
• kiedy wydaje ci się, że nie masz nadziei i wyboru
• gdy nie wiesz, jak pomóc bliskiej osobie
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Majówkowy maraton za nami
Trzeba przyznać, że długi week-

end majowy, a raczej półtoratygo-
dnik, bo tyle mniej więcej trwało 
świętowanie, w Gminie Brenna 
przybrał niezwykle intensyw-
ną formę. Dzięki pogodzie, któ-
ra dopisała podczas wszystkich 
naszych imprez nadspodziewa-
nie dobrze, mogliśmy się znako-
micie bawić bez obaw o deszcz.

Tak naprawdę „Majówkę” rozpo-
częliśmy już w kwietniu. Konkretnie 
27, w piątek, w chłodnym zaciszu 
Piwnicy Artystycznej, gdzie koncert 
zagrało akustyczne trio „Hi Fly” z na-
szym krajanem, Błażejem Żurem na 
gitarze. Miłośnicy ogólnie pojętej 
muzyki jazzowej byli zachwyceni.

Z kolei 1 maja z imprezowa-
niem przenieśliśmy się już w ma-
lowniczy plener Parku Turystyki, 
gdzie spędziliśmy resztę czasu. 
Pierwszego dnia „Majówki” na sce-
nie Amfiteatru zaprezentowały się 
orkiestry dęte. Zagrali dla nas: Re-

prezentacyjna Orkiestra Zakładów 
Górniczo – Hutniczych „Bolesław” 
z Bukowna, Orkiestra Młodzieżo-
wa Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Górek Wielkich oraz nowopowsta-
ła, znakomita formacja „GreńOr-
chestra”. Było głośno, marszowo 
i rytmicznie, czyli z przytupem, 
w sam raz na otwarcie sezonu.

Druga część majówki, 3 maja, 
przebiegła pod znakiem folkloru. 
Deski estrady Amfiteatru ochrzciły 
zespoły: kapela „Szarpaczka”, ZPiT 
„Goleszów”, Rodzinna Grupa „Kota-
rzanie”, Dziecięcy Zespół Regional-
ny „Mała Brenna”, oraz gwiazda wie-
czoru – Zespół Pieśni i Tańca „Mały 
Śląsk” z Radzionkowa. Zdecydowa-
nie był to niezwykle barwny dzień, 
doskonale pasujący do klimatu, 
jakim Gmina Brenna się szczyci.

5 maja organizatorzy z dobo-
rem repertuaru skierowali ku go-
ściom ze Śląska. Znana i lubiana 
już forma „Majówki na śląską nutę” 

przyciągnęła gro miłośników bie-
siadnego zespołu „Jorgusie” z Ła-
zisk, oraz kabaretowego instruktora 
nauki jazdy – Grzegorza Stasiaka. 
Ten ostatni bisował całą masę razy 
i sam przyznał, że dawno tak do-
brze reagującej publiczności nie 
miał. Na koniec każdego dnia od-
bywał się też festyn z zespoła-
mi „Astro”, „Maliniorze” i „Fama”.

Zakończeniem majówki była „IV 
Impreza Cieszyńska Kraina”, która 
odbyła się w niedzielę 6 maja. Po-
dziwiać można było wtedy wyroby 
rękodzieła i kuchni regionalnej z 
naszych okolic, posłuchać „Mało-
kończan” i zobaczyć co potrafi Re-
gionalny Zespół „Brenna” im. Józefa 
Macha. Zagrała również folkowa 
formacja „Besquidians”, łącząca 
w swoich brzmieniach żywiecką 
muzykę góralską i jazzowo-funko-
we zacięcie z elementami transu.

  OPKiS
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W dniu 11 maja b.r. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Brennej 
zorganizowała w ramach corocz-
nych Dni Bibliotek spotkanie z pi-
sarzem Arkadiuszem Niemirskim. 
W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie  klas pierwszych gimnazjum 
im. Jana III Sobieskiego w Brennej. 

Arkadiusz Niemirski  jest auto-
rem wielu książek przygodowych. 

Spotkanie z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim

Biblioteka ciągle w grze!
„Biblioteka ciągle w grze!” to 

temat przewodni IX Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek. Włą-
czając się w tę akcję Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Brennej 
zorganizowała konkurs plastycz-
ny dla dzieci z Przedszkola nr 1 w 
Brennej oraz Szkoły Podstawowej 

w Górkach Wielkich pod hasłem 
„Piłka w grze i ty też ruszaj się!”.

Konkurs trwał od 16 kwietnia do 
16 maja 2012 r. Przeprowadzony zo-
stał przy pomocy nauczycieli, którzy 
czytali swoim podopiecznym książ-
ki „Franklin gra w piłkę nożną” oraz 
„Bolek i Lolek – sportowcy”. Dzieci 
inspirowane przygodami bohate-
rów miały wykonać ilustrację do-
wolną techniką. Prace były bardzo 

ciekawe, urozmaicone, na wszyst-
kich piłka rzeczywiście jest w grze.

Spośród prac dostarczonych 
do biblioteki jury powołane przez 
organizatora nagrodziło te naj-
lepsze. W Brennej zwyciężyli: Jan 
Staś, Magdalena Dyjak, Magda-
lena Podżorska, II miejsce zaję-
li: Zosia Gawlas, Milena Widenka, 
Jan Grabowiecki. Na III miejscu 
znaleźli się: Weronika Cieślar, Pau-
lina Podżorska, Nicola Jarząbek. 

W Filii w Górkach Małych I miejsce 
otrzymał Piotr Czyż, II – Paulina Greń, 

III – Klaudia Ogrodzka.
Uroczyste wręczenie nagród 

miało miejsce w bibliotece w Bren-
nej i Górkach Małych. Nagrodzeni 
otrzymali piłki nożne, plażowe, cza-

peczki, zakładki. Pozostali uczest-
nicy konkursu dostali nagrodę 
pocieszenia – kolorowe piłeczki.

Dla wszystkich bibliote-
ka przygotowała niespodzian-
kę – występ Teatru Maska 

z Krakowa z przedstawieniem 
„Niech moc warzyw będzie z wami” 
promującym zdrowe odżywia-
nie i zdrowy tryb życia. Spektakl 
cieszył się dużym powodzeniem, 
dzieci brały w nim aktywny udział.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy i dzięku-
jemy za udział w konkursie.

Biblioteka

Bohaterami jego utworów są za-
zwyczaj młodzi, niepokorni ludzie, 
którzy uczestniczą w rozwiązywa-
niu  zagadek historycznych i kry-
minalnych. Mimo przeżywanych 
trudności i nierzadko niebezpiecz-
nych sytuacji  udaje im się wyjść 
obronną ręką z licznych opresji.

 Autor w bardzo zabaw-
ny sposób opowiedział o swo-

ich fascynacjach muzycznych 
i kabaretowych. Nakreślił portre-

ty swoich ulubionych bohaterów z 
powieści i opowiadań kryminalnych. 

Opowiedział o zbieraniu materia-
łów do książek  i licznych odwiedzi-
nach w różnych bibliotekach, gdzie 
miał okazję dotknąć nawet rękopi-
su Mickiewicza czy Norwida. Autor-
ska prezentacja multimedialna do-
datkowo uatrakcyjniła spotkanie.

Na zakończenie podpisał 
książki  i  rozdawał autografy.

Serdecznie dziękuję panu Dy-
rektorowi Gimnazjum za umoż-
liwienie spotkania z pisarzem. 

     
  Janina Herzyk
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Zespół taneczny „Feniks”
     16 maja 2012 roku zespół 

taneczny „Feniks” reprezentował 
Ośrodek Promocji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna w konkursie ta-
necznym „2 CIESZYŃSKI KONKURS 
TAŃCA”, zorganizowanym przez 
Cieszyński Ośrodek Kultury “Dom 
Narodowy”. Konkurs miał zasięg 
powiatowy, przeznaczony był dla 
amatorów, zespołów i solistów.

    Zespół zaprezentował się w 
kategorii taniec nowoczesny, in-
scenizacja taneczna pod tytułem: 
„Etiuda taneczna w technice tań-
ca współczesnego. Na ziemi na-
stąpił wielki wybuch, ziemia jest 
pustynią, a najdroższą i najbar-
dziej pożądaną rzeczą jest woda”. 

    Zespół taneczny „Feniks” dzia-
ła od września 2011 roku. W skład 
zespołu wchodzą uczennice gim-
nazjum i liceum: Sara Krzempek, 
Monika Macura, Patrycja Skrzypoń, 
Agnieszka Waliczek, Karolina Mo-

skała oraz Magdalena Stadnicka. In-
struktorem i choreografem zespołu 
jest Anna Jakubowska, absolwent-
ka Państwowego Pomaturalnego 
Studium Kształcenia Animatorów 
Kultury w Kaliszu, gdzie otrzy-
mała dyplom Instruktora Tańca 
Współczesnego. Zespół pracuje w 

technice tańca współczesnego z 
elementami tańca nowoczesne-
go (hip-hop, street dance, jazz). 

     Życzymy zespołowi dalszej 
owocnej pracy, wzbogacania swo-
jego repertuaru i stałego podno-
szenia poziomu wykonawczego.

   OPKiS

„Książka na żywo” - Przedszkolaki u Kossaków
27 kwietnia 2012 r. dzieci z 

Przedszkola Publicznego nr 1 w 
Górkach Małych wraz z nauczy-
cielami, wzięły udział w projekcie 
„Książka na żywo”, zorganizowanym 
przez Fundację im. Zofii Kossak, 
którego koordynatorem jest pani 
Regina Młynarska. Przedszkolaki 
spotkały się z wnuczką Zoffi Kossak 
panią Anną M. Fenby Taylor oraz or-
ganizatorami projektu, w zrewitali-
zowanym Dworze Kossaków w Gór-
kach Wielkich, w którym utworzone 
zostało Centrum Kultury i Sztuki. 
Dzieci wzięły udział w warsztatach 
teatralnych, prowadzonych przez 
aktora Teatru Lalek Banialuka, pana 
Włodzimierza Pohla oraz w warsz-
tatach plastycznych zorganizo-
wanych przez panią Iwonę Korus, 
artystę plastyka – absolwentkę wy-
działu malarstwa Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie.
Podczas warsztatów teatralnych 

przedszkolaki aktywnie słuchały 
fragmentów książki Zofii Kossak 

pt. „Przygody Kacperka Góreckie-
go Skrzata” oraz uczyły się gry ak-
torskiej, pod kierunkiem aktora 
pana Włodzimierza Pohla. W trakcie 
warsztatów plastycznych z panią 
Iwoną Korus dzieci malowały na 
dużych arkuszach papieru wspólny 
obraz, który później zabraliśmy do 

przedszkola.
Organizatorzy przygotowali 

również warsztaty dla nauczycieli i 
opiekunów, prowadzone przez pa-
nią Henrykę Kucharczyk, koordyna-
tora wojewódzkiego kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom”, której celem 
jest propagowanie idei codzienne-
go, głośnego czytania dzieciom i 
organizowanie akcji propagujących 
tę ideę. Przedszkole postanowiło 
aktywnie włączyć się w kampanię 
CPCD, rozumiejąc, że codzienne 
czytanie dzieciom jest najbardziej 
skuteczną i przyjazną metodą 
wspierania wszechstronnego roz-
woju dziecka i jego edukacji. Koor-
dynatorem akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” w naszym przedszkolu 
jest pani Alina Gańczarczyk. Mamy 
nadzieję, że w akcję włączą się rów-
nież rodzice, którzy po naszej wy-
cieczce otrzymali ulotki promujące 

tę kampanię.
Na zakończenie spotkania dzieci 

wspólnie z aktorem i nauczycielami 
recytowały wiersz Juliana Tuwima 
„Lokomotywa” ucząc się stosowania 
odpowiedniej intonacji oraz wyra-
żania treści utworu gestem, mimiką 

i ruchem.
Dziękujemy za możliwość wzię-

cia udziału w projekcie, spotkania 
się z ciekawymi ludźmi, zabaw te-
atralnych i plastycznych oraz zwie-
dzania wnętrz Dworku, w którym 
żywe są wspomnienia o Zofii Kos-
sak i jej rodzinie, spoglądających na 
przybyłych gości z fotografii, zdjęć 
i plakatów. Dla przedszkolaków wi-
zyta u Kossaków była wielką przy-
godą, podczas której nauka prze-

platała się z radosną zabawą.
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Wiosna
Ile nam zgotowałeś Panie

kwiatów wiosennych, umajonych!
Wyczuwam wonne Twe przesłanie
w cudnych kolorach niezliczonych.

Dla kogo te konwalie wonne,
fiołki, stokrotki, zieleń trawy?
Może na chwilę się zapomnę

w radości  życia, wśród zabawy…

W zielono-złotym różu kwiatów,
w nieskazitelnej czystej bieli,
ukształtowałeś kręgi światów,

a myśmy cuda Twe przyjęli.

Mistrzu wonnego kształtowania
dotknij swą ręką śpiących ludzi,
niech słońce Twego zmiłowania

uśpione serca w nas  obudzi.

Niech się rozgrzeją razem z wiosną
Miłości przenajświętszej żarem,
a w sercach słowa niech urosną

prawdziwym  przebaczenia darem.

  Marta Haratyk

Od 17 do 20 maja w Salbitz w 
Niemczech odbywały się Mistrzo-
stwa Świata w Koszeniu. Wśród ka-
lendarzy masowych plenerówek, 
koncertów i innych typowych im-
prez, które organizowane są na 
całym świecie, a także zawodów 
sportowych w dyscyplinach, które 
umownie określamy jako „normal-
ne”, było to wydarzenie niezwykłe. 

W Mistrzostwach udział wzię-
ło 231 zawodników z całego kon-
tynentu, przy czym najstarszy z 
nich miał 82 lata (Szwajcaria), a 
najmłodszy tylko 5 lat! Na wietrze, 
poza flagą gospodarzy powiewa-
ły również flagi Szwajcarii, Austrii, 
Słowenii oraz hiszpańskich Basków. 
Nie zabrakło tam również przed-
stawicieli naszego kraju. Z polski 
do Salbitz pojechały drużyny z Mę-
cinki, oraz... Brennej! Znany z orga-
nizacji Mistrzostw Górali Karpac-
kich w Koszeni Łąki, pan Andrzej 
Cieślar zebrał reprezentację, i ta 
właśnie silna grupa pod wezwa-
niem, zwarta i gotowa w nastroju 
„na ramię broń”, czy raczej kosa, 
ruszyła na podbój Saxonii w skła-
dzie: Bronisław Bąk, Andrzej Cieślar, 
Andrzej Holeksa i Krzysztof Kłósko. 

Zawody, które co roku odby-

wają się w Brennej całkowicie jed-
nak różnią się od tych, które „nasi” 
podpatrywali w Niemczech. Różnią 
się też kosy. Nasze metrowe ostrza 
to tam zabawki. Zawodowcy ko-
sili trawę półtorametrowymi ko-
sami i zupełnie inną, sprinterską 
techniką.  Rywalizacja, mimo to 
i tak była zacięta. Nasza drużyna 
pokonała reprezentację Męcinki, 
organizującej już od lat „Miciń-
ską Kosę”, wielki turniej kosiarzy. 

Jak podkreśla drużyna z Bren-

nej, zabawa była przednia, a do-
świadczenia zdobyte podczas tych 
Mistrzostw – bezcenne. Pamiąt-
ką z wyjazdu są właśnie ogrom-
ne, półtorametrowe ostrza, na 
których nasza ekipa będzie tre-
nować do kolejnych startów. 

  
OPKiS
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O błędach naszych
Losy, błędy i upadki

 – nasze oraz ojców naszych
Przed miesiącem mieliśmy oka-

zję zapoznać się ze źródłem wy-
jątkowym, bo powstałym ponad 
sto lat temu, tekstem „Pamiętnika 
gminy Simoradz” autorstwa Jerze-
go Raszki. Cytowany przeze mnie 
fragment jest w swej wymowie 
przejmującym świadectwem mą-
drości i dojrzałości jednostki, a 
jednocześnie obojętności i bezre-
fleksyjności ogółu społeczeństwa. I 
choć zawarty w nim apel skierowa-
ny był do naszych pradziadków, do 
dziś nie stracił nic na aktualności. 

Jaką odpowiedź dalibyśmy au-
torowi, gdyby zapytał każdego z 
nas, co wiemy o naszej Ojczyźnie 
–  tej dużej, jak i małej – Śląsku 
Cieszyńskim? Co wiemy o jego kul-
turze, historii i dziedzictwie? A co 
o naszych przodkach? Czy choć w 
przybliżeniu wiemy, jak przed stu 
laty żyli, co porabiali, czym się cie-
szyli, co im dolegało? Czy w pogoni 
za sprawami dnia dzisiejszego, nie 
przyszło nam nigdy do głowy, by 
przystanąć i poświęcić czas na po-
znanie własnej przeszłości, by mieć 
co przekazać młodszemu pokole-
niu, dla którego informacje o krew-
nych i przodkach – ich koleje i losy, 
błędy, upadki, doświad¬czenia, 
zabawy i cierpienia mogłyby być 
cenną, wyborną i pouczającą histo-
ryją? Czy w ogóle uważamy, że war-
to o sprawach tych pamiętać, czy 
zdecydowani jesteśmy lokalną hi-
storię, język i kulturę kultywować?

Gdybym wcześniej 
o tym pomyślał … 

Warto zdać sobie sprawę, iż 
chociaż postawione wyżej pyta-
nia brzmią górnolotnie, odpowie-
dzi na nie mają bardzo konkretne 
przełożenie w rzeczywistości. By 
to udowodnić, pozwolę sobie się-
gnąć do własnych doświadczeń. 

W ciągu przeszło dwóch lat, od-
kąd bliżej zajmuję się historią naszej 
ziemi, miałem okazję rozmawiać 
z wieloma mieszkańcami Brennej 

i Górek, pytając o losy ich rodzin. 
Jak się okazało niejednokrotnie, 
mimo szczerych chęci i życzliwo-
ści ze strony rozmówców, nie byli 
w stanie mi pomóc. Ponieważ nie 
umieli znaleźć odpowiedzi na kie-
rowane pod ich adresem pytania, 
wiele ważnych kwestii, pozostało 
niewyjaśnionych. Ile to razy słysza-
łem z ust osób, autentycznie przeję-
tych tym, iż prawdopodobnie nigdy 
nie poznamy już prawdy: Gdybym 
wcześniej o tym pomyślał, gdybym 
się tym zainteresował,  gdybym się 
tylko zapytał… Niestety, czasu nie 
cofniemy. Z osobami, które odeszły, 
już nigdy nie porozmawiamy, one 
już nam nie pomogą. Tymczasem 
odchodzą kolejni świadkowie hi-
storii, a wraz z nimi prawda o cza-
sach minionych. W ten sposób nie-
odwracalnie umykają nam nie tylko 
informacje cenne dla lokalnej histo-
rii, ale również dla odtworzenia lo-
sów poszczególnych rodzin i osób. 

Przede wszystkim jednak, skut-
kiem tego, iż koncentrujemy się 
wyłącznie na sprawach życia co-
dziennego –  pracy, obowiązkach 
i przyjemnościach, tracimy coś 
więcej niż tylko informacje o prze-
szłości. Nie mając czasu na refleksję 
oraz świadome działanie, a także na 
kontakt i właściwe kształtowanie 
relacji w kręgu najbliższych, traci-
my korzenie własnej tożsamości. 
Jest tak, m. in. wtedy, gdy rodzi-
ce i dziadkowie nie widzą potrze-
by, by pamięć o własnych losach i 
dziejach swoich przodków przeka-
zać młodszemu pokoleniu, które z 
kolei również nie jest zaintereso-
wane, by tych historii wysłuchać. 

Być może w sposób naturalny 
stare musi ustąpić miejsca nowe-
mu? Już przed stu laty Jan Kubisz, 
w utworze, który dziś uznajemy za 
hymn naszej ziemi, notował, że: 
ludzie w swoim życiu / zmienili się 
bardzo  tak, iż zwyczajami, wiarą 
przodków / ledwie że nie gardzą 
/ (…) a wnuk starą mowę dzia-
dów / ledwie że rozumie oraz, że 
dziś śliczne nasze pieśni / ledwie 

że kto śpiewa. A jednak wymowę 
„Nad Olzą” zmieniają ostatnie wer-
sy utworu. Autor, poeta i doświad-
czony nauczyciel zdawał sobie bo-
wiem sprawę, iż potrzeba czasu, 
by dojrzeć, zadumać nad przeszło-
ścią, a w końcu, by faktycznie żyć 
dla swej ziemi / czynem i miłością.

Na ratunek historii
Potrzebujemy dziś dojrzałości 

i chęci działania, jeśli chcemy za-
chować pamięć o naszych przod-
kach. Musimy zabezpieczyć przed 
bezpowrotną utratą wspomnienia i 
informacje posiadane przez najstar-
szych członków naszej społeczno-
ści. W tym celu, wspólnym wysiłkiem 
młodszego i starszego pokolenia, 
należałoby je zapisać lub nagrać. 
Lepszy moment na podjęcie takich 
działań już nigdy nie nadejdzie. Z 
jednej strony bowiem, żyjemy w 
czasach, gdy właściwie każdy z nas 
posiada techniczną możliwość, by 
rozmowę taką zarejestrować (nawet 
za pomocą dyktafonu, w jaki wypo-
sażona jest większość telefonów 
komórkowych, jakich używamy!). Z 
drugiej strony jest to ostatnia oka-
zja, by porozmawiać ze świadkami 
pamiętającymi ważne wydarzenia 
z lat 30. i 40. XX w. Jeśli tego nie 
zrobimy, jeśli nie znajdziemy de-
terminacji, by w najbliższym czasie 
podjąć się takiego wysiłku, świa-
domie przyczynimy się do zaprze-
paszczenia złożonego w nasze ręce 
dziedzictwa poprzednich pokoleń. 

Wydaje się, iż podjęcie takiej ini-
cjatywy – rejestrowanie wspomnień 
najstarszych mieszkańców wsi jest 
zadaniem żmudnym i pracochłon-
nym. Faktycznie, zadanie to prze-
rasta możliwości jednej osoby, lecz 
łatwo sobie wyobrazić, że jeśli każ-
dy z nas zadbałby li tylko o zebranie 
relacji w kręgu własnej rodziny, cała 
akcja zakończyłaby się spektakular-
nym sukcesem. Sukcesem ważnym 
zarówno dla całej naszej społecz-
ności, jak i poszczególnych rodzin. 

Przed miesiącem po raz kolej-
ny wróciłem do życiorysu Karola 
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5 maja pod strażnicą OSP w 
Brennej Leśnicy odbył się uroczysty 
apel z okazji 45-lecia powstania jed-
nostki. Piękna pogoda zdawała się 
podkreślać wagę tego wydarzenia. 
Po odczytaniu listów gratulacyj-
nych odbyła się ceremonia odzna-
czenia strażaków z Brennej i Górek 
medalami za zasługi dla pożarnic-
twa, odznakami “Strażak Wzorowy” 
oraz za wysługę lat. Po apelu stra-
żacy oraz zgromadzeni goście prze-
szli do kościoła w Brennej Leśnicy, 
a później na Jarowiska, by wysłu-
chać koncertu Orkiestry Repre-
zentacyjnej OSP z Górek Wielkich. 

Dziękujemy naszym strażakom 
za wytrwałą służbę, życząc im jed-
nocześnie zdrowia, pomyślności 
i wytrwałości w realizacji zadań, 
które sami przed sobą postawili.

45 lat OSP w Brennej Leśnicy 

Felieton
Ferdynanda Sabatha. Przedstawi-
łem kulisy powstania artykułów 
mu poświęconych, by pokazać, jak 
owocne mogą być nasze starania w 
zgłębianiu dziejów naszej rodziny 
oraz by podkreślić jak ważną rolę 
w opisaniu jego biografii spełniły 
informacje przekazane przez jego 
rodzinę i przyjaciół. Musimy mieć 
bowiem świadomość, iż w większo-
ści przypadków, to nie dokumenty 
przechowywane w cieszyńskich 

archiwach i stare roczniki gazet 
będą podstawowym źródłem wie-
dzy o naszych przodkach, lecz 
właśnie historie przekazywane 
ustnie przez naszych najbliższych, 
ubogacone zdjęciami i dokumen-
tami z rodzinnych archiwów. Nale-
ży podkreślić również, że, o ile do 
gazet, zdjęć oraz dokumentów, bę-
dziemy mogli wrócić za pięć, dzie-
sięć czy nawet dwadzieścia lat, to, 
by porozmawiać z naszymi rodzi-

cami, czy dziadkami możemy nie 
mieć już wtedy możliwości. Tym 
samym nurtujące nas pytania na 
zawsze pozostaną bez odpowiedzi. 

Kiedy i czy w ogóle weźmiemy 
sobie do serca słowa wiersza Jana 
Kubisza? Czy znajdziemy czas i 
siły, by ocalić dla przyszłych poko-
leń wspomnienia naszych najbliż-
szych – nagrywając je lub notując? 

Wojciech Grajewski

Jan Kubisz 
„Nad Olzą”*

Płyniesz Olzo, po dolinie,
płyniesz jak przed laty,

takie same na twym brzegu
kwitną wiosną kwiaty

A twe wody w swoim biegu,
Się nie zamąciły;

I tak samo lśnią się w słońcu,
Jak się dawniej lśniły.

Ale ludzie w swoim życiu
zmienili się bardzo,

zwyczajami, wiarą przodków
ledwie że nie gardzą

I dąb stary nad twym brzegiem
jak szumiał tak szumi,

a wnuk starą mowę dziadów
ledwie że rozumie

Na twym brzegu dawnym śpiewem
słowik się odzywa,

a dziś śliczne nasze pieśni
ledwie że kto śpiewa

W świętej ziemi chananejskiej
rzeka Jordan płynie,

w jego wodach Izraela
lud brał oczyszczenia

Więc z modlitwą ukląknąłem
w pokorze przed Panem
byś się stała, Olzo, takim

i dla nas Jordanem

Potem kiedyś, gdy po falach
wiosną wiatr zawieje,

wnuk usłyszy w twych fal szumie
swoich przodków dzieje

Wnuk usiądzie na twym brzegu
dumać nad przeszłością

I żyć będzie dla swej ziemi
czynem i miłością!
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Z kart historii FelietonFelieton

Kobiecość czy feminizm – dylemat naszych czasów 
Żyjemy w świecie, gdzie wal-

czą ze sobą dwie tendencje życio-
we i dwa rodzaje usposobienia. Po 
pierwsze – doba ogólnej, miałkiej 
i drwiącej z nas na każdym kroku 
poprawności politycznej. Rujnu-
je ona całkowicie różnice, które są 
między nami, nie bacząc na to, jak 
ważnym czynnikiem kulturotwór-
czym one są i nic sobie nie robiąc 
z faktu, że to te własnie różnice 
czynią nasz świat pięknym i cie-
kawym. Przeciwległy front repre-
zentuje pędzący świat prowokacji, 
źle rozumianego indywidualizmu 
i sławy zdobywanej dzięki naru-
szaniu, a często wręcz rujnowaniu 
wszelkich tendencji. Są one zu-
pełnie skrajne i obydwie powsta-
ły jako produkty uboczne całkiem 
rozsądnych w swoich założeniach 
nurtów społeczno – kulturowych. 

Niestety, ludzie mają tenden-
cję do wynaturzania nawet naj-
lepszych założeń. Potrafią zepsuć 
najlepsze idee przesadyzmem i 
nadinterpretacją. W swoim dążeniu 
do doskonałości zatracają praw-
dziwą istotę własnych działań i ro-
bią z nich najczęściej dziwaczne i 
szalenie niebezpieczne hybrydy. 

Dotyczy to oczywiście niemal 
każdej gałęzi aktywności człowie-
ka, jednak chciałabym się sku-
pić nad jednym tylko kawałkiem 
tortu. Nad kawałkiem ładnym i 
smakowitym. Nad kobietami i ich 
miejscem we współczesnym świe-
cie. A raczej... brakiem miejsca. 

Bo współczesne kobiety całko-
wicie zapomniały o tym, jak wiel-
ką siłą jest ich kobiecość. A nawet, 
jeśli nie zapomniały, zepsuły ją 
zupełnie, pozbawione właściwych 
wzorców i zanurzone w walce o 
emancypację i jedną z najbardziej 
dziwacznych i niezgodnych z na-
turą rzeczy jaką jest źle rozumia-
ne równouprawnienie, o które 
tak pomstują szalone feministki. 

Nie wiem, jak to się stało, ale 
kobiety od walki o wygodę w no-
szeniu spodni i prawa wyborcze 
na przestrzeni kilku dekad przeszły 

do bezsensowną zupełnie bijatykę 
o to, kto jest bardziej męski. One, 
czy ich partnerzy. Kto jest bardziej 
decyzyjny, kto ma ostatnie sło-
wo, kto więcej zarabia, kto odno-
si większe sukcesy, kto ma więcej 
pary w łapach i lepsze zdolności 
liderskie. Niestety, nawet na do-
wiedzeniu swojej przewagi się nie 
kończy. Niegdysiejsze damy zrobi-
ły się agresywne. Samo to, że są w 
czymś lepsze przestało wystarczać. 
Teraz z całej siły pragną udowod-
nić, że to mężczyźni są gorsi. Czy-
li stały się tym, z czym walczyły u 
zarania ruchów emancypacyjnych. 

Dochodzi do tego, że kobieta ma 
prawo bić na alarm, wyzywając od 
szowinistycznych świń, kiedy męż-
czyzna otworzy przed nią drzwi. Bo 
jak to tak... czy przed mężczyzną 
również by je otworzył? A co ona? 
Słabsza? Ułomna? Niegodna by się 
skalać pracą? A do głowy jednej z 
drugą nie przyjdzie, że właśnie zo-
stała skomplementowana w najmil-
szy z możliwych 
sposób. Że to jest 
dowód podziwu 
i zauroczenia, a 
przede wszystkim 
odruchów dżen-
telmeńskich. Tak 
jest, drogie panie. 
Swoją babo-chło-
powatością za-
bijamy ostatnich 
kulturalnych i 
uprzejmych męż-
czyzn. Nie tylko 
psujemy wzorce 
kobiecości, zamie-
niając się w gro-
teskowe stwory 
rodem z salonów 
krzywych luster, 
które napawa-
ją płeć brzydszą 
głębokim lękiem, 
ale tez całkowicie 
rujnujemy wzorce 
męskie. To całko-
wicie nasza wina, 
że mężczyźni 

dziś dojrzewają w wieku 35-40 lat 
(dowiedziono to naukowo) i sta-
ją się coraz bardziej zniewieściali. 

Czemu się jednak dziwić? Skoro 
tak zapamiętale porzucamy swoją 
rolę kobiet, natura nie toleruje pust-
ki. Ktoś musi zająć nasze miejsce. 

Nie rozumiem tylko jednego. Co 
jest złego w byciu szyją, na której 
opiera się głowa? Czym uwłacza 
macierzyństwo? I dlaczego, na miły 
Bóg, kobiece emocje są oznaką sła-
bości? Feminizmie, błagam. Idź po 
rozum do głowy i zakochaj się w 
kobiecej urodzie naszego świata. 
To naprawdę nic złego, że mężczy-
zna jest mężczyzną i dzięki kobiecej 
kobiecie czuje i zachowuje się jak 
mężczyzna. Świat nie bez powo-
du wymyslono tak, a nie inaczej. 

  
  Lubov
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Truskawki – inne spojrzenie
Czerwiec od zawsze kojarzy mi się z pełnym blichtru powrotem truskawek i zawrotnym tempem spadania 

ich cen. Te owoce – smaczne, zdrowe i lekkie co roku szturmem zdobywają targowe stragany i każdą wolną 
przestrzeń w naszych lodówkach. Są znakomite jako przekąska sama w sobie, do deserów – i to zarówno jako 
główny składnik, jaki dodatek, do ciast, naleśników  i sosów. Mało kto jednak próbuje przyrządzać je w otoczeniu 
produktów kojarzących się raczej z obiadem, niż lekkim smakołykiem. W tym numerze przedstawiam państwu 
przepis na sałatkę, w której słodkie truskawki mają okazję spleść się smakiem z intensywnym serem gorgonzola 

i kurczakiem.
 

Sałatka z truskawkami, kurczakiem i grzankami w sosie z gorgonzoli

Składniki: 200 g truskawek, pierś z kurczaka, 100 g sera gorgonzola, po kilka liści sałaty lodowej i zielonej, 
roszponka, świeża bazylia, pieczywo na grzanki, orzechy włoskie/migdały/słonecznik, 1 łyżka masła, 2 łyżki śmie-
tany kremówki, ocet balsamiczny, sos tabasco, pół szklanki oliwy, brandy lub whiskey do podpalenia na patelni 

i wydobycia aromatu.

 

Sposób przygotowania:
    Pierś z kurczaka umyć, dokładnie osuszyć i pokroić na paski. Przyprawić solą, pieprzem i odrobiną czosnku, 

następnie obtoczyć w mące i obsmażyć na oliwie do zarumienienia.
    Truskawki umyć, obrać z szypułek i pokroić na ćwiartki ( jeśli będą małe, to nie kroić). W miseczce wymieszać 

odrobinę oliwy, octu balsamicznego, pieprzu, cukru i niewielką ilość tabsco. Dodać do tego truskawki, wymie-
szać i odstawić.

    Migdały, orzechy włoskie lub słonecznik – albo też mieszankę tych trzech, wedle uznania – uprażyć na 
teflonowej patelni. Następnie na tej patelni roztopić margarynę i usmażyć grzanki z pokrojonego w kosteczki 

pieczywa.
    Na średnim ogniu na patelni roztopić masło, do którego następnie należy dolać wybrany alkohol i podpalić 

(uwaga, płomień może być wysoki). Gdy płomień zgaśnie dodać gorgonzolę i śmietankę. Mieszając czekamy aż 
ser całkowicie się rozpuści.

    Liście sałaty, roszponki i bazylii wymieszać z grzankami, truskawkami, bakaliami i kurczakiem, przed poda-
niem oblewając gorącym sosem z gorgonzoli.

 

           Smacznego!
           Anna Musioł
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Dwa Finały Powiatowe szkoły z Bukowej 
w Zawodach SZS Cieszyn

Chłopcy ze szkoły podstawowej 
nr 2 w Brennej bardzo dobrze spisu-
ją się od początku roku szkolnego, 
występując w zawodach finałowych 
Powiatu Cieszyńskiego w różnych 
konkurencjach sportowych. Po zdo-
byciu II miejsca w biegach sztafe-
towych, II miejsca w narciarstwie 
biegowym, 28.03 zdobyli II miejsce 
w piłce ręcznej przegrywając finał 
jedną bramką z drużyną z Ustro-
nia. Natomiast 13.04 wywalczyli 
trzecie miejsce w Powiecie w piłce 
nożnej ulegając w finale Cieszyno-
wi i remisując z Ustroniem. Należy 
dodać, że w finale piłki nożnej ze 
względu na chorobę chłopcy nie 
wystąpili w optymalnym składzie.

Oto skład Finalistów Powia-
towych w piłce ręcznej i nożnej:

Bramkarze: Jan Piziurny, Michał 
Ferfecki oraz Szymon Hołomek

Marek Heller – najlepszy 

strzelec w piłce ręcznej i nożnej
Antoni Gawlas, Konrad Marek, 

Mateusz Wieczorek Robert Ku-
bok, Kacper Choroszko, Dawid By-

stroń, Łukasz Frączek, Patryk Ma-
dzia, Andrzej Cieślar, Jakub Heller

  Bogusław Żur

Podwójna wygrana SP-2 Brenna w Wiśle
Pierwszy raz w historii Szko-

le Podstawowej nr 2 z  Brennej 
Bukowej udało się stanąć na naj-
wyższym podium na zawodach 
lekkoatletycznych w Wiśle repre-
zentacji dziewcząt i chłopców.

Zawody rozgrywane były w czte-
rech konkurencjach: rzut piłeczką 
palantową,  bieg na 60 m., skok w 
dal, bieg na 600 m. dziewczyny/ 
1000 m. chłopcy, potem wszyst-
kie rezultaty były przeliczane na 
punkty. Swoje konkurencje wygrali:

Zuzanna Greń – bieg na 60m.
Agnieszka Holeksa – bieg na 600m.
Konrad Marek – bieg na 1000m.
Skład zespołu dziewcząt:
Agnieszka Holeksa, Zuzan-

na Greń, Maria Gawlas, Ka-
rolina Pośpiech,               Domi-
nika Madzia, Weronika Greń

Opiekunowie: Boże-
na Podżorska, Bogusław Żur

Skład zespołu Chłopców:

Marek Heller, Robert Kubok, 
Konrad Marek, Kacper Chorosz-
ko, Jan Piziurny,  Krzysztof Stebel

Opiekun: Bogusław Żur
 Obie drużyny awanso-

wały do dalszego etapu zawo-
dów, które odbędą się na Śląsku.

  Bogusław Żur
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Polska Biega 2012 – w Brennej wałami rzeki Brennicy
W trzeci weekend maja odbyła 

się ogólnopolska impreza z cyklu 
Polska Biega, organizowana przez 
Agorę S.A., wydawcę Gazety Wy-
borczej, do której przyłączyła się 
także Gmina Brenna, organizując 
na swoim terenie jeden z 723 bie-
gów. W sobotnie przedpołudnie do 
usytuowanego w Parku Turystyki 
Biura Zawodów zgłosiło się dokład-
nie 168 zawodników i zawodniczek 
chętnych do udziału w biegu. Punk-
tualnie o godzinie 10:00 biegacze 
rozpoczęli rywalizację na dystansie 
około 4000 metrów. Bardzo ciekawa 
trasa, nawiasem mówiąc świetnie 
przygotowana przez UKS Brenna-

Górki, wiodła wałami lokalnej rzeki 
Brennicy. Po kilkunastu minutach 
najlepsi biegacze pojawili się na 
Malinowej 2B, gdzie przed Amfi-
teatrem usytuowana była meta. 
Do samego końca o zwycięstwo w 
klasyfikacji generalnej mężczyzn 
walczyli: Zenon Zabost i Tomasz 
Dybczyński. Triumfował pierwszy 
z nich, wygrywając nieznacznie. 
Trzeci na mecie zameldował się Mi-
chał Podżorski. Wśród kobiet było 
mniej ciekawie. Pewne zwycięstwo 
w klasyfikacji generalnej odniosła 
Jadwiga Dybczyńska, srebro przy-
padło Agnieszce Greń, natomiast 
brąz Janinie Greń. Zawodnicy po 

skończonym biegu mieli czas na 
odpoczynek, w tym samym cza-
sie komisja sędziowska podliczyła 
wyniki, klasyfikując zawodników w 
12 kategoriach. Po krótkiej prze-
rwie wręczono puchary, medale i 
pamiątkowe dyplomy najlepszym 
biegaczom. Bardzo udaną impre-
zę zakończył konkurs z nagrodami. 
Szczegółowe wyniki w poszcze-
gólnych kategoriach znajdują się 
na stronie www.brenna.org.pl

Krzysztof Gawlas

W dniach 11-13 maja 2012 r. 
na hali sportowej Beskidu Brenna 
odbył się finałowy turniej XVI Mi-
strzostw Polski Samorządowców w 

XVI Mistrzostwa Polski Samorządowców rozstrzygnięte…
Halowej Piłce Nożnej 5. Do Brennej 
przyjechało blisko 30 ekip z całej 
Polski, by rywalizować o mistrzow-
ski tytuł w kategorii OPEN oraz 45+. 

Drużyny drogą losowania zostały 
podzielone na grupy. Premiowa-
ne awansem do dalszego etapu 
mistrzostw były zespoły z miejsc 
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1-2 w swoich grupach oraz cztery 
z 3 miejsca z najlepszym dorob-
kiem punktowym. W ten sposób 
wyłoniono 16 drużyn w kategorii 
OPEN, które przeszły do drugiej 
fazy turnieju, gdzie przegrywają-
cy odpadał z rozgrywek. Najlepszą 
drużyną turnieju okazała się eki-
pa z Nowego Sącza, która w me-
czu finałowym wygrała z drużyną 
Wrześni, zdobywając tytuł Mistrza 
Polski Samorządowców w Halo-
wej Piłce Nożnej 5. Trzecie miejsce 
przypadło drużynie Świętochłowic. 

W kategorii 45+, gdzie rywalizo-
wało dużo mniej zespołów,  mistrzo-
stwo zdobyła reprezentacja samo-
rządowców z Torunia, pokonując w 
finale zespół Ostrzeszowa. Na naj-

niższym stopniu podium mistrzo-
stwa zakończyła drużyna z Gliwic.

Nasza ekipa w mistrzostwach
Udany start w mistrzostwach za-

notowała drużyna samorządowców 
Gminy Brenna. Nasz zespół trafił 
do grupy z UG Golub Dobrzyń, Po-
licami i Nowym Sączem. W pierw-
szym swoim meczu Brenna wygrała 
4:0 z UG Golub Dobrzyń, a na listę 
strzelców dwukrotnie wpisywali 
się Janusz Jasiński oraz Piotr Greń. 
W drugim spotkaniu reprezentanci 
naszej gminy musieli uznać wyż-
szość Nowego Sącza, jak się później 
okazało Mistrza Polski, przegry-
wając nieznacznie 0:1. W ostatnim 
meczu Police ograły naszą drużynę 

4:2. Obie bramki dla Brennej zdo-
był Krystian Żyłka. Z dorobkiem 3 
punktów Gmina Brenna znalazła 
się w gronie czterech drużyn, któ-
re awansowały do dalszych gier 
z 3 miejsca w grupie. Losowanie 
zdecydowało, że na drodze do 
ćwierćfinału stanęła drużyna Mła-
wy. W regulaminowym czasie gry 
padł wynik 1:1, bramkę dla Brennej 
zdobył Piotr Greń, tak więc do wy-
łonienia zwycięzcy potrzebne były 
rzuty karne. Obie ekipy bezbłędnie 
wykorzystały trzy kolejki rzutów 
karnych (Janusz Jasiński, Robert 
Madzia oraz Krzysztof Majeran). 
W czwartym podejściu spudłował 
zawodnik drużyny z województwa 
mazowieckiego i przed szansą prze-
chylenia szali zwycięstwa na stronę 
drużyny z Brennej stanął Piotr Greń, 
który wykorzystał ją z zimną krwią. 
W ćwierćfinale w meczu ze Świę-
tochłowicami sytuacja się powtó-
rzyła i również do rozstrzygnięcia 
potrzebne były karne (w regulami-
nowym czasie gry padł remis 2:2 – 
obie bramki zdobył Krystian Żyłka). 
Niestety tym razem szczęście opu-
ściło drużynę Gminy Brenna, która 
po porażce w rzutach karnych od-
padła z turnieju, kończąc jednak ry-
walizację na dobrym 5 miejscu. Po 
rozmowach z naszymi zawodnikami 
dało się odczuć ogromny niedosyt, 
całkiem zresztą uzasadniony, po-
nieważ sportowo nasi reprezentan-
ci prezentowali się bardzo dobrze 
i z pewnością 5 miejsce w turnie-
ju nie jest szczytem ich możliwo-
ści.  Pozostaje liczyć, że w następ-
nych mistrzostwach będzie lepiej.  

Gmina Brenna wystąpiła w 
składzie: Jerzy Pilch, Krzysz-
tof Majeran, Janusz Jasiński, 
Piotr Greń, Robert Madzia, 
Przemysław Meissner, Krystian 
Żyłka oraz Krzysztof Gawlas.

Krzysztof Gawlas



28Strona 28 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Z ostatniej chwiliZ ostatniej chwili

Noc w szkole
     W piątek 20.04.2012r. w Szko-

le Podstawowej nr 2 w Brennej mia-
ła miejsce niecodzienna i liczymy, 
że nie ostatnia tego typu impreza 
„ Noc w szkole”. Pomysł organiza-
cji powstał zupełnie przypadkowo, 
gdy zastanawialiśmy się jak uczcić 
nasz udział w projekcie unijnym 
„Nasze dzieci, nasza przyszłość”. 
Po dwóch latach uczestnictwa w 
różnego rodzaju kółkach nadszedł 
czas na podsumowanie. Inicjatywa 
nauczycieli, koordynatora projektu 
pani Marty Myczki i uczniów spo-
tkała się z pełną akceptacją pani 
dyrektor Beaty Jaworek-Skałki.

          Zajęcia rozpoczęły się o 
godz.19:00 od krótkiego powitania 
i części artystycznej. Na początek 
swoje nowe tańce przedstawił ze-
spół RYTMIX prowadzony przez pa-
nią Izabelę Białkowską-Żur. Swoje 
umiejętności zaprezentował także 
zespół „Zakręcone Talenty” pracu-
jący pod troskliwym okiem pani 
Agnieszki Frączek. Uczniowie klas 
I-III zachwycili swoimi popisami 
zgromadzoną na sali publiczność. 
Nasi koledzy i koleżanki zgotowali 
tańczącym entuzjastyczne owacje.

     Po części taneczno- muzycznej 
uczniowie udali się na przygotowa-
ne zajęcia do sal lekcyjnych. My na-
tomiast ruszyliśmy by wszystko udo-
kumentować i zrelacjonować. Wraz 
z panią Adrianą Trochim robiliśmy 
wywiady z uczestnikami zajęć, zdję-
cia i reportaże z nocnych wydarzeń.

     „Miłośnicy kultury amerykań-
skiej i brytyjskiej” czyli uczniowie 
klas II-gich wraz z panią Magda-
leną Krzempek bawili się święta-
mi krajów anglosaskich. Śpiewali 
piosenki w języku angielskim, wy-
konywali rysunki i rozwiązywali 
rebusy dotyczące Hallowen, Dnia 
Świętego Walentego i Świętego 
Patryka. Jak udało nam się dowie-
dzieć od uczestników zabawa była 
super i bardzo im się podobało.

     W czasie gdy jedni się bawili 
inni ciężko pracowali. Na zajęciach 
kółka literackiego uczennice wraz z 
panią Barbarą Brańczyk- Rucką robi-

ły próby do wieczornego przedsta-
wienia. Mimo presji późnej pory i 
czasu udało nam się przeprowadzić 
kilka wywiadów z młodymi aktor-
kami. Naszą pierwszą rozmówczy-
nią była Weronika Holeksa z kl.VB, 
która znana jest z ról pozytywnych 
i grzecznych aniołów oraz wróżek. 
Bardzo jest zadowolona ze swoich 
ról i szczególnie ciepło wspomina 
współpracę sceniczną z koleżanką 
z klasy Wiktorią Holeksą. Ta ostat-
nia gra zwykle postacie negatyw-
ne  a także o trudnym charakterze. 
W wywiadzie z nami podkreśla, 
że lubi występować. Chciałaby w 
przyszłości być aktorką. Naszym 
zdaniem ma spore szanse, ponie-
waż ma również talent muzyczny. 
Krótką opinię na temat działalności 
kółka wyraziła również pani Bar-
bara Brańczyk-Rucka. Jej zdaniem 
zajęcia mają ogromny wpływ na 
rozwój uczniów, uczą panowania 
nad emocjami, rozwijają umiejęt-
ność poprawnego wysławiania się 
oraz dykcji, interpretacji tekstów. 
Wszyscy nasi rozmówcy uważają 
zajęcia literackie za ciekawe, roz-
wijające. W finale naszej nocnej im-
prezy uczestniczki „Koła Literackie-
go” przygotowały przedstawienie 
poświęcone pamięci Janusza Kor-
czaka pt. „Ocalić od zapomnienia”. 
Z wielkim zaangażowaniem zapre-
zentowały montaż słowno- muzycz-
ny i z wielkim przejęciem oddały 
klimat wierszy i myśli na temat 
dziecka, jego problemów i potrzeb.

     W innej sali uczennice z „Kółka 
Robótek Ręcznych” 
p r z y g o t o w y w a ł y 
ozdoby i dekoracje 
z filcowanej wełny. 
Zajęcia były praco-
chłonne i wymagały 
zdolności manual-
nych, ale uczestnicz-
ki były zadowolone 
z uzyskanych efek-
tów. Nad pracami 
zespołu czuwała 
pani Joanna Ko-
nieczny. Na zakoń-
czenie dziewczyny 

przygotowały sobie poczęstunek.
     Najciekawszym pomysłem 

wykazali się uczniowie, którzy 
uczestniczyli w zajęciach’ „Kółka 
Języka Angielskiego”. Przygoto-
wali wraz z panią Gabrielą Siko-
rą miasteczko namiotowe w sali 
lekcyjnej i śpiewali piosenki ka-
raoke, oczywiście w języku an-
gielskim. Zabawa była udana.

Miłośnicy informatyki i zajęć 
komputerowych mieli okazję w 
raz z panią Wioletą Banot zaszaleć 
nocą w pracowni. Dla zmęczonych 
grą przewidziano projekcję lek-
kich filmów. Uczniowie mieli także 
okazję wysilić umysł podczas roz-
wiązywania zadań z matematyki.

     Po wielu atrakcjach wieczo-
ru nastąpił czas na podsumowanie. 
Dla wyciszenia rozentuzjazmowa-
nego towarzystwa „Kółko Literac-
kie” przedstawiło przygotowany 
wcześniej montaż poetycko- mu-
zyczny. Potem zmęczeni, ale zado-
woleni udaliśmy się do klas spać.

     Następnego ranka wróciliśmy 
do domów. Z komentarzy uczest-
ników opuszczających imprezę 
„Noc w szkole” wiemy, że należa-
łoby taką tradycję kontynuować. 

     W imieniu „Kółka Dzien-
nikarskiego” oraz uczniów bio-
rących udział w tych nieco-
dziennych, nocnych zajęciach 
dziękujemy nauczycielom, którzy 
zgodzili się na wspólną świetna zabawę. 

   SP2
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Dobre granie nad Brennicą
Wywiad przeprowadzony w ramach zajęć dziennikarskich projektu „Nasze Dzieci - Nasza Przyszłość”

Oryginalne brzmienie, zaska-
kujące połączenia instrumentów, 
magnetyzujący głos wokalisty. 
Zarażają swoją pozytywną ener-
gią nie tylko polską publiczność, 
ale znani są już za granicą. Grupa 
prosto z naszego regionu! Poznaj-
my bliżej zespół RADOGOST, a ra-
zem z nim byłego lidera, obecnie 
gitarzystę, Łukasza Muschiola.

MS: Skąd pomysł 
na założenie zespołu?

ŁM: Od dawna interesowałem się 
muzyką, grywałem w wielu zespo-
łach, np. Ładne Kwiatki. Równocze-
śnie moi rodzice, kumple wpajali mi 
kulturę naszego regionu. Sześć lat 
temu postanowiłem połączyć jedno 

z drugim i stworzyć coś własnego. 
Tak powstała formacja RADOGOST.

MS: Jaką muzykę gracie?
ŁM: Postanowiliśmy zerwać ze 

standardowymi koncepcjami muzy-
ki metalowej i wprowadzić do niej 
motywy folkowe. W ten sposób do 
grupy dołączył skrzypek Jan Musioł. 
Takie połączenie instrumentów czy-
ni nasz zespół bardziej oryginalnym.

MS: RADOGOST brzmi bardzo 
tajemniczo. Co oznacza ta nazwa?

ŁM: RADOGOST to dawny bóg 
Słowian połabskich, lokalna odmia-
na kultu Swarożyca. Nazwa ta moc-
no określa motywy, które inspirują 
nas przy tworzeniu naszej muzyki. 

MS: Założyłeś zespół. 
Co skłoniło Cię do zejścia 
na drugi plan gitarzysty?

ŁM: Każdy w zespole jest tak 
samo ważny, bo wspólnie ten ze-
spół tworzymy. Postanowiłem sku-
pić się na gitarze, bo chcieliśmy 
wnieść w nasze granie coś nowego 
i innowacyjnego. Wiedziałem do-
brze, że ten sam wokalista szybko 
nudzi się publice, więc chcieliśmy 
coś zmienić. Traf chciał, że do na-
szego zespołu dołączył profesjona-
lista – były lider rybnickiej formacji 
Goddess of Sin, Marcin Wieczorek. 
Marcin przejął funkcję „drącego gar-
dło” oraz zajął się warstwą tekstową 

nowych utworów RADOGOST. I w 
takim składzie tworzymy do teraz.

MS: A więc kto dokładnie 
wchodzi w skład waszej grupy?

ŁM: W trakcie działalności na-
szej kapeli było kilka znaczących 
zawirowań. Skład zespołu zmieniał 
się wielokrotnie. Aktualnie liczy on 
6 osób. Jak wspomniałem, naszym 
wokalistą jest Marcin Wieczorek, za 
perkusją zasiada Marcin Tatar, rolę 
basisty powierzyliśmy Rafałowi Bu-
jokowi, naszym skrzypkiem jest Jan 
Musioł, a ja wraz z Marianem Kolon-
drem gram na gitarze. Mam nadzie-
ję, że taki skład jest już ostateczny. 

MS: Słuchając Was, nie moż-
na nie zwrócić uwagi na ener-
getyzujący wokal. Jak nauczy-
łeś się takiego brzmienia?

ŁM: Jest to zespół metalowo-
folkowy, więc chciałem dorównać 
innym wykonawcom takiej muzy-
ki, a zarazem pozostać oryginal-
nym. Próbowałem, próbowałem, a 
czy wyszło? Nie mnie to oceniać.

MS: Od początku wierzyliście 
w tak wielki sukces Waszej kapeli?

ŁM: Nie! Początkowo zespół za-
mierzał skupić się jedynie na nagra-
niu materiału, który miał znaleźć 
się w sieci, jednak szybko pojawiły 
się okazje do zaprezentowania mu-
zyki RADOGOSTA na żywo. Zespół 
zaczął koncertować, co okazało się 
strzałem w dziesiątkę, ponieważ 
publika entuzjastycznie przyjęła 
kompozycje zespołu, zaś nieusta-
jące pytania o pierwszą długogra-
jącą płytę grupy zmobilizowały 

członków kapeli do nagrania albu-
mu „Dwa hektary żywego lasu”, co 
nastąpiło jeszcze w 2006 roku.

MS: Po tak wielkim osiągnię-
ciu, jakim było nagranie własnej 
płyty, wasza popularność poszy-
bowała w górę. Co działo się dalej?

ŁM: Rzeczywiście. Był to czas 
wzmożonej aktywności koncerto-
wej RADOGOSTA. Grupa występo-
wała między innymi z takimi zespo-
łami jak Alkonost, Butterfly Temple, 
czy rosyjska Arkona. Wiele kon-
certów grupa zagrała za granicą, 
głównie w Czechach i na Słowacji. 
W 2008 roku został nagrany drugi 
album pod tytułem „W cieniu wiel-
kiego dębu”, zaś do utworu „Pieśń 
o rycerzach z Czantorii”, pocho-
dzącego z poprzedniej płyty, TVP 
Katowice zrealizowała teledysk. 

MS: Twoja ulubiona piosenka?
ŁM: Wszystkie to moje ulu-

bione i są dla mnie tak samo 
ważne. Mam jednak szczegól-
ny sentyment do „Pieśni o rycer-
zach z Czantorii”. Ten kawałek 
jest dla mnie bardzo osobisty.

MS: I co dalej z RADOGOSTEM? 
Jakie macie plany na przyszłość?

ŁM: Grać, grać i jeszcze raz grać! 
Tym razem zmieniamy trochę kon-
cepcję i zamierzamy wydać ko-
lejny, tym razem anglojęzyczny 
album. Czy się spodoba? Czas po-
każe, ale muzyka to nasza pasja i 
nie zamierzamy z niej rezygnować.

rozmawiał Mateusz Skrzypoń
 (kl. Ic gimnazjum 

w Górkach Wielkich)
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Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 33 853 65 50
email: opkis@brenna.org.pl

Informacja Turystyczna
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 33 858 69 71
e-mail: it@brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 33 853 64 59, 33 858 71 01,
email: gops@brenna.org.pl

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 33 853 63 79
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19
Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 85

GOPR
tel. alarmowy 985, 601 100 300
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 817 85 36

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86

WÓJT GMINY BRENNA
IWONA SZAREK

Pani Wójt przyjmuje strony w każdy wtorek
od 14:00 do 16:00.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt
z sekretariatem: tel. 33 8536222, fax: 33 8536370

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

KRZYSZTOF MAJERAN
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Marek Wojnar
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-62-22, 853-65-48

fax: 33 853-63-70
e-mail: poczta@brenna.org.pl

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna)
a także w:
Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Bu-

czu (Górki), Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Bren-
na Skrzyżowanie, W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek, Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie GS w Brennej Bukowej, Sklepie „Kaprys” ul. Jawor-
nik (Brenna), Sklep „ABC” (Hołcyna), Stacji paliw (Brenna), Stacja paliw (Górki Wielkie),  Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd 
Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

tel./fax (33) 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl
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Ważne i przydatne numery telefonów
Ważne i przydatne numery telefonów
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