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Wielka siła str. 26

Ludzie zawsze dostają dokład-
nie to, na co zasłużyli, w taki, czy 
inny sposób. Niech to brzmi, jak 
chce, ale karma wraca do nas taka 
sama, jaką puściliśmy w obieg. 
Za gniew dostaniemy gniew, za 
złośliwość – złośliwość, za kłam-
stwa – kłamstwa, a za dobro – do-
bro. Zawsze. Nawet, jeśli jesteśmy 
zdziwieni formą tych „zwrotów”. 
Równowaga w świecie zachowu-
je się pod tym względem sama, 
wcale nie trzeba o nią walczyć.

Pewien człowiek, głowa wie-
lodzietnej, ubogiej rodziny, był 
drwalem. Tylko ten fach miał w rę-
kach i tylko dzięki niemu udawało 
mu się zapewnić rodzicom, żonie 

i dzieciom byt. Gdy któregoś dnia 
pracował w lesie nad rwącą rzeką, 
używając do tego swojej jedynej 
siekiery, zagapił się na coś i drzew-
ce narzędzia wyślizgnęło mu się z 
rąk. Nie zdążył nawet krzyknąć a 
ciężka siekiera zniknęła w wartkim 
nurcie lodowanej, górskiej rzeki. 
Usiadł nad brzegiem i załamał ręce. 
Mówił: Jak teraz zarobię na chleb? 
W pewnej chwili z wody wynurzy-
ła się głowa starca. Odezwał się on 
do drwala: Co się stało? Dlaczego 
lamentujesz? Siekiera wpadła mi 
do wody, a poza rąbaniem drwa nic 
nie potrafię innego. Ja i moja ro-
dzina będziemy głodować, jeśli nie 
przyniosę pieniędzy za swoją pracę 
– odpowiedział drwal. Starzec za-
myślił się i zapytał: Czy jeśli znajdę 
twoją siekierę, będziesz szczęśli-
wy? Tak! – zawołał drwal i jego roz-
mówca zniknął w rzecznej toni. Po 
chwili wynurzył się, trzymając w rę-
kach złoty topór. Czy to twoja sie-
kiera? – zapytał. Drwal nie wahając 
się ani chwili, zaprzeczył. Starzec 
ponownie zniknął w wodzie, wy-
nurzając się ze srebrną siekierą. A 
ta? Jest twoja? Drwal ponownie za-
przeczył. Za trzecim razem dziwny 
człowiek wynurzył się z normalną 
siekierą, którą pracowity drwal znał 
doskonale. Mężczyzna odetchnął z 
ulgą i powiedział – To moja siekie-
ra. Dziękuję Ci. Mogę teraz wrócić 
do pracy. – i szczęśliwy wrócił do 
domu. Tam zastał srebrny i złoty to-

pór, wiszące na płocie, jako nagro-
da za jego uczciwość. Kiedy usły-
szał o tym jego zazdrosny sąsiad, 
wziął swój młot, bo był kowalem 
i czym prędzej udał się nad rzek, 
by wrzucić w nią swoje narzędzie 
pracy. Pojawił się starzec, zapro-
ponował pomoc. Gdy wynurzył się 
ze złotym młotem, kowal klasnął w 
ręce - Tak! Ten jest mój! Dawaj mi 
go natychmiast! Starzec westchnął 
ciężko i rzucił ciężkim młotem w 
kowala, zabijając go. Nikt już póź-
niej dziwnego starca nie spotkał. 
Kłamstwa i chciwość nie niosą 
bowiem nic innego, jak rozczaro-
wanie i samotność. Dużo więcej 
zdziała się otwartością i szczero-
ścią, niż pokątnymi manipulacjami.

Nie brnijmy w zepsute, zakła-
mane bagno, które szerzy się nie-
mal w każdej dziedzinie życia. 
Pozostańmy z otwartymi oczyma 
i umysłem, by podejmować decy-
zje świadome i przede wszystkim 
własne. A przy okazji, dla relak-
su, zapraszam do lektury Wieści.

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
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Remonty cząstkowe
26 czerwca 2012 zostanie pod-

pisana umowa na kontynuację  re-
montów cząstkowych na drogach 
gminnych. zakończenie prac pla-
nowane jest na 16 lipca 2012 r. na 
ten cel przeznaczono 29.000 zł.  Re-
monty zostaną wykonane w masie 
asfaltobetonowej - 10 ton masy 
oraz przy użyciu emulsji asfaltobe-
tonowej w mieszaninie z grysami 
5 ton emulsji. Remonty w emulsji 
asfaltobetonowej przeprowadzone 
zostaną na następujących ulicach w 

Górkach Małych i Górkach Wielkich 
- Czarny Las, Sucha, Żerdki, Wiejska, 
Sadowa, Zamilerze, Łęgowa, Łącz-
ka, Bucze, Spacerowa, Harcerska, 
Osiedlowa, Do Raju, Pod Zebrzyd-
kę, Długa, W. Krząszcza, Podgórka 
w Brennej ul. Miodowa, Śniegoci-
ny, Ks. Miklera, Stara Droga, Leśna, 
wszystkie drogi gminne w dolinie 
Leśnicy oraz cała dolina Jatnego, 
ul.Śniegociny i Barujec. Remonty 
przy użyciu masy asfaltobetono-
wej zostaną wykonane w Górkach 

Wielkich i Małych na ulicach; Bucze, 
Spacerowa, Harcerska, Osiedlowa, 
Do Raju, Pod Zebrzydkę a w Bren-
nej na ul. Jatny i Słoneczna. Dane 
te są szacunkowe z uwagi na fakt, 
że w międzyczasie niektóre ubyt-
ki mogą się powiększyć i koniecz-
na będzie zmiana technologii z 
emulsji na masę asfaltobetonowa. 

UG Brenna

Szkody Łowieckie
Szkody łowieckie to spory pro-

blem w naszym regionie. Dzieje się 
tak za sprawą silnego przenikania 
się środowiska leśnego z rolniczymi 
uprawami. Nasza gmina otoczona 
jest lasami na tyle gęsto zamiesz-
kałymi przez zwierzynę, że często 
można spotkać ją właśnie na po-
lach uprawnych. Nie jest to sytuacja 
komfortowa, bo trudno ograniczyć 
ten proceder, pomimo wyraźnego 
i rosnącego niezadowolenia rol-
ników. Szczęściem, nasi rolnicy są 
również bardzo wyrozumiali dla dzi-
kiej zwierzyny. Mimo swoich strat 
wciąż wraz z myśliwymi i wszyst-
kimi mieszkańcami Gminy Brenna, 
potrafią cieszyć się faktem, że sar-
ny, jelenie i dziki nadal tak licznie 
występują w naszych lasach, dając 
dowód temu, jak czyste wciąż po-
zostaje środowisko w tym regionie.

KOŁO ŁOWIECKIE „SOKÓŁ” in-
formuje, że w obwodzie łowieckim 
nr 201 dzierżawionym przez koło 
łowieckie „Sokół” w Brennej osoba-

mi upoważnionymi do przyjmowa-
nia zgłoszeń szkód wyrządzonych 
przez dziki, jelenie i sarny w upra-
wach i płodach rolnych są myśliwi:

1. Bujok Ryszard pre-
zes koła tel. 510 334 255

2. Ziebura Witold łow-

Informacje dla rolników
Informujemy wszystkich zain-

teresowanych  o zaistniałej możli-
wości uzyskania dofinansowania 
do wapniowania gleb. Wszystkie 
informacje na temat możliwości 
skorzystania z dofinansowania oraz 
wzory dokumentów dostępne są 
na stronie internetowej Śląskiej 
Izby Rolniczej www.sir-katowice.

pl w zakładce  „Wapnowanie gleb”.
Przypominamy również o po-

trzebie poddania świń ubitych w 
gospodarstwach, bez względu na 
to, czy zostały one ubite z przezna-
czeniem mięsa na użytek własny, 
badaniu  w kierunku włośnia spiral-
nego (Trichinella spiralis), ponieważ 
stanowi on realne zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludzi, o czym pisali-
śmy w poprzednim numerze „Wieści 
znad Brennicy”. Prosimy nie ignoro-
wać konsekwencji, które może nieść 
z sobą brak odpowiedzialności.

  UG Brenna

czy koła tel. 606 673 530
3. Dyrda Łukasz skarb-

nik koła tel. 608 514 759

UG Brenna
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Sukcesy Gimnazjum w Brennej 
 Dzięki modernizacji sali gimna-

stycznej, budowie kompleksu bo-
isk sportowych przy Gimnazjum w 
Brennej, zakupie odpowiedniego 
sprzętu sportowego oraz przychyl-
ności nowego dyrektora Gimnazjum 
mgr Czesława Marcjasza propaga-
tora i entuzjasty sportu, młodzież 
naszej szkoły mogła podjąć od-
powiednią rywalizację sportową.

Współzawodnictwo sportowe 
szkół gimnazjalnych Powiatowe-
go SZS w Cieszynie toczyło się w 
12 dyscyplinach. Nasza młodzież 
rywalizowała w 7 konkurencjach. 
Największym sukcesem było zaję-
cie II miejsca w naszym powiecie w 
drużynowych biegach narciarskich 
chłopców. Poza tym młodzi spor-
towcy reprezentowali naszą gminę 
w piłce siatkowej  dziewcząt, pił-
ce nożnej chłopców, piłce ręcznej 
chłopców oraz w piłce siatkowej 
plażowej chłopców i dziewcząt. 

W punktacji współzawodnictwa 
sportowego szkół gimnazjalnych 
Powiatowego SZS w Cieszynie zaję-
liśmy 16 miejsce z dorobkiem 43 pkt.

Młodzi piłkarze naszego Gim-
nazjum zajęli II miejsce w II 
rundzie eliminacyjnej Turnie-
ju Piłkarskiego Coca Cola Cup 
2012, w kategorii chłopców.

Dzięki możliwości korzystania 
ze sztucznego lodowiska w Brennej 
nasi gimnazjaliści mogli  szlifować 
swoje umiejętności łyżwiarskie, co 
przyniosło 9 miejsce chłopców i 12 
miejsce dziewczyn w finale  Gim-
nazjady Młodzieży Szkolnej wo-
jewództwa śląskiego w biegach 
łyżwiarskich, które odbyły się na lodo-
wisku „JASTOR” w Jastrzębiu Zdroju.

Na bazie breńskiego gimna-
zjum reaktywowana została dru-
żyna piłkarska chłopców przy 
LKS „Beskid” Brenna, która po 
dwóch latach gry awansowała 
do wyższej klasy rozgrywek (liga 
młodzieżowa A – Skoczów).

Prócz udziału w zawodach 
objętych kalendarzem powiato-
wego SZS w Cieszynie młodzież 
Gimnazjum uczestniczyła w im-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

prezach takich jak: „Cała Polska 
Biega”, „Powiat Bez Granic” oraz w 
gminnej spartakiadzie zimowej.

  Ponadto nasi uczniowie re-
prezentowali szkołę na różnego 
rodzaju  konkursach  i  turnie-
jach odnosząc wiele sukcesów. 

Karolina Leśnik (opiekun Mał-
gorzata Mueller) uzyskała tytuł 
laureata wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego z biologii, Vanessa 
Zgrzebniok (opiekun Beata Zielon-
ka) tytuł laureata wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego z języ-
ka niemieckiego, natomiast Izabela 
Sikora (opiekun Urszula Bąk) oraz 
Michał Sidzina (opiekun Andrzej 
Klus) uzyskali tytuł finalistów wo-
jewódzkich konkursów przedmio-
towych z geografii  i  matematyki. 

Dużym sukcesem było również 
uzyskanie przez trzyosobową dru-
żynę chłopców Dominika Ferfec-
kiego, Mateusza Gabzdyla i Macieja 
Marka III miejsca w powiatowym 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego, Dominik Ferfec-
ki zdobył również III lokatę indywi-
dualnie (opiekun Jolanta Pieczko).

Karolina Leśnik, Natalia Kuczera 
oraz Jolanta Kłósko pod kierunkiem 
Małgorzaty Mueller przygotowy-
wały się do powiatowego konkursu 
„Zadbaj o swoje zdrowie” osiągając 
znakomity wynik I miejsce oraz dwa 
wyróżnienia. Wśród naszych gim-

nazjalistów są również uczennice 
z ogromną pasją plastyczną, czego 
dowodem jest uzyskiwanie przez 
nich corocznie nagród w Między-
narodowym Konkursie „Mieszkam 
w Beskidach”. W tym roku szkol-
nym również ich nie zabrakło,  w 
kategorii rysunku Natalia Kuczera 
uzyskała  III lokatę, a Natalia Burda 
otrzymała wyróżnienie. Natomiast 

w kategorii fotografii  I miejsce zdo-
była Julia Iskierka, II Dominika Ma-
cura, a III Klaudia Heller oraz Sara 
Czupalla (opiekun Jolanta Pieczko).

Niemałym sukcesem mogą po-
chwalić się także uczniowie: Michał 
Sidzina (I miejsce), Vanessa Zgrzeb-
niok (II miejsce) i Natalia Kuczera 
(III miejsce), którzy reprezentowa-
li szkołę w „Wiosennym konkur-
sie języka angielskiego” w Sko-
czowie (opiekun Jolanta Kisiała).

   Wydaje się, że dzięki tym 
sukcesom Gimnazjum w Bren-
nej może z optymizmem patrzeć 
w przyszłość, a trud jaki ucznio-
wie oraz pedagodzy wkładają w 
ich osiągnięcie zaowocuje rów-
nież w kolejnych latach sukcesa-
mi, nagrodami i wyróżnieniami.

Gimnazjum w Brennej
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Energooszczędności ciąg dalszy
Energooszczędność 

podczas prania

Warto zdecydować się na zmia-
nę pralki (zwłaszcza starszej niż 12 
lat) na nową, ponieważ dzięki temu 
zużycie energii może się zmniejszyć 
o połowę. Nowa pralka, zużywa-
jąca około 50 litrów wody, potrze-
buje tylko jedną trzecią energii w 
porównaniu do pralki wyproduko-
wanej 25 lat temu Wynika z tego, 
że im urządzenie jest nowsze, tym 
bardziej prawdopodobne, że po-
siada wysoką efektywność. Nawet 
jeśli energooszczędne urządze-
nia są trochę droższe, ich zakup 
opłaci się, ponieważ cena zamor-
tyzuje się z czasem poprzez zaosz-
czędzone koszty energii i wody.

Przy zakupie nowego urządze-
nia należy zwrócić uwagę na ety-
kietę efektywności energetycznej, 
którą producenci znakują swoje 
urządzenia. Etykieta energetycz-
na zawiera dane dotyczące zuży-
cia prądu i wody oraz dostarcza 
informacji odnośnie efektywności 
prania i wirowania. Potrójna klasa 
A oznacza szczególnie efektyw-
ne urządzenia o niskim zużyciu 
prądu i wody. Urządzenia te prze-
ważnie dobrze piorą bieliznę i po-
siadają wysoką moc wirowania.

Zachowania sprzyjające ener-
gooszczędnej eksploatacji pralki

W przypadku prania oszczęd-
ności zależą od zastosowania od-
powiedniego programu. Wstęp-
ne pranie zużywa energię, wodę 
oraz środki piorące, a nie jest ko-
nieczne przy średnio zabrudzo-
nej bieliźnie. Rezygnując z prania 
wstępnego, można zaoszczędzić 
20% wody i 20% energii. Warto 
też używać programów oszczęd-
nościowych, ponieważ redukuję 
one zużycie energii o około 40%.

Należy też pamiętać o wypeł-
nianiu całej pralki. Robiąc pranie, 
powinno się optymalnie wypełniać

bęben (w zależności od ro-
dzaju tkaniny należy prać z wła-
ściwie załadowanym bębnem

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

to znaczy 5-6 kg w przypad-
ku bielizny do gotowania i kolo-
rowej, 2 kg w przypadku bielizny

zwykłej lub delikatnej i mak-
symalnie l kg w przypadku weł-
ny). Bardziej oszczędne będzie

jedno pranie w do pełna za-
ładowanej pralce niż dwa pra-
nia, kiedy pralka będzie wy-
pełniona zaledwie do połowy.

Istnieją pralki, które  r e j e s t r u -
ją wypełnienie bębna za pomo-
cą elektronicznego systemu roz-
poznawania załadunku i przy 
niekompletnie w y k o r z y s t a -
nej  pojemności redukują od-
powiednio zużycie prądu i wody.

Kolejnym sposobem na oszczęd-
ność energii jest pranie w niższej 
temperaturze. Gotowanie bieli-
zny zużywa dwa razy tyle energii, 
co jej pranie w 60°C.  Przy średnio 
zabrudzonej bieliźnie wystarczy 
użyć programów 30 i 40ºC.  Do-
brze jest natychmiast zaprać pla-
my i dodatkowo ( jeszcze przed 
praniem) zastosować odplamiacz 
- dzięki temu będzie można wyprać 
bieliznę w niższej temperaturze.

Suszarka
Przy zakupie suszarki warto 

zwrócić uwagę na etykietę efek-
tywności ener¬getycznej. Ener-
gooszczędne urządzenia ze zwy-
kłą techniką suszenia znaj¬dują 

się już w klasie efektywności B.
Suszarka kondensacyjna pracuje 

szczególnie ekonomicznie - suszy 
w ni¬skich temperaturach (około 
45°C). Dzięki temu chroni bieliznę, 
nadaje się także do tekstyliów, które 
są opisane na metkach, jako niena-
dające się do suszenia. Wbudowana 
pompa ciepła umożliwia odzyskanie 
około 50% odprowadzanego ciepła 
w procesie suszenia. W ten sposób 
można zaosz¬czędzić prawie 50% 
kosztów związanych z suszeniem.

Zachowania sprzyjające ener-
gooszczędnej eksploatacji suszarki

Suszarka na bieliznę powinna 
być całkowicie wypełniona, zużyje 
się o wiele mniej energii, gdy wyko-
rzystana zostanie w pełni jej pojem-
ność. Dzięki temu można za¬osz-
czędzić do 30% energii elektrycznej.

Bielizna powinna być bardzo 
dobrze odwirowana, zanim zo-
stanie włożona do suszar¬ki. Wi-
rowanie przy 1200 zamiast 800 
obrotach redukuje zużycie ener-
gii przez suszarkę o ok. 25%.

Należy właściwie wybierać 
stopień suszenia. W razie prze-
suszenia może zostać zniszczo-
na tkanina, a prąd zostanie zu-
żyty całkowicie niepotrzebnie.

Źródło: „Poradnik dobrych prak-
tyk gospodarowania energią w go-
spodarstwie rolnym” Wyższa Szkoła 

Ekonomiczna w Białym-
stoku. Katedra Zrówno-
ważonego Rozwoju i 
Gospodarki opartej na 
Wiedzy, Białystok 2011

 UG Brenna
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Comenius w góreckim Gimnazjum
Już od sześciu lat trwa współ-

praca Gimnazjum w Górkach Wiel-
kich z zaprzyjaźnioną szkołą Sint 
Ursula w holenderskim Horn. Jed-
nakże dopiero od dwóch lat obie 
szkoły uczestniczą w programie 
Socrates Comenius Partnerskie 
Projekty Szkół. Fundusze europej-
skie na realizację projektu udało 
się pozyskać na lata 2011-2012. W 
tym czasie Holandię odwiedziło 40 
gimnazjalistów z Górek, realizując 
projekt p.t. „Teaching Tolerance”. 

Ostatnia wymiana miała miejsce 
w maju bieżącego roku. W czasie 
dziesięciodniowego pobytu w Horn  
polscy i holenderscy uczniowie 
wspólnie uczestniczyli  w zajęciach 
szkolnych. Największym zaintere-
sowaniem cieszyły się lekcje che-
mii i biologii. Nie mniej interesują-
ce okazały się też zajęcia z historii, 
muzyki i sztuki. Ponadto młodzież 

biorąca udział w wymianie praco-
wała nad zadaniem dotyczącym to-
lerancji, w różnych aspektach życia, 
w obu społecznościach polskiej i 
holenderskiej. Dużym wyzwaniem 
okazały się zajęcia językowe, gdzie 
młodym ludziom z Górek przyszło 
się zmierzyć z jakże trudnym języ-
kiem niderlandzkim. Oprócz zajęć 
lekcyjnych, odbyły się również licz-
ne wycieczki. W związku z realizacją 
projektu dotyczącego tolerancji, 
uczniowie zwiedzili niemiecki obóz 
pracy w Vught, z kolei w Amsterda-
mie poznali  miejsce kryjówki ży-
dowskiej dziewczynki Anny Frank 
- autorki bestsellerowego pamiętni-
ka z czasów okupacji.  Największym 
jednak przeżyciem była wizyta w 
Parlamencie Europejskim w Brukse-
li i spotkanie z panem prof. Jerzym 
Buzkiem. Młodzież poznała życie 
parlamentarne od podszewki, zwie-

dzając m.in. parlamentarium, salę 
obrad,  salę posiedzeń komisji par-
lamentarnych i centrum prasowe.  

Oprócz zajęć w szkole i wycie-
czek nadrzędnym celem realizacji 
projektu było doskonalenie umie-
jętności językowo-komunikacyj-
nych w zakresie języka angielskie-
go, a także kształtowanie postaw 
otwartości, zrozumienia i tolerancji 
wobec innych ludzi poprzez pozna-
nie ich kultury, zwyczajów i tradycji. 
Udział w wymianie, był niewątpliwie 
bardzo dużym przeżyciem dla mło-
dzieży, gdyż pozwolił zdobyć wie-
le nowych doświadczeń i w atrak-
cyjny sposób poszerzyć wiedzę.

     
Beata Sajak i Agnieszka Szczotka 

koordynatorki projektu
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„Przedszkole Równych Szans” - 
zakończenie projektu

Od sierpnia 2010r. realizujemy 
projekt pn. „Przedszkole równych 
szans” dla dzieci uczęszczających 
do Przedszkola Publicznego Nr 1 w 
Brennej oraz Przedszkola Publiczne-
go Nr 1 w Górkach Małych. Projekt 
uzyskał dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego – 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dzięki uzyskanemu dofinan-

sowaniu w wysokości 812.144,32 
zł, w ciągu 3 ostatnich lat ponad 
200 przedszkolaków z naszej Gmi-
ny skorzystało z różnorodnych 
zajęć rozwijających zainteresowa-
nia i uzdolnienia, których atrak-
cyjność podnosiły zakupione w 
ramach projektu pomoce dydak-
tyczne. Dodatkowo, dzieci z Górek 
Małych otrzymały bezpieczny i no-
wocześnie wyposażony plac zabaw.

W ramach projektu realizowano 
również działania skierowane do 
rodziców w formie pogadanek i pre-
lekcji oraz konsultacji indywidual-
nych na temat rozwoju ich pociech. 

W przedszkolu w Bren-
nej godziny pracy wydłużo-
no o pół godziny dziennie.

Realizacja projektu „Przed-
szkole równych szans” zapewniła 

dzieciom możliwość aktywnego 
i twórczego spędzania czasu w 
przedszkolu, pozwoliła na wzrost 
poziomu umiejętności poznaw-
czych, społecznych i emocjonal-
nych, a także stworzyła warunki do 
prawidłowego rozwoju najmłod-
szych mieszkańców naszej Gminy.

Ponieważ projekt dobiega koń-
ca serdecznie dziękujemy Dzieciom 
i ich Rodzicom za aktywny udział 
w zajęciach, osobom prowadzą-
cym zajęcia za ich zaangażowanie 

i profesjonalizm, natomiast Pa-
niom Dyrektorkom - Bożenie Cyga-
nik i Marii Greń, a także Pracownikom 
obu Przedszkoli za wdrażanie pro-
jektów bezpośrednio w placówkach.

UG Brenna

Relacja przedszkolaków z Górek Małych
- fragmenty artykułu przesłanego na konkurs PRESS EFS

„Na kółku teatralnym uczymy 
się wierszy, piosenek, tańczymy i 
pokazujemy to na uroczystościach. 
Mamy różne, kolorowe stroje, pa-
cynki i kukiełki. Mamy też mikrofony 
i instrumenty. Czasem Pani nas na-
grywa. Lubimy występować przed 
publicznością, ale najbardziej przed 
mamą i tatą. Lubię stać na scenie.”

Ramonka lat 6

„Na kółku artystycznym robimy 
różne fajne rzeczy. Malujemy, rysuje-
my, wycinamy, kleimy. Później nasze 
prace wiszą w szatni i na korytarzu…”

Kamilek lat 6

„Na kółku badawczym badamy 
planety, słońce, gdzie one się znaj-
dują. Co to jest wiatr albowoda. Pani 
opowiada nam różne ciekawost-
ki. Lupą oglądamy różne rzeczy i 
zgadujemy. Ciągle dowiadujemy 

się czegoś nowego. Obserwujemy 
przez mikroskop różne malutkie 
rzeczy, których nie można zoba-
czyć. To jest bardzo ciekawe. Pani 
nam coś opowiada, o coś pyta, a my 
musimy to sami sprawdzić np. czy 
słońce się porusza? Czy planety się 

poruszają?. Pani ma takie urządze-
nie, a my obserwujemy i mówimy.”

Ramona

„Lubię rytmikę, bo gramy na 
instrumentach. Fajne tańce pani 
wymyśla. Zapisałem się też do 
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przedszkola muzycznego w Cie-
szynie. Od września pójdę nie do 
„zerówki”, ale do I klasy i do Szko-
ły Muzycznej w Cieszynie. Gra na 
pianie sprawia mi radość i przyjem-
ność. W czerwcu będę miał popis”.

Julian

„Lubię chodzić na wszystkie 
warsztaty, bo tam robimy fajne rze-
czy.  Robiliśmy masło, baranka z 
wełny, piekliśmy bułeczki i pierni-
ki. Najpierw oglądamy na wielkim 
ekranie jak się coś robi, na przykład 
układa takie wzory, a potem sami 
robiliśmy mandale z kolorowe-
go piasku. Mam teraz to w domu”

Kamil

„Lubię gdy wałkujemy glinę, 
kroimy ją nożem. Ale najbardziej 
lubię gdy dotykamy jej palcami 
i rękami, ugniatamy ją i lepimy z 
niej. Potem pan to wypala i przy-
wozi nam takie piękne rzeczy, któ-
re mam powieszone w domu, np. 
bałwanka, baranka, albo drzewo.”

Ramona

„Na angielskim Pani się z nami 
bawi, znam kilka słówek i będę 
mogła kupić lody, jak pojedzie-
my na wakacje. No i chcę poje-
chać do Londynu, żeby zobaczyć 
królową. No i jeszcze chciałabym 
mieć dom w Stanach Zjednoczo-
nych, będę tam jeździć konno”

Hania L.

„Lubię angielski, Pani ma faj-
ną pacynkę, Ken się nazywa. 
Uczymy się i próbujemy zapa-
miętać nazwy po angielsku. Na 
angielskim śpiewamy po angiel-
sku i witamy się po angielsku”

Magda

Całość artykułu dostępna na 
www.brenna.org.pl w zakład-
ce Przedszkole równych szans.

Bożena Cyganik
- Dyrektor Przedszkola 

Publicznego Nr 1 
w Górkach Małych

Relacja przedszkola w Brennej
Przez ostatnie 2 lata w naszym 

przedszkolu realizowany był projekt 
„Przedszkole równych szans”, jak 
sama nazwa wskazuje, mottem tego 
projektu było stworzenie równych 
szans dla wszystkich dzieci. Tak też 
wyglądała jego realizacja projektu. 
Dla wszystkich dzieci, które w okre-
sie od 1.09.2010r. do 30.06.2012r. 
były przedszkolakami w naszym 
przedszkolu, prowadzone były 
następujące zajęcia dodatkowe:

- muzyczno- ruchowe,
- z ekspresji twórczej,
- mały naukowiec,
- język angielski,
- zajęcia z ceramiki
- warsztaty etnologiczne
ponadto indywidualne zaję-

cia z logopedą i psychologiem wg 

potrzeb dzieci i konsultacje psy-
chologiczne dla rodziców. W ra-
mach projektu prowadzona była 
także pedagogizacja rodziców.

Dzieci zawsze z wielkim zaan-
gażowaniem uczestniczyły w zaję-
ciach, co dało oczekiwane efekty.

Na naszym VI Pikniku Rodzin-
nym dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności językowe w języku 
angielskim wprawiając w zdumie-
nie rodziców i zaproszonych gości. 
Umiejętności taneczne, jakie mogli-
śmy oglądać, również godne były 
podziwu. Były to efekty 2 letniej pra-
cy prowadzonej w ramach projektu 
z dziećmi naszego przedszkola.

Dzięki wdrożeniu i realizowaniu 
projektu nasze przedszkole zosta-

ło zakupionych wiele atrakcyjnych 
zabawek i pomocy dla dzieci, któ-
rych w innych okolicznościach z 
pewnością nie moglibyśmy nabyć.

Dziękujemy wszystkim osobom 
zaangażowanym w tworzenie i re-
alizację projektu. Szczególne po-
dziękowania składamy władzom 
naszej gminy za przychylność i 
wsparcie w czasie trwania projektu.

Maria Greń 
 Dyrektor Przedszkola 

Publicznego Nr 1 w Brennej
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Konkurs fotograficzny „Familijna Przygoda 
z Książką” rozstrzygnięty!

W  dniach od 2 stycznia do 16 
kwietnia trwał konkurs fotogra-
ficzny organizowany przez Biblio-
tekę Miejską w Cieszynie oraz Park 
Rozrywki i Edukacji Dream Park 

w Ochabach, a skierowa-
ny do czytelników bibliotek. 

W dniu 1 czerwca podczas Fe-
stiwalu Czytania nad Olzą wrę-
czono nagrody za przedstawie-
nie na fotografii swojej czytającej 
rodziny. Z naszej biblioteki lau-
reatką została Agata Marsula 
uczennica SP nr 2 w Brennej. Gra-
tulujemy i bardzo serdecznie dzię-
kujemy za udział w konkursie

 
  Janina Herzyk

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gmi-
nach, przyjęta przez Sejm w dniu 
1 lipca 2011 r. wprowadziła istotne 
zmiany do obecnego systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi.

Ustwa dała gminom instru-
menty do zbudowania sku-
tecznego systemu gospodar-
ki odpadami na swoim terenie.

Zasadniczą zmianą w obo-
wiązującym systemie gospoda-
rowania odpadami komunalny-
mi będzie przejęcie przez gminy 
„własności” odpadów, a więc 

obligatoryjne przejęcie przez 
gminy obowiązków właścicieli 
nieruchomości w zakresie zagospo-
darowania odpadów komunalnych.

Jednocześnie wymieniona usta-
wa nałożyła na gminy obowiązki, 
wśród których kluczowe wydają 
się także te związane z osiągnię-
ciem przez gminy określonych 
poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów oraz ograniczenia masy 
odpadów ulegających biodegra-
dacji kierowanych na składowisko.

Nieosiągnięcie postawionych 
przed gminami celów związanych 

z odzyskiem i recyklingiem odpa-
dów przyniesie realne konsekwen-
cje finansowe w postaci kar pie-
niężnych dla gmin, a więc również 
dla mieszkańców. Okres wdroże-
nia nowego systemu gospodarki 
odpadami, wynikający ze zmiany 
ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku będzie wymagał skutecz-
nej edukacji społeczności gmin-
nej oraz zaangażowania miesz-
kańców w system selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

Wobec powyższego zachę-
camy do dobrej praktyki w go-
spodarce odpadami wśród 

Bibliomaniak
Gminna Biblioteka Publiczna w 

Brennej oraz Filia w Górkach Małych 
organizuje konkurs czytelniczy pt. 
„Bibliomaniak” na największą ilość 
przeczytanych podczas tegorocz-
nych wakacji książek. Konkurs adre-
sowany jest do uczniów szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych. Trwać 
będzie od 29 czerwca do 28 sierpnia. 
Uroczyste wręczenie nagród od-
będzie się 30 czerwca w Sali Sesyj-
nej Urzędu Gminy w Brennej. Swój 
udział należy zgłosić w bibliotece 

w Brennej lub Górkach Małych. 

Regulamin konkursu do-
stępny jest w bibliotece oraz 
na stronie www.brenna.org.pl.

Serdecznie zapraszamy, 
bo „Kto czyta, żyje dwa razy”!

  Biblioteka
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mieszkańców Gminy Brenna

Obecnie powołany w Urzędzie 
Gminy Brenna Zespół do spraw 
wdrażania zmian w systemie go-
spodarki odpadami podejmuje 
działania w zakresie opracowania 
projektów uchwał dotyczących 
stawek opłat i sposobu ich nali-
czania, jak również szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia 

usług w ramach ustalonej opłaty, 
ponadto opracowany zostanie rów-
nież wzór deklaracji na podstawie, 
której naliczane będą opłaty za 
odbiór odpadów z poszczególnych 
posesji. Zmianom ulegnie również 
aktualnie obowiązujący Regulamin 
utrzymania czystości i porządku 
w Gminie Brenna, który zostanie 
dostosowany do zapisów Woje-
wódzkiego Planu Gospodarki Od-

padami dla Województwa Śląskiego

Znowelizowany system gospo-
darki odpadami winien zostać wdro-
żony najpóźniej do 1 lipca 2013 r.

  UG Brenna

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej  w Brennej Leśnicy 
składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom  
za datki przekazane dla OSP z okazji 45 lecia jej istnienia. 

Informujemy, że zebrano 16 800 zł., która to kwota zostanie 
przeznaczona na rozbudowę budynku strażnicy

 OSP w Brennej Leśnicy.

Podziękowanie
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Projekt „Kwalifikacje = Możliwości”  
już na  półmetku!

Od kwietnia tego roku realizo-
wany jest projekt pn. „Kwalifika-
cje = Możliwości”, w którym bierze 
udział 20 pozostających bez zatrud-
nienia mieszkańców Gminy Bren-
na. Uczestnicy projektu rozpoczęli 
udział w projekcie od spotkania 
z doradcą zawodowym w ramach 
poradnictwa indywidualnego i 
stworzenia indywidualnego planu 
działania. Pozwoliło to na dobranie 
odpowiedniego do potrzeb każ-
dej z osób, a zarazem zgodnego 
z tendencjami rynku pracy, kursu 
zawodowego. W rezultacie, 8 osób 
uczestniczy w kursie na operatora 
koparko – ładowarki w zakresie III 
kl. uprawnień, 4 osoby w kursie na 
operatora wózków jezdniowych, 
4 osoby w kursie „Kadry, płace, 
ZUS”, a 4 osoby już 20.06.2012r. 
(po pozytywny zdaniu egzaminu) 
zakończyły swój udział w kursie 
z zakresu obsługi kas fiskalnych. 

Równolegle do ww. kursów, re-
alizowane było szkolenie z zakresu 
pierwszej pomocy przedlekarskiej 
i w stanach zagrożenia życia, które 
wszyscy uczestnicy projektu po-
myślnie zakończyli zdaniem egza-
minu. Udział w tej formie wsparcia 
pozwolił naszym mieszkańcom 
nabyć  wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną obejmującą zagadnienia 
związane ze sprawdzaniem stanu 
świadomości poszkodowanego, 
udrażnianiem dróg oddechowych, 
obrażeniami poszczególnych czę-
ści ciała, opatrywaniem ran, po-
stępowaniem przy omdleniach, 
zawale, wstrząsie, nagłych stanach 
w cukrzycy, padaczce, porażeniu 
prądem, podtopieniu, zadławieniu 
oraz w wielu innych krytycznych 
sytuacjach. Każda osoba szlifowała 
swoje umiejętności z zakresu pierw-
szej pomocy z wykorzystaniem ma-
nekina do resuscytacji krążeniowo 
– oddechowej. Szkolenie to zostało 
dodatkowo uzupełnione o warszta-
ty „Sytuacja zagrożenia – aspekty 
psychologiczne”, które jest realizo-

wane w 2 grupach – Zapobieganie 
panice i kierowanie tłumem w sy-
tuacjach zagrożenia oraz  Radzenie 

sobie ze stresem w sytuacji zagro-
żenia. Planujemy, że całość działań 
w projekcie zakończy się w sierpniu, 
a mieszkańcy zdobędą nowe kwali-
fikacje i umiejętności potwierdzone 
odpowiednimi zaświadczeniami. 

Dzięki pozyskanemu z Unii Euro-
pejskiej dofinansowaniu w kwocie 
49.999,50 zł, udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny, a Uczestnicy 

mogą zwiększyć swoje szanse na 
zdobycie zatrudnienia, a także nieść 
pomoc w sytuacjach zagrożenia.

Szczegółowe informacje o 
projekcie są dostępne na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy 
Brenna: www.brenna.org.pl – za-
kładka:  Urząd Gminy/projekty UE 
– POKL/ Kwalifikacje=Możliwości, 
a także pod numerem telefonu 
033 853 62 22 wew. 223 lub 231

     
 UG Brenna
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Kolorowy Świat Wiślań
Już od 1 czerwca w Amfiteatrze 

w Parku Turystyki, przy ul. Malino-
wej 2b zobaczyć można wystawę 
prac twórców ludowych p.t. “Kolo-
rowy Świat Wiślan”. Wiślańscy twór-
cy ludowi i rękodzielnicy wykonują 
swoje prace bardzo licznymi tech-

nikami. Można pośród nich wyróż-
nić bibułkarstwo, koronkarstwo, 
ręcznie robioną biżuterię, malowa-
ną zastawę stołową, a także oczy-
wiście rzeźbiarstwo i malarstwo. 
Prezentowane prace przedstawiają 
bardzo wysoki poziom twórców. Z 

ich autorami podczas spotkania au-
torskiego będzie można się spotkać 
w czasie tegorocznego Przeglądu 
Wiejskich Zespołów Artystycznych.

Wystawa czynna codzien-
nie w godz. od 10.00-16.00, a 
wstęp nieodpłatny. Zapraszamy!

OPKiS
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Okruch z mego życia
historia uzależnienia Stokrotki  

Mam 38 lat męża i troje dzie-
ci. Jakiś czas temu podjęłam pra-
cę. Dzieci uczą się        w Szkole 
Podstawowej. Maż ze względu na 
stan zdrowia obecnie nie pracuje. 
Chciałam się podzielić cząstką z 
mego życia z tą nadzieją, iż może 
ten niewielki okruch dla kogoś z 
Was stanie się zachętą do walki 
o swoją jakość życia i rodzinę, a 
może do zmiany postawy wobec 
tych osób, które zaangażowane 
są w pracę z osobami uzależnio-
nymi. Potrzebna jest, każda para 
rąk by budować mosty nad prze-
paściami ludzkich serc. Wiemy, jak 
bardzo okaleczony był nasz naród, 
ale próbuję ukazać sytuację, kiedy 
walczyć należy z cichym zabójcą  
naszego kraju. Alkoholizm zabija 
nas od środka. Tworzy patologię, 
wobec której często jesteśmy bez-
radni i bierni. Zapewniam, że walka  
z tą chorobą i zapobieganie jej ma 
ogromny wielowymiarowy sens! 

Jan Twardowski w swoim wier-
szu „ Żaden Anioł nie pomógł” pi-
sze - „ Wierzyć to znaczy ufać, kie-
dy cudów nie ma”. Niech każdego 
człowieka dobrej woli prowadzą te 
słowa, kiedy przychodzi posucha i 
zwątpienie. Nie zakładamy rodzin 
z myślą o tym by żyć „byle jak”, ale 
by się wzajemnie tworzyć, wzbo-
gacać, dzielić. Kiedy okazało się, że 
mój mąż  ma problem z alkoholem 
byłam zszokowana. Nie umiałam 
rozpoznać wcześniejszych symp-
tomów , a te oznaki,  które mnie 
niepokoiły z czasem tłumaczyłam i 
ignorowałam. Zagadnienia związa-
ne z tą chorobą były mi obce. Zu-
pełnie nie pojmowałam, jak można 
poświęcić rodzinę, zdrowie, zdol-
ności, finanse, pracę, wieczność i 
trwać w pijaństwie. Kiedy spodzie-
wałam się naszego pierwszego 
dziecka mój partner zaczął coraz 
częściej sięgać po alkohol. Tak za-
czął się wyłaniać kształt krzyża w 
moim życiu. Znowu zacytuję ks. 
Twardowskiego z wiersza „Krzyż”.... 
„Z krzyżem jest się na zawsze by 

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka

sprzeczać się co dzień, jeśli go nie 
utrzymasz to sam Cię poniesie...”. 

 Przeszłam przez różne for-
my sprzeciwu, ale tak naprawdę 
czułam się bezradna. Tłumaczenie, 
grożenie, błaganie działały z róż-
nym efektem. Ale nie stanowiły żad-
nego lekarstwa na chorobę alkoho-
lową. Mój mąż obiecywał poprawę, 
ale częściej unikał wspólnych roz-
mów i przebywania w domu z rodzi-
ną. Po przyjściu na świat drugiego 
dziecka mąż sięgał po alkohol z co-
raz to większą namiętnością. Zrobił 
się agresywny, wybuchowy i wul-
garny. Uczucie szczęścia rozmydliło 
się. Trudna sytuacja mieszkaniowa  
i konflikty rodzinne dobijały nasz 
związek. W domu męża czułam się 
bardzo źle, były chwile rozpaczy, 
które starałam się ukryć przed in-
nymi ludźmi. Byłam poniżana w 
każdej dziedzinie życia przez męża 
i jego patologiczną rodzinę  – nie 
chcę się posuwać do szczegóło-
wych opisów zaistniałych wówczas 
sytuacji. Nie miałam odpowiedniej 
wiedzy ani oparcia. Starałam się 
bronić, przynosiło to długofalowe 
dla mnie złe skutki. Każde wezwa-
nie Policji musiałam ciężko odpoku-
tować. Ważne jest by umieć chronić 
siebie    i swoją rodzinę. Są różne 
patowe sytuacje, kiedy czujemy cał-
kowitą blokadę w środku  i koncen-
trujemy się na sobie. Dziś ostrze-
gam przed tego typu zachowaniem. 
Zawsze trzeba widzieć dzieci i szu-
kać światełka w tunelu, nie dopusz-
czać do myśli samobójczych. Kiedy 
mąż przestawał pić, odczuwałam 
duży dyskomfort, cała postawa 
była nastawiona na atak. Każda 
praca nad nową fortecą zamienia-
ła mnie w bezradnego Syzyfa. Mąż 
miewał chwile przebłysku świado-
mości, ale nie bardzo był skory do 
przyjęcia pomocy lub do szukania 
jej. Moje sumienie mnie osądzało. 
Juliusz Słowacki pisze:.... „Winnych 
niech własne potępi sumienie”. 

 Przypomniałam sobie gdy 
byłam młodsza. Uważałam, że pi-

jak  to człowiek skończony – krę-
tacz, stręczyciel człowiek o wypa-
trzonym umyśle – nieobliczalny. 
Czy bez alkoholu nie można żyć? 
Dlaczego dochodzi  do uzależnie-
nia? Takie pytania były mi obce. 

W szkole nie przyjaźniłam się 
z kimś kto miał rodziców pijaków. 
Nie wzbudzał taki delikwent zaufa-
nia – myślałam sobie może krad-
nie bo mu rodzice nie dają. Dzieci 
z rodzin alkoholików często nie 
zachowywały się normatywnie. To 
izolowało je od rówieśników. Jedne 
nadpobudliwe i agresywne, drugie 
zamknięte w sobie i wylęknione. 
Byli i tacy   co bezmyślnie prowoko-
wali je do bójek by potem całą winą 
ich obarczyć za zaistniałą sytuację 
co w 90% się udawało. Lub też po-
niżali i zabierali osobiste rzeczy, 
popychali, ośmieszali, bili. Kiedy w 
klasie dowiedzą się, że ktoś ma ro-
dziców pijaków zaczyna się często 
ciche piekło dorastającego dziecka. 
Dziecko się nie żali bo nie ma komu. 

 W swoim dorosłym życiu 
nie raz za wykonaną pracę sama do-
stawałam alkohol. Większość z nas 
robi to samo, dajemy bezmyślnie 
wódkę, piwo czy wino za naprawę 
rowera, pracę w polu, malowanie 
pokoju itd. Płacimy alkoholem bo 
to taniej wychodzi i do pracy bie-
rzemy kogoś, kto za alkohol zrobi, 
nie ważne czy pijący wróci do domu 
samochodem, czy pieszo. Nie inte-
resujemy się czy ma w domu głodne 
dzieci lub chorą żonę. Taki wygląd 
ma bezmyślna polska tradycja. Było 
mi źle, kiedy analizowałam pewne 
sprawy z przeszłości. Mój mąż, też 
był proszony o różne formy pomocy 
i często zamiast pieniędzy przycho-
dził do domu pijany i brudny. Jaki 
pożytek z jego pracy miała rodzina. 
Nie zarobił nawet na proszek do 
prania swych ubrań. Innym razem 
został dowleczony  do domu i pozo-
stawiony na wycieraczce, i tak wy-
glądała zapłata za cały dzień pracy.

Trzeba się zastanowić jakie ziar-
no się zasiewa bo żniwa mogą nas 
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zaskoczyć! Świadomość w naszym 
społeczeństwie na temat choro-
by alkoholowej jest coraz większa. 
Powstają instytucje, kluby, psy-
choterapie, mityngi, imprezy, któ-
re zrzeszają ludzi, uczą tolerancji 
i otwarcia na nowe aspekty życia. 
Suma Sumarów jest pomoc. Trzeba 
zrobić pierwszy krok.. Im dłużej cze-
kamy tym bardziej cierpimy. Często 
strach jest pierwszą bramą   do wol-
ności. Trzeba przejść przez nią my-
śląc o przyszłości. Z perspektywy 
czasu jestem sama zdziwiona, że coś 
się udało zmienić. Ale straty są duże 
może nie do odrobienia. Mam jesz-
cze w sercu żal pomimo to wspiera-
łam męża i mam nadzieję, że to wy-
siłek, który nie poszedł na marne.

Nienawiść to błędne koło, zatru-
wa i niszczy nas. Jeśli pozostaniesz 
bierny dojdzie do degradacji emo-
cjonalnej w całej rodzinie, a może i 
w następnych pokoleniach. Współ-
uzależnienie to wytwór spowodo-
wany przez działanie osoby pijącej 
na pozostałych członków rodziny i 
sąsiedztwa. Współuzależnione oso-
by często są zupełnie nie świadome 
tego,że ułatwiają picie i stwarzają 
sprzyjające do tego warunki. Bywa, 
że osoby te same z czasem wpada-
ją w nałóg. Konfrontacja np: w Po-
radni Alkoholowej dla mnie była 
czymś w rodzaju szoku. Potrzebo-
wałam trochę czasu na zrozumienie 
mojej postawy. Nie było to takie 
proste, ale konieczne by odnaleźć 

siłę do dalszego działania. Kiedy 
nie tylko osoba pijąca jest winna 
ale i współuzależnieni wtedy sytu-
acja się zmienia. Przyznanie się do 
uzależnienia jak i do współuzależ-
nienia wymaga odwagi i determi-
nacji. Osoba pijąca nie tonie sama 
ale niejako my dopomagamy jej w 
tym sami zarazem tonąc. Piszę o 
tym czego sama doświadczyłam. To 
trudny etap. Patrzeć w lustro i zo-
baczyć siebie winnym to wymaga 
wyciszenia emocji względem kogoś 
kto nas po kawałku dzień po dniu 
zabijał. Dziś mówi się, że alkoho-
lizm prowadzi do opętania. Kiedy 
widzimy, jak osoby zachowują się 
pod wpływem alkoholu mogę z całą 
powagą przyznać rację, ze jest to 

prawda. Jeśli osoba pijąca ma chwi-
le świadomości tego co się dzieje, 
to dobry moment na działanie z ze-
wnątrz. Zawsze starałam się wyko-
rzystać taką okazję. Wiozłam męża 
do Poradni, psychologa, psychia-
try, księdza, na grupę modlitewną. 
Kiedy człowiek potrafi zachowywać 
się gorzej niż zwierzę, nie rezygnuj-
cie, nie przekreślajcie go. Wierzcie, 
że Bóg ma do niego swój plan i 
walczcie o jego  wieczność o jego 
rodzinę, o błogosławieństwo uwol-
nienia z nałogu. Mąż obecnie nie 
pije. Choroba alkoholowa spowo-
dowała u niego różne schorzenia, 
które            na dzień dzisiejszy dają 
duży dyskomfort w normalnym 
funkcjonowaniu rodziny. Ale jest! 

Żyje! Wypłynął na powierzchnię, 
modli się, chce zmian. Potrzebuje-
my ciepła, zrozumienia     i wsparcia 
my współuzależnieni i uzależnieni 
by wytrwać w tym co dobre. Pozwa-
lałam     by choroba męża okradła 
minie z radości bycia kobietą, żoną 
i matką. Dziś zachęcam każdą oso-
bę do tego by wyraziła sprzeciw 
przemocy. Jeśli nie wie jak, to kie-
ruję do odpowiednich placówek i 
osób działających na naszym tere-
nie,  naszego Powiatu. Nie ukrywaj-
cie swoich ran  bo i tak po czasie 
wszyscy zaczną odczuwać z nich 
smród  rozkładu. Razem z mężem 
uczymy się trzeźwieć. Pomagam 
wskrzesić autorytet męża wśród 
naszych dzieci. Dzień po dniu mrok 
z przeszłości blednie choć emocji 
jest sporo. Trudno się z tym ubory-
kać. Ryzyko wystąpienia kolejnego 
nawrotu jest zawsze ! Odbudowy-
wanie relacji nie jest łatwe. Trzeba 
mieć przekonanie, że warto! Bez 
empatii jest trudniej. Nadal mam 
problemy z zasypianiem, ale serce 
już tak nie szarpie się inne dolegli-
wości wymagają czasu. Czasem je-
stem zmęczona zupełnie nie wiem 
co z sobą zrobić i co dalej będzie. 
Przychodzi cisza i widzę,  że w ta-
kim stanie nie  umiem się odnaleźć 
– zaczynam się bać. Tak samo ca-
łodniowa obecność męża w domu 
zupełnie mnie dezorganizuje. Jesz-
cze czas na lepsze jutro,             na 
leczenie ran, na życzliwość. Bądźcie 
czujni kochani czytelnicy bo ży-
cie na ziemi jest jedno, niech Wam 
dodają otuchy słowa I listu do Ko-
ryntian 1,27 i Listu do Galacjan 5,1:

„ To co u świata słabego, wybrał 
Bóg, aby zawstydzić to co mocne.”

„Stójcie więc niezachwia-
nie i nie poddawajcie się zno-
wu pod jarzmo niewoli!”

Jak mówiła Ewa v.Tiele Nickler – 
„Nigdy nie można za dużo kochać”

Miłość i wdzięczność 
jest źródłem, które prowa-
dzi do naszego uzdrowienia. 

 „STOKROTKA”
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         Demoralizacja nieletnich, narkomania, 
alkoholizm, odpowiedzialność prawna nieletnich

To tematy zrealizowanego w 
dniach 26.04.2012 r. i 08.05.2012 
r  przez Tomasza Domagałę, To-
masza Foltyna, Krzysztofa Olszara 
funkcjonariuszy Zespół ds Nielet-
nich                i Patologii Komendy 
Powiatowej Policji w Cieszynie pro-
gramu profilaktycznego. Program 
ten został zrealizowany w Szkołach 
Podstawowych nr 1 i 2 oraz Gimna-
zjum w Brennej,           a odbior-
cami byli uczniowie  kl. VI oraz I 
i II gimnazjum. Oprócz wcześniej 
wymienionych zagadnień w trosce 
o bezpieczeństwo naszych dzieci 
funkcjonariusze na przeprowadzo-
nych zajęciach poruszyli i omówili 
tematy pojawiających się ostatnio 
coraz częściej nowych zagrożeń, a 
mianowicie zagrożeń związanych 
z ekshibicjonizmem i pedofilią. 

                  Krystian Fest

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
W dniach 18, 19 i 20 czerwca 

bieżącego roku, w Gimnazjum im. 
Jana III Sobieskiego, w Brennej 
oraz Zespole Szkół Publicznych 

w Górkach Wielkich zrealizowane 
zostało dla młodzieży kl I gimna-
zjalnych cykliczne szkolenie z za-
kresu udzielania pierwszej pomo-

cy przedmedycznej obejmujące 
przeprowadzenie wykładów oraz 
praktycznych pokazów. Celem 3 go-
dzinnego szkolenia, realizowanego 
przez ratowników Cieszyńskie-
go Pogotowia Ratunkowego jest 
przekaz profesjonalnej,  fachowej 
wiedzy, nauki prawidłowych zacho-
wań, prawidłowego postępowania 
w sytuacji kryzysowej, a także po-
konanie stereotypów, znieczulicy 
społecznej. Ćwiczenia praktycz-
ne, w których biorą czynny udział 
uczestnicy pomagają im przemóc 
bariery lęku, strachu przed podję-
ciem          i wykonaniem czynności 
związanych z udzieleniem pierw-
szej pomocy ratującej najwyższe 
dobro człowieka, jakim jest życie. 

 Nadmienić pragnę, że szko-
lenie to mogło zostać zrealizowane 
również dzięki wsparciu i przekaza-
nym środkom finansowym w kwocie 
1000 zł przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.

Krystian Fest
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Wyjazd integracyjny
Na zaproszenie Fundacji Pomo-

cy Dzieciom i Młodzieży Niepełno-
sprawnej im. Św. Stanisława Kostki 
w Katowicach w dniu 21.05.212 r. 
został zorganizowany integracyjny 
wyjazd dla dzieci z terenu Gminy 
Brenna do Wesołego Miasteczka w 
Chorzowie . W wyjeździe do Cho-
rzowa wzięło udział łącznie 104 

Koko, koko, w Brennej spoko!
Z początku trochę się martwi-

liśmy tym, jak wypadną transmi-
sje spotkań Euro 2012 na żywo na 
Amfiteatrze w Brennej. Ile będzie 
widać? Czy sprzęt nie zawiedzie? 
Czy nie będzie nieprzyjemności 
związanych z pseudo kibicami? 
Czy, wreszcie, w ogóle będzie za-
interesowanie wśród mieszkańców 
Gminy Brenna i turystów? Szybko 
jednak się przekonaliśmy, że bar-
dzo wielu fanów footballu wraz z 

rodzinami chętnie dzieli się emo-
cjami, jakie daje mu oglądanie 
sportowej rywalizacji, z innymi ki-
bicami. Mecze reprezentacji Polski 
były w Parku Turystyki oczywiście 
szczególnie oblegane, ale wła-
ściwie wszystkie dotychczasowe 
spotkania miały swoją widownię. 

 Polacy co prawda zakoń-
czyli już niestety swoją rywalizację 
w Mistrzostwach Europy, podobnie 
jak Ukraińcy, ale transmisje na żywo 

na Amfiteatrze trwają! Jest wygod-
nie, przyjemnie, nie straszne nam 
nawet deszcze. Szkoda samolubnie 
ukrywać swoje emocje! Lepiej dzie-
lić się nimi z innymi kibcami. Może 
teraz, chowając urażoną dumę do 
kieszeni, zaczniemy kibicować połfi-
nalistom i finalistom? Zapraszamy!

  OPKiS

uczestników. Podzieleni na grupy 
wiekowe nasi milusińscy w trakcie 
pobytu mogli skorzystać z wszyst-
kich możliwie dostępnych atrakcji. 
Piski, śmiech, wrzawa, a przede 
wszystkim radość na twarzach dzie-
ci jak i opiekunów świadczyły o 
tym, że zabawa była przednia. Po-
goda również dopisała, a słonecz-

ko nie szczędziło ciepła. Zmęczeni, 
zadowoleni, pełni przeżyć i bogat-
si o nowe doświadczenia w godzi-
nach popołudniowych uczestni-
cy szczęśliwie dotarli do domu.

 Krystian Fest
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W porannej zorzy, w podniebnej ciszy,
w uśpionym sadzie, w gałęziach drzewa,

ktoś delikatnie dotknął klawiszy
i w jednej chwili sto ptasząt śpiewa.

Choć trudno znaleźć nutę przewodnią w takim hałasie
i uwertura przechodzi ciągle w inną tonację,

ktoś zrezygnował, ktoś się dołączył po jakimś czasie,
wkrótce się wzięli za głosowanie i demokrację.

Zięba z sikorką przewodniczyły w ptasiej naradzie,
gdyż  słowik  był już trochę zmęczony po nocnym śpiewie;

więc ustalili niech się spokojnie do łóżka kładzie.
Sowa też śpiąca przysiadła cicho na starym drzewie.

W porannej zorzy, w podniebnej ciszy,
w uśpionym sadzie, w gałęziach drzewa,

   ktoś delikatnie dotknął klawiszy
   i w jednej chwili sto ptasząt śpiewa.
-    Dookoła sadu płot, płot, płot.
-    Kto jest naszym wrogiem?
   - Kot, kot, kot.
   - Jak zbudujesz gniazdko?
   - Uwiję.
-     Gdzie założysz szalik?
    - Na szyję.
    - Ile w zbożu ziarnek?
  - Sto, sto, sto.
   - Zbierzemy pszeniczkę?

- To, to, to.
- A co przygotujesz?
- Sierp, sierp, sierp.

- A jak nic nie zbierzesz, cierp, cierp, cierp.

Marta Haratyk

Poranny koncert
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XX Jubileuszowy Rajd Monte Ekonom
1 czerwca 2012 r. odbył się XX 

jubileuszowy Rajd pod hasłem 
Euro Rajd Monte Ekonom Bren-
na 2012. To niezwykłe, jak bardzo 
nasza Gmina przypadła uczniom i 
kadrze nauczycielskiej z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Oskara 

Langego w Wodzisławiu Śląskim do 
gustu. Co roku przyjeżdżają do nas 
dużą grupą, by chodzić po górach 
i bawić się. W tegorocznym rajdzie 
uczestniczyło 20 klas. Zabawa to-
czyła się wokół międzynarodowej 
tematyki. Każda z klas reprezento-

wała wylosowane wcześniej pań-
stwo. Mimo niekorzystnej aury hu-
mory wszystkim dopisywały, a Park 
Turystyki zebrał całą masę pochwał.

  OPKiS
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Rozgrzewka przed Euro

KulturaKultura

Tuż przed tym, jak wielu z nas na 
dobre zaczęło żyć rywalizacją w ra-
mach Mistrzostw Euro 2012, czyli 2 
czerwca odbył się sportowy piknik w 
Ośrodku “Pod Brandysem”. W trzech 
konkurencjach turnieju udział wzię-
ło 6 drużyn. Cztery dziecięce i dwie 
składające się z dorosłych. Rozegra-
liśmy mecze na dmuchanym boisku, 

zagraliśmy w siatkonogę i przepro-
wadziliśmy konkurs podbijania pił-
ki. Nagrodami były gadżety związa-
ne z Euro 2012, wejścia na baseny 
i sauny, ufundowane przez Hotel 
„Kotarz „oraz miejsca w loży vipów 
podczas transmisji spotkań Mi-
strzostw Europy w Piłkę Nożną, któ-
re cały czerwiec można było oglą-

dać na ekranie w Parku Turystyki.
Zabawa była przednia, zwłasz-

cza, że na koniec dla wszystkich 
zagrał Silesian Sound System. Przy 
nich trudno jest źle się bawić.

  OPKiS
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Podsumowanie Bazy Talentów w roku szkolnym 2011/2012
Ośrodek Promocji, Kultury i 

Sportu Gminy Brenna corocznie 
organizuje różnorakie zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. W ramach „Bazy 
Talentów” dzieci mogły uczyć się gry 
na wybranym instrumencie: gitarze, 
perkusji, akordeonie oraz skrzyp-
cach. Nauka gry na skrzypcach 
była prowadzona zarówno metodą 
tradycyjną jak i zgodnie z zasada-
mi szkoły Suzuki. Dzieci i młodzież 
także chętnie uczestniczyły w zaję-
ciach  zespołu regionalnego „Mała 
Brenna”. Zespół ten często wystę-
puje podczas imprez kulturalnych 
organizowanych w naszej gminie i 
wyjeżdża do róznych miejscowości. 

Młodzież uczestnicząca w zaję-
ciach tańca nowoczesnego tworzy 
zespół taneczny Feniks, który  brał 
udział w „2 Cieszyńskim Konkursie 
Tańca”, zorganizowanym przez Cie-
szyński Ośrodek Kultury “Dom Na-
rodowy”. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także zajęcia plastycz-
ne, które odbywały się zarówno w 
Brennej jak i w Górkach Wielkich. 
Podsumowując: z zajęć artystycz-
nych finansowanych przez Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu korzy-
stało prawie 120 dzieci i młodzieży. 

15 czerwca na scenie amfite-
atru mogliśmy podziwiać umie-
jętności dzieci i młodzieży nabyte 
podczas całorocznych zajęć. Pod-
czas imprezy zaprezentowali się 
uczniowie sekcji instrumentalnych, 
zespół dziecięcy „Mała Brenna”. Po-
kaz tańca nowoczesnego przygo-
tował zespół taneczny Feniks. W 
trakcie występów była możliwość 
obejrzenia prac przygotowanych 
przez dzieci uczęszczające na zaję-
cia plastyczne oraz robótki ręczne. 

Pragniemy podziękować wszyst-
kim uczestnikom i instruktorom  za-
jęć za ogromne zaangażowanie oraz 
piękną prezentację swoich umiejęt-
ności. Życzymy udanego wypoczyn-
ku  i zapraszamy już we wrześniu. 

  
   OPKiS
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W trosce o nasze dziedzictwo
W poprzednim numerze „Wie-

ści znad Brennicy” pisałem, iż jeśli 
w krótkim czasie nie zainteresuje-
my się przeszłością swojej rodziny, 
przysiółka i miejscowości oraz nie 
podejmiemy energicznych dzia-
łań zmierzających do zarejestro-
wania wspomnień najstarszych z 
nas, bezpowrotnie stracimy ważną 
część dziedzictwa, jakie nam po-
wierzono. Starałem się przekonać 
Państwa, iż każdy z nas odpowiada 
za przechowanie pamięci w kręgu 
rodziny oraz przyjaciół. Niewiele 
potrzeba byśmy zabezpieczyli hi-
storię wydarzeń i ludzi swojego 
najbliższego otoczenia – ot, odwie-
dzić krewnych, żyjących samotnie 
starszych sąsiadów, porozmawiać 
przy kawie, a przebieg rozmowy 
zarejestrować na dyktafon, umiesz-
czony w telefonie komórkowym, 
czy skreślić kilka zdań, czy refleksji 
w notesie. Niewiele, a efekt może 
być wspaniały. Docenią go z pew-
nością nasze dzieci i wnuki, kiedy, 
za kilkadziesiąt lat, będą mogły 

wrócić do wspomnień o ludziach 
i wydarzeniach sprzed wieku. 

Niestety, dotychczas nie inte-
resowaliśmy się przeszłością. Nie-
świadomi wartości dziedzictwa 
kulturowego, jakie złożono w nasze 
ręce, przez długie lata nie dbaliśmy 
o jego zabezpieczenie. Z tego, iż nie 
ma czasu do stracenia i trzeba rato-
wać to, co zostało z dawnej kultu-
ry materialnej i duchowej naszych 
wiosek, zdawano sobie sprawę już 
w latach 80. XX w. Dr Roman Tro-
jan przygotował wtedy memoriał 
do władz gminy Brenna, zawiera-
jący propozycje niezbędnych dzia-
łań w celu zabezpieczenia góral-
skiej kultury ludowej. Dokument 
ten, przechowywany do dziś w 
archiwum gminnego ośrodka kul-
tury, jest ważny i ciekawy. Oprócz 
propozycji i postulatów działań, 
zmierzających do zabezpieczenia 
oraz spopularyzowania material-
nego oraz duchowego dziedzictwa 
naszej ziemi, zawiera on również 
szerszą analizę, poświęconą pod-

stawom tego zagadnienia. Jest 
ona tak przejmująca i pouczająca, 
iż przytoczę jej dłuższy fragment...

***

 „Jest rzeczą bezsporną, koniecz-
ną i oczywistą, zachowanie cało-
kształtu folkloru, kultury duchowej 
i materialnej oraz tradycji ludowej 
cieszyńskiej wsi góralskiej – jeśli nie 
w życiu powszechnym – codzien-
nym (co w dzisiejszych warunkach 
jest już sprawą nieosiągalną), to 
przynajmniej w ramach i formach 
instytucjonalno-organizacyjnych 
– stwarzających możliwości urze-
czywistnienia tego celu, w stop-
niu pozwalającym na pełne eks-
ponowanie, zachowanie w żywym 
kształcie oraz rozwijanie w róż-
nych dziedzinach folkloru i kultury.

We wsiach Ziemi Cieszyńskiej, w 
tym w Brennej, wytworzyło się nie-
stety społeczeństwo oderwane od 
swoich korzeni: tradycji i własnej 
kultury duchowej i materialnej; nie-
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świadome nawet w większości tego 
faktu. Oderwanie się od swoich ko-
rzeni to zawieszenie w pustce. Spo-
łeczeństwo pozbawione własnej 
tradycji to „puste” społeczeństwo. 

Wymierają starzy ludzie – reszt-
ki nośników tradycji i kultury lu-
dowej oraz gwary.  Giną i niszczeją 
z dnia na dzień – niestety, na na-
szych „niewidzących” i nieczułych 
oczach – resztki materialnych za-
bytków kultury ludowej: obiekty 
budowlane i różne inne przedmio-
ty – wytwory rąk i ducha ludzkiego. 
Ludzie bezwiednie, mechanicznie 
i nieumyślnie, nieuświadomieni, 
odrywają sie od tradycji i ciągną 
bezmyślnie – jak ćmy do ognia – 
za postępem cywilizacyjno-tech-
nicznym, który staje się celem ich 
zabiegów życiowych i pożądanym 
ideałem. To jest dobre i potrzebne 
– ale nie w oderwaniu od własnej 
tradycji i kultury ludowej, która 
przy okazji jest beztrosko gubiona. 

Trzeba ratować to, co 
jeszcze istnieje i co jesz-
cze jest do uratowania (…)

Skłonności do działań [wcze-

śniej] wymienionych (…) i powrotu 
do oryginalności własnego folk-
loru i kultury ludowej wystąpią u 
mieszkańców Brennej po pewnym 
czasie samoczynnie – po wysyceniu 
się mieszkańców wsi elementami 
form życia miejskiego, utożsamia-
nego przez nich z postępem. Będą 
chcieli wrócić do tego w pokoleniu, 
dla którego „miastowy” ubiór i styl 
życia staną się nużącą i bezbarwną 
codziennością i gdy pozbędą się 
kompleksów niższości w stosunku 
do miasta i pogoni za jego wzo-
rami życiowymi. Wówczas zatęsk-
nią do swojej odrębnej dawności i 
przestaną czuć się dobrze w kręgu 
stechnicyzowanej kultury miej-
skiej. Trzeba im w tym pomóc i te 
odczucia i potrzeby przyspieszyć, 
aby odstęp czasowy pomiędzy 
odejściem od swoich korzeni, daw-
ności i kultury ludowej a przyswo-
jeniem stylu i kultury miejskiej nie 
był zbyt duży. Aby nie stracono w 
tym czasie wszelkich materialnych 
i – w szczególności – duchowych 
łączników ze swoją tradycją i kul-
turą, co uniemożliwiłoby powrót 

do niej. A objawy tego już się dają 
w sposób widoczny zauważyć. (…)

Decyzję o akceptacji i przyjęciu 
do realizacji przedstawionego w 
niniejszym opracowaniu progra-
mu ratowania góralskiego folk-
loru wsi cieszyńskich należałoby 
podjąć jak najszybciej, z uwagi na 
to, że – jak to wskazano – reszt-
ki tego folkloru i związany z nim 
autentycznych przedmiotów ma-
terialnych, a także klimatu ducho-
wego, bezpowrotnie i w ciągle 
przyspieszającym tempie giną. 

Alternatywą dla nieprzyjęcia 
przedstawionych tutaj propozy-
cji jest świadome zaprzepaszcze-
nie istniejących jeszcze szans i 
możliwości i tym samym zgoda na 
całkowity zanik i bezpowrotne za-
ginięcie folkloru, ze względu na 
niemożność odtworzenia go po 
upływie już nawet niewielu lat.”

/Dr Roman Trojan, Gliwice 1982

 Wojciech Grajewski
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Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły
Od kiedy słońce jasno dało do 

zrozumienia, że oto nadciąga lato 
nastąpił szereg widocznych go-
łym okiem zmian. Rzeka stała się 
obiektem kultu ludności w każdym 
wieku, trampki i czółenka ustąpiły 
pola klapkom i sandałom, a kobie-
ty z wielką satysfakcją zaczęły su-
kienkami różnych barw, fasonów 
i długości ozdabiać nasze ulice. 
Okulary przeciwsłoneczne coraz 
częściej zsuwają się z włosów, gdzie 
robią za gustowne opaski, na oczy, 
gdzie rzeczywiście ich miejsce, a 
panowie zaczęli zrzucać koszulki 
i świecić bielą klat. Czyli, moi dro-
dzy, „wakacje, znowu są wakacje”. 

Oczywiście najbardziej cieszy 
się z nich młodzież. Nie wiedzieć 
czemu, kojarzą się im one nie tylko 
z czymś tak oczywistym, jak odpo-
czynek od szkoły, zajęć, nauczy-
cieli i nauki. Wakacje są dla dzieci 
i młodzieży okazją do szaleństwa. 
I nie ważne, że wszystko to, co ro-
bią latem, można z powodzeniem 
robić w ciągu całego roku. Zupełnie 
nie ważne. Oni i tak uznają, że na-
gle mogą więcej. Poniekąd jest to 
prawda, choć jednocześnie pewien 
paradoks. W czasie nauki szkolnej 
lenistwo szerzy się, choć nie ma 
nań czasu. Przychodzą wakacje, 

czyli okres, kiedy lenistwu można 
spokojnie pofolgować, i oto okazu-
je się, że jest tyyyyyle do zrobienia. 

Ostatni dzwonek zawsze spra-
wia, że uczniowie wpadają w pewien 
niezrozumiały, anarchistyczny szał. 
Są gotowi obrzucić „budę” pomido-
rami i jajami, podczas gdy nie miną 
dwa tygodnie a zaczynają już tęsk-
nić, choć nikt się do tego nie przy-
zna. Co się dzieje latem z dala od 
szkół niejednokrotnie przechodzi 
najśmielsze oczekiwania  pedago-
gów i rodziców. Dlatego witają oni 
zwykle wakacje z duszą na ramie-
niu i pełni niepokoju spoglądają w 
przyszłość swoich podopiecznych.

 Nie ma się jednak o co mar-
twić. Młodzież, ma się rozumieć, 
doskonale wie co robi i co jest dla 
niej najlepsze. Sami potrafią po-
dejmować najwłaściwsze decyzje, 
zawsze wiedzą najlepiej i w ogó-
le, pozjadali wszystkie rozumy. 
Dlaczegóż więc na siłę stwarzać 
im bezpieczne klosze? Młodzi są 
jak koty, łażą swoimi drogami. Nie 
nadzorujmy ich za bardzo, bo nie 
poprzestaną na skakaniu po pło-
tach, tylko wlezą wyżej, by uciec 
rękom o oczom opiekunów. Za-
czną skakać po dachach i wieżow-
cach – a stamtąd upadek, nawet na 

cztery łapy upadek bywa bolesny.
 I nie apeluję tutaj o całko-

wity brak nadzoru. Kochani rodzice, 
opiekunowie, wychowawcy kolo-
nijni. Kontrola musi być ścisła, wy-
razista i skrupulatna, a system kar 
za naruszanie regulaminu wymier-
ny, prężnie działający i odpowied-
nio zastraszający. Wszystko jednak 
musi, czy tego chcemy, czy nie, 
prowadzone z ubocza i dyskretnie. 
Obserwacja zza winkla i z lornetką, 
a nie w samym oku cyklonu. Wtedy 
i dla nas robi się bowiem niebez-
piecznie. O sankcjach mówimy gło-
śno, surowo i z groźbą w głosie. O 
ratyfikacjach za to czy owo błyska-
my w obiecujących, pogodnych bar-
wach. Kontrolę jednak prowadzimy 
w półcieniach, jak rasowi szpiedzy. 
Budujemy sobie siatkę wywiadow-
czą ale sami nigdy nie uczestniczy-
my w młodzieńczych wybrykach, 
ani nie doszukujemy się ich na siłę. 

 Starajmy się być godni za-
ufania, wtedy i my znajdziemy na 
nie podatny grunt po drugiej stro-
nie tego pokoleniowego frontu. 
Wzajemny szacunek pozwala na 
budowanie relacji, która nie tylko 
zapewni bezpieczeństwo wszyst-
kim wakacjowiczom, ale też spra-
wi, że dobra zabawa stanie się cał-
kowicie legalna, nawet tam, gdzie 
pociechy będą pewne, że przekro-
czyły wszelkie możliwe granice.

 Należy pamiętać, że bez-
pieczeństwo jest najważniejsze. 
Nie, nie nasza wizja tego, jak dzie-
ci spędzą swój wolny czas. One 
i tak zrobią na przekór, zazwy-
czaj. Zadbajmy, by nawet wybie-
rając się „na giganta” wiedzieli, 
co zrobić, by być bezpiecznymi.

  Lubov
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Orzeźwiająca hiperwitamonoza
Czerwiec zachwycił nas całkiem dobrą pogodą i dość dużą ilością upalnych dni. To niezła obietnica na roz-

poczynające się właśnie wakacje. Trzymając pogodę za słowo, przygotujmy się na gorąc, znajdując w swoich 
kucharskich książkach stronę czy dwie na niebanalny smakołyk, który z powodzeniem zastąpi śniadanie, podwie-
czorek, deser, czy po prostu zdrową przekąskę między poważniejszymi posiłkami. Smoothie, bo to o nim mowa, 
to zmiksowana bomba witaminowa o gęstej konsystencji musu, która dzięki lodowi, który jest jednym z jego 
głównych składników, ochłodzi nas i nasyci, a organizmowi doda energii do wakacyjnych szaleństw. Oto kilka 

moich ulubionych przepisów.

Rasta Smoothie

Składniki: Kiwi, truskawki, pomarańcza, dużo kostek lodu, odrobina toniku lub wody gazowanej
Przygotowanie: Każdy gatunek owoców myjemy, obieramy ze skórek i ogonków, kroimy jeśl trzeba i miksu-

jemy na jednolitą masę z wodą gazowaną albo tonikiem tak, by nie mieszać kolorów. Dodajemy lód i kruszymy 
go, by masa znów stała się gładkim musem. Bierzemy wysoką szklankę, na dno wlewamy mus kiwi, na środek po-
marańczowy i truskawkowy na górę. Ozdabiamy listkiem mięty, na wierzch delikatnie kładziemy po kawałeczku 

każdego z użytych owoców i podajemy natychmiast, by smoothie się nie ogrzał.

Smoothie fitness

Składniki: Jogurt naturalny, musli, mix owoców leśnych ( jagody, truskawki, maliny, poziomki, ostrężyny), 
odrobina toniku lub wody gazowanej i oczywiście lód

Przygotowanie: Owoce mieszamy z odrobiną toniku lub wody gazowanej, dodajemy lód i miksujemy na jed-
nolitą masę. Na dno szklanki wlewamy dwucentymetrową warstwę jogurtu, na którą wsypujemy dwie łyżki musli, 
które z kolei zalewamy owocowo-lodowym musem. Potem powtarzamy kolejność warstw aż szklanka będzie peł-

na – na samej górze powinno znaleźć się musli. Podajemy lodowato zimne.

Tęczowy smoothie

Składniki: jagody, winogrona, agrest, kiwi, pomarańcze, truskawki, lód, 
tonik lub woda gazowana, cytryna

Przygotowanie: Z każdym gatunkiem owoców postępujemy tak samo. 
Ważne, by naczynie, w którym je miksujemy było czyste, żeby nie mie-
szać kolorów. Owoce myjemy, jeśli trzeba obieramy i krokimy. W misce 
miksujemy je z lodem i odrobiną toniku lub wody gazowanej. Kolejność 
dodawania warstw: jagody, winogrona, agrest, kiwi, pomarańcze, truskaw-
ki. Całość skrapiamy paroma kroplami soku z cytryny, której plasterkiem 
dekorujemy też brzeg szklanki. Na sam koniec w mus wsadzamy słomkę i 
koniuszkiem delikatnie od dna po brzeg przejeżdżamy w kilku miejscach, 

by tam kolory się zmieszały.

          
     Smacznego!

          
     Anna Musioł
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Wielka siła ducha w ciele małej dziewczynki
Z pozoru nie różni się od innych dzieci w jej wieku. Ot, zwyczajna dziewięciolatka z wielkim torni-

strem na plecach. O swoich sukcesach sportowych też raczej mówi niewiele. No bo jak nam, dorosłym, 
opowiedzieć o codziennej ciężkiej pracy, bólu naciąganych do granic możliwości mięśni, podporządko-

waniu dni treningom i nauce pokory wobec własnej pasji? 
Posłuchajcie opowieści o Weronice Pasiece - małej dziewczynce z Górek Wielkich, której determinacja 

połączona z ogromnym talentem i wsparciem rodziców pozwala osiągać wielkie sukcesy 
w gimnastyce artystycznej.

Od jak dawna trenujesz We-
roniko gimnastykę artystyczną?

WERONIKA: Od czterech lat.
Jak narodziła się Twoja spor-

towa pasja? Jakie były jej po-
czątki? Kto zachęcił Cię do niej?

W: Rodzice pokazali mi, jak wy-
gląda trening gimnastyczek, na 
czym to polega. Spodobało mi się, 
spróbowałam i tak się to zaczęło.

Twój dzień na pewno różni się 
od dnia Twoich rówieśników. Jak 
on wygląda? Jak wiele miejsca zaj-
mują w nim treningi? Jak często 
musisz ćwiczyć, aby być w formie?

W: Trenuję codziennie po 3 
godziny, 11 miesięcy w roku. 
Dwa razy w roku wyjeżdżam 
na dwutygodniowy obóz tre-
ningowy. Uczę się lub odra-
biam zadanie domowe w wolnej 
chwili przed lub po szkole w zależ-
ności od zmiany, na którą chodzę.

Twoi rówieśnicy mają zapewne 
więcej czasu na zabawę i odpoczy-
nek po szkole niż Ty. Dyscyplina 
sportowa, którą wybrałaś, wymaga 
od Ciebie wielu wyrzeczeń. Czy nie 
masz czasem ochoty zrezygnować 
z treningu i najzwyczajniej w świe-
cie zająć się w tym czasie czymś 
innym (na przykład pobawić się)?

W: Nie, bo uwielbiam ten sport 
i wszystko, co się z nim wiąże.

Czyli nie ma u Cie-
bie chwil zwątpienia?

W: Nie i oby ni-
gdy ich nie było (śmiech).

Nie sposób wymienić wszyst-
kich Twoich sukcesów, ale są 
pewnie takie, które są dla Ciebie 
szczególnie ważne. Z którego osią-
gnięcia jesteś najbardziej dumna?

W: Z Mistrzostw Polski w Ło-
dzi, gdzie zajęłam trzecie miej-
sce, a to dlatego, że startowałam 

z zawodniczkami z rocznika 2002.

Kto wspiera Cię najbar-
dziej na Twojej ścieżce spor-
towej? Kto jest takim „do-
brym duchem” Twojej kariery?

W: Moja mamusia, bo za-
wsze mogę na nią liczyć, szyje 
mi stroje i dba o każdy szczegół.

W związku z zawodami odwie-
dziłaś wiele ciekawych miejsc. Któ-
re najbardziej zapadło Ci w pamięć?

W: Kraków i Lwów.
Na pewno wiążesz swo-

ją przyszłość z gimnastyką ar-
tystyczną. Co chciałabyś ro-
bić, kiedy będziesz już dorosła?

W: Trudne pytanie… 
Chyba jeszcze nie wiem.

Jakie są zatem Twoje plany na naj-
bliższą przyszłość? Do jakich zawo-
dów obecnie się przygotowujesz? 
Jak zamierzasz spędzić wakacje?

W: Obecnie przygotowuję się do 
Pucharu Prezesa Polskiego Związku 
Gimnastycznego, który odbędzie 

się w czerwcu w Poznaniu. Są to za-
wody organizowane dla zawodni-
czek z całej Polski tylko dla rocznika 
2003, będę zatem walczyła o puchar 
z moimi rówieśniczkami. Potem 
chciałabym wyjechać z rodzicami na 
wakacje, a od sierpnia będę przygo-
towywać się do Mistrzostw Polski, 
które odbędą się jesienią tego roku.

Skąd i kiedy narodziła się u Pań-
stwa myśl, że córka mogłaby tre-
nować gimnastykę artystyczną?

RODZICE: Przez czysty przy-
padek dowiedzieliśmy się o sekcji 
gimnastyki artystycznej w Bielsku-
Białej. Zaproponowaliśmy Wero-
nice, że pojedziemy zobaczyć, jak 
trenują gimnastyczki. Weronice 
bardzo się to spodobało i wyraziła 
chęć uczestnictwa w treningach.

Jak bardzo pasja córki zmieni-
ła Państwa życie? Domyślam się, 
że aby córka mogła rozwijać się 
sportowo, musieli Państwo prze-
organizować wiele spraw. Jak 
pogodzić codzienne obowiąz-
ki chociażby z wyjazdami córki? 

R: Pasja córki zmieniła życie ca-
łej naszej rodziny. Pogodzenie tego 
z codziennymi obowiązkami wyma-
ga od   nas wiele wysiłku i zaanga-
żowania. Jeżeli chodzi o wyjazdy na 
zawody, które czasami odbywają się 
co tydzień, w miarę możliwości sta-
ramy się w nich uczestniczyć. Czę-
sto natomiast Weronika jedzie na 
zawody bez nas, ale z Panią trener.

Uprawianie każdej dyscypliny 
sportowej wiąże się przede wszyst-
kim z ciężką pracą, samodyscypliną 
i wielką pokorą. Na pewno są Pań-
stwo dumna z córki. Jak Państwo my-
ślą - skąd u niej taka determinacja?

R: Weronika od małego dziec-
ka lubiła występować. U nas w 
domu żadna uroczystość rodzinna 



27 Strona 27

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

SportSport

nie mogła odbyć się bez jej wy-
stępu, chociażby recytacji wiersza 
czy zaśpiewania czegokolwiek. Aż 
kiedyś znalazła swoją pasję. We-
ronika jest zafascynowana gim-
nastyką artystyczna i kocha to, co 
robi. Mimo wielu godzin trenin-
gów i częstych wyjazdów i tak w 
wolnych chwilach ćwiczy jeszcze 

w domu, jak zwykła mówić: „Tak 
dla samej siebie”. To jest jej cały 
świat. Bez tej pasji i fascynacji trud-
no byłoby jej znieść ciężką pracę, 
którą wkłada w treningi. Weronika 
ma przede wszystkim bardzo do-
brych trenerów, co w połączeniu z 
jej talentem, ciężką pracą i zaanga-
żowaniem przynosi doskonałe efek-
ty w postaci licznych sukcesów w 
zawodach ogólnopolskich jak i mię-
dzynarodowych w kraju i za granicą.

Jesteśmy bardzo dumni z cór-
ki. Jej sukcesy oraz radość z upra-
wiania tak pięknej dyscypliny 
sportowej sprawiają, że widzimy 
sens naszego zaangażowania.

Dziękuję za wywiad.
Weronika trenuje w klubie Stowa-

rzyszenia Gimnastyki Artystycznej 
w Bielsku-Białej pod okiem trenerki 
Anny Duszy oraz choreografa Jerze-

go Waligóry. Zajęcia odbywają się w 
bielskiej Szkole Podstawowej nr 37.

ZSP w Górkach Wielkich

Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Sportowej
Brenna 2012

Między 15 a 17 czerwca w Hali 
Sportowej w Brennej po raz kolejny 
gościła impreza szczególnej wagi. 
Mowa o Mistrzostwach Polski w 
Akrobatyce, Skokach na Trampo-
linie i Ścieżce. W zawodach udział 
wzięli sportowcy z 29 klubów z ca-
łej Polski. Pokazali się członkowie 
polskiej reprezentacji w tych dys-
cyplinach, oraz finaliści ostatnich 
Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw 
Świata w Akrobatyce Sportowej. 
Wszystko wskazuje na to że spor-
towcy bardzo polubili Brenną, bo 
Polski Związek Akrobatyki Spor-
towej zapowiada kolejne imprezy, 
znów u nas. I dobrze, bo to nie tylko 
piękne, niezwykłe widowisko, ale 
też przeogromna promocja. Ostat-
niego dnia puchary wręczali przed-
stawiciele sędziów, zarządu PZAS, 
oraz organizatorów, czyli Prezes LKS 
Beskid Brenna, pan Andrzej Greń, 

kierownik Hali, pani Urszula Mary-
janek oraz Sekretarz Gminy Brenna, 
pan Krzysztof Majeran. Oczywiście, 

z pomocnikami, czyli dziećmi z ze-
społu „Mała Brenna”.

   OPKiS
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 Co roku Powiatowy Szkol-
ny Związek Sportowy w Cieszynie 
prowadzi rozgrywki sportowe szkół 
z Powiatu Cieszyńskiego w różnych 
dyscyplinach. Wygrywa ta szkoła, 
która zdobyła najwięcej punktów w 
poszczególnych dyscyplinach.  

 W tym roku po raz trzeci 
rywalizację szkół podstawowych 
wygrała Szkoła Podstawowa nr 
2 w Brennej Bukowej, na drugim 
miejscu uplasowała się Szkoła nr 
1 ze Skoczowa, na trzecim SP-2 
w Ustroniu.  W rywalizacji wzię-
ło udział 65 szkół podstawowych.

 Oto wyniki, które zadecy-
dowały o końcowym sukcesie:

1 miejsce – sztafetowe  biegi 
przełajowe

1 miejsce – piłka koszykowa 
dziecząt

1 miejsce - zawody lekkoatle-

tyczne (czwórbój LA.)
2 miejsce – piłka ręczna chłop-

ców
2 miejsce – biegi sztafetowe 

chłopców
2 miejsce – biegi narciarskie 

chłopców
3 miejsce – biegi narciarskie 

dziewcząt
3 miejsce – piłka nożna chłop-

ców
 W sumie SP-2 Bren-

na uzbierała 114 punktów, SP-1 
Skoczów 81, SP-2 Ustroń 80.

 Oto uczniowie, któ-
rzy przyczynili się do wygranej: 

Zuzanna Greń, Agnieszka Ho-
leksa, Marta Gawlas, Karolina Po-
śpiech, Weronika Gawlas, Domi-
nika Madzia, Daria Madzia, Maria 
Bąk, Marcelina Rakowska, Kata-
rzyna Holeksa, Agata Adamek, 

Aleksandra Holeksa, Maria Sorko-
wicz, Maria Gawlas, Weronika Greń

Chłopcy: Marek Heller, Kon-
rad Marek, Robert Kubok, An-
toni Gawlas, Kacper Cho-
roszko, Jan Piziurny, Mateusz 
Wieczorek, Michał Ferfecki, Krzysz-
tof Stebel, Szymon Hołomek, Łukasz 
Frączek, Jakub Heller, Dawid By-
stroń, Patryk Madzia, Łukasz Ferfecki

 Do zawodów spor-
towych przygotowywa-
li nauczyciel wychowania 
fizycznego Bożena Podżorska (szta-
fety, biegi narciarskie, czwórbój LA.)

Bogusław Żur (piłka koszy-
kowa, nożna, ręczna, biegi nar-
ciarskie, sztafety, czwórbój LA.)

  SP2

SP-2 Brenna trzeci raz najlepsza w rywalizacji 
sportowej w Powiecie Cieszyńskim

Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo
MISTRZOSTWA POLSKI MŁO-

DZIKÓW  W JUDO - KRAKÓW 2012 
W dniach 21-22.04.2012 r. w Kra-

kowie odbyły się Mistrzostwa Polski 
Młodzików w Judo. W tym presti-
żowym turnieju z sekcji sportowej 
„DĄB” Dębowiec wzięło udział  3 za-
wodników w tym dwójka utalento-
wanych Judoków z naszej Gminy, a 
mianowicie Patrycja Wantulok oraz 
Damian Kuczera. W klasyfikacji ge-
neralnej startująca  w wadze 57 kg 
Patrycja  zajęła wysokie IX miejsce, 
natomiast startujący w wadze 55 kg 
Damian miał mniej szczęścia. Mimo, 
że wygrał dwie walki na skutek  
kontrowersyjnej  decyzji sędziego 
przegrywając następną walkę nie 
zakwalifikował się do dalszej rundy. 
Nadmienić pragnę, że w tej sprawie 
wraz z dokumentacją filmową został 
wysłany protest do Polskiego Związ-
ku JUDO. To był ich wielki dzień, 
pierwszy występ na tak prestiżo-
wym i licznie obsadzonym turnieju.

OTWARTY PUCHAR POL-
SKI MŁODZIKÓW I MŁODZI-
CZEK W JUDO - ŁÓDŹ 2012

TURNIEJ GRAND PRIX  w 
JUDO - MYSŁOWICE 2012

To kolejne Turnieje i sukcesy  za-
wodników trenujący na co dzień 
w sekcjach, w Brennej. Ze zmien-
nym szczęściem Patrycja Wantulok 
oraz Damian Kuczera wystartowali 
w rozegranym w Łodzi, w dniach   
25.05 - 26.05.2012 r. w Otwartym  
Pucharze Polski Młodzików i Mło-
dziczek w Judo.  W tym silnie obsa-
dzonym Turnieju,   w którym  łącz-
nie  wzięło około 500 zawodników 
z Polski  i z zagranicy Patrycja za-
jęła wysokie IX miejsce, natomiast 
szczęście nie dopisało Damiano-
wi, który odpadł w eliminacjach. 

Rozegrany po raz 4-ty w dniu 
27.05.2012 r. Grand Prix Judo My-
słowic okazał się o wiele szczę-
śliwszy dla poniżej wymienio-
nej szóstki zawodników, gdyż 

trzykrotnie stawali na podium 
zdobywając: jeden złoty, dwa brą-
zowe medale oraz IV i V miejsca.   

 Krystian Fest
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Dokładnie na 14 dni przed za-
kończeniem roku szkolnego odbyła 
się XII edycja Powiatu bez Granic, 
imprezy skierowanej do uczniów 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
powiatu cieszyńskiego. Młodzież 
rywalizowała w kilku konkuren-
cjach sportowych. Zgromadzone 
przez nich punkty były wliczane 
do klasyfikacji generalnej i na tej 
podstawie wyłoniono zwycięską 
gminę tegorocznej edycji imprezy. 

Powiat bez Granic po raz XII
Najlepszy okazał się gospodarz XII 
edycji Powiatu bez Granic, Gmina 
Strumień. Naszym reprezentantom, 
czyli Gminie Brenna,  przypadło V 
miejsce. Warte odnotowania jest 
zwycięstwo naszej reprezentacji 
chłopców Szkół Podstawowych w 
mini piłce nożnej. Emocje w tej ry-
walizacji towarzyszyły do samego 
końca, ponieważ finałowy mecz 
rozstrzygnęły dopiero rzuty karne. 
Bezapelacyjne zwycięstwo odniosła 

także sztafeta biegaczy, która nie 
dała szans swoim rywalom. Ponad-
to młodzież szkół naszego regionu 
rywalizowała w trójboju siłowym, 
siatkówce plażowej, mini piłce noż-
nej chłopców Gimnazjów. Zmagania 
młodzieży zakończyła oprawa arty-
styczna oraz wręczenie pucharów i 
przemówienia zaproszonych gości.

  Krzysztof Gawlas
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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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