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Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Majówka za nami

Utalentowany młody biegacz

W tym numerze:

...będzie się działo...!
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Polska Biega 2014
str. 24

Niestety miesiąc maj nie oszczę-
dził gminy Brenna. Gwałtowne 
deszcze w środku miesiąca spowo-
dowały liczne podtopienia i utrud-
niły codzienne funkcjonowanie 
wielu mieszkańcom. Na szczęście 
walka z wielką wodą dzięki zaanga-
żowaniu strażaków, zakończyła się 
sukcesem. Pomimo niesprzyjającej 
pogody i chłodu zauważyłam, że 
również do Brennej zawitała moda 
na bieganie. Ta aktywna forma spę-
dzania wolnego czasu, promowa-
na w mediach przez znane osoby, 
z roku na rok zyskuje coraz więcej 
zwolenników. Idealną porą na bie-
ganie wydają się być wczesne po-
ranki i długie popołudnia. Warunki 
do joggingu w Brennej są dosko-
nałe. Polecam trasy wzdłuż rzeki 
Brennicy, a dla bardziej wytrwa-
łych wspinaczkę na breńskie szczy-
ty. Właśnie taka forma aktywnego 
wypoczynku  bardzo dobrze wpły-

Jak co roku, przy okazji waż-
nych świąt państwowych, szcze-
gólną pamięcią otaczamy miejsca 
poświęcone polskim bohaterom 

Od redakcji

Pamięć walczącym

wa na naszą kondycję i pomoże 
wyrzeźbić idealną sylwetkę na pla-
żę. Lato zbliża się wielkimi krokami 
i nawet się nie obejrzymy, a będzie 
się już kończył czerwiec i nadejdą 
długo oczekiwane wakacje. Ale 
za nim to nastąpi w czerwcu „bę-

dzie się działo”. Już dziś zapraszam 
wszystkich na plenerowe imprezy, 
a wśród nich: Regionalne Spotka-
nia z Tradycją, Festyn w Górkach 
Wielkich oraz Noc Świętojańską.      

  Sonia Gawlas

narodowym. Na terenie naszej 
gminy można za nie uznać po-
mniki upamiętniające mieszkań-
ców poległych w walce o wolność 

i polskość swej ziemi. 3 maja Wójt 
Gminy Brenna Pani Iwona Szarek 
złożyła na nich kwiaty oraz znicze.  

  Sonia Gawlas
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Strażak to bardzo ciężka i nie-
bezpieczna profesja. Trudy codzien-
nej pracy wynagradzane są ogrom-
nym zaufaniem społecznym wśród 
obywateli. Dla wszystkich straża-
ków ze Śląska Cieszyńskiego obec-
ny 2014 rok jest szczególny, gdyż 
właśnie w tym roku mija setna rocz-
nica powstania Krajowego Związku 
Polskich Straży Pożarnych na tym 
terenie. Z tej właśnie okazji 17 maja 
br. w Cieszynie miały miejsce Wo-
jewódzkie Obchody Dnia Strażaka. 

Obchody rozpoczęły się od na-
bożeństwa ekumenicznego w Ko-
ściele Jezusowym w Cieszynie. 
Główna część święta ze względu 
na niesprzyjające warunki atmos-
feryczne, przeniesiona została z 
cieszyńskiego rynku do hali wido-

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka
wiskowo-sportowej MOSiR. Najbar-
dziej zasłużeni strażacy odebrali 
odznaczenia i wyróżnienia. Po raz 
pierwszy przyznano także medale 
im. Klemensa Matusiaka, animatora 
polskiego ruchu pożarniczego na 
Śląsku Cieszyńskim. Uchwałą Prezy-
dium Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Cieszynie wyróżnie-
nie to przyznano jedenastu osobom 
szczególnie zasłużonym dla roz-
woju ochotniczego pożarnictwa 
na Śląsku Cieszyńskim. W gronie 
odznaczonych znalazł się również 
mieszkaniec gminy Brenna Druh 
Władysław Heller. Wśród zaproszo-
nych na to wydarzenie gości nie 
zabrakło: przedstawicieli jednostek 
państwowych i ochotniczych straży 
pożarnych województwa oraz po-

wiatu, parlamentarzystów i samo-
rządowców m.in. Jerzego Buzka, 
Jana Olbrychta, Mirosławy Nykiel, 
Aleksandry Trybuś, Jerzego Ziętka,  
Andrzeja Pilota, Jerzego Nogowcz-
ka oraz Mieczysława Szczurka. W 
Wojewódzkich Obchodach Dnia 
Strażaka brali również udział człon-
kowie z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy 
Brenna na czele z Druhną Wójt Iwo-
ną Szarek – Skarbnik Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Cie-
szynie, Druhem Józefem Ferfeckim 
- prezesem OSP Brenna Centrum, 
Druhem Bogdanem Gruszczykiem 
- prezesem OSP Brenna Leśnica 
oraz Druhem Ryszardem Główcza-
kiem - prezesem OSP Górki Wielkie.

  Sonia Gawlas
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W maju 2014 r. Gmina Brenna 
podpisała umowę z firmą DRO-
MOST Marek Kunz z siedzibą w 
Brennej, na remont nawierzchni 
drogi gminnej, tj. ul. Sportowa w 
Górkach Wielkich. Inwestycja reali-
zowana jest w oparciu o dokumen-
tację projektową, wykonaną przez 
Stanisława Zamarskiego Fir-
ma „Inspektor Nadzoru, Budo-

W kwietniu 2014 r. Gmina Bren-
na podpisała umowę z firmą DRO-
MOST Marek Kunz z siedzibą w Bren-
nej, na remonty cząstkowe dróg 
gminnych na terenie gminy Brenna. 

W ramach tego zadania przewi-
duje się:

1) wbudowanie 20,5 ton emul-
sji asfaltowej poprzez uszczelnie-
nie rakowin, porowatości, złusz-
czeń nawierzchni i wąskich spękań 
siatkowych oraz uzupełnienie 

Remont ul. Sportowej w Górkach Wielkich

Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Brenna

wa Dróg i Mostów, Stanisław 
Zamarski” z siedzibą w Brennej. 

W ramach zadania zabudo-
wany zostanie nowy asfaltobe-
ton na długość 294 m i szero-
kości od 6,2m do 6,5m, gdzie 
początek będzie w km 0+150 a ko-
niec w km 0+260 o szerokość 3,5m.

Wartość robót wg umowy wy-
nosi netto 119.917,70 zł, brutto 

płytkich ubytków nawierzchni bi-
tumicznych, emulsją i grysem;

2) wbudowanie 56 ton masy 
asfaltobetonowej poprzez uzu-
pełnienie średnich uszkodzeń na-
wierzchni bitumicznej masą mineral-
no-asfaltową, w pełnej technologii;

3) wbudowanie 80 ton masy as-
faltobetonowej poprzez uzupełnie-
nie średnich uszkodzeń nawierzchni  
bitumicznej masą mineralno-as-
faltową, w niepełnej technologii;

147.498,77 zł. Inwestycja dofinanso-
wana jest w 80% z Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji w ramach usu-
wania skutków klęsk żywiołowych.

Umowny termin zakończenia 
robót to 30.06.2014 r.

  UG Brenna

4) ułożenie 400 m²  nawierzch-
ni bitumicznej asfaltobetonowej.

W roku bieżącym prace re-
montowe zostaną rozpoczę-
te od Brennej Węgierski i Bren-
nej Leśnicy w kierunku Górek.

Wartość robót wg umowy wyno-
si brutto 175.773,15 zł. Umowny ter-
min zakończenia robót  30.06.2014 r.

  UG Brenna

KOMUNIKAT
Przypominamy, że kanalizacja sanitarna służy wyłącznie 

do odprowadzania ścieków sanitarnych!

W związku z powyższym obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania 
do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i drenażowych.

Podkreślić należy, iż powyższe działania w przypadku obfitych opadów deszczu 
mogą powodować nieprawidłowości w działaniu kanalizacji na terenach podtopionych, 

w szczególności wybijanie ścieków komunalnych  ze studzienek kanalizacyjnych, 
doprowadzających ścieki do oczyszczalni.

Za złamanie wyżej wymienionego zakazu zgodnie z art. 28 pkt 4a ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, grozi kara ograniczenia wolności lub kara grzywny do 10 000 zł.

           UG Brenna
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Informujemy mieszkańców, że 
zgodnie z zapisami regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w 
Gminie Brenna odbieranie odpa-
dów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości jest prowadzone na 
podstawie ustalonego harmonogra-
mu z następującą częstotliwością:
1) odpady zmieszane zgromadzone 
w workach – dwa razy w miesiącu w 
okresie od 1 maja do 31 paździer-

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Brennej zgodnie z art. 
8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 
r. (Dz. U, poz. 567) informuje, iż z 
dniem 15.05.2014 r. weszła w życie 
ww. ustawa, która określa warunki 
nabywania oraz zasady ustalania 
i wypłacania zasiłków dla opieku-
nów osobom, które utraciły prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego  z 
dniem 1 lipca 2013 r. w związku z 
wygaśnięciem z mocy prawa decy-
zji przyznającej prawo do świadcze-
nia. Zasiłek dla opiekuna przysługu-
je w wysokości 520 zł miesięcznie. 

Odbiór odpadów komunalnych 
– terminy odbioru popiołu

Informacja o możiwości złożenia wniosku
o przyznanie zasiłku dla opiekuna 

oraz warunkach nabycia do niego praw

nika i raz w miesiącu w pozostałym 
okresie;
2) odpady segregowane zgroma-
dzone w workach – raz w miesiącu;
3) odpady wielkogabarytowe - wy-
stawione przez mieszkańców nieru-
chomości; w określony dzień – je-
den raz w roku;
4) popiół zgromadzony w workach 
– raz w miesiącu. 

W tym miejscu zaznaczamy, że 

Postępowanie  w sprawie ustalenia 
prawa do zasiłku dla opiekuna, or-
gan ustalający prawo do świadczeń 
pielęgnacyjnych wszczyna na wnio-
sek osoby ubiegającej się o zasiłek 
dla opiekuna. Wniosek może być 
złożony nie później niż w terminie 
4 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. Podczas ustalania prawa do 
zasiłku, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej będzie przeprowadzał 
wywiad środowiskowy, który bę-
dzie następnie aktualizowany co 
6 miesięcy. Prawo do zasiłku dla 
opiekuna ustala się na czas nieokre-

popiół będzie odbierany w ter-
minie wywozu odpadów segre-
gowanych, tj. w pierwszym ter-
minie odbioru w danym miesiącu 
(zgodnie z harmonogramem). 
Ponadto informujemy, że nie nale-
ży gromadzić w jednym pojemni-
ku (worku) odpadów komunalnych 
zmieszanych razem z popiołem, po-
nieważ tak zebranych odpadów nie 
da się już posegregować na instala-
cji. W takim wypadku firma wywo-
zowa może odmówić odbioru od-
padów komunalnych zmieszanych 
z popiołem. 

Jednocześnie informujemy miesz-
kańców, że worki na popiół będą do-
stępne do odbioru w Zakładzie Bu-
dżetowym Gospodarki Komunalnej 
w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34.

  UG Brenna

ślony, chyba że orzeczenie o nie-
pełnosprawności lub orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności zosta-
ło wydane na czas określony. Wtedy 
jest ono wydawane na czas obowią-
zywania orzeczenia. Więcej infor-
macji na ten temat można uzyskać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Brennej 43-438 Brenna, 
ul. Leśnica 8 lub pod numerem te-
lefonu 33 855 12 61 wew. 106, 107.

  S. Urbaś
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Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich, stosownie do wymogów 
art. 9 ustawy o zbiórkach publicznych, informuje, że na podstawie pozwolenia Wójta Gminy 
Brenna z dnia 19.04.2014 r. sygn. Ow. 5311.2.2014 w trybie przewidzianym w ustawie 
z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów 
przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami, Ochotnicza
Straż Pożarna w Górkach Wielkich przeprowadziła w dniach 26 i 27 kwietnia bieżącego 
roku zbiórkę publiczną w celu zebrania środków finansowych na cele kulturalno-społeczne 
naszej statutowej działalności, tj. refinansowanie kosztów przeprowadzonego remontu sali 
bankietowej oraz kuchni i jej zaplecza w strażnicy OSP w Górkach Małych przy ul. Breńskiej 
nr 11.

W wyniku zbiórki zebrano łącznie 6 772,70 zł.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zbiórki i wszystkim darczyńcom,  

      za okazane nam zaufanie i złożenie datków.
Zapewniamy, że wszystkie zebrane środki przeznaczone zostaną na założony cel.

      Z wyrazami wdzięczności
    i strażackim pozdrowieniem
                    
    Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
     w Górkach Wielkich

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

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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Mija kolejny miesiąc, w którym 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Brennej realizuje projekt 
systemowy, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego pn. „Możesz więcej” – Prio-
rytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej. W roku bieżącym 
do udziału w projekcie systemowym 
pn. „Możesz więcej” zaprosiliśmy 15 
kobiet i 14 mężczyzn, którzy spełni-
li kryteria obowiązujące w poprzed-
nich projektach, czyli są miesz-
kańcami gminy Brenna, posiadają 
status osoby bezrobotnej lub nie-
aktywnej zawodowo oraz korzysta-
ją ze świadczeń pomocy społecznej. 

Tegoroczny projekt przewi-
duje objęcie zindywidualizowa-
nym wsparciem osób w wieku 15 
– 30 lat, jednocześnie udział tej 
grupy w strukturze uczestników 
projektu jest co najmniej na po-
ziomie odpowiadającym udziało-
wi tej grupy wiekowej wśród pe-
tentów GOPS w Brennej ogółem. 

Uczestnicy projektu od marca 
uczestniczą w szkoleniach mięk-
kich, które w bieżącym roku  pro-
wadzone są przez firmę ILLUSTRO 
Szkolenia Doradztwo Grzegorz 
Rippel z siedzibą w Opolu. Cykl 
szkoleń obejmuje trzy bloki tema-
tyczne z następującego  zakresu: 
1. Ja – źródło siły i możliwości z ele-
mentami autoprezentacji.
2. Trening integracyjny z elementa-
mi komunikacji.
3. Trening asertywności i radzenia 
sobie ze stresem.

W miesiącach czerwiec-paź-
dziernik prowadzone będą  szkole-
nia zawodowe, w ramach których 
uczestnicy projektu  nabędą kwali-
fikacje w zawodzie przedstawiciel 
handlowy z obsługą kasy fiskalnej 
oraz prawo jazdy kat. B. Uczestnicy 
projektu mają zapewniony cate-

Szansa na lepsze jutro - 
projekt systemowy pn. „Możesz więcej”

ring, wsparcie finansowe, badania 
lekarskie oraz materiały szkolenio-
we. Ostatni etap realizacji tegorocz-
nego projektu obejmować będzie 
warsztaty aktywizacji zawodowej,  
które odbędą się w październiku. 

Szczegółowych informacji doty-
czących realizacji projektu udziela-

ją pracownicy socjalni w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Brennej, ul. Leśnica 8 po-
kój 10, numer telefonu 33 855 12 61 
wew. 110 - 114. 

 Koordynator projektu
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24 kwietnia Agencja Rozwo-
ju Regionalnego S.A. – koordyna-
tor projektu Beskidy na widelcu 
– zorganizowała w Sali OSP Górki 
Wielkie „Festiwal Kuchni Pograni-
cza” – wydarzenie wieńczące pro-
jekt realizowany od lipca 2013 do 
maja 2014. Projekt był współfinan-
sowany przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzecz-
pospolita Polska-Republika Słowac-
ka 2007-2013 oraz budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Be-
skidy, a jego głównym celem była 
wymiana doświadczeń społeczno-
ści lokalnej z Čadcy i Bielska-Bia-
łej na temat kuchni regionalnej.

Uczestnikami Festiwalu byli 
przedstawiciele grup roboczych 
Polski i Słowacji oraz instytucji pro-
wadzących projekt (Miasto Cadca, 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Bielsku-Białej), współpracujący w 
ramach projektu, którzy to przygo-
towali i zaprezentowali regionalne 
potrawy zidentyfikowane w ramach 
projektu zaproszonym gościom. 
Na spotkanie zaproszono również 
laureatów konkursu „Piórem i pa-
telnią” na najlepsze opowiadania 
na temat dziedzictwa kulinarne-
go regionu. Nie zabrakło również 
przedstawicieli władz samorządo-
wych oraz osoby reprezentujące 
branżę gastronomiczną w regionie.

Główną część Festiwalu po-
święcono na degustację potraw 
charakterystycznych dla obu regio-
nów. Panie z KGW w Brennej przy-
gotowały pyszny krupnik, pierogi 
oraz pączki. Spotkanie stało się 
również okazją do zaprezentowa-
nia poszczególnych działań zreali-
zowanych w ramach projektu: od 
wyboru lokalnych grup roboczych, 
przez stworzenie listy potraw re-
gionalnych wraz z przepisami, pro-
ces wskazywania przez społeczność 
lokalną punktów gastronomicz-
nych (z terenu objętego projektem 
tj. okolic miasta Cadca po stronie 
słowackiej, powiatów bielskiego, 

Zakończenie projektu „Beskidy na widelcu”
cieszyńskiego i żywieckiego po 
stronie polskiej), które to stały się 
bazą dla stworzenia aplikacji na 

smartphony, przez podsumowanie 
zrealizowanych warsztatów, aż do 
stworzenia aplikacji mobilnej, pre-
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W dniu 30.04.2014 r. w Gimna-
zjum im. Jana III Sobieskiego w Bren-
nej odbyło się spotkanie z uczniami I 
klasy poświęcone idei wolontariatu 
na terenie gminy Brenna. Spotkanie 
poprowadziła Pani Aneta Stacho-
wiak-Zając z Centrum Wolontariatu 
przy Centrum Profilaktyki i Terapii 
„Kontakt” działających w ramach 
Stowarzyszenia Pomocy Wzajem-
nej „Być Razem” w Cieszynie. Całość 
spotkania uświetnił występ zespo-
łu „Rach-Ciach” z WTZ Drogomyśl.

Dziękujemy im za bezintere-
sowną pomoc i życzliwość, które w 
szczególny sposób przyczyniły się 
do realizacji naszych planów i zamie-
rzeń związanych z wolontariatem.

Korzystając z okazji, pragniemy 
wyrazić naszą otwartość wzglę-
dem podejmowania dalszych 
inicjatyw oraz zainteresowanie  
w rozwijaniu dalszej współpracy.

Życzymy pełni satysfakcji  
z podejmowanych przedsięwzięć, 
sukcesów i spełnienia marzeń.

  Iwona Rucka

Młodzi wolontariusze  
w Gimnazjum w Brennej

zentującej wybrane punkty gastro-
nomiczne mające w swojej ofercie 
potrawy regionalne. Z aplikacji 
można korzystać bezpłatnie od 1 
kwietnia, a link do pobrania apli-
kacji dostępny jest na koncie pro-
jektu na Facebooku https://www.
facebook.com/BeskidyNaWidelcu 
oraz w marketach internetowych 
Windows Phone, na www.appszo-
om.com czy www.play.google.com.
Spotkanie ubogacił równierz 
występ Dziecięcego Zespo-
łu Regionalnego „Mała Brenna”.

Festiwal był dodatkowo po-
łączony z konferencją prasową, 
w której udział wzięli przedsta-
wiciele lokalnej prasy i telewizji.

  Joanna Trela
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Po raz kolejny Gmina Brenna 
wraz z pozostałymi miejscowo-
ściami Beskidzkiej 5 prezentowały 
się w Opolu na 14 Międzynarodo-
wych Targach Turystyki  „W Stronę 
Słońca”.  Trzydniowa impreza od-
bywająca się w dniach 16-18 maja 
przyciągnęła masę uczestników. 
Atrakcyjne materiały promocyjne z 
ofertami aktywnego wypoczynku 
w Gminie Brenna cieszyły się spo-
rym zainteresowaniem. Promocja 
Beskidzkiej 5 została dostrzeżona 
zarówno przez odwiedzających, jak 
i organizatorów. Beskidzka 5 otrzy-
mała jedną z trzech głównych na-
gród przyznaną  za najlepszą pro-
mocję na 14 Międzynarodowych 
Targach Turystyki „W Stronę Słońca”.  

Na opolskim rynku pojawili się 
zarówno wystawcy krajowi jak i 
zagraniczni. Swoje stoisko miała 
m.in. Ambasada Indonezji i Repu-
blika Dominikany. Oprócz bogatych 
ofert turystycznych na odwiedza-
jących czekało wiele dodatkowych 
atrakcji. W sobotę na scenie wystą-
piły zespoły regionalne, a w nie-
dzielę opolskie zespoły taneczne. 
Targi turystyczne to także okazja 
do zapoznania się z kulturą, sztu-
ką ludową oraz skosztowania re-
gionalnych wyrobów kulinarnych.

 Informacja Turystyczna

Gmina Brenna promowała się w Opolu 
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Majówka 2014
Pod znakiem licznych kon-

certów, świetnej zabawy i jak co 
roku kaprysów pogody upłynęła 
długa, bo aż czterodniowa ma-
jówka. Wachlarz propozycji mu-

zycznych był na tyle szeroki, że 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Najpiękniejsza pogoda zawitała 
do Brennej podczas pierwszego, gó-
ralskiego dnia majówki. Na scenie 

amfiteatru zagrały kapele: Brynioki 
z Brennej oraz Jetelinka i Sarpacka 
z Istebnej. Wśród zgromadzonej pu-
bliczności znalazły się osoby, któ-
rym góralska muzyka bardzo przy-
padła do gustu i zamienili amfiteatr 
w salę taneczną. Prowadzącym kurs 
tańca i jednocześnie niezawodnym 
konferansjerem był Szymon Pilch. 
Podczas imprezy wystąpił również 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała 
Brenna”, który w ostatnim czasie 
zdobywa liczne nagrody, wyróżnie-
nia oraz coraz większą rzeszę sym-
patyków. W piątkowe popołudnie, 
do późnych godzin wieczornych, 
czas w Parku Turystki umilił zespół 
„Fama”. Mimo niesprzyjającej aury, 
również w sobotę wszyscy goście, 
którzy przybyli do Brennej na śląską 
majówkę, mogli rozgrzać się przy 
gorących rytmach jakie zaprezen-
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Z okazji Dnia Dziecka do Parku 
Turystyki w Brennej Centrum zawi-
tają piraci z mnóstwem ciekawych 
zabaw i konkursów. Piracka przygo-
da rozpocznie się od godziny 10.00. 
Pasowanie na pirata, dmuchany sta-
tek kołyszący, gry i zabawy rucho-

Piracka podróż przez Świat 
 Dzień Dziecka w Parku Turystyki 

we, pirackie malowanie twarzy, ta-
tuaże i wiele innych niespodzianek 
czeka na najmłodszych w tym wy-
jątkowym dniu. W programie także 
koncert dzieci i młodzieży uczestni-
czących w zajęciach odbywających 
się w ramach „Bazy Talentów”. Naj-

młodszym w niesamowitej zabawie 
towarzyszyć będzie maskotka gmi-
ny Brenna – Utopiec. Impreza z oka-
zji Dnia Dziecka realizowana jest w 
ramach projektu „Lato z Utopcem 
– przygoda z zabawą i nauką, ak-
tywny wypoczynek w Gminie Bren-
na” współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 Informacja Turystyczna

Miłośników górskich wypraw za-
praszamy do udziału w bezpłatnych 
wycieczkach z przewodnikiem, któ-
re pozwolą odkryć niezwykłe miej-
sca w gminie Brenna. Już 21czerw-
ca wyruszamy z Brennej Centrum 
na Grabową i Kotarz. Trasa począt-
kowo wiedzie Bajkowym Szlakiem 
Utopca na Grabową. Z tego miejsca 
będziemy podążać na szczyt Kota-
rza, a następnie wędrować urokliwą 
doliną Hołcyny do centrum Bren-
nej. W czasie wyprawy napotkamy 
wiele polan z których rozpościerają 

Wycieczki górskie z przewodnikiem
się piękne panoramy na okoliczne 
szczyty. Na kolejnej wycieczce, któ-
ra odbędzie się 5 lipca przewodnik 
poprowadzi turystów z Brennej Bu-
kowej przez Przełęcz Karkoszczonkę 
do Szczyrku. 19 lipca na wszystkich 
chętnych czeka wędrówka Szlakiem 
Myśliwskim połączona ze zwiedza-
niem Dworku Myśliwskiego. Po 
przejściu Szlaku Myśliwskiego za 
znakami czerwonego szlaku tury-
stycznego wyruszymy na Błatnią. 
Wycieczka Szlakiem Wspomnień, 
odbędzie się 23 sierpnia. Główną 

atrakcją tego szlaku jest niezwykła 
rzeźba – Krzyż Zakochanych upa-
miętniający niespełnioną miłość.  

Wycieczki górskie realizowa-
ne są w ramach projektu „Lato z 
Utopcem – przygoda z zabawą i 
nauką, aktywny wypoczynek w 
Gminie Brenna” współfinansowa-
ne ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.  O udziale w wy-
cieczkach będzie decydować ko-
lejność zgłoszeń przyjmowanych 
osobiście lub telefonicznie w In-
formacji Turystycznej Gminy Bren-
na (tel. kontaktowy: 33 8586 971). 

 Informacja Turystyczna

tował zespół „Karpowicz Familly”. 
Zabrzmiały ich największe przeboje 
m.in: „Gdy mamy siebie”, „Znów ra-
zem Ty i Ja”, „Sen o dziewczynie” i „W 
maju cudnie pachnie bez”. Swoim 
programem nasyconym doskona-
łym humorem, parodią i pastiszem, 
uśmiech na twarzach wywołał  rów-
nież Kabaret „U Jędrusia”. Świetny 
występ zaliczył także bardzo dobrze 

wszystkim znany zespół „Mirosław 
Szołtysek i Wesołe Trio”. Sportowa 
niedziela ucieszyła zapewne naj-
młodszych, którzy w tym dniu mo-
gli wziąć udział w mini-olimpiadzie. 
Czekały na nich liczne konkuren-
cje sprawnościowe oraz wyścigi. 
Każdy z balonu mógł wyczarować 
wybrane przez siebie zwierzę lub 
puścić ogromną bańkę mydlaną. 

Można było również poskakać na 
dmuchańcach lub spróbować trafić 
gola do gigantycznej bramki celno-
ściowej. Równie wielką frajdę spra-
wiło najmłodszym pomalowanie 
buźki i włosów w bajeczne wzory.

  Sonia Gawlas
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Wyśpiewały zwycięstwo!
Jeszcze nie zdążyliśmy nacieszyć 

się z wygranej Dziecięcego Zespo-
łu Regionalnego „Mała Brenna” na 
Powiatowym Przeglądzie Dziecię-
cych i Młodzieżowych Zespołów 
Artystycznych Cieszyn 2014, a już 
mamy kolejne powody do dumy. 28 
kwietnia 2014 roku, w Cieszyńskim 
Ośrodku Kultury „Dom Narodowy”, 
odbyły się przesłuchania rejonowe 
w ramach XXI Regionalnego Prze-
glądu Pieśni im. profesora Adolfa 
Dygacza „Śląskie Śpiewanie 2014”. 
Wzięło w nich udział 17 podmio-
tów wykonawczych: solistów, 
zespołów wokalnych, zespołów 
wokalno-instrumentalnych oraz ze-
społów pieśni i tańca. Jury w skła-
dzie: Karolina Banach, Agnieszka 
Pawlitko, Bogusław Haręża i Arka-
diusz Sztwiertnia po przesłuchaniu 

wszystkich występów przyznało na-
grody w poszczególnych kategoriach. 

Miło nam poinformować, że 
Dziewczęca Grupa Śpiewacza z 
zespołu „Mała Brenna” w składzie: 
Julia Nowak, Paulina Podżorska, 
Magdalena Podżorska, Michalina 
Żyłka, Amelia Zdziebczok, Klaudia 
Holeksa oraz Nadia Bryłka zajęły 
I miejsce w kategorii wykonaw-
czej zespoły wokalne (kategoria 
wiekowa przedszkola, szkoła pod-
stawowa klasy I-III). Tym samym 
dziewczynki zakwalifikowały się 
do finału XXI Regionalnego Prze-
glądu „Śląskie Śpiewanie” im. prof. 
Adolfa Dygacza, odbywającego 
się w Koszęcinie podczas „Świę-
ta Śląska”, w ramach Europejskie-
go Konkursu „Rozśpiewany Śląsk”. 
Serdecznie gratulujemy zarów-

no zwyciężczyniom jak i Ani Mu-
sioł, która przygotowywała grupę! 

Pani Ania w środę 23 kwietnia w 
sali sesyjnej Urzędu Gminy Brenna, 
podczas Walnego Zebrania Stowa-
rzyszenia Samorządowego Ziemi 
Cieszyńskiej, odebrała również 
nagrodę za zdobycie przez zespół 
„Mała Brenna” Wyróżnienia I stop-
nia podczas Powiatowego Przeglą-
du Dziecięcych i Młodzieżowych 
Zespołów Artystycznych 2014.

  Sonia Gawlas
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Feniks wyróżniony
Jak co roku scena Cieszyńskiego 

Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” 
zapełniła się młodymi, zdolnymi 
tancerzami. Wszystko za sprawą 
Międzynarodowego Konkursu Tań-
ca Dance Cieszyn 2014, który odbył 
się 16 maja. Turniej przeznaczony 
był dla amatorów: zespołów i soli-
stów, a swoim zasięgiem obejmo-
wał powiat cieszyński oraz region 
Těšínské Slezsko. Celem konkursu 

jest przede wszystkim populary-
zacja różnych form tańca, integra-
cja środowisk tworzących ama-
torski ruch artystyczny, wymiana 
doświadczeń oraz kształtowanie i 
rozwój zainteresowań młodzieży. 
Komisja oceniając występy bra-
ła pod uwagę: zgodność muzyki z 
przekazem tanecznym, technikę 
taneczną, opracowanie choreogra-
ficzne, dobór podkładu muzyczne-

go oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Na konkursie, tak jak i rok temu, 

gminę Brenną reprezentowały ze-
społy taneczne prowadzone przez 
Annę Jakubowską, działające przy 
Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy w ramach „Bazy Talentów”. 8 
osobowy zespół Feniks zaprezento-
wał choreografię do tańca współ-
czesnego p.t. „Gdy zatrzęsło się nie-
bo”. Grupa Rytmix, w której składzie 
pojawiło się 10 uczennic, przedsta-
wiła układ tańca nowoczesnego do 
piosenki „Treausure” Bruno Mars’a. 
Swoje autorskie choreografie za-
tańczyły również solistki: Kasja-
na Brodacz oraz Izabela Olechno.

Po obejrzeniu 28 prezentacji 
jury w składzie: Dorota Herok, Anna 
Wiśniowska, Martina   Štefková oraz 
Veronika Holišová wyłoniło zwy-
cięzców w poszczególnych katego-
riach. Miło nam poinformować, że 
zespół Feniks otrzymał Wyróżnie-
nie w kategorii: taniec nowocze-
sny – zespoły (kategoria wiekowa 
do 12 lat). Serdecznie gratulujemy!

  Sonia Gawlas

O tym, że w każdym z nas drze-
mie jakiś talent z pewnością wiedzą 
uczniowie Zespołu Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich. Właśnie 
tam 15 maja odbyła się „Szkolna 
Liga Talentów” czyli wydarzenie 
kończące projekt edukacyjny, nad 
którym czuwał pod Pan Marcin Jana-
sik. Spotkanie było świetną okazją 
do zaprezentowania koleżankom 
i kolegom ze szkolnego korytarza 
swoich wyjątkowych i niepowta-
rzalnych umiejętności. Jako pierwsi 
swoje zdolności zademonstrowała 
grupa perkusyjna Pana Andrzeja 
Żydka, która doskonali swój talent 
na zajęciach organizowanych w ra-
mach „Bazy Talentów”. Następnie 
wychowankowie szkoły zaprezen-
towali talenty: wokalne, muzyczne, 
taneczne, plastyczne, fotograficz-
ne, projektanckie oraz teatralne. 

Uczniowie mają talent!
Wszystkie występy nagrodzone 
zostały gromkimi brawami i warto 
podkreślić, że nie każdy ma odwa-
gę stanąć przed tak dużą publicz-
nością i zaprezentować to, co po-
trafi się najlepiej. Jednym słowem, 

uczniowie udowodnili, że mają ta-
lent  i naprawdę warto go szlifować.

 
 Sonia Gawlas
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Wysprzątali Brenną
Już po raz trzeci w naszej gmi-

nie, a w powiecie po raz 25, w ra-
mach „Dnia Ziemi” odbyła się akcja 
„Wiosennego sprzątania terenów 
zielonych”. Organizowana jest ona 
wspólnie przez Komisję Ochrony 
Przyrody, Krajoznawstwa i Tury-
styki Pieszej, PPTK „Beskid Śląski” 
w Cieszynie oraz Nadleśnictwo 
Ustroń. Wzięli w niej udział gim-
nazjaliści z Brennej i Górek Wiel-
kich, a towarzyszyli im przedsta-
wiciele Komisji oraz Nadleśnictwa.

 Uczniowie klas 2A i 2C z Gim-
nazjum w Brennej pod opieką Pani 
Beaty Zielonki oraz Pana Witol-
da Grenia udali się zielonym szla-
kiem w kierunku Błotnego. Grupa 
uczniów z klasy 3B z Górek wraz z 
Panią Elżbietą Śniegoń wysprzątała 
teren nad rzeką Brennicą od Górek 
Centrum aż po Sojkę. Łącznie oba 
zespoły zebrały ponad trzydzieści 
120 litrowych worków śmieci.  Po 
zakończonej akcji wszyscy udali 
się na ciepły posiłek do chaty gril-
lowej Koliba. Tam przeprowadzony 
został konkurs przyrodniczo-krajo-
znawczy podczas którego uczest-

nicy musieli wykazać się znajomo-
ścią pomników przyrody, zwierząt 
oraz grzybów rosnących w naszych 
lasach.  Jury w składzie: Jan Ma-
chała – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Przyrody PTTK Odział w 
Cieszynie,  Jacek Tyczkowski – Pre-
zes Zarządu Oddziału PTTK,  Piotr 
Stebel, Wiktor Naturski oraz Be-
ata Tyrna wyłoniła zwycięzców:  
I miejsce – Michał Piwowarczyk, 
Gimnazjum w Górkach Wielkich,
II miejsce – Krzysztof Stebel, Gim-

nazjum w Brennej, 
III miejsce – Michał Gluck, Gim-
nazjum w Górkach Wielkich,
IV miejsce – Kamil Sikora, Gimna-
zjum w Brennej,

Wszyscy uczniowie otrzyma-
li odznaki, nauczycielom poda-
rowano pamiątkowe dyplomy, a 
uczestnikom konkursu książecz-
ki odznak - Turysta Przyrodnik.  

  Sonia Gawlas

Z okazji obchodzonego 22 
kwietnia  Światowego Dnia Ziemi, 
dzieci z oddziału przedszkolnego 
w Brennej Leśnicy spotkały się z 

Dzień Ziemi w przedszkolu
panem leśniczym Kazimierzem Ka-
wikiem. Chcąc przyczynić się do 
poprawy naszej planety, wspólnie 
z panem leśniczym posadziły w 

pobliżu szkoły  modrzewie, lipy, a 
także  dwa dęby, które same wyho-
dowały w doniczce. Podczas spo-
tkania dzieci zadawały panu leśni-
czemu wiele pytań, na które gość 
cierpliwie i wyczerpująco odpowia-
dał. Opowiedział nam także o swo-
jej pracy, o lesie i mieszkających 
w nim zwierzętach. Podkreślił, że 
człowiek jest gościem w lesie i musi 
szanować zwyczaje gospodarzy, 
czyli zwierząt w nim mieszkających. 

Serdecznie dziękujemy panu le-
śniczemu za spotkanie, które było 
dla nas ciekawą lekcją przyrody i 
z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne. Na zakończenie tak cieka-
wie rozpoczętego dnia w przed-
szkolu wspólnie pozbieraliśmy 
śmieci wokół szkoły i nad rzeką.

  Grażyna Piela
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Dnia 27.04.2014 r. w Przedszkolu 
Publicznym nr 1 w Górkach Małych 
odbyło się spotkanie z artystą - pla-
stykiem panem Tomaszem Klonem, 
któremu towarzyszyła córka Klara, 
absolwentka naszego przedszkola. 

Niecodzienne spotkanie ze 
sztuką rozpoczęło się jednak od 
aktywnego uczestnictwa naszych 
gości w ogólnopolskiej akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom” i zaprezen-
towania przedszkolakom wiersza 
D. Wawiłow pt.: „Daktyle” oraz wy-
branego fragmentu opowiadania 
D. Inkiow pt.: „Sto pociech z Kla-
rą” , które wniosły sporą dawkę 
humoru i rozbawiły całą grupę.

Następnie pan Tomek przeszedł 
do części teoretycznej, a mianowi-
cie opowiadał przedszkolakom o 

Spotkanie z artystą plastykiem w przedszkolu
warsztacie twórczym oraz pracy ar-
tystycznej. Dzieci dowiedziały się do 
czego służy sztaluga, poznały rodza-
je pędzli (okrągłe, szczeciniak) i farb 
(akrylowe, temperowe, olejne) oraz 
nazwę techniki zabezpieczania ob-
razu przed zniszczeniem (werniks). 

Największą atrakcję dla dzieci 
stanowiły jednak działania podjęte 
przez artystę i uczestników spotka-
nia, które polegały na stworzeniu w 
grupach portretów całościowych, 
używając różnych technik plastycz-
nych (kolaż, malowanie farbami, 
wyklejanie). Dzieci bawiły się do-
brze  ozdabiając kontury swoich 
kolegów. Zadania te były doskonałą 
okazją do rozwijania kreatywności 
oraz doskonalenia umiejętności 
pracy zespołowej, czego efektem 

były interesujące i twórcze prace.
Na zakończenie spotkania dzie-

ci w ramach podziękowań zapro-
siły gości do udziału w krótkiej 
zabawie ruchowej „Małpka Silo-
mena”, wręczyły dyplom i pozo-
wały do pamiątkowego zdjęcia  
z dumą prezentując swoje dzieła.  

Panu Tomaszowi serdecznie 
dziękujemy za przybycie i zaanga-
żowanie się w życie naszej placówki 
oraz słodki poczęstunek dla dzieci. 
Spotkanie z artystą stało się źródłem 
do poszerzenia twórczych horyzon-
tów naszych milusińskich i mamy 
nadzieję zaowocuje w przyszłości.

     
 Aleksandra Strach
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Żyjemy w czasach, w których to 
gwałtownie  widać jak nasze spo-
łeczeństwo się starzeje. Ujawniają 
się wówczas niekorzystne zmiany 
fizjologiczne w organizmie związa-
ne z nieuchronnym procesem sta-
rzenia się człowieka w wymiarze 
społecznym. Zmiany  te  przyczy-
niają się rozwoju chorób typowych 
dla wieku starczego takich jak np. 
choroba Alzhaimera. Choroba ta 
związana jest z zmianami zwyrod-
nieniowymi mózgu, które nie od-
wracalnie go uszkadzają. Choroba 
ta jest ogromnym, bardzo trudnym 
problemem i wyzwaniem z którym 

Choroba Alzhaimera - wskazówki dotyczące 
opieki nad osobą z demencją

musi uporać się  chory senior  oraz  
najczęściej jego rodzina. Choroba 
Alzhaimera która często przekra-
cza wytrzymałość psycho –fizycz-
ną chorego jak i jego najbliższych, 
należy do  zespołów otępiennych.   
W terminologii  specjalistycznej  
otępienie  (demencja)  definiowa-
ne jest jako zespól objawów spo-
wodowanych przewlekłą i postę-
pującą choroba mózgu, w której 
dochodzi  do upośledzenia funkcji 
poznawczych takich jak: pamięć, 
myślenie orientacja, rozumienie, 
liczenie, zdolność uczenia się i mó-
wienia, upośledzeniu ulega także  

kontrola nad emocjami i zachowa-
niem. Otępienie to prowadzi do 
stopniowego upośledzenia samo-
dzielnego funkcjonowania w życiu 
codziennym. W jego następstwie 
dochodzi do stopniowego wyłą-
czania się chorego z aktywności 
społecznej i coraz większej jego 
zależności od  pomocy i opieki in-
nych osób. Częstość tego schorze-
nia wzrasta wyraźnie  z  wiekiem. 
Przeciętny czas trwania  tej choroby 
średnio wynosi około 8-14 lat, jed-
nak w praktyce rozpoznanie choro-
by Alzhaimera następuje dopiero 
w okresie wyraźnego jej zaawan-

Narkotyki stały się dostępne w 
wielu miejscach: w szkole, na ulicy, 
dyskotekach, spotkaniach, impre-
zach domowych, Internecie, itd. 
W rzeczywistości kontakt z narko-
tykami stanowi realne niebezpie-
czeństwo i może przydarzyć się 
każdemu dziecku, także Twojemu. 
Bardzo wielu rodziców żyje w bło-
giej nieświadomości, niewiedzy 
lub w ciągłym strachu przed tym, 
że ich dziecko któregoś dnia się-

Co warto wiedzieć i co można robić,  
aby chronić  dziecko przed narkotykami

gnie po jeden z nich, uzależni się i 
zostanie narkomanem. Czy tak się 
stanie i Twoje dziecko sięgnie po 
te środki zależy również od Cie-
bie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej 
na ten temat, swoją wiedzą posłu-
ży Ci specjalista w poradni uzależ-
nień, szkolny psycholog, a sporo 
książek z tego zakresu znajdziesz 
w księgarniach i bibliotekach. 
Warto przeczytać:
•Ruth Maxwell  -  „Dzieci, Alkohol, 

Narkotyki”
•Timothy Dimoff, Steve Carper 
-  „Jak rozpoznać czy dziecko sięga 
po narkotyki”
• Maria Moneta Malewska -  „Narko-
tyki w szkole i w domu”
•Melanie McFadyean -  „Narkotyki 
wiedzieć więcej”
•Thomas Gordon - „Wychowanie 
bez porażek”
  
  Krystian Fest

W dniu 30 kwietnia br. zre-
alizowane zostały kolejne zaję-
cia warsztatowe z zakresu psy-
chospołecznych, medycznych i 
prawnych aspektów narkomanii                                         
pn. „Narkotykowe Dylematy”.

W warsztatach, których celem 
jest podniesienie świadomości 
młodzieży oraz zwrócenie uwagi 
na eskalujący problem również w 
naszej gminie, uczestniczyli ucznio-
wie i wychowawcy I, II i III klas Gim-

Narkotykowe dylematy
nazjum  Ze-
społu  Szkół 
Publicznych 
w Górkach 
Wielkich.  

  
          
Krystian Fest
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sowania, co oznacza  krótszy jej 
przebieg, około 5-7 letni. Choroba 
Alzheimera najczęściej rozwija się 
u osób powyżej 65. roku życia. Po-
woduje stopniową utratę pamięci, 
upośledzenie logicznego myślenia 
oraz na zawsze zmienia zachowanie 
człowieka. W Polsce z powodu cho-
roby cierpi ok. 250 tysięcy osób, na 
całym świecie nawet 21 milionów.

Charakterystyka  choroby 
Alzhaimera 

       
W początkowej fazie tej cho-

roby na pierwszy plan wysuwają 
się zaburzenia pamięci, dotyczące 
bieżących wydarzeń. Zapomina-
nie dotyczy sfery prywatnej lub 
zawodowej. Chorzy pytają ciągle o 
to samo, mimo że już dawno uzy-
skali odpowiedz, wiele razy podej-
mują ten sam temat rozmowy, do 
znudzenia powtarzają te same hi-
storie, zapominają nazw otaczają-
cych ich przedmiotów. Po wyjściu 
z domu  chory nie pamięta czy za-
mknął drzwi, zakręcił wodę, nasila 
się roztargnienie. Chory przenosi 
przedmioty na miejsca zupełnie się 
do tego nie nadające, lub chowa 
je  zaraz  o tym zapominając. Oso-
ba posiadająca wcześniej zainte-
resowania, hobby, staje się bierna, 
apatyczna i bezczynna. Osobie cho-
rej coraz trudniej jest orientować 
się nawet we własnym domu, gubi 
się w znanym otoczeniu, wędruje 
czyli bezcelowo przemieszcza się 
w bliższej lub dalszej przestrzeni. 
Stopniowo traci zdolność wykony-
wania najprostszych, rutynowych 
zadań: wykonując je zapomina w 

jakim celu miała wykonać daną 
czynność. Nasilające się objawy do-
prowadzają do całkowitej  nieumie-
jętności  wykonania podstawowych 
czynności. Chory nie potrafi  się sa-
modzielnie ubrać, umyć czy zjeść. 
Bardzo bolesnym  objawem dla 
rodziny  chorego jest pogorszenie 
jego pamięci do tego stopnia, że 
zapomina imion swoich bliskich, 
nie rozpoznaje ich, a pogorszeniu 
ulega pamięć dawna. Osoby cier-
piące na choroby otępienne często 
wykazują różnego typu zaburzenia 
snu: trudności w zasypianiu, czę-
ste wybudzanie  się w nocy, krótki 
sen. Najczęściej spotykanym typem 
tych dolegliwości jest jednak tak 
zwane odwrócenie rytmu dobo-
wego. Objawia się ono wzmożoną 
aktywnością występującą w nocy 
oraz sennością w dzień. Chory nie 
zasypia wieczorem lub budzi się w 
nocy i rozpoczyna aktywne funk-
cjonowanie, próbując porządkować 
swoje otoczenie, przygotowywać 
posiłki, wychodzić z domu, mówiąc, 
że idzie po zakupy, do kościoła lub 
znajomych. Uświadamianie takiej 
osobie tego, że jest noc – pora wy-
poczynku, i większość ludzi w tym 
czasie śpi, nie przynosi rezultatów. 
Rzadziej występującym w demen-
cjach objawem jest hipersomnia, 
czyli nadmierna senność. Objawia 
się ona spędzaniem w łóżku ponad 
10 godzin na dobę i przesypaniem 
większości czasu. Charakterystycz-
na cechą choroby Alzheimera jest 
także nagła zmienność nastroju 
chorego nagła agresja, wybucho-
wość czy zachowanie nieadekwat-
ne do sytuacji. Nieoczekiwanie oso-

ba chora może wpaść  w atak złości 
lub agresji. Często schorzeniu temu  
towarzyszy również depresja. W 
dalszym etapie choroby pojawiają 
się także bardzo niebezpieczne dla 
chorego objawy psychotyczne pod 
postacią omamów czyli halucynacji 
lub urojeń. Wraz z postępem cho-
roby pogarsza się także zdolność 
mówienia, a zasób posiadanego 
słownictwa coraz bardziej ubożeje. 
Rozmowa traci wątek i spójność. W 
konsekwencji mowa sprowadza się  
jedynie do bardzo prostych słów, 
jako jedyny sposób  porozumiewa-
nia się z otoczeniem. Zmianie  ulega  
także sylwetka chorego. Uwidacz-
nia się  pochylenie w przód, a chód 
staje się powolny  ze zwiększoną 
skłonnością do upadków. W końco-
wym  okresie choroby  utracie ule-
ga umiejętność chodzenia. W ten 
sposób osoby chore są całkowicie 
zależne od opiekuna. Oprócz tego 
dodatkowo dołączają się trudności 
z przyjmowaniem pokarmów oraz 
utrata kontroli  wypróżniania się. 
Często na tym etapie choroby  po-
jawiają się odleżyny. Osoba chora 
ze względu  na ciężki stan podatna 
jest na infekcje, które w konsekwen-
cji mogą  doprowadzić  do zgonu.

 
W  następnej części artykułu 

będą państwo mogli poznać  spo-
soby radzenia  sobie  z codzienny-
mi  trudami  związanymi  z opieką 
nad chorym członkiem rodziny np. 
komunikacja z chorym, likwida-
cja barier architektonicznych itp. 

  Anna Greń

Kobieta robi, co może, żeby 
nie przyznać się do uzależnie-
nia. Strasznie boi się opinii oto-
czenia. Ciągle aktualny jest u nas 
stereotyp „pijany mężczyzna to 
normalka, ale pijana kobieta - o, 
to meliniara albo puszczalska, a 
najpewniej jedno i drugie”. Pijące 

Ja - alkoholiczka...? Nigdy w życiu!
kobiety świetnie go znają. Każdy 
kolejny kieliszek rodzi więc co-
raz potężniejsze poczucie winy. 

Trzeźwienie to droga często wy-
bierana przez kobiety bardzo późno, 
przy zaawansowanym problemie 
alkoholowym. Dlaczego? Przede 
wszystkim opiera się to na ogrom-

nym, przytłaczającym WSTYDZIE.
W polskim społeczeństwie cią-

gle pokutuje stereotyp alkoho-
lika: bezdomny, brudny starszy 
mężczyzna z butelką denaturatu 
pod pachą, bełkoczący coś pod 
nosem. Z takim obrazem trudno 
jest zidentyfikować się pijącemu 
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mężczyźnie, a co dopiero kobie-
cie, która codziennie rano, robiąc 
perfekcyjny makijaż, wypija moc-
nego drinka, po czym perfumuje 
się, je miętówkę i idzie do pracy...?

Męski alkoholizm jest bardziej 
„spektakularny” - pijany mężczy-
zna pobije się z kimś, rozbije sa-
mochód jeżdżąc brawurowo, zrobi 
awanturę w domu, zaśnie na ław-
ce, spadnie z krzesła na przyjęciu 
itp. Oczywiście nie jest to absolut-
ną regułą i nie każdy pijany męż-
czyzna tak postępuje. Niemniej 
jednak panom zdarza się to niepo-
równywalnie częściej niż paniom.

Kobiety piją inaczej - spokojnie, 
w domu, same, „do lustra”. Zapijają 
rozczarowania, depresję, problemy 
małżeńskie. Sporo pijących kobiet 
jest niemalże stale na „lekkim rau-
szu” - przy czym pojęcie „lekki” ma 
tu ogromnie wiele znaczeń: od 100 
do 600 gramów wódki. Jest to nie-
kończący się ciąg, w trakcie którego 
kobieta stara się utrzymywać „pion” 
- traci go zwykle dopiero wieczo-
rem, kiedy dopija się i zasypia.

Ale ponieważ kładzie się ostat-
nia, po posprzątaniu, ugotowa-
niu, praniu i odrabianiu lekcji z 
dziećmi, to rzadko kiedy domow-
nicy widzą, że zmęczenie żony czy 
matki rośnie „procentowo” wie-
czorem. Rano wypija niewielką 
porcję, klina - aby wystarczył do 
południa, kiedy dzieci pójdą do 
szkoły i będzie sama w domu. Wte-
dy nikt jej w piciu nie przeszkodzi.

Często picie zaczyna się wtedy, 
gdy w życiu kobiety pojawia się 
poczucie pustki lub zmiana ról ży-
ciowych. Kiedy dzieci idą do przed-
szkola, mąż wyjeżdża za granicę na 
kontrakt lub pracuje tyle, ze prawie 
wcale nie ma go w domu, gdy kobie-
ta dużo pracuje i robi karierę kosz-
tem innych swoich potrzeb, gdy 
czuje się samotna (często nawet 
mimo licznej rodziny), gdy prowadzi 
dom   i nie pracuje zawodowo  i wi-
dzi, że nie tak to sobie wyobrażała...

Wtedy zaczyna się poszukiwa-
nie czegoś, co mogłoby to poczucie 
pustki i frustracji zapełnić. Choć tro-
chę je złagodzić. W krótkim czasie 

okazuje się, że wypite codziennie 
kilka drinków pomaga się odprę-
żyć po męczącym dniu. Zapomnieć 
na chwilę o niespełnionych marze-
niach. Ta fałszywa „chwila dla sie-
bie” szybko zaczyna wciągać kobie-
tę w pogłębiające się uzależnienie.

Kolejną grupą kobiet pijących 
coraz więcej są „młode wilczyce” 
- na stanowiskach, świetnie ubra-
ne, robiące karierę. Mają wszystko 
oprócz jednego: bliskich, ciepłych 
relacji z innymi ludźmi. Jest konku-
rencja, walka o swoje, adrenalina. 
Brakuje ciepła i minimalnego po-
czucia bezpieczeństwa. Więc poja-
wia się picie. Ma ono zagłuszyć smu-
tek i wypełnić pustkę uczuciową.

Organizm kobiety krótko wytrzy-
muje takie picie. Kobieta upija się 
szybciej niż mężczyzna  i szybciej też 
uzależnia się (czy kobieta ryzykuje). 
Dłużej stara się swoje picie kontro-
lować, ukrywać je na wszelkie spo-
soby. Wlewa alkohol do butelek po 
innych napojach, po lekarstwach. 
Często trzyma alkohol w kuchni - 
bo tam ona rządzi i wie, gdzie ukryć 
butelkę, aby nikt jej nie znalazł. 

To jednak nie pomaga, destruk-
cja jest zbyt silna i szybko odczuwal-
na. Włączają się usprawiedliwienia:

1. Jestem czysta i dobrze ubra-
na, dzieci chodzą do szkoły i mają 
co jeść- jaka ze mnie alkoholiczka? 

2. Przecież nie upijam się- piję 
tylko „na humor”. Wieczorem jestem 
zmęczona i po prostu idę spać. 

3. Piję tylko dobre alkohole, 
nie denaturat, nie zawalam pracy. 

4. Piję za swoje i nikomu to nie 
przeszkadza, bo nikt tego nie widzi. 

5. Może szybciej się upi-
jam, ale mniej wypijam - nie 
piję przecież wcale tak dużo. 

6. Nawet jak trochę wypiję, to 
spokojnie idę spać we własnym 
łóżku - no to jaki  to problem? 

7. Tyle zarabiam, haruję wię-
cej niż koledzy, no to przecież 
też należy mi się jakaś nagroda 
po pracy - naleję sobie drinka.

Kobieta robi, co może, żeby 
nie przyznać się do uzależnienia. 
Strasznie boi się opinii otoczenia. 
Ciągle aktualny jest u nas stereo-

typ „pijany mężczyzna to normalka, 
ale pijana kobieta -  o, to meliniara 
albo puszczalska, a najpewniej jed-
no i drugie”. Pijące kobiety świetnie 
go znają. Każdy kolejny kieliszek 
rodzi więc coraz potężniejsze po-
czucie winy. A poczucie winy kobie-
ta zagłusza kolejnym kieliszkiem...
błędne koło nie ma końca. A pijąca 
matka...? To już w ogóle lepiej nie 
mówić. I tak lęk napędza dalsze picie.

Na szczęście coraz więcej ko-
biet mówi publicznie o swojej 
walce z uzależnieniem. Są to tak-
że osoby znane: aktorki, pisarki, 
dziennikarki. Leczą się, odstawi-
ły alkohol i mówiąc o tym łamią 
tabu, jakie otacza kobiece picie.

Te wszystkie czynniki skła-
dają się na to, że kobiecie bar-
dzo trudno jest sięgnąć po po-
moc w sprawie uzależnienia. 

Przytłaczający wstyd, że nie wy-
kazała się jako matka, że nie potrafi 
poradzić sobie ze swoim proble-
mem sama...to powoduje, że często 
kobieta przychodzi po pomoc w 
bardzo trudnym momencie swoje-
go życia. Kiedy rozpadła się rodzina 
i sąd zabiera dzieci a ona dostaje 
nakaz leczenia. Kiedy straciła pra-
cę lub zaistniała taka groźba, bo 
kierownictwo dłużej nie chce przy-
mykać oczu na problem. Kiedy ro-
biła pod wpływem alkoholu rzeczy 
nie mieszczące się w jej kodeksie 
moralnym i wie, że to się powtó-
rzy, jeśli znów po alkohol sięgnie. 
Kiedy problemy zdrowotne zagra-
żają jej życiu i nie da się już dłużej 
udawać, że „wszystko  w porządku”.

Wtedy pada decyzja o wizycie u 
specjalisty. Jest to bardzo ważny krok 
na drodze ku trzeźwości. Kobietom 
trudniej niż mężczyznom jest trzeź-
wieć w oparciu jedynie o decyzję.

Droga do trzeźwości kobiet  
- alkoholiczek. Leczenie.

Kiedy już dłużej nie da się oszu-
kiwać siebie i otoczenia, że „nie ma 
żadnego problemu, tylko trochę 
dziś zmęczona jestem i źle się czu-
ję”, nadchodzi pora na poszukanie 
fachowej pomocy.  W przypadku 
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kobiet jest to szczególnie ważne. 
Kiedy już dłużej nie da się oszu-

kiwać siebie i otoczenia, że „nie ma 
żadnego problemu, tylko trochę 
dziś zmęczona jestem i źle się czu-
ję”, nadchodzi pora na poszukanie 
fachowej pomocy. W przypadku 
kobiet jest to szczególnie ważne. 
Ideałem byłaby sytuacja, w której 
kobieta widzi wyciągniętą w swo-
ją stronę pomocną dłoń i może z 
niej skorzystać, jeśli na to się zde-
cyduje. Decyzja o leczeniu jest tu 
podstawową sprawą, ale łączy się 
u kobiety z tak ogromnym wsty-
dem, że często okazuje się to być 
barierą nie do przeskoczenia i ha-
muje w szukaniu pomocy. Dlate-
go bardzo ważne jest, aby kobieta 
miała od samego początku swoje-
go trzeźwienia solidne wsparcie.

Na drodze trzeźwienia  
kobiet jest kilka sporych pułapek.

Po pierwsze: a może mam de-
presję?

 Wiele kobiet tak bardzo wstydzi 
się swojego picia, że kiedy w koń-
cu decydują się na wizytę u lekarza, 
opisują swoje problemy oprócz jed-
nego: nie mówią, że coraz częściej 
piją. Tak się tego wstydzą, że decy-
dują się ten fakt ukryć i zaprzeczają 
nawet wtedy, gdy lekarz dopytuje  
o to. Ponieważ alkohol jest depre-
santem i na dłuższą metę u osoby 
uzależnionej pojawia się sporo ob-
jawów podobnych do depresji, le-
karz rozpoznaje obniżony nastrój 
i zapisuje leki przeciwdepresyjne. 
Oczywiście informuje, że w trakcie 
ich brania nie wolno brać do ust 
alkoholu. W efekcie uzależniona 
kobieta pije na noc, a na dzień bie-
rze tabletki. Zdarza się też, że pije 
kilka dni, potem odstawia alkohol i 
łyka leki, potem znów pije i leków 
nie bierze... w ten sposób łatwo 
powstaje drugie uzależnienie - od 
leków. Problem polega na tym, że 
wiele pijących kobiet rzeczywiście 
przechodziło w swoim życiu de-
presję i często właśnie wtedy za-
częły sięgać po alkohol. A potem 
zupełnie się to pomieszało i picie 

wysunęło się   na pierwszy plan.

Po drugie:  stracę twarz, jeśli 
pójdę po pomoc.

Na szczęście rośnie fachowa 
wiedza o uzależnieniu, także wśród 
osób nie zajmujących się pomaga-
niem w tej dziedzinie. W związku z 
tym zmniejsza się ryzyko sytuacji, 
kiedy kobieta uda się po pomoc              
i usłyszy, że i tak pójdzie do pie-
kła, albo że nie ma dla niej ratun-
ku, bo pijąca matka to najgorsze, 
co może się zdarzyć. Znów do głosu 
dochodzi lęk: co będzie, jak ludzie 
się dowiedzą? Jak zobaczą, że wy-
chodzę z ośrodka odwykowego? 
Nadal kobiecie trudniej niż męż-
czyźnie jest przyznać się do uzależ-
nienia. Pomaga tu grupa wsparcia, 
leczące się kobiety. Pomagają pu-
bliczne wypowiedzi znanych osób, 
że piły, a teraz walczą o siebie. I 
że jest  im trudno, ale się opłaca.

Po trzecie: kto zajmie się 
domem, jak ja zajmę się sobą?

Warto zadać sobie tutaj dra-
styczne pytanie: A kto zajmie się 
dziećmi, gdy poważnie zachoruję                     
z powodu picia lub zapiję się na 
śmierć? Gdy zwolnią mnie z pracy? 
To trudna decyzja, ale ważna jest 
świadomość, że bez trzeźwienia 
i pomocy będzie coraz gorzej. Tu 
pijącą kobietę chroni system iluzji        
i zaprzeczeń: wmawianie sobie, 
że nie jest jeszcze tak źle. Czasem 
trzeba silnego wstrząsu, aby kobie-
ta zdała sobie sprawę, że nie da się 
dłużej tak funkcjonować i jedyną 
nadzieją jest odstawienie alkoholu. 
Niekiedy kończy się to nawet próbą 
samobójczą. Bo kobieta zdaje sobie 
sprawę z tego, że dłużej już tak żyć 
nie może. Ale nadal boi się sięgnąć 
po pomoc. Wtedy szczególnie waż-
na jest pomoc personelu medyczne-
go i pokazanie możliwości leczenia.

Po czwarte: PMS (zespół napię-
cia przedmiesiączkowego).

Wiele kobiet pije w celu zła-
godzenia zespołu napięcia przed-
miesiączkowego. Nawet po lecze-
niu trudno jest po alkohol w tym 

trudnym okresie nie sięgnąć. Warto 
zbadać się u endokrynologa, jeśli 
kobieta może sobie na to pozwolić 
finansowo, bo istnieją leki pomaga-
jące w złagodzeniu PMS. Stosowanie 
prostych sposobów zmniejszania 
napięcia także pomaga - ćwicze-
nia fizyczne, joga, wizyta u fryzjera 
czy inna forma zadbania o siebie.

Po piąte: wsparcie po leczeniu-
Pijący mężczyzna ma nieporówny-
walnie więcej wsparcia w rodzinie: 
często to żona lub matka szukają 
mu ośrodka odwykowego, wspie-
rają w leczeniu. Coraz częściej zda-
rza się wprawdzie, że mężczyźni też 
szukają pomocy dla swoich żon. 
Niestety dość często jest tak, że 
żona jest „odstawiana” do ośrodka 
leczenia odwykowego w celu na-
prawy. Po 6-8 tygodniach ma być 
jak nowa i dalej pełnić swoje funk-
cje w domu, bo bez niej ani rusz. 

To coraz rzadsze podejście, ale 
jeszcze ciągle pokutuje wśród męż-
czyzn. Kobieta wraca  do domu 
i jest witana z ulgą, bo wreszcie 
będzie normalny obiad i posprzą-
tane. Nie  ma świętowania,  jest 
ciężka praca i mnóstwo zaległości. 

W ośrodku mówiono o potrze-
bie dalszej terapii, ale jak to zrobić? 
Rodzina buntuje się, gdy kobieta 
chodzi na mityngi, grupy wsparcia 
i dalsze leczenie. Przecież miało 
być dobrze i miała być w domu...

Na szczęście kobiety wiele po-
trafią i nawet mimo słabszego 
wsparcia radzą sobie tak samo do-
brze, jak mężczyźni. Nie ma istot-
nych różnic w skuteczności terapii 
między kobietami,   a mężczyznami.

Kobieta mająca wsparcie 
wśród rodziny i przyjaciół ma 
dużo większe szanse na skutecz-
ną walkę z nałogiem. Wtedy ma 
też większą motywację - widzi, 
że jest o co walczyć. Że dla ludzi 
wokół nadal jest ważna. Trzeźwa.

 Paulina Chocholska
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„Po bardzo wyczerpującym 
biegu, kiedy bolą mnie nogi i po-
jawia się skurcz, mówię sobie, że 
to był ostatni raz. Ale już po chwi-
li, gdy ból znika, a ja staję na po-
dium, wiem, że pobiegnę znowu” 
– o sukcesach sportowych, które 
zrodziły się z wielkiej pasji do bie-
gania i jeszcze większej pracy nad 
samym sobą, opowiada Radosław 
Greń, uczeń szóstej klasy szkoły 
podstawowej w Górkach Wielkich.

Od jak dawna trenujesz biegi?
RADEK: Systematyczne biega-

nie trenuję od stycznia 2013 roku.
Jak narodziła się Twoja spor-

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

R: Wszystko zaczęło się od… 
piłki nożnej. Trener Żaków szybko 
zauważył, że mam duże możliwości 
nie tylko w tej dyscyplinie sportu, 
ale także w biegach lekkoatletycz-
nych. Zaproponował więc, żebym 
wziął udział w biegu ulicznym. Za-
cząłem startować w tego typu im-
prezach sportowych bez większego 
przygotowania i, o dziwo, zajmo-
wałem 2., 3. miejsce. Moja starsza 

Radek Greń biegnie  
po kolejne zwycięstwa

siostra regularnie stawała na naj-
wyższym stopniu podium, ale ona 
trenowała regularnie! Trener, Pan 
Tomasz Dybczyński namówił mnie 
na udział w zajęciach lekkoatletycz-
nych organizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Brennej przy świetlicach środowi-
skowych. Początkowo chodziłem 
na nie od czasu do czasu, bo waż-
niejsze były dla mnie treningi piłki 
nożnej. Od stycznia ubiegłego roku 
zacząłem jednak regularnie treno-
wać biegi, co zaowocowało moim 
pierwszym sukcesem – zdobyłem 
Mistrzostwa Śląska Chłopców w 
Biegach Górskich, później wygra-
łem Powiatowe Biegi Przełajowe 
w Pogórzu oraz inne biegi uliczne 
organizowane w różnych miastach 
województwa śląskiego. W czerwcu 
2013 zdobyłem 6. miejsce w swojej 
kategorii wiekowej na Ogólnopol-
skim Finale Czwartków Lekkoatle-
tycznych w Łodzi. Myślę, że gdyby 
nie mobilizacja trenera oraz to, że 
moja starsza siostra Agnieszka z po-
wodzeniem uprawia biegi od trzech 
lat, nie byłoby moich sukcesów.

Twój dzień na pewno różni się 

od dnia Twoich rówieśników. Jak 
on wygląda? Jak często musisz 
ćwiczyć, żeby być w formie?

R: Po lekcjach wracam do domu, 
chwilę odpoczywam i jadę na tre-
ning. Czas treningu to 1 godz., cza-
sami 1,5. Po powrocie do domu, a 
jest godz. 17.00–18.00, mam chwi-
lę na pozbieranie myśli i siadam 
do lekcji, i tak do późnego wie-
czora. W tygodniu mam 3 treningi 
lekkoatletyczne i 2 treningi piłki 
nożnej. W soboty najczęściej gram 
mecz, w weekendy organizowa-
ne są również biegi przełajowe, na 
które jeżdżę z rodzicami i siostrą.

Dyscyplina sportowa, którą 
wybrałeś, wymaga od Ciebie wie-
lu wyrzeczeń…

R: W tej chwili są to w zasadzie 
dwie dyscypliny – szczerze mówiąc 
czasem mam ochotę zrezygnować 
z treningu biegowego i zamiast 
tego 5 razy w tygodniu trenować 
piłkę nożną, ale wiem, że trening 
biegowy daje mi także dużo do-
brego. Mam przez to lepszą kondy-
cję podczas meczu. Tak więc jedno 
nie wyklucza drugiego, mogę za 
to spełniać się w grze zespołowej 
w piłce nożnej oraz indywidual-
nie – w biegach lekkoatletycznych. 

Czy przychodzą chwile zwąt-
pienia?

R: Oczywiście zdarzają się, naj-
częściej po bardzo wyczerpującym 
biegu, kiedy bolą mnie nogi i poja-
wia się skurcz. Mówię sobie wtedy, 
że to już ostatni raz. Ale już po chwi-
li, gdy ból znika, a ja staję na po-
dium, odbieram gratulacje i widzę 
radość na twarzach moich rodziców 
i trenera, wiem, że pobiegnę znowu. 

Wymień swoje największe 
sukcesy. 

R: Ten sezon rozpoczął się dla 
mnie fantastycznie. 8 marca wy-
grałem Cross Mysłowicki, 14 marca 
zdobyłem w biegach przełajowych 
Mistrzostwo Śląska, 22 marca wy-
grałem Międzywojewódzkie Mi-
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strzostwa w Biegach 
Przełajowych, 29 marca 
Powiatowe Biegi Prze-
łajowe w Pogórzu, a 5 
kwietnia udało mi się po-
wtórzyć mój zeszłoroczny 
sukces i ponownie wy-
grałem Mistrzostwa Ślą-
ska Chłopców w Biegach 
Górskich. Dużym sukce-
sem było dla mnie 6 miej-
sce zdobyte w czerwcu 
2013 na Ogólnopolskim 
Finale Czwartków Lek-
koatletycznych w Łodzi. 
Najbardziej cieszy mnie 
pierwsze miejsce zajęte 
na Mistrzostwach Śląska, 
bieg rozgrywany był w 
strugach deszczu, trasa 
pełna błota, kałuż i korze-
ni drzew, jak to na prze-
łajach, a także Mistrzo-
stwo Śląska w Biegach 
Górskich, tam musiałem 
dać z siebie naprawdę wszystko.

Kto wspiera Cię najbardziej 
na Twojej ścieżce sportowej? 
Kto jest takim „dobrym duchem” 
Twojej kariery?

R: Mam bardzo dużo wsparcia 
ze strony rodziców, dzięki nim mam 
możliwość rozwijania się zarów-
no w biegach jak i w piłce nożnej. 
Duże zaangażowanie mojego tre-
nera, Pana Tomasza Dybczyńskie-
go daje mi ochotę i siłę do trenin-
gów oraz wielką radość z tego, co 
robię. „Dobrym duchem” jest także 
moja siostra Agnieszka – kiedy do-
padnie mnie przysłowiowy leń, to 
właśnie ona umie sobie z nim po-
radzić, za co bardzo jej dziękuję.

W związku z zawodami odwie-
dziłeś wiele ciekawych miejsc. 
Najbardziej zapadła Ci w pa-
mięć…

Łódź i zorganizowany tam Ogól-
nopolski Finał Czwartków Lekkoatle-
tycznych. Niesamowita atmosfera! 
Około 3000 uczestników z 71 miast.

Czy wiążesz swoją przyszłość 
ze sportem? 

R: Tak, na dzień dzisiejszy wią-
żę swoją przyszłość ze sportem. 
Jeszcze nie wiem, czy będą to na-

dal biegi lekkoatletyczne, czy piłka 
nożna, a może jeszcze inna dyscy-
plina. Jak każdemu w moim wie-
ku z podobnymi zainteresowania-
mi, marzy mi się medal olimpijski

Jakie są zatem Twoje najbliż-
sze plany? Do jakich zawodów 
obecnie przygotowujesz się?

R: Nauka jest dla mnie najważ-
niejsza, na koniec roku szkolnego 
bardzo cieszyłbym się ze świadec-
twa z czerwonym paskiem. Mam 
nadzieję, że uda mi się go zdobyć. 
Jeżeli chodzi o stronę sportową, w 
kwietniu rozpoczęła się wiosenna 
runda czwartków lekkoatletycznych 
organizowanych przez Pana Zdzi-
sława Kołodziejczyka na Stadionie 
Miejskim „Beskid” im. Rudolfa Kuku-
cza w Skoczowie. Po ich zakończeniu 
odbędzie się Finał Miejski, a następ-
nie Ogólnopolski Finał w Łodzi, do 
którego obecnie przygotowuję się.  

Życzę Ci zatem w nowym se-
zonie miejsc tylko na najwyż-
szym stopniu podium! Na ko-
niec chciałabym zapytać Twoją 
Mamę o sukcesy sportowe syna.

Każdy sport wiąże się przede 
wszystkim z ciężką pracą, sa-
modyscypliną i wielką poko-
rą. Na pewno jest Pani dum-

na z Radka. Jak Pani myśli 
- skąd u niego taka determinacja?

MAMA: Tak, zgadzam się z Panią, 
że każdy sport to przede wszyst-
kim ciężka praca, samodyscyplina 
i wielka pokora. Uprawianie sportu 
ma wiele zalet, ale niesie też ryzy-
ko kontuzji, zwłaszcza piłka nożna. 
Jako rodzice szanujemy sportowe 
wybory syna i wspieramy go, jak 
tylko możemy. Staramy się być na 
meczach, w których gra, i kibicuje-
my mu na trasie biegu, bo wiemy, 
że jest to dla niego bardzo ważne. 
Być może nasza obecność deter-
minuje go w osiąganiu sukcesów, 
a może po prostu ma taki charak-
ter – umie zmobilizować wszystkie 
siły, aby dobiec do celu, który so-
bie wyznaczył. Dziękuję za wywiad.

  Dominika Badura

Na zdjęciach: Radek Greń z wy-
chowawczynią, Panią Jolantą Wa-
liczek, oraz z dyrektorem szkoły, 
Panem Karolem Niedźwieckim.
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Nie dziwi już, czego nie można 
było powiedzieć kilka lat temu, wi-
dok biegających wałami rzeki Bren-
nicy turystów czy mieszkańców na-
szej gminy. Trzeba sobie otwarcie 
powiedzieć - Polacy zakochali się 
w bieganiu. Słowo ‘zabiegani’ nie 
oznacza już zatem jedynie pochło-
nięcia codziennymi obowiązkami 
i braku czasu, ale również dbanie 
o siebie i własne samopoczucie, 
bo właśnie między innymi takie, 
ale nie tylko, profity daje bieganie. 
Potwierdzenie powyższych stwier-
dzeń mieliśmy chociażby w minio-
ny weekend, kiedy to pobliskie wały 
rzeki Brennicy zamieniono na 4 km 
trasę biegową, na której 166 biega-
czy zdecydowało się rywalizować 
w kilku kategoriach wiekowych. 

W najważniejszej klasyfikacji – 
generalnej mężczyzn, zwycięstwo 
odniósł Tomasz Kawik, co nie jest 
żadnym zaskoczeniem, ponieważ 
mieszkaniec Brennej to specjalista 
w swojej dziedzinie i jak na razie 
nikt nie potrafi stawić mu czoła. 
Jako drugi linię mety przekroczył 
Tomasz Dybczyński, toczący do 
samego końca pasjonująca wal-
kę z Mateuszem Wantulokiem. Nie 
od dzisiaj wiadomo, że o wielkości 
sportowca decyduje sam wynik, ale 
także postawa Fair Play, co najdo-
bitniej pokazał Tomasz Dybczyński. 
Mimo iż jako drugi przekroczył linię 
mety, otwarcie przyznał, że dru-
gie miejsce należy się Mateuszowi 
Wantulokowi, który w decydują-
cym momencie pomylił się na tra-
sie, nadrabiając trochę dystansu, 
co zadecydowało, że stracił pozycję 
wicelidera, na rzecz właśnie Dyb-
czyńskiego. Mężczyźni podzielili się 
więc miejscami następująco: Kawik, 
Wantulok, Dybczyński. Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna – Organizator biegu w Bren-
nej, zdecydował się przyznać Toma-
szowi Dybczyńskiemu nagrodę Fair 
Play, dając tym samym wyraz uzna-
nia i poparcia dla postawy godnej 
najlepszego sportowca. Wśród 
kobiet zwyciężyła Natalia Chra-

Polska Biega – stacja Brenna
pek, okazując się lepszą od Jadwi-
gi Dybczyńskiej i Patrycji Chujeby. 

Wyniki poszczególnych katego-
rii przedstawiają się następująco:
 
Klasyfikacja generalna Kobiet 
1. Natalia Chrapek
2. Jadwiga Dybczyńska
3. Patrycja Chujeba
Klasyfikacja generalna mężczyzn
1. Tomasz Kawik
2. Mateusz Wantulok
3. Tomasz Dybczyński
Kategoria OPEN – Kobiety
1. Jadwiga Dybczyńska
2. Paulina Szołdra
3. Bożena Podżorska
Kategoria OPEN – Mężczyźni
1. Tomasz Kawik
2. Mateusz Wantulok
3. Tomasz Dybczyński
Kategoria – Gimnazjum Dziewczyny
1. Angelika Pilch
2. Natalia Herzyk
3. Kinga Greń
Kategoria – Gimnazjum Chłopcy
1. Bartłomiej Kocurek
2. Marcin Stebel
3. Piotr Madzia
Kategoria 5-6 Dziewczyny
1. Natalia Chrapek
2. Patrycja Chujeba
3. Greta Busz
Kategoria 5-6 Chłopcy
1. Radosław Greń

2. Dawid Oleś
3. Grzegorz Kłósko
Kategoria 3-4 Dziewczyny
1. Nadia Krzempek
2. Zuzanna Lorek
3. Patrycja Wrzeszcz
Kategoria 3-4 Chłopcy
1. Samuel Kuczera
2. Filip Holeksa
3. Daniel Oleś
Kategoria 1-2 Dziewczyny
1. Magdalena Podżorska
2. Jagna Greń
3. Michalina Żyłka
Kategoria 1-2 Chłopcy
1. Jakub Lorek
2. Łukasz Macura
3. Dawid Puzoń
Kategoria Najmłodsi – Dziewczyny
1. Milena Widenka
2. Marta Greń
Kategoria Najmłodsi – Chłopcy
1. Michał Mueller
2. Alan Jurkiewicz
Najstarsza zawodniczka
Grażyna Kubica
Najmłodsza zawodniczka
Marta Greń
Najstarszy zawodnik
Józef Droszczok
Najmłodszy zawodnik
Alan Jurkiewicz 

  Krzysztof Gawlas
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Hala Sportowa w Brennej 
Centrum stała się areną zmagań 
uczniów szkół podstawowych gmi-
ny Brenna, którzy rywalizowali o 
tytuł najlepszego tenisisty i teni-
sistki. We czwartek 22 maja 2014 r. 
toczyły się zacięte pojedynki, które 
miały wyłonić najlepszych. Tenisiści 
rywalizowali w 5 kategoriach wie-
kowych, w sumie 60 młodych talen-
tów miało apetyty na zwycięstwa 
i udowodnienie swojej dominacji 
nad innymi. Rzecz jasna nie każde-
mu ta sztuka się udała, ponieważ 
zwycięzców mogło być jedynie 5.  

Puchar Wójta Gminy Brenna w tenisie stołowym
Wyniki przedstawiają się następu-
jąco:

Dziewczyny klasy I-III
I miejsce: Kamila Greń  
II miejsce: Tatiana Heller  
III miejsce: Aneta Taberska

Dziewczyny klasy IV-VI
I miejsce: Natalia Setnicka
II miejsce: Magda Greń
III miejsce: Ewa Pietrzyk

Chłopcy klasy I-II
I miejsce: Kacper Nocoń

II miejsce: Michał Hubczyk
III miejsce: Mateusz Holeksa

Chłopcy klasy III-IV
I miejsce: Kamil Matuszek
II miejsce: Nikodem Greń
III miejsce: Adrian Jurkiewicz

Chłopcy klasy V-VI
I miejsce: Grzegorz Kłósko
II miejsce: Patryk Madzia
III miejsce: Olchawa Dominik

  Krzysztof Gawlas

W dniach 05.03.2014 r. w Ja-
strzębiu zdroju oraz 01.05.2014 w 
Dębowcu, odbyły się  turnieje, w 

Turniej Judo
których wchodzący w skład dru-
żyn stowarzyszenia sportowego 
„Dąb” Dębowiec dżudocy naszej 

gminy osiągnęli 
kolejne sukcesy. 
K l a s y f i k a c j a 

indywidualna: 

I Turniej Dzieci 
w Judo Jastrzę-
bie zdrój - 2014
1. Kacper Bury - 
kategoria wa-
gowa  27 kg. - I 
miejsce
2. Filip Wantu-

lok- kategoria wagowa  33 kg. - I 
miejsce
3. Mateusz Madzia- kategoria wa-
gowa  36 kg. - I miejsce

Turniej Judo o Puchar Wójta  
Gminy Dębowiec 

1. Dominika Wieczorek - kategoria 
wagowa 66 kg.- I miejsce
2. Robert Czyż - kategoria wagowa 
66 kg.- III miejsce

     
      Krystian Fest
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W drugi weekend maja w Bren-
nej odbyły się XVIII Mistrzostwa 
Polski Samorządowców w Halowej 
Piłce Nożnej 5. W finałach udział 
wzięło 17 zespołów w kategorii 
OPEN oraz 8 w kategorii 45+. Dru-
żyny w liczniejszej kategorii zostały 
podzielone na 4 grupy, z których 
awansem do dalszych gier premio-
wane były zespoły z miejsc 1-2. Tym 
systemem wyłoniono ekipy, które 
zakwalifikowały się do rywalizacji 
w dwóch kolejnych grupach E i F. 
Tam po rozegraniu spotkań syste-
mem „każdy z każdym” ustalono 
poszczególne miejsca w grupie. 
Tym samym zespoły z miejsca 1 
zakwalifikowały się do finału, na-
tomiast zdobywcy 2 miejsc do me-
czu o 3 miejsce itd. Mistrzem Pol-
ski Samorządowców 2014 została 
drużyna z Nasielska, która ograła w 
finale Wrześnię 1:0. Trzecie miejsce 
zdobyła drużyna z Nowego Sącza.

Rywalizacja w kategorii 45+ to-
czyła się w 2 grupach. Mecze „każdy 
z każdym” dały odpowiedź na pyta-
nie, które ekipy zakwalifikują się do 
grupy finałowej, w której były tylko 
4 wolne miejsca. Wywalczyły je: Po-

Zza biurka na parkiet
lice, Grodzisk Wielkopolski, Klucz-
bork i Ostrzeszów. Spośród wymie-
nionej 4 najlepszą drużyną okazał 
się Kluczbork, który dzięki lepsze-
mu bilansowi bramkowemu wy-
przedził zespół z Polic. Trzecie miej-
sce przypadło ekipie z Ostrzeszowa.

Prócz sportowej rywalizacji, waż-
nym punktem każdych Mistrzostw 
Polski Samorządowców jest wspól-
ny bankiet, na którym zawodnicy 
mogą wymienić między sobą cenne 
uwagi oraz podyskutować na temat 
rozegranych spotkań. Organizator z 
kolei ma możliwość wyrażenia swo-
ich podziękowań dla osób, które od 
lat pomagają w organizacji impre-
zy. I tym razem przewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego – Pan An-
drzej Greń wraz z Panią Wójt Gminy 
Brenna – Iwoną Szarek, skierowali w 
stronę zasłużonych dla Mistrzostw 
osób słowa podziękowania oraz 
wręczyli okolicznościowe dyplomy. 
Po sobotnich, całodziennych zma-
ganiach zawodnicy udali się przed 
scenę breńskiego Amfiteatru, gdzie 
wręczono im pamiątkowe zdjęcia, 
upamiętniające udział w tegorocz-
nych finałach. Uroczystość zakoń-

czyła się występem zespołu Magic. 
Żeńskie trio z pewnością przypadło 
do gustu piłkarzom, którzy nie kry-
li swojego zachwytu popisem Pań. 
Uczestnicy Mistrzostw mieli także 
możliwość spróbowania lokalnych 
przysmaków serwowanych w lo-
kalach gastronomicznych w Parku 
Turystyki, ponieważ Organizator 
zadbał o to, by nie zostawić zawod-
ników o pustym żołądku. Ciekawym 
punktem sobotniego programu 
był również festyn, na którym wy-
stąpił zespół muzyczny Spectrum. 
Zmagania samorządowców zakoń-
czyły się niedzielnymi finałami, 
które decydowały o losach drużyn 
w XVIII Mistrzostw Polski Samorzą-
dowców w Halowej Piłce Nożnej 5.

Końcowe wyniki kategorii OPEN
1 miejsce – NASIELSK
2 miejsce – WRZEŚNIA
3 miejsce – NOWY SĄCZ

Najlepszy strzelec – Rafał ZAŁOGA 
(Nasielsk) – 7 bramek
Najlepszy zawodnik – Andrzej TU-
REK (Grodzisk Wielkopolski)
Najlepszy bramkarz – Sławomir 

OLSZEWSKI (Nowy Sącz)

Końcowe wyniki katego-
rii 45+
1 miejsce – KLUCZBORK
2 miejsce – POLICE
3 miejsce – OSTRZESZÓW

Najlepszy strzelec – Ar-
kadiusz MATYSZCZEK 
(Kluczbork)
Najlepszy zawodnik – 
Przemysław KOROTKIE-
WICZ (Police)
Najlepszy bramkarz 
– Andrzej NASIADEK 
(Ostrzeszów)

 Krzysztof Gawlas
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Dopiero 26 kolejka spotkań dała 
odpowiedź na najważniejsze pyta-
nie, które pojawia się przy okazji 
każdych rozgrywek piłkarskich. Nie-
bieska Erka po zwycięstwie 5:2 nad 
Kamtexem zapewniła sobie tytuł 
mistrzowski. Drugie miejsce przy-
padło drużynie Mario-Team, zaś 
trzecie ekipie Alco-Skład. Czwartą 
lokatę zapewnił sobie FC Blaszok, 
piąte miejsce natomiast Kamtex. 
Już na kilka kolejek do końca było 
wiadomo, że o najwyższe laury po-
walczą jedynie Niebieska Erka i Ma-
rio-Team, ponieważ obie drużyny 
wypracowały sobie olbrzymią prze-
wagę nad resztą stawki, która po za-
kończeniu rozgrywek wyniosła ko-
lejno 21 i 18 punktów nad trzecim 
Alco-Składem. Bardziej pasjonująca 
zdawała się być rywalizacja o naj-
niższy stopień podium, ponieważ 
kandydatów do tego miejsca było 

Zadecydowała ostatnia kolejka
aż 4, jednak Alco-Skład do końca nie 
dał się wyprzedzić, zajmując zasłu-
żenie wspomniane trzecie miejsce.

Królem strzelców rozgrywek 
został Robert Haratyk. Napastnik 
zespołu Pasterny Przyjaciele, któ-
ry zdobył 52 bramki, wyprzedza-
jąc drugiego w klasyfikacji Michała 
Czakona (Oldboje Beskid Skoczów) 
o 12 goli. Trzeci w klasyfikacji, z 
dorobkiem 40 trafień rozgrywki za-
kończył egzekutor Kamtexu – An-
drzej Sikora. Za najlepszego bram-
karza uznano Przemysława Szołdrę, 
który był najmocniejszym punktem 
Alco-Składu, mając jednocześnie 
największy wkład w zdobycie przez 
swoją drużynę trzeciego miejsca. 
Goalkeeper niejednokrotnie rato-
wał drużynę w beznadziejnych sytu-
acjach, wychodząc z nich obronną 
ręką. Interwencje Szołdry wprawia-
ły w zachwyt kibiców, oglądających 

rywalizację, zaś zawodników prze-
ciwnych drużyn, nie mogących dać 
wiary w fakt, że piłka nie znalazła 
drogi do bramki, padając łupem 
niesamowitego bramkarza, w osłu-
pienie. Podobnie było w przypadku 
najlepszego zawodnika, za którego 
uznano Bogusława Szczotkę – ojca 
sukcesu Niebieskiej Erki. Wirtuoz 
ubiegłorocznego i obecnego mi-
strza ośmieszał przeciwników, ro-
biąc z piłką na parkiecie dosłownie 
wszystko. Były Rekordzista był nie 
do zatrzymania i gdyby nie jego 
absencja w dwóch najważniej-
szych, bezpośrednich pojedynkach 
Niebieskiej Erki z Mario-Teamem, 
kwestia mistrzostwa rozstrzygnęła-
by się z pewnością dużo wcześniej. 

  Krzysztof Gawlas

W maju na boisku wielofunkcyj-
nym, wchodzącym w skład kom-
pleksu boisk Orlik w Brennej, wzno-
wiono zajęcia zainaugurowane 
przez PZT, do których przyłączyła 

W ubiegłym roku Ośrodek Pro-
mocji, Kultury i Sportu Gminy Bren-
na realizował projekt zajęć piłkar-
skich-treningowych na Orliku dla 
dzieci 7-9 letnich, współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej. 
Mimo zakończenia projektu, zajęcia 
są nadal kontynuowane. Odbywa-
ją się w każdy wtorek od godziny 
16:30 pod bacznym okiem anima-
tora Orlika – Przemysława Meis-
snera – 698 142 133, który realizu-
je je w ramach animacji na Orliku.

  Krzysztof  Gawlas

Tenis 10

Zajęcia piłkarskie-treningowe na Orliku

się gmina Brenna. W projekcie bie-
rze udział około 20 dzieci do lat 10. 
Zajęcia prowadzone są przez anima-
tora Orlika, który udziela szczegóło-
wych informacji pod numerem tel. 

698 142 133. Odbywają się w sobo-
ty: grupa I – 14:00, grupa II – 15:00.

  Krzysztof Gawlas
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zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

GOPR
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 829 69 00
tel. alarmowy 985, 601 100 300

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, e-mail: 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
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Iwona Szarek 
Przyjmowanie stron w każdy wtorek od 14:00 do 16:00. 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
zastępca Wójta Gminy Brenna oraz 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 od 14:00 do 15:30. 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
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 Buczu (Górki), 
Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok 
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach 
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd 
Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

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 77,
tel. 33 853 65 50, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.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
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
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
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19 
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Ważne i przydatne numery telefonów
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