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Kulinarna Brenna w TVP Katowice

Dotacje dla Klubów Sportowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
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Zimowa frajda na lodowisku!
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Bezpieczna Zima  
z Radiem Zet
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Od redakcji
„Zima lubi dzieci najbardziej na 

świecie” – te słowa piosenki, którą 
wykonywała Anna Jurksztowicz, 
chyba najtrafniej obrazują  czas fe-
rii zimowych, które w naszej gminie 
przypadły w dwa pierwsze tygo-
dnie lutego. Gruba pokrywa bia-
łego puchu, która przykryła naszą 
miejscowość, zachęciła zarówno 
mieszkańców jak i szerokie grono 
turystów, do aktywnego spędzenia  
wolnych dni. Na każdym kroku moż-
na było spotkać uśmiechnięte buź-
ki dzieciaczków lepiących bałwana 
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i rzucających się śnieżkami. Widać 
było, że również rodzicom białe 
szaleństwo sprawiło wiele radości, 
a ciężki obowiązek ciągnięcia sanek 
po ośnieżonych alejkach to czyta 
przyjemność. Możliwość ślizgawki 
na lodowisku, szusowania na do-
brze przygotowanych stokach nar-
ciarskich czy przejażdżki kuligiem, 
wszystkich w tym roku wprawiła w 
świetny nastrój. Tak więc może jed-
nak „Hu! Hu! Ha!, nasza zima zła” nie 
jest wcale taka straszna, a fakt że 
„szczypie w nosy, szczypie w uszy. 

Mroźnym śniegiem w oczy prószy” 
nie jest w stanie wystraszyć nawet 
największych zmarzluchów!

O tym, jak w gminie dzieci i do-
rośli spędzali ferie zimowe, możecie 
Państwo przeczytać w najnowszym 
numerze Wieści. Tymczasem cze-
kamy na wiosnę, która zawitała już 
na Górę Bucze, gdzie w okolicach 
źródeł z martwicami wapiennymi 
pojawiły się pierwsze pierwiosnki  
i knieć błotna. Miłej lektury!

  Sonia Gawlas
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Pozwólcie drodzy Państwo, że 
na łamach  kolejnego wydania na-
szej gminnej gazetki podzielę się 
refleksją i stosownymi informa-
cjami kolejnego miesiąca mojej 
pracy, a właściwie służby pracow-
ników całego urzędu dla potrzeb 
wszystkich mieszkańców i gości, 
którzy tak licznie w okresie ferii 
zimowych odwiedzili naszą gmi-
nę. Oprócz wielu spraw meryto-
rycznych wynikających z realizacji 
zadań statutowych, w ostatnim 
miesiącu udało się również wypro-
mować medialnie piękno zimowej 
scenerii i potencjał bogatej oferty 
przygotowanej dla wszystkich od-
wiedzających i wypoczywających 
na terenie naszej gminy. Myślę, 
że długo zapamiętamy dwudnio-
wą plenerową zabawę na żywo  
z „Radiem Zet”, a kulinarny program 
„Rączka gotuje”, nagrany przez 
telewizję TVP Katowice w „Koziej 
Zagrodzie”, był prawdziwym hitem 
marketingowym. Świadczą o tym 
liczne telefony od widzów, za któ-
re serdecznie dziękujemy. Cieszę 
się, że internauci wracają do tego 
nagrania, skutecznie przedłuża-
jąc nie tylko aspekt promocyjny, 
ale przede wszystkim korzystają 
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z wspaniałych 
przepisów na 
przepyszną ja-
gnięcinę i pach-
nące ciasto w 
kolorze złotym. 
D z i ę k u j e m y 
również dzien-
nikarzom Radia 
Katowice, któ-
rzy wiele do-
brego mówili o 
naszej gminie 
i przekazywali 
słuchaczom bie-
żące informa-
cje. Nie sposób 
wszystkich tutaj 
wymienić, ale 
wszystkim pra-
gnę podzięko-
wać. Muszę się 

przyznać, że nie są łatwe dla mnie 
nagrania radiowe czy telewizyjne 
„na żywo”, ale u boku wspania-
łych fachowców – dziennikarzy, 
jakoś daję sobie radę i traktując to 
edukacyjnie zdobywam cenne do-
świadczenie.

Wspomniałem na wstępie o 
realizacji zadań statutowych, któ-
rym pragnę poświęcić  kilka zdań. 
Urokliwa i piękna jest zima w gó-
rach. Miłośnicy korzystający z 
wyciągów narciarskich mogli ze 
szczytów górskich podziwiać prze-
pięknie ozłocone w słońcu nasze 
doliny. Kolekcje zdjęć fotograficz-
nych znacząco z tego tytułu się 
wzbogaciły. To jeden aspekt, ten 
przyjemniejszy. Drugi, to rzeczy-
wistość  odśnieżania wszystkich 
naszych dróg i chodników. Trzy-
dniowe ciągłe opady, skutecznie 
przetestowały zarówno sprzęt do 
odśnieżania, możliwości organi-
zacyjne i drożność linii telefonicz-
nych. Drodzy mieszkańcy, wszyscy 
się tego uczymy. Zauważyłem, że 
przy odrobinie życzliwości z obu 
stron, dobrej woli współpracy,  
a czasem potrzebnej wyrozu-
miałości, dopracujemy system 
odśnieżania, który powinien się 

sprawdzać. Przy tej okazji dzię-
kuję wszystkim, którzy odwiedzi-
li moje biuro, dzieląc się cennymi 
uwagami. Pozwólcie, że w Waszym 
i własnym imieniu podziękuję kie-
rownictwu i operatorom sprzętu 
odśnieżającego za ciężką pracę, 
niejednokrotnie ponadnormatyw-
ną, wymagającą dużego wysiłku  
i poświęcenia. DZIĘKUJEMY!

Wspólnie z radnymi wstępnej 
analizie poddajemy obecne i przy-
szłe inwestycje, które planujemy 
zrealizować w naszej gminie. Pa-
trząc na kondycję finansową gmi-
ny, temat nie jest łatwy i wymaga 
sporego poświęcenia, konstruk-
tywnych dyskusji i trudnych decy-
zji. Kwestia inwestycji na pewno 
często będzie gościła i przewijała 
się  na łamach miesięcznika. Z nie-
którymi zadaniami mogliście się 
Państwo zapoznać już w stycznio-
wym numerze „Wieści”. Część z nich 
jest konsekwencją uruchomionej 
wcześniej procedury przetargowej, 
a przykładem jest podpisana prze-
ze mnie w miesiącu grudniu umo-
wa dotycząca remontu widowni 
naszego amfiteatru. Inwestycję 
tę będziemy realizować przy 85% 
wsparciu i dofinansowaniu fundu-
szy zewnętrznych. Dużą nadzieję 
pokładam w pozyskaniu środków 
transgranicznych, dlatego odby-
łem kilka spotkań ze starostą gmi-
ny Bystrzyca z Czeskiej Republiki. 
Z tą bowiem gminą planujemy 
nawiązać współpracę partnerską 
w celu napisania „lustrzanych” pro-
jektów i pozyskania do ich reali-
zacji wspomnianych, znaczących 
środków transgranicznych. 

Drodzy czytelnicy tyle tematem 
wstępu. Nie chcę bowiem zabierać 
więcej miejsca, ani czasu, pozosta-
wiając go fachowości autorom cie-
kawych artykułów i zdjęć. Zatem 
miłej lektury. 

 Serdecznie pozdrawiam   

  Jerzy Pilch



4Strona 4 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

Kulinarna Brenna znów w TVP
Miłośnikom tradycyjnej śląskiej 

kuchni, Pana Remigiusza Rączkę 
pewnie przedstawiać nie trzeba. 
Ten najpopularniejszy kucharz w 
naszym województwie, prowadzi 
w TVP Katowice autorski program 
„Rączka gotuje”, w którym przybliża 
tajniki gotowania regionalnych po-
traw. Widzów programów kulinar-
nych ujmuje skromnością, kulturą 
osobistą i ciepłem, o czym mogli-
śmy się przekonać podczas nagry-
wania jednego z odcinków w naszej 
gminie.   

Głównym punktem programu 
było oczywiście przygotowanie 
dwóch bardzo popularnych dań na-
szej lokalnej kuchni. Zanim jednak 
rozpoczął gotowanie, aby nabrać 
apetytu, wraz z całą ekipą realiza-
cyjną udał się na spacer po centrum 
Brennej. Odwiedził między innymi 
lodowisko w Parku Turystki, gdzie 
spotkał się z Wójtem Gminy Bren-
na Panem Jerzym Pilchem. Włodarz 
opowiedział gościom o zimowej 
ofercie, która czeka na wszystkich 
turystów decydujących się odwie-
dzić naszą miejscowość. Po krótkiej 
zaprawie kucharz udał się do karcz-
my „Kozia Zagroda”, gdzie wraz z 
właścicielem Panem Rafałem Mar-
chlewiczem rozpoczęli gotowanie. 
Na pierwszy ogień poszły szaszłyki 
z jagnięciny podane z karmelizo-

wana cebulą i ziemniakami w mun-
durkach z masłem czosnkowym. 
Jak powiedział kucharz „po dobrym 
jedzyniu musi być dobry masz-
kiet” więc na deser przygotowa-
no tradycyjną buchtę drożdżową. 
Zapachy dań rozeszły się po całej 
Brennej. Dotarły również do Urzę-
du Gminy i skusiły Wójta na degu-
stację. Wszystkim, którzy chcieliby 
przyrządzić smakołyki we własnej 
kuchni poniżej podajemy przepis i 
zachęcamy do obejrzenia odcinka 
na stronie internetowej: www.kato-
wice.tvp.pl. Życzymy smacznego! 

  
  Sonia Gawlas

Szaszłyki jagnięce: 
comber jagnięcy – 80 dag
marynata:
czosnek – 6 ząbków
rozmaryn świeży – kilka gałązek
cząber – 1 łyzeczka
papryka ostra – 0,5 łyżeczki
pieprz cayenne – 0,5 łyżeczki
pieprz – 0,5 łyżeczki
sól – do smaku
olej – 2 łyżki

do smażenia:
olej – 40 ml
masło – 1 łyżka
rozmaryn świeży – 1 gałązka

cebula konfiturowana:
cebula – 4 szt.
masło – 2 łyżki
cukier – 1 łyżka
wino czerwone wytrawne – 200 ml
sól, pieprz – do smaku

Buchta: 
mąka pszenna – 0,5 kg
masło – 1 kostka 
mleko – 375 ml
drożdże – 4 dag
sól – szczypta
cukier – 100 g
żółtka – 5 szt.

na wierzch: 
jajko – 1 szt.
cukier – 2 łyzki 
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XVII Zimowe Igrzyska Abstynentów
W dniu 15.02.2015 r.  pod pa-

tronatem ks. Biskupa Ordynariusza 
Diecezji Bielsko – Żywieckiej oraz 
Diecezjalnego Duszpasterza Trzeź-
wości, Wójta Gminy Brenna i Wójta 
Gminy Jasienica, po raz 5-ty odbyły 
się w Brennej „ZIMOWE IGRZYSKA  
ABSTYNENTÓW”. Współorganiza-
torami tej imprezy były: Katolickie 
Towarzystwo Kulturalne w Bielsku – 
Białej oraz Grupy AA z Bielska - Bia-
łej oraz  gmin: Brenna i Jasienica.  

Tak jak w ubiegłym roku o godz. 
9.00 w kościele parafialnym pw. 
św. Jana Chrzciciela,  po przywita-
niu wszystkich przybyłych przez 
ks. Czesława Szweda - proboszcza                              
i gospodarza tejże parafii, ks. Pra-
łat Władysław Zązel w koncelebrze 
z o. Dobrosławem Mężykiem, ks. 
Marianem Kulikiem i ks. Mariuszem 
Chwedczukiem, odprawili mszę 
świętą. Napełnieni strawą duchową 
wszyscy uczestnicy udali się na stok 
narciarski „Pod Starym Groniem”, 
gdzie Wójt Gminy Brenna Pan Je-
rzy Pilch z ks. Prałatem Władysła-
wem Zązlem wspólnie dokonali 
uroczystego otwarcia „XVII-tych ZI-
MOWYCH IGRZYSK ABSTYNENTÓW 
- BRENNA 2015”. W wystąpieniu na 
początku imprezy Pan Wójt życzył 
wszystkim dobrej zabawy, zdrowej, 
sportowej rywalizacji i wielu zwy-
cięstw.

Każdy zainteresowany po 
uprzednim dokonaniu wpisu na li-
stę startową mógł stać się uczest-
nikiem Igrzysk i wziąć udział  
w poniżej podanych konkurencjach 
sportowych:

• Slalom Gigant (podział na
grupy wiekowe oraz płeć)
• Zjazd na „byle czym” 
(konkurencja otwarta)
• Cross na „jabłuszkach” 
(konkurencja otwarta)
• Konkurs rzeźby śniegowej
(konkurencja otwarta)
• Konkurs rzutu śnieżką do celu  
(konkurencja otwarta)

Startujący w tegorocznej edy-
cji Igrzysk przedstawiciele naszej 
gminy, również i w tym roku nie 
odpuścili zdobywając liczne laury  
i nagrody w powyższych konkuren-
cjach. Wielką i miłą niespodzian-
ką w tegorocznych zawodach był 
udział i start w Slalomie Gigancie 
o. Dobrosława Mężyka z Parafii pw. 
Św. Jana Sarkandra z Górek Sojka 
oraz Pana Jerzego Pilcha. Czwarte 

miejsce Wójta wśród czołowych za-
wodników można uznać za nie lada 
sukces.

Nie zapomniano również o stra-
wie dla ciała. Na każdego z uczest-
ników w pobliskim zajeździe czeka-
ły gorące napoje oraz posiłek. Miła 
atmosfera, piękna pogoda oraz ra-
dość ze spotkania sprawiły, że zaba-
wa była naprawdę udana.

Nadmienić pragnę, że wysoka 
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Dotacje dla Klubów Sportowych
W styczniu br. Wójt Gminy roz-

strzygnął konkurs ofert na reali-
zację zadań publicznych Gmi-
ny Brenna w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu w 2015 roku. 

Dotację w kwocie 33.000,00 
zł otrzymał Ludowy Klub Spor-
towy „Beskid” Brenna na zadanie 
pn. „Realizacja programu szkolenia 
sportowego oraz startów w zawo-
dach i rozgrywkach z zakresu piłki 
nożnej oraz tenisa stołowego”. Do-
finansowane w 85% przez Gminę 
Brenna zadanie realizowane będzie 
od 15 lutego do 30 listopada 2015 
roku. Zadanie obejmuje zajęcia tre-
ningowe oraz udział w zawodach i 
rozgrywkach sportowych sekcji te-
nisa stołowego. Treningi odbywać 
się będą jeden raz w tygodniu, w 
miesiącach od lutego do końca li-
stopada z przerwą w lipcu i sierp-
niu. Zadanie obejmuje również 
treningi dla sekcji piłki nożnej – 
drużyny juniorów i trampkarzy. Tre-
ningi organizowane będą dwa razy 
w tygodniu dla każdej drużyny w 
miesiącach od marca do 15 listopa-
da 2015 roku z przerwą w lipcu. Od 
kwietnia do czerwca (runda wio-
senna) i od sierpnia do końca paź-
dziernika (runda jesienna) drużyny 

będą uczestniczyć w rozgrywkach 
ligowych. Otrzymaną dotację Klub 
przeznaczy m. in. na wynagrodze-
nia dla trenerów oraz zakup sprzętu 
sportowego i inne wydatki zwią-
zane z udziałem w rozgrywkach.    

Uczniowski Klub Sportowy 
Brenna-Górki otrzymał dotację   
w kwocie 36.000,00 zł na zadanie 
pn. „Sprzyjanie rozwojowi sportu 
wśród dzieci i młodzieży w gmi-
nie Brenna poprzez organizację: 
szkoleń sportowych, zajęć trenin-
gowych oraz udział w zawodach 
sportowych”. Zadanie obejmuje 
organizację zajęć sportowych i tre-
ningów dla dzieci i młodzieży wraz 
ze startami w zawodach. Zadanie 
będzie realizowane od 1 lutego 
do 30 listopada 2015 roku. Trenin-
gi będą się odbywać od dwóch do 
czterech razy w tygodniu. Zajęcia 
obejmują: naukę jazdy sportowej 
na nartach w konkurencjach al-
pejskich poprzez treningi specjali-
styczne oraz narciarskie na stoku,  
naukę jazdy na rolkach, zabawy i 
gry zespołowe (m.in. koszykówka, 
siatkówka), naukę gry w tenisa. 
Zadanie jest dofinansowane przez 
Gminę Brenna w 88%. Otrzymaną 
dotację Klub przeznaczy na wy-

nagrodzenia dla trenerów, zakup 
sprzętu i inne opłaty związane  
z uczestnictwem w zawodach oraz ko-
rzystaniem z obiektów sportowych.

Dotację w kwocie 41.000,00 zł 
otrzymał Ludowy Klub Sportowy 
„Spójnia” Górki Wielkie na zada-
nie pn. „LKS Spójnia Górki Wielkie – 
sprzyjanie rozwojowi sportu wśród 
dzieci i młodzieży Gminy Brenna”. 
Przyznane środki finansowe Klub 
przeznaczy na wynagrodzenia dla 
trenerów, transport na zawody, za-
kup sprzętu sportowego oraz inne 
opłaty ponoszone w związku z re-
alizowanym zadaniem. Dofinanso-
wane w 85% zadanie realizowane 
będzie od marca do końca listopa-
da 2015 roku. W ramach zadania 
odbywać się będą treningi dla dru-
żyny juniorów, trampkarzy i żaków. 
W okresie od marca do czerwca 
i od sierpnia do końca listopada 
każda drużyna będzie uczestniczyć 
w treningach zorganizowanych 
dwa razy w tygodniu. Ponadto 
drużyny będą uczestniczyć w roz-
grywkach ligowych  i turniejach. 

  UG Brenna

ocena przygotowania i przepro-
wadzenia imprezy, wzrastająca z 
roku na rok liczba uczestników oraz 
liczne walory i zalety naszej gmi-

ny sprawiły, że na oficjalnym za-
kończeniu zawodów jednogłośnie 
zapadła decyzja, iż  XVIII Zimowe 
Igrzyska Abstynentów – Brenna 

2016,  również odbędą się w naszej 
miejscowości.                                                                                                                 
  

  Krystian Fest  
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Warsztaty z obsługi komputera dla 
mieszkańców gminy Brenna

Gmina Brenna pozyskała dofi-
nansowanie na realizację projektu 
obejmującego kurs obsługi kom-
putera i sieci Internet dla 24 osób 
oraz kurs multimedialny dla 10 
osób, skierowanych dla mieszkań-
ców gminy Brenna. W wyniku prze-
prowadzonej rekrutacji uczestnicy 

zostali zakwalifikowani do trzech 
grup. Na zajęciach z kursu obsługi 
komputera i sieci Internet uczest-
nicy nabędą umiejętności pracy  
z komputerem, poznają urządzenia 
sterujące, rodzaje nośników, wej-
dą w świat Internetu. Natomiast 
uczestnicy korzystający z kursu 

multimedialnego poznają różne 
techniki z zakresu grafiki kompu-
terowej i multimediów, poznają 
pakiet Microsoft Office, dzięki któ-
remu nauczą się wykonywać różne-
go rodzaju prezentacje. Zajęcia są 
ogólnodostępne i bezpłatne, odby-
wają są dwa razy w tygodniu w Piw-
nicy Artystycznej znajdującej się  
w budynku Urzędu Gminy Brenna. 

Szczegółowe informacje do-
tyczące projektu znajdują się na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 
Brenna.

  UG Brenna

Punkt kasowy w Górkach Wielkich
W dniu 12.03. 2015r.(tj. czwartek) w portierni Hali Sportowej 

przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”)  

będzie czynny punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. 

W punkcie w godzinachod 8.00 do 12.00 

będzie można dokonywać wpłat rat podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego oraz za gosp. odpadami komunalnymi.
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych 
Zgodnie z przekazanym 

mieszkańcom Gminy Brenna har-
monogramem odbioru odpadów 
wielkogabarytowych przypomi-
namy, że będą one odbierane  
w następujących terminach:

Rejon 1: BRENNA CENTRUM 
23.03.2015 r.

Rejon 2: BRENNA WĘGIERSKI  
I CZĘŚĆ BUKOWEJ 
25.03.2015 r. 

Rejon 3: BRENNA BUKOWA 
I HOŁCYNA 
26.03.2015 r.

Rejon 4: BRENNA LEŚNICA 
24.03.2015 r. 

Rejon 5: BRENNA PINKAS DO 
SKRZYŻOWANIE (ZA BRENNICĄ), 
OD GIMNAZJUM DO SPALONEJ 
27.03.2015 r. 

Rejon 6: BRENNA SKRZYŻOWANIE 
– GÓRKI M. – GÓRKI W. (ZA 
BRENNICĄ) 
18.03.2015 r. 

Rejon 7: BRENNA – GÓRKI MAŁE  
19.03.2015 r. 

Rejon 8: GÓRKI WIELKIE – BUCZE, 
SZPOTAWICE 
20.03.2015 r. 

Rejon 9: GÓRKI WIELKIE  
– ZALESIE – NOWY ŚWIAT 
17.03.2015 r. 

Rejon 10: GÓRKI SOJKA – BREN-
NA CENTRUM – DOLINA JATNEGO 
16.03.2015 r. 

Odbiór odpadów wielkoga-
barytowych wraz ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i ele-
ktronicznym odbywał się 
będzie rejonami, bezpośrednio 
sprzed nieruchomości lub  
z wyodrębnionego, urządzonego 
przez właściciela nieruchomości 
miejsca w rejonie bramy lub furtki 
wejściowej, z placyku gospodarcze-
go, altanki śmieciowej - dostępnych 
dla jednostki wywozowej.

  UG Brenna

Program usuwania azbestu na terenie gminy
Urząd Gminy Brenna przypomi-

na mieszkańcom, że trwa nabór 
wniosków o udzielenie  dotacji do 
kosztów związanych z usuwaniem 
materiałów azbestowych z obiek-
tów budowlanych znajdujących 
się na terenie Gminy Brenna  
w wysokości 60% kosztów ponie-
sionych na demontaż, transport  
i utylizację azbestu przez uprawn-
ione firmy (na zlecenie właściciela 
nieruchomości). Warunkiem udzie-
lenia dotacji w roku bieżącym 
będzie złożenie do dnia 31 mar-
ca 2015r. kompletnego wniosku  
o udzielenie dotacji, a następnie 
podpisanie umowy z Gminą 
Brenna na udzielenie dotacji. 
Przedsięwzięcie powinno zostać 
zrealizowane w okresie od dnia 
podpisania umowy do dnia 31 
października bieżącego roku. Dofi-
nansowanie kosztów związanych  
z usuwaniem wyrobów az-
bestowych będzie udzielone ze 
środków Budżetu Gminy Brenna 
na zasadach określonych w Reg-
ulaminie przyznawania dotacji na 
realizację przedsięwzięć związanych  

z usunięciem wyrobów az-
bestowych z terenu Gminy Bren-
na, który jest dostępny w urzędzie 
oraz na stronie internetowej gminy 
www.brenna.org.pl w zakładce och-
rona środowiska – programy i reg-
ulaminy.

Zapraszamy do składania 
wniosków w terminie do dnia 

31.03.2015 r. Szczegółowe infor-
macje uzyskają Państwo w Urzędzie 
Gminy Brenna pok. 20A lub pod nr 
tel. 033 8536 222 wew. 230.

  UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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17 lutego we wtorek o godzinie 20.53 nieznany sprawca ubrany w ciemne spodnie  
i szarą bluzę z kapturem, dokonał aktu wandalizmu na ścianie budynku amfiteatru  

w Parku Turystyki w Brennej Centrum. 

Wszystkich, którzy mogliby pomóc w ujęciu sprawcy prosimy o kontakt  
z Ośrodkiem Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna (ul. Wyzwolenia 77, tel.: 33 85 36 550) 

lub z Komisariatem Policji w Skoczowie (tel. 33 85 63 610).

Nie bądźmy obojętni wobec takich czynów! 
Mienie publiczne to nasze wspólne dobro!       

           OPKiS Brenna

Apelujemy!

Wspólnie przygotujmy lokalną strategię rozwoju
Chcesz mieć wpływ na kształt 

nowej strategii LGD „Cieszyńska 
Kraina” na lata 2014-2020?  Wypełnij 
ankietę, i zaproponuj działania, ja-
kie chciałbyś/abyś aby zostały zre-
alizowane przy pomocy środków  
z LGD w najbliższych latach.

Zapraszamy do wypełnienia 
ankiety internetowej wszystkich 
mieszkańców gmin wchodzących 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

w skład LGD tj. gmin:  Brenna, Chy-
bie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, 
Istebna, Skoczów, Strumień, Szc-
zyrk, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice.

Ankieta znajduje się pod 
adresem: 

http://w w w.ank ietaplus.pl/
s/45415DWV

Ankieta jest całkowicie anoni-
mowa.
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Ferie zimowe - Brenna 2015
W dniach od 02.02 do 06.02.2015 

roku w ramach ferii zimowych, w 
celu zapełnienia wolnego czasu 
naszym milusińskim, Ks. Marian Ku-
lik wraz z wolontariuszami, poprzez 

liczne ciekawe zajęcia, starał się 
wypełnić dzieciom czas zimowego 
wypoczynku.     
      W ramach zrealizowanego  pro-
gramu prowadzone były: warsz-

taty tańca i śpiewu regionalnego, 
prezentacja młodych talentów 
muzycznych, zajęcia autopromocji 
uczestników pod hasłem „Mam Tal-
ent”, konkursy, zabawy sportowe, 
zajęcia profilaktyczne z zakresu 
uzależnień, a także zorganizowano 
wyjazd do Teatru Banialuka w Biel-
sku – Białej. Każdego dnia liczba 
dzieci przekraczała 80 osób,  a prace 
w grupach wpływały na integrację 
zróżnicowanych wiekowo uczest-
ników. W trakcie realizacji zajęć, 
każde dziecko miało zapewniany 
posiłek, gorącą herbatę oraz na-
poje.

Współorganizatorami zadania 
był Urząd Gminy, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Brennej Bukowej oraz 
parafia pw. św. Jana Chrzcicie-
la.   

W imieniu dzieci pragnę ser-
deczne podziękować organi-
zatorom, opiekunom, sponso-
rom za zaangażowanie, wsparcie 
i pomoc przy organizacji naszym 
milusińskim tegorocznego zimowe-
go wypoczynku.
                                                                                                    
                Krystian Fest

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Kampania informacyjna 
„Kochasz Dzieci, Nie Pal Śmieci” 

Gmina Brenna po raz kolejny 
bierze udział w kampanii realizowa-
nej przez Fundację Arka  „Kochasz 
dzieci, nie pal śmieci”.

Głównym celem kampanii jest 
uświadamianie mieszkańcom jak 
bardzo szkodliwe dla naszego zdro-
wia jest spalanie śmieci w piecach 
domowych.

Środowisko naturalne, w którym 
żyjemy jest narażone na mnóstwo 
zagrożeń i zanieczyszczeń. Wiele z 
nich wynika z ludzkiej niewiedzy 
lub obojętności. Uczmy się, zatem 
odpowiedzialności – szczególnie, 
gdy chodzi o zdrowie i życie nasze 
i naszych dzieci!

Zanim spalisz – pomyśl!
W wyniku spalania śmieci two-

rzy się dym, który nie tylko wydzie-
la nieprzyjemny zapach, ale także 
zanieczyszcza atmosferę związkami 
metali ciężkich zawartych w wy-
rzucanych pyłach, tlenkiem węgla  

i tlenkami azotu. Z kolei to skażone 
powietrze szkodzi ludzkiemu zdro-
wiu i zatruwa środowisko naturalne. 

Ten trujący dym powstały po-
przez spalanie śmieci, zawiera rów-
nież dwutlenek siarki, chlorowodór, 
cyjanowodór, a także rakotwór-
cze związki zwane dioksynami. Te 
ostatnie są 10 tys. razy bardziej tru-
jące od cyjanku potasu. Środowisko 
naturalne zatruwane jest odpada-
mi z tworzyw sztucznych, starymi 
meblami, odpadami gumowymi.

Spalanie  np. 1 kilograma od-
padów z polichlorku winylu PVC 
(butelki plastikowe, folie itp.) wy-
twarza aż 280 litrów gazowego 
chlorowodoru, który z parą wod-
ną tworzy kwas solny. Z kolei 1 
kilogram poliuretanów (gąbki, 
uszczelki czy podeszwy butów) 
daje od 30 do 50 litrów cyjanowo-
doru, czyli tzw. kwasu pruskiego. 

Małe instalacje kotłowe w Pol-
sce odpowiadają za emisję ponad 

60 proc. tlenku węgla i prawie 50 
proc. pyłów. W przydomowych pie-
cach i kotłach powstaje ponad 87 
proc. emitowanych do atmosfery 
wielopierścieniowych węglowo-
dorów aromatycznych i ponad 50 
proc. dioksyn. Małe kotłownie od-
powiadają za 65 proc. emisji kad-
mu oraz 30 proc. emisji ołowiu.

Niestety stan zanieczyszczenia 
powietrza i jego szkodliwość na-
sila się w okresie jesienno-zimo-
wym, zarówno ze względu na sezon 
grzewczy, jak i niesprzyjające czyn-
niki, takie jak niska temperatura 
oraz duża wilgotność powietrza. 

Musimy być zatem świadomi 
zagrożeń i przekazywać innym in-
formacje o tym, że spalanie śmieci  
w domowych piecach i kotłowniach 
jest źródłem zanieczyszczeń, które 
są szkodliwe dla ludzi. A najważ-
niejsze jest to, że szczególnie wraż-
liwe na działania toksyn są dzieci.

Zaznaczyć należy, iż za spalanie 
śmieci w piecach domowych gro-
żą  surowe konsekwencje prawne.

  UG Brenna

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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Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Z obrad Rady Gminy

Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Oddział Regio-
nalny w Częstochowie zaprasza 
wszystkich rolników do udziału w 
XIII edycji Ogólnokrajowego Kon-
kursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne organizowanego wspólnie 
z Ministerstwem Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Państwową Inspekcją 
Pracy oraz innymi instytucjami. 

Celem Konkursu jest promo-
cja zasad ochrony zdrowia i ży-
cia w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest 
zgłoszenie gospodarstwa rolnego w 
Oddziale Regionalnym KRUS w Czę-

Trzecie posiedzenie radnych VII 
kadencji Rady Gminy odbyło się 
12 lutego bieżącego roku. Na sesji 
podjęto następujące uchwały:

stochowie ul. Korczaka 5, tel. (34) 
365 32 92 lub w Placówkach  Tereno-
wych  KRUS w terminie do 31 marca 
2015r. Formularze zgłoszeniowe i 
szczegółowe informacje o warun-
kach udziału w Konkursie dostępne 
są w Placówkach Terenowych KRUS 
i siedzibie Oddziału Regionalne-
go KRUS w Częstochowie (pokój 
24/25), a także na stronie inter-
netowej KRUS - www.krus.gov.pl

Komisje Konkursowe w zgło-
szonych gospodarstwach będą 
oceniać elementy wpływają-
ce bezpośrednio na bezpie-
czeństwo pracy, między innymi:
- ład i porządek w obrębie podwó-
rza, zabudowań i stanowisk pracy
- stan budynków inwentarskich  
i gospodarczych, w tym schodów  
i używanych drabin oraz instalacji  
i urządzeń elektrycznych,
- wyposażenie maszyn i urzą-
dzeń używanych w gospodarstwie  
w osłony ruchomych części, podpo-
ry i inne zabezpieczenia przed wy-
padkami,

- stan techniczny maszyn i urządzeń 
stosowanych w gospodarstwie,
- warunki obsługi i bytowania zwie-
rząt gospodarskich,
- stosowanie, stan i jakość środków 
ochrony osobistej,
- rozwiązania organizacyjne, tech-
nologiczne i techniczne wpły-
wające na bezpieczeństwo osób 
pracujących i przebywających  
w gospodarstwie rolnym,
- estetyka gospodarstw.

Przystąpienie do Konkursu to 
szansa i okazja do polepszenia 
stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy we własnym gospodarstwie 
rolnym, to sprawdzian efektów 
swojej pracy i wprowadzonych 
innowacji czy ulepszeń na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pracy. 

Zdobyta przy okazji uczestnictwa 
w Konkursie nagroda to dodatkowa 
motywacja i promocja dla laureata 
i regionu, z którego się wywodzi. 

1) Nr III/15/15 w sprawie zacią-
gnięcia długoterminowej pożyczki 
na finasowanie inwestycji pod na-
zwą „Budowa przydomowych bio-
logicznych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Brenna – etap I”

2) Nr III/16/15 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej w po-
staci dotacji celowej dla miasta 
Bielsko-Biała na dofinansowanie 
działalności Ośrodka Przeciwdzia-
łania Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej       

3) Nr III/17/15 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej w po-
staci dotacji celowej dla Powiatu 
Cieszyńskiego na dofinansowanie 
działalności powiatowego ośrod-
ka wsparcia dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie w odniesieniu 
do osób z terenu Gminy Brenna

4) Nr III/18/15 w sprawie przy-
jęcia Programu opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi na terenie Gminy 
Brenna w 2015 roku

5) Nr III/19/15 w sprawie przyję-
cia ustalenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów w postępowaniu rekruta-
cyjnym do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych zorga-
nizowanych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę 
Brenna

6) Nr III/20/15 w sprawie powo-
łania doraźnej Komisji Inwentaryza-
cyjnej ds. mienia komunalnego

7) Nr III/21/15 w sprawie usta-
nowienia stanowiska dokumenta-
cyjnego „Jaskinia Wiślańska”

8) Nr III/22/15 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia pomiędzy Naczelnikiem 
Urzędu Skarbowego w Cieszynie  
a Gminą Brenna w sprawie przejęcia 
od Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Cieszynie zadań administracji 

Informacje/Wydarzenia
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rządowej z zakresu egzekucji admi-
nistracyjnej należności pieniężnych 
z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

9) Nr III/23/15 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIII/142/11 Rady Gminy 
Brenna z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia inkasentów 
opłaty miejscowej

10) Nr III/24/15 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XV/158/12 Rady 
Gminy Brenna z dnia 29 marca 2012 
r. w sprawie określenia inkasentów 
opłaty miejscowej

11) Nr III/25/15 w sprawie za-
twierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy na 2015 rok

12) Nr III/26/15 w sprawie upo-
ważnienia Wójta Gminy Brenna do 
reprezentacji 

13) Nr III/27/15 w sprawie za-
opiniowania Propozycji planu Aglo-
meracji Skoczów

14) Nr III/28/15 w sprawie wyra-
żenia zgody na przystąpienie Gmi-
ny Brenna do współpracy w ramach  
Regionalnych  Inwestycji Teryto-
rialnych Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego i zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą 
Brenna, a pozostałymi powiatami 
i gminami wchodzącymi w skład 
Subregionu Południowego Woje-

wództwa Śląskiego
Sesję poprzedziły posiedze-

nia Komisji Rady Gminy, na któ-
rych omawiano wszystkie projekty 
uchwał oraz pisma i wnioski miesz-
kańców skierowane do Rady. 

Komisje odbyły się w dniach:
19 stycznia – Komisja Rewizyjna,
2 lutego – Komisja Budżetowo – 
Gospodarczo – Finansowo – Rolna, 
3 lutego – Komisja Ładu i Porządku 
Publicznego,
9 lutego – Komisja Rozwoju Gminy, 
Budownictwa i Ochrony Środowiska,
10 lutego – Komisja Oświaty, Kultu-
ry, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw 
Socjalnych. 

Na sesji uroczyście wręczo-
no srebrny medal „Za zasługi dla 
Obronności Kraju” nadany przez 
Ministra Obrony Narodowej miesz-
kance gminy Pani Elżbiecie Greń. 
Medal w imieniu uhonorowanej 
odebrał syn Władysław. Medal ten 
nadawany jest osobom, które przy-
czyniły się do rozwoju i umacniania 
obronności kraju, w tym rodzicom, 
których co najmniej trzech synów 
nienagannie odbyło służbę wojsko-
wą.

Wójt Gminy przedstawił radnym 
informacje dotyczące możliwości 
wykorzystania i zagospodarowania 
budynku Starego Kina oraz źródeł 
finansowania ze środków zewnętrz-
nych. Przybliżył również działalność 
Lokalnej Grupy Działania „Cieszyń-
ska Kraina” w nowej formie organi-
zacyjnej na kolejne lata.   

Z ważniejszych spraw poruszo-
nych i omówionych na sesji to m. 
in. temat związany z infrastrukturą 
oświetleniową w gminie, możliwo-
ści rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
oraz remonty i odwodnienia na dro-
gach gminnych.

Protokoły z posiedzeń Rady 
Gminy oraz podjęte uchwały publi-
kowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.brenna.org.pl

 Barbara Greń – UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Walentynkowy koncert 

W walentynkowy wieczór Ośro-
dek Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna przygotował dla za-
kochanych i nie tylko, nastrojowy 
wieczorek muzyczny. Wszyscy, któ-
rzy w tym dniu zawitali do Piwnicy 

Sukces Pastuszków z „Małej Brennej”
Znów na łamach gazety możemy 

pochwalić się kolejnym sukcesem 
naszych pociech z Zespołu „Mała 
Brenna”. Pastuszkowie w składzie: 
Dawid Puzoń, Dawid Gawlas, Eryk 
Szumura i Kacper Kula, na tego-
rocznym 46 Przeglądzie Zespołów 
Kolędniczych i Obrzędowych „Ży-
wieckie Gody” zdobyli II miejsce w 
kategorii dziecięcych grup kolędni-
czych! Przegląd odbył się w dniach 
24-25 stycznia w Klubie Papiernik 
Miejskiego Centrum Kultury w Żyw-
cu. Jury w składzie: Małgorzata Kie-
reś – etnograf, kierownik Muzeum 
Beskidzkiego w Wiśle, Jan Brodka 
– muzyk, folklorysta oraz Kazimie-
ra Koim- pedagog, przedstawiciel 
Regionalnego Ośrodka Kultury w 
Bielsku-Białej, w ciągu dwóch dni 
przesłuchało 14 dorosłych i 12 dzie-
cięcych grup kolędniczych oraz 15 
grup i pojedynczych osób składają-
cych powinszowania. 

Komisja i widownia były zachwy-

cona prezentacją naszych gwiazdo-
rów. Jeszcze raz można było zoba-
czyć ich wspaniały występ podczas 
koncertu finałowego, który miał 
miejsce 31 stycznia w Żywcu. Wte-
dy też na scenie pojawił się zespół 
Wałasi oraz Trebunie-Tutki.

   Jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy naszym Pastuszkom oraz Pani 
Ani, której praca oraz cierpliwość 
jest na wagę złota. 

  Sonia Gawlas

Artystycznej, mogli wsiąść do „Po-
ciągu relacji kobieta-mężczyzna” i 
wraz z artystami: Justyną Hubczyk 
oraz Łukaszem Piechotą udać się w 
tą słowno-muzyczną podróż w głąb 
zależności zachodzących między 
„Nią a Nim”. Motywem przewodnim 
koncertu były fraszki Jana Izydo-
ra Sztaudyngera, przedstawiające 
wspomniane relacje, nieraz w nieco 
pikantny sposób i z charakterystycz-
nym dla poety kąśliwym humorem. 
Te kilka prawd o damsko-męskim 
świecie okraszonych zostało znany-
mi i adekwatnymi polskimi utwo-
rami dotykającymi relacji kobiety i 
mężczyzny.

W swoistą podróż począwszy 
od zapoznania, pierwszych nie-
śmiałych kroków, poprzez próbę 
uwodzenia i zaimponowania płci 
przeciwnej, aż do finału czyli zako-
chania i szczęśliwej miłości, przybli-
żyły wszystkich ponadczasowe me-
lodia prezentowane w stylu retro, a 

w śród nich: „Bądź gotowy dziś do 
drogi” Haliny Frąckowiak, „Do grają-
cej szafy grosik wrzuć” Marii Koterb-
skiej, „Bo to się zwykle tak zaczyna” 
Mieczysława Fogga, „Sex Appeal to 
nasza broń kobieca” Barbary Ryl-
skiej, „Sprytna i wybitna” Kabaretu 
OTTO, „Sing sing” Maryli Rodowicz, 
„Parostatek” Krzysztofa Krawczyka, 
„Gdy mi ciebie zabraknie” Ludmi-
ły Kajubczak oraz „O mnie się nie 
martw” Katarzyny Sobczyk.

Na zakończenie koncertu arty-
ści specjalnie dla świeżo zaręczonej 
tego wieczoru pary, wykonali „Ra-
zem zestarzejmy się” z repertuaru 
Karoliny Kozak.

 Dziękujemy wszystkim licznie 
przybyłym słuchaczom i mamy na-
dzieję, że w ten wyjątkowy wieczór 
zakochanych udało nam się zabrać 
do wspaniałego świata miłości.

  Sonia Gawlas
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Ferie w bibliotece
W drugim tygodniu ferii biblio-

teka w Brennej zorganizowała zaję-
cia dla dzieci codziennie od ponie-
działku do piątku w godz. 10 – 12. 
Nawiązując do obchodzonej w tym 
roku 250 rocznicy powstania Teatru 
Narodowego, na naszych spotka-
niach skupiliśmy się na teatrze wła-
śnie, a szczególnie na formie jaką 
jest Kamishibai. Kamishibai czyli 
japoński teatr papierowy za pomo-
cą ilustracji przedstawia bajkę, baśń 

czy opowiadanie. Poznaliśmy w ten 
sposób Walentynkę, „Kotkę Milusię”, 
psa Marudka i „Legendę o Skarbni-
ku”.

Dzieci miały także kontakt z tra-
dycyjną literaturą, szukały i oglą-
dały książki związane tematycznie  
z danym spektaklem. 

Mieliśmy również okazję wy-
konać prace plastyczne różnymi 
metodami: wycinanki, wyklejanki, 
orgiami, malowaliśmy farbami i zro-

biliśmy lampkę 
górnika.

Gry i zabawy 
ruchowe pozwo-
liły dzieciom na 
z i n t e g r o w a n i e 
się, na spędze-
nie czasu ze sobą 
nawzajem. Dużo 
radości i śmie-
chu sprawiły im 
kalambury oraz 
zabawa w Mumię 
f a r a o n a . D z i e c i 
mogły się też po-
silić czymś słod-

kim, otrzymały nagrody i zakładki.
Na zakończenie ferii w bibliote-

ce wystąpił teatr „Maska” z Krakowa 
ze spektaklem „Skradzione mądro-
ści” przedstawiający mieszkańców 
Królestwa Baśni. Dzieci poznały ich 
przygody związane z szukaniem 
skradzionych książek, miały okazję 
przekonać się, że kto czyta książki 
i uczęszcza do biblioteki poradzi 
sobie z rozwiązaniem każdego pro-
blemu.

Dziękujemy za wspólnie spędzo-
ny czas i dobrą zabawę.

Natomiast w bibliotece  
w Górkach Małych odbyły się mi-
ni-warsztaty językowe dla dzie-
ci z Przedszkola nr 1 prowadzo-
ne przez Panią Karolinę Sosnę  
z Centrum ABRACADABRA School. 
Poprzez zabawę i wykorzystanie re-
kwizytów dzieci poznawały angiel-
skie słówka i zwroty.

  Biblioteka
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Aniołek
W styczniu w Szkole Podstawo-

wej im. T. Kościuszki w Górkach 
Wielkich został rozstrzygnięty kon-
kurs literacki „Magia Świąt Bożego 
Narodzenia”, w którym wzięli udział 
uczniowie klas V i VI. Polegał on na 
napisaniu opowiadania o tematyce 
świątecznej. Jego głównym celem 
było inspirowanie do aktywności 
twórczej oraz szerzenie wśród dzie-
ci kultury literackiej. Mimo iż Świę-
ta Bożego Narodzenia są dla nas już 
tylko wspomnieniem, pragniemy 
zaprezentować poniżej pracę Emilii 
Świerżewskiej, uczennicy klasy Vc, 
której opowiadanie pt. „Aniołek” za-
jęło w konkursie I miejsce.
     
 Małgorzata Nalepa

„Aniołek”
Nie wiem dokładnie, ile mam lat. 

Piętnaście, pięćdziesiąt, a może sto 
pięćdziesiąt?

Mój czas dzieli się na dwie części. 
Pierwsza to aksamitna ciemność,  
w której prawdziwie przeżyte obra-
zy mieszają się z sennymi marzenia-
mi. Jest to czas powolnego spokoju  
i niezakłóconego odpoczynku.

Drugiej części nie lubię. Zaczyna 
się zawsze tak samo, oślepiającym 
blaskiem światła, po czym nagle 
znajduję się w jasnym pomieszcze-
niu, od lat w tym samym miejscu 
– na okiennym parapecie. Wokół 
mnie gwar, bieganina, niespokojne 
trzaskanie drzwiami, podniesione 
głosy, szum odkurzacza i hałas trze-
panych na zewnątrz dywanów.

Za oknem – świat podobny do 
mojego. Biały śnieg pokrywający 
wszystko, zasłaniający jaskrawe 
i krzykliwe kolory. Mój świat jest 
monochromatyczny i bezpieczny. 
Jestem aniołkiem zamkniętym w 
szklanej kuli. Otacza mnie śnieżno-
biały, miękki puch. Gdy wstrząśnie 
się kulą – delikatne płatki unoszą 
się wszędzie, wirują i powoli opa-
dają, migocząc delikatnie w blasku 
słońca lub rozpalonego kominka.

Spoglądam na stół – na nim wie-
niec adwentowy. Zapalona trzecia 

świeca. Już wiem, że to najbardziej 
nerwowy okres. Słyszę wirowanie 
pralki, syk żelazka, zdenerwowane 
głosy. Zawsze jakaś blacha spalo-
nych ciasteczek ląduje z hałasem w 
śmietniku. Tupot wielu stóp zwia-
stuje, że niebawem do salonu zo-
stanie wniesiona choinka.

Pamiętam czasy, gdy wieszano 
ją u pułapu chaty, czubkiem w dół, 
a jeszcze wcześniej stawiano na ze-
wnątrz obok snopa zboża.

Od lat jest inaczej. Ustawia się 
ją na honorowym miejscu w domu, 
a na czubku umieszcza gwiazdę. 
Potem przystraja bajecznymi, mie-
niącymi się ozdobami. Kolorowe, 
migające światełka sprawiają, że 
wieczorami drzewko wygląda prze-
pięknie.

Jeszcze tylko mycie okiem i wie-
szanie firanek. Znowu zachlapano 
moją kulę brudną wodą. Ale na-
tychmiast podniesiono mnie i za-
częto osuszać papierową serwetką.

Nagle, och…! Co się dzieje?! 
Spadam w dół stale przyśpiesza-
jąc, obracam się gwałtownie, wirują 
białe drobiny…

I trach! Mój świat, mój cały świat 
rozbił się na tysiące małych kawa-
łeczków…

Leżę na nędznej kopce resztek 
białych drobinek, wśród ostrych 
okruchów rozbitego szkła. Resztki 
srebrnych płatków leniwie opada-
ją jakby zdziwione nieograniczoną 
przestrzenią. Mój świat, mój dom – 
w jednej tragicznej chwili – przestał 
istnieć.

*        *        *
Czyjaś ciepła dłoń uniosła mnie i 

posadziła wysoko ponad gwiazdę – 
na samym czubku choinki. Oszoło-
mił mnie zapach lasu, piernikowych 
przypraw i ciepło kominkowego 
ognia. Spojrzałem wokół – szklane 
figurki bajkowych postaci, tancerki, 
bałwanki, morskie koniki, barwne 
ważki i rajskie ptaki szeptały cicho 
i radośnie: „Witaj, witaj przyjacie-
lu…”. Brokatowe bombki kołysały 
się łagodnie, iskrząc się przecudnie, 
a złoto-srebrne łańcuchy opadały 

kaskadami, tworząc wokół drzewka 
drogocenne bransolety.

Nagle, na choince, zabłysło jed-
nocześnie milion światełek – drzew-
ko ożyło, ustrojone i uroczyste, go-
towe na radosne święto…

Zobaczyłem stół nakryty białym 
obrusem. Na wieńcu adwentowym 
zapaloną czwartą świecę. Za oknem 
rozbłysła pierwsza gwiazdka.

Ustawiono nakrycia dla domow-
ników i jedno dla niespodziewane-
go gościa. Wniesiono dwanaście 
potraw symbolizujących dwunastu 
apostołów. Barszcz z białą fasolą, 
pierogi z kapustą i grzybami, sma-
żonego karpia, bogato zdobione 
pierniczki, makówki, kutię przypra-
wioną miodem, kompot z suszu, 
drobne ciasteczka o najróżniej-
szych kształtach, orzechy, sernik, 
ziemniaczki okraszone stopionym 
masłem, makowiec ze skórką po-
marańczową.

Przełamano się opłatkiem, od-
mówiono modlitwę. Nastrój rado-
ści, serdeczności i ciepła wypełnił 
cały dom.

Za oknem biało, cicho i dostoj-
nie.

W środku, z czubka choinki spo-
glądam w dół, skąd dochodzą we-
sołe okrzyki znad otwieranych pre-
zentów.

Rozumiem już magię świąt, 
wzruszenie, wzajemne zbliżenie i 
miłość, zadumę i chęć ocalenia od 
zapomnienia starych zwyczajów.

I wsłuchuję się w uroczyste sło-
wa kolędy:
    

„Cicha noc,
  Święta noc…”

  Emilia Świerżewska
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Wspólne kolędowanie uczniów z Brennej  
i Górek Wielkich 

Mimo iż święta Bożego Narodze-
nia są już tylko wspomnieniem, 22 
stycznia w Gimnazjum w Brennej 
można było po raz ostatni poczuć 
ich atmosferę. Tego dnia bowiem 
uczniowie góreckiej szkoły przybyli 
z kolędą do swoich rówieśników z 
Brennej na zaproszenie dyrektora 
tamtejszej placówki, Pana Czesława 
Marcjasza. Dzieci zaprezentowały 
jasełka pt. „Bóg się rodzi”, których 
motywem przewodnim była wę-
drówka Małego Księcia. Tym razem, 
jak zwykle dociekliwy i uparty, po-
jawia się na Ziemi, aby zrozumieć 
magię świąt Bożego Narodzenia. 
Zastaje jednak hałaśliwy, mieniący 

się kolorami konsumpcji współcze-
sny świat, w którym miejsce Pilota 
zajęli zabiegani ludzie. Czy Mały 
Książę, a wraz z nim my wszyscy, 
dostrzeże narodziny malutkiego 
Jezusa? Odpowiedzi na to pytanie 
szukali członkowie grupy formacyj-
nej „Dzieci Boże” pod opieką Pani 
Małgorzaty Dziadkiewicz, chóru 
„Świetliki” kierowanego przez Pa-
nią Bogusławę Jaworską oraz chóru 
„Perspektywa” wraz z zespołem in-
strumentalno-wokalnym pod batu-
tą Pana Marcina Janasika. 

Jasełka należą do tradycji szkoły 
w Górkach, miło nam zatem, że w 
tym roku radosnym kolędowaniem 

mogliśmy podzielić się z sąsiednią 
szkołą. Warto nadmienić, że podob-
nie jak w latach ubiegłych przed-
stawienie przyjęło ekumeniczny 
charakter, gdyż wzięły w nim udział 
dzieci różnych wyznań. Dziękujemy 
Dyrektorowi Czesławowi Marcja-
szowi za serdeczne przyjęcie całego 
zespołu wraz z opiekunami. Mamy 
nadzieję, że tegoroczne jasełka 
będą zalążkiem dalszej współpracy 
pomiędzy naszymi szkołami.

 Dominika Badura
 ZSP w Górkach Wielkich

Wesoła podróż po Europie
czyli karnawałowa zabawa na ferie

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Brennej Leśnicy w czasie fe-
rii mieli okazję do zabawy na balu 
przebierańców zorganizowanym 
przez szkołę 9 lutego 2015 r.

Frajdę szczególnie młodszym 
dzieciom, sprawiła sama okazja 
do przebrania się w ulubioną po-

stać oraz możliwość spotkania  
i pobawienia się z kolegami w wol-
nym czasie. Dodatkowo świetną, 
profesjonalnie animowaną zaba-
wę z dużą dawką energii zapew-
nił wodzirej, który zabrał dzieci  
„w podróż” po Europie. Przygotował 
wiele konkursów i zabaw związa-

nych tematycznie z różnymi krajami 
Europy, włączając do zabawy także 
nauczycieli. Można było nawet po-
znać co nieco języki obce – były po-
witania i piosenki w językach „od-
wiedzanych” krajów. 

Zabawa trwała trzy godziny,  
w tym czasie dzieci mogły się posi-
lić. Szkoła zapewniła kanapki i her-
batę.

Najlepszą oceną balu był 
uśmiech na twarzach dzieci. Dobrze 
bawili się nie tylko młodsi – ucznio-
wie z klas I-III, którzy przybyli naj-
liczniej, ale także starsze dzieci.

 Szkoła Podstawowa 
 nr 1 w Brennej
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Każde dziecko wie, że królem 
wszystkich zwierząt jest odważny 
lew. A co w sytuacji kiedy znudzi 
mu się panowanie i znajdzie so-
bie inne zajęcie np. szydełkowa-
nie lub haftowanie? Trzeba wybrać 
nowego władcę! Właśnie z takim 
zadaniem musieli zmierzyć się naj-
młodsi, którzy piątkowe popołu-
dnie postanowili spędzić w Piwnicy 
Artystycznej. Aktorzy Teatru Urwis z 
Krakowa zamienili scenę w prawdzi-
wą dżunglę z dzikimi zwierzętami.

Dzieci wraz z żabką, gepardem 
i słoniem, za sprawą magicznych 
słów „Małpko, małpko nie bój się” 
namawiali wystraszoną małpkę, by 
objęła zaszczytne stanowisko no-
wego króla zwierząt. Jako jedyna 
bowiem, mimo swojej nieśmiałości, 
potrafiła stawić czoło trudnym wy-

Dzieci wybrały króla zwierząt
zwaniom, jakie czekały na 
nią w puszczy. Po objęciu 
władzy i przyjęciu złotej 
korony, wszyscy odśpie-
wali piosenkę na część 
nowego króla zwierząt! 

Na kolejną bajkę p.t. 
„Cudowna lampa Alady-
na” w wykonaniu Studia 
Małych Form Teatralnych, 
Scenografii i Reżyserii 
“ART-RE” z Krakowa, za-
praszamy już 20 marca 
(piątek) na godzinę 16.30 
do Piwnicy Artystycz-
nej. Czekamy na Was! 

 Sonia Gawlas

Babcia i dziadek to bardzo waż-
ne osoby w życiu każdego dziecka, 
a Dzień Babci i Dziadka to najpięk-
niejsze dni, w których obdarzani 
są oni szczególnymi dowodami 
miłości. Z tej to okazji, 23 stycz-
nia 2015r., dzieci z klas 1-3 Szkoły 
Podstawowej w Górkach Wielkich, 
przygotowały dla swoich babć i 
dziadków spotkanie pt.: „Wspólne 
kolędowanie z babcią i dziadkiem”.  
Każda klasa zaśpiewała kolędę i pio-
senkę świąteczną, zachęcając gości 

Dzień Babci i Dziadka w Górkach Wielkich
do wspólnego kolędowania. Dzieci 
zaprezentowały również swoje ta-
lenty muzyczne, grając na dzwon-
kach oraz instrumentach perku-
syjnych. Uczniowie także w formie 
wierszy złożyły swoim babciom 
i dziadkom serdeczne życzenia. 
W ten sposób dzieci chciały oka-
zać wdzięczność swoim babciom 
i dziadkom za ich troskę, opiekuń-
czość i  miłość każdego dnia. Na 
zakończenie spotkania dzieci wrę-
czyły gościom własnoręcznie wyko-

nane prezenty. Podczas występów 
czynny był bufet , goście mogli po-
częstować się, upieczonymi przez 
mamy, ciastami oraz napić się pysz-
nej kawy ,czy herbaty. Babciom 
i dziadkom towarzyszyła radość, 
uśmiech oraz łzy wzruszenia. Ten 
dzień na długo pozostanie w pa-
mięci dzieci, jaki i babć i dziadków.

 Katarzyna Holisz
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Kampanie społeczne
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Uwaga uzależnienia!
HAZARD ZABAWA  
CZY  ZAGROŻENIE

Słowo hazard pochodzi z języka 
arabskiego i oznacza kostkę, grę w 
kości. Hazardem określa się gry pie-
niężne, w których o przegranej de-
cyduje zrządzenie losu.

Hazard według słownika języ-
ka polskiego oznacza ryzykowne 
przedsięwzięcia, którego wynik za-
leży wyłącznie od przypadku. Gry 
hazardowe są formą rozrywki - z 
jednej strony przyjemną i pozwa-
lającą na oderwanie się od rzeczy-
wistości, z drugiej strony niosą za 
sobą ryzyko uzależnienia się.

Patologiczny hazard zalicza się 
według międzynarodowej klasy-
fikacji chorób ICD 10 do kategorii 
zaburzeń  nawyków i popędów (im-
pulsów). Cechą zaburzeń kontroli 
impulsów jest to, że dana osoba 
doświadcza nieodpartego impul-
su, któremu  towarzyszy narastają-
ce napięcie. Kiedy osoba podda się  
temu impulsowi, ma poczucie ulgi, 
które może być tak intensywne, że 
można je nazwać stanem euforycz-
nym.

Hazardzista – w odróżnieniu od 
przeciętnej osoby – nie gra tylko 
dla rozrywki, określając sobie pe-
wien limit gotówki, którą dysponu-
je. Istotnym elementem całej gry 
dla nałogowego  gracza jest ryzy-
ko straty pieniędzy oraz niebez-
pieczeństwo, jakie niesie za sobą 
przypadkowość gry. Wielu z nich 
przyznaje, że czują chęć życia tylko 
wtedy, gdy oddają się  hazardowi.

Mity, a rzeczywistość:
Fałsz: Hazard to tylko niewinna za-
bawa.
Prawda: Uprawiając hazard można 
stracić kontrolę nad graniem i uza-
leżnić się.
Fałsz: Aby wygrać należy dać sobie 
szansę i zagrać.
Prawda: To sugestia, że każdy grają-
cy wygrywa. Prawdopodobieństwo 
trafienia (sześciu liczb z czterdzie-

stu dziewięciu) i wygrania wynosi 1 
do 14 000 000.
Fałsz: Skoro do tej pory przegrywa-
łem, to musi przyjść wygrana.
Prawda: Wiara w wygraną jest znie-
kształceniem myślowym  nadmier-
nie grających hazardzistów, która 
może prowadzić do ciągłego od-
grywania się.
Fałsz: Trzeba dużo grać, żeby opra-
cować swój system.
Prawda: Jest to następna iluzja, któ-
ra popycha do ciągłego fantazjo-
wania o wygranej. Hazardzista nie 
dopuszcza myśli, że to przypadek 
determinuje grę, i że nie ma  żadne-
go  „specjalnego" systemu.
Fałsz: Początkujący gracz ma szczę-
ście i wygrywa.
Prawda: Wygrana lub przegrana na 
różnych etapach uprawiania  hazar-
du rządzi się tymi samymi prawami 
matematyki. Natomiast wygrane u 
początkujących hazardzistów  są 
czynnikiem  ryzyka uzależnienia się.
Fałsz: Jeśli ktoś ma problemy z ha-
zardem, to tylko finansowe.
Prawda: Patologiczny hazardzista 
oprócz długów ma często problemy 
zdrowotne, zawodowe, rodzinne, a 
czasami z prawem.
Fałsz: Hazard to tylko gry uprawia-
ne w kasynie.
Prawda: Hazardem są wszystkie 
pieniężne gry losowe, a zatem gry 
na automatach,  zakłady bukma-
cherskie, konkursy sms-owe, gra na 
giełdzie, gra w totolotka, w karty                 
i inne.
Fałsz: Hazard uprawia się tylko dla 
pieniędzy.
Prawda: Badania wskazują, że ha-
zard jest bardzo podniecający. W 
wywiadach patologiczni hazar-
dziści wskazują na dużą potrzebę 
pobudzenia czy podniecenia (tęt-
no badanego gracza wraz z podej-
ściem do stołu wzrosło o 81 ude-
rzeń na minutę), które ostatecznie 
jest głównym czynnikiem wzmac-
niającym zachowania związane z 
grą.
Fałsz: Dzieci nie dotyczy patolo-

giczny hazard.
Prawda: Szczególnie dzieci i mło-
dzież są narażone na problemy 
związane z uprawianiem hazardu. 
Wielu patologicznych hazardzistów 
rozpoczynało granie w okresie do-
rastania.

Dlaczego ludzie grają?
- Pragnienie szybkiego wzbogace-
nia się.
- Chęć doświadczenia mocnych 
wrażeń. Jest grupa osób, które 
uprawianie hazardu znieczula.
- Pomimo przeważających wysoko-
ści przegranych chęć odegrania się.
- Oczekiwanie od grania wyzwania 
intelektualnego poprzez tworzenie 
systemu, dociekania metod obsta-
wiania.
- Dla kobiet hazard jest formą spę-
dzania wolnego czasu, odwrócenia 
uwagi od codzienności, ucieczką 
od problemów. Mężczyźni częściej 
grają dla poczucia mocy, rywaliza-
cji, udowadniania swoich umiejęt-
ności.

Co popycha młodych ludzi  
do hazardu ?

- Trudności w braniu odpowiedzial-
ności za własne działania.
- Poczucie bycia niekochanym, nie-
akceptowanym, brak bliskich rela-
cji.
- Problemy z autorytetami, szcze-
gólnie rodzicami czy innymi doro-
słymi.
- Niskie poczucie własnej wartości.
- Wygrana, która pozwala uzyskać 
wysoki status wśród kolegów.
- Przyjemność z rywalizacji i gier 
losowych, szukanie przyjemnego 
pobudzenia.

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

Rodzina na początku nie jest 
świadoma istnienia problemu, 
zwłaszcza jeśli problem dotyczy 
dzieci. Zamykanie się w pokoju, go-
dziny spędzone przed komputerem 
tłumaczone są zainteresowaniami, 
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rozwojem czy też okresem buntu. W 
poczuciu swojej bezradności rodzi-
na stara się odizolować taką osobę 
od komputera. Pojawia się bardzo 
podobne zjawisko, jak przy uzależ-
nieniu od alkoholu tzn. ukrywanie 
faktów związanych z zachowania-
mi komputerowymi, bagatelizowa-
nie problemu wręcz zaprzeczanie 
-  mechanizmy minimalizowania i 
zaprzeczania. W wyniku nacisków 
otoczenia mogą pojawiać się nie-
raz bardzo ostre konflikty dotyczą-
ce komputera. Zanim dojdzie do 
tego,   że człowiek się uzależni od 
Internetu przechodzi przez trzy 
kolejne etapy:
- Zaangażowanie -  na tym etapie 
zwykle przeżywa zaciekawienie, 
fascynacje, poprawa nastroju, staje 
się źródłem różnych emocji.
- Zastępowanie – w tym okresie 
człowiek zaczyna zastępować uczu-
cia tym, co robi  w Internecie. Jak 
czuje się poirytowany, smutny, 
niezrozumiany, szuka rozwiązań 
swoich problemów w sieci. Chce w 
ten sposób poczuć ulgę. Następuje 
koncentracja życia wokół kompute-
ra – centrum świata.
- Ucieczka -  im bardziej komputer, 
Internet stają się ważne, tym bar-
dziej doświadcza się ich brak, kiedy 

się wychodzi z wirtualnego świata, 
otoczenie uskarża się na zupełny  
brak kontaktu z dana osobą - mogą 
wystąpić objawy depresyjne, inten-
syfikować poczucie winy.

Najbardziej podatne na  
uzależnienie się od sieci są:

- Dzieci - bo cały czas się rozwija-
ją, trudno oddzielić im to, co dobre 
od tego, co złe. Emocjonalnie nie są 
gotowe na określenie treści poja-
wiających się w Internecie.
- Osoby młode – często w kryzysie 
dorastania poszukujące odpowie-
dzi na to jakim być, sfrustrowane, 
zagubione w świecie dorosłych, 
szukające własnych granic i potrze-
bujące dowartościowania.
- Osoby z problemami emocjonal-
nymi – wycofane, nieśmiałe, o ni-
skim poczuciu własnej wartości, 
izolujące się od ludzi. W świecie wir-
tualnym mogą czuć się bezpieczne.
- Osoby traktujące Internet jako 
swego rodzaju ucieczkę od rzeczy-
wistości –  to w Internecie te osoby 
mogą czuć się blisko z innymi, być 
rozumiane.
- Osoby traktujące Internet jako 
sposób na nudę i zabijanie wolne-
go czasu – przekonane, że jak długo 
siedzą w sieci to się rozwijają, po-
znają nową technologię.

- Osoby po leczeniu z uzależnień, 
które nie wypracowały sobie sku-
tecznych, konstruktywnych sposo-
bów rozładowania napięć – zamie-
niają substancję psychoaktywną na 
Internet.
- Mężczyźni szukający okazji do do-
minacji, kontrolowania czy sprawo-
wania  nad innymi władzy.
- Kobiety szukające wsparcia, przy-
jaźni, romansu.
- Osoby bez stałego zajęcia, samot-
ne, zmuszone do pozostawania w 
domu.
- Osoby spędzające w sieci więcej 
niż 6 godzin dziennie – zaburzeniu 
może towarzyszyć depresja, strach, 
unikanie kontaktu z innymi, pro-
blem ze snem.

Zachowania związane  
z nadużywaniem Internetu:

- obsesyjne granie w gry kompute-
rowe, zwłaszcza gry on-line;
- ciągłe porządkowanie informacji;
- ciągła rozbudowa komputera;
- oglądanie, kupowanie,  kopiowa-
nie pornografii komputerowej;
- relacje internetowe – czaty, kawia-
renki internetowe, grupy dyskusyj-
ne, zawieranie przyjaźni -  IRC;
- hazard on-line;
- aukcje;
- zakupy w sieci;

- ściąganie filmów, 
programów, muzyki.

Internet jest choro-
bliwie atrakcyjny dla 
tych, którzy mało cie-
szą  się prawdziwym 
życiem.

ks. Marek Dziewiecki
opr. Krystian Fest
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23 Strona 23

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

SportSport

Puchar Beskidzkich Groni w ramach  
Bezpiecznej Zimy z Radiem Zet

PBG po raz dziesiąty

Sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne, na czele ze święcącym słoń-
cem i mnóstwem białego puchu, 
pozwoliły na skuteczne zainaugu-
rowanie X edycji Pucharu Beskidz-
kich Groni. Areną zmagań był stok 
Starego Gronia w Brennej Centrum. 
Na zawody zjechali głodni bia-
łego szaleństwa przedstawiciele 
z najdalszych zakątków naszego 
województwa, co najdobitniej po-
twierdza fakt, że przygotowywane 
przez UKS Brenna-Górki zawody 
są odbierane bardzo pozytywnie. 
Niezmienna od kilku lat formuła, 
zakładająca start w 16 kategoriach 
wiekowych, urozmaica rywalizację, 
ponadto daje szansę prawie każde-
mu na skuteczną rywalizację oraz 
wyjeżdżenie dobrego miejsca, co  
z pewnością podnosi morale. 

Wyniki Pucharu O.N. „Pod Sta-
rym Groniem”: www.uks.brenna.pl/
nowa/wyniki-sezonu-2015

Bezpieczna Zima z Radiem Zet  
w Beskidzkiej 5

Równolegle do zawodów odby-
wała się, zainaugurowana w sobo-
tę impreza z pn. Bezpieczna Zima  
z Radiem Zet. Weekendowa zabawa 
z radiowcami przyniosła uczestni-
kom wiele radości oraz nagród, któ-
re można było zdobyć, uczestnicząc 
w specjalnie przygotowanych kon-
kurencjach rodzinnych i indywidu-
alnych. Sobotnie zabawy odbywały 
się w Parku Turystyki i trwały do 
popołudnia. Chętnych na wspólne 
rywalizowanie nie brakowało, cze-
mu nie ma się co dziwić, ponieważ 
coroczna impreza z Radiem Zet ma 
ciekawy charakter i niepowtarzalny 

klimat. Nie zabrakło również czasu 
na aspekt wychowawczy, a mia-
nowicie na uzmysłowienie przede 
wszystkim narciarzom jak niebez-
pieczne jest poruszanie się na sto-
ku po spożyciu alkoholu. Przedsta-
wiciele Policji, mając do dyspozycji 
alkogogle, czyli gogle imitujące 
obraz, jaki widzi osoba po spożyciu 
alkoholu, pozwolili wszystkim chęt-
nym pokonać specjalnie przygoto-
wany slalom. Nie obyło się oczywi-
ście bez problemów, co jest chyba 
rzeczą oczywistą. Drugi dzień zma-
gań został przeniesiony w okolice 
Ośrodka Narciarskiego „Pod Starym 
Groniem”, gdzie animatorzy rów-
nież nie pozwolili się uczestnikom 
nudzić, proponując ciekawy sposób 
na spędzenie niedzielnego przed-
południa.

  Krzysztof Gawlas
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Ferie na lodowisku
Figurowo w Brennej

Chyba już nikogo, kto w nieda-
lekiej przeszłości odwiedził Bren-
ną w czasie zimowej aury, nie dzi-
wi widok łyżwiarzy, próbujących 
swoich sił na lodowisku w Parku 
Turystyki. W sobotni wieczór 7 lu-
tego na breńskiej tafli pojawili się 
niecodzienni goście, co tym razem 
mogło wywołać zdziwienie. Swoje 
nieprzeciętne umiejętności, przed 
bardzo licznie zgromadzoną wokół 
lodowiska publicznością, zaprezen-
towali reprezentanci TJ Slavoj Ce-
sky Tesin (TJ Slavoj Czeski Cieszyn), 
którzy po krótkiej i efektownej 
rozgrzewce przedstawili swoje in-
dywidualne programy artystyczne. 
Mimo dającego się we znaki zimna, 
warto było przez blisko pół godziny 
podziwiać wprawiające w zachwyt 
popisy polskich i czeskich łyżwiarzy 
figurowych. Warto dodać, że zdol-
ni łyżwiarze z Czeskiego Cieszyna 
mieli zaledwie po 11 lat, a co war-
te podkreślenia, wykonywali bar-
dzo trudne technicznie ewolucje, 
co sprawiało, że ręce same składały 
się do oklasków. Artyści pożegna-
li się z widzami w rytmach znanej 
wszystkim piosenki „Mam tę moc” 
(Let it go), pochodzącej z filmu Kra-
ina Lodu, a wykonanej przez jedną 
z obecnych na rewii łyżwiarek. Bez 
dwóch zdań można powiedzieć, 
że warto było spędzić ten czas ra-
zem z nami, skupiając się na fanta-
stycznym i widowiskowym pokazie 
przygotowanym przez zdolnych 
przedstawicieli klubu naszych po-
łudniowych sąsiadów.

Walentynkowe malowanie  
Utopca 

Z całą pewnością jest to dość 
nietypowa propozycja spędzenia 
czasu na lodowisku. Daje możli-
wość nie tylko ciekawej zabawy, 
ale przede wszystkim pozwala za-
prezentować swoje artystyczne 
zdolności. Nie jest to pewnie rzeczą 
łatwą, ponieważ papier czy płótno 

zastępuje lód, a zamiast pędzla, 
ołówka, kredki mamy do dyspozycji 
puszkę sprayu, jednak jak widać co 
roku, dla uczestników niezwykłego 

„paintingu” nie stanowi to żadnej 
przeszkody. Na breńskiej tafli po-
wstają bowiem dzieła, z których 
bardzo trudno wybrać tylko jed-
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no najlepsze, ponieważ wszystkie 
zasługują na to miano. Nie da się 
ukryć, że przysparza to wielkiego 
kłopotu jury, które jednak w sku-
teczny sposób znajduje wyjście z 
sytuacji, przyznając wszystkim pra-
com najwyższe, 1 miejsce.
    

Zabawy sportowe na lodowisku

Już tradycją stało się organizo-
wanie zabaw sportowych na lodo-
wisku w czasie ferii zimowych na 
Śląsku. Jest to czas, kiedy frekwen-
cja jest naprawdę spora, a chętnych 
do wspólnej zabawy nie brakuje. Już 
sama jazda na łyżwach to świetna 
frajda, jednak wspólna rywalizacja 
w drużynach przynosi nieco więcej 
adrenaliny. Na wtorkowe i czwart-
kowe zmagania zgłaszali się uczest-
nicy w różnym wieku, co wcale nie 
dziwi, gdyż każdy chciał spróbować 
swoich sił w różnych konkurencjach 
sprawnościowych. Nie trzeba chyba 
dodawać, że zabawa była przednia, 
a niejednokrotnie ewolucje i nie do 
końca kontrolowane ślizgi, dostar-
czały powodów do śmiechu samym 
bohaterom zdarzenia oraz wszyst-
kim zgromadzonym, obserwującym 
„zawody”. Cieszy fakt, że wszyscy 
zadowoleni kończyli spędzony na 
sportowo czas. Za aktywny udział 
w każdy z zawodników otrzymał 
gadżet gminy Brenna, który z całą 
pewnością będzie pamiątką, przy-
pominającą o wizycie w naszych 
pięknych stronach.
       
   Krzysztof Gawlas
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Tegoroczne zmagania na par-
kiecie Hali Sportowej w Górkach 
Wielkich zakończyły dwuletnią do-
minację Niebieskie Erki. Do takie-
go stanu rzeczy doszło za sprawą 
Doliny Leśnicy, która patrząc przez 
pryzmat całego sezonu, okazała się 
drużyną zdecydowanie najlepszą. 
Mieszanka młodości z doświadcze-
niem była skuteczną receptą na 
wygranie 18-tygodniowych zma-
gań. Końcówka sezonu dostarczyła 
wszystkim sporo emocji, ponieważ 
o ile przez większą część sezonu 
obecni mistrzowie pewnie kroczyli 
w kierunku zwycięstwa, o tyle już w 
samej końcówce pojawiła się szan-
sa dla goniących ekip. Aby myśleć 
o zwycięstwie nie można sobie jed-
nak pozwolić na chwilę słabości, 
jaką jest strata cennych punktów. O 
tym fakcie najwyraźniej zapomnia-
ły drużyny Diverso Thermo Projek-
tu, Nibieskiej Erki i Vifnet Mario-Te-
amu, które straciły punkty. Trzecia 
z wymienionych ekip może być 

Mistrz się ujawnił
usprawiedliwiona, ponieważ stra-
ciła punkty w meczach na szczycie, 
jednak w przypadku Diverso i Erki o 
usprawiedliwieniu mówić wręcz nie 
wypada, ponieważ obie drużyny 
pogubiły punkty w konfrontacjach 
z niżej notowanymi rywalami, za co 
zapłaciły najwyższą cenę, kończąc 
zmagania na odpowiedni drugiej 
i trzeciej pozycji. Walki do samego 
końca nie odpuścił Alco-Skład, któ-
ry przebudzony w końcówce sezo-
nu, wygrał rywalizację o czwartą 
lokatę.

Ciekawa rywalizacja toczyła się 
także wśród strzelców. Wielkich 
emocji do samego końca dostar-
czali nam napastnicy Niebieskiej 
Erki – Marcin Jasiński, Pasterny 
Przyjaciele - Jakub Waliczek, Diver-
so Thermo Projekt – Roman Chmura 
i Alco-składu – Mateusz Kluz, którzy 
to mieli wielka ochotę na statuetkę 
najlepszego snajpera VIII Amator-
skiej Ligi FUTSALU o Puchar Rady 
Gminy Brenna. Stosunkowo wyso-

ką przewagę nad resztą stawki wy-
pracował sobie pierwszy z wymie-
nionych zawodników, utrudniając 
rywalom skuteczny pościg, a sobie 
zapewniając komfort psychiczny. 

W końcówce przewaga ta wzro-
sła o kolejnych kilka trafień i nawet 
zdobycz bramowa w postaci 7 goli, 
o którą pokusił się w jednym z poje-
dynków Jakub Waliczek, nie pozba-
wiła młodszego z klanu Jasińskich 
statuetki najlepszego egzekutora 
rozgrywek. 

Wśród bramkarzy, co nie po-
winno dziwić, uznanie po raz drugi 
z rzędu zyskał niesamowity Prze-
mysław Szołdra, strzegący bramki 
Alco-Składu, który został wybrany 
najlepszym bramkarzem rozgry-
wek. Nagroda dla najlepszego za-
wodnika również powędrowała w 
odpowiednie ręce. Nie ma się co 
dziwić, że przedstawiciele drużyn 
wskazali do tego tytułu młodego 
Jakuba Waliczka, broniącego barw 
Pasterny Przyjaciele. Napastnik nie-

biesko-białych do samego 
końca walczył o koronę 
króla strzelców, w każdym 
spotkaniu siejąc postrach 
wśród bramkarzy przeciw-
ników. Piłkarz ten w poje-
dynkę potrafił przesądzić 
o losach spotkania, po-
zostawiając po sobie po-
zytywne wrażenie, które 
dostrzegli inni.

 Krzysztof Gawlas
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Sukcesy biegaczy z Brennej na Kubalonce
Dnia 27 stycznia bieżącego roku 

na trasach biegowych FIS na Kuba-
lonce odbyły się mistrzostwa po-
wiatu cieszyńskiego w narciarstwie 
biegowym.  

Chłopcy z SP-2 Brenna w skła-
dzie: Mateusz Gawlas, Filip Ho-
leksa i Tomasz Macura zdobyli II 

miejsce ulegając tylko biegaczom 
z SP-2 Wisła. Natomiast dziewczy-
ny: Patrycja Chujeba, Bożena Greń 
i Nadia Krzempek zdobyły miejsce 
III. Dobre wyniki obu drużyn dały 
im awans do zawodów wojewódz-
kich. Na zawodach dobrze wypadły 
również dziewczyny z Gimnazjum  

z Brennej. Zespół w składzie: Marta 
Gawlas, Maria Gawlas oraz Weroni-
ka Greń zdobył trzecie miejsce.  

     
  Bogusław Żur

 W dniach 10 -11.01.2015 r. w By-
tomiu odbyły się Mistrzostwa Ślą-
ska Juniorów,  Juniorów Młodszych 
oraz Młodzików i Młodziczek w 
Judo. W tym prestiżowym turnieju 
w barwach Stowarzyszenia Sporto-
wego ,,DĄB” Dębowiec wystartowa-
ło 6 zawodników. W skład tej grup 
zawodników weszła Dominika Wie-
czorek, która w  kategorii  Juniorów 
Młodszych zajęła wysokie IV miej-
sce.

   K. Fest

Mistrzostwa Śląska w Judo

Spotykamy się w każdą niedzie-
lę od godziny 15.30 do 18.00 (lub w 
inny wyznaczony termin) w Szkole 
Podstawowej nr.1 im. Janusza Kor-
czaka w Brennej ul. Leśnica 108.

Nasze rozgrywki rozpoczęły się 
w 2012 roku. Z początku graliśmy 
sporadycznie ze względu na małe 
zainteresowanie. Po jakimś czasie 
spotykaliśmy się coraz częściej i 

Siatkówka na Leśnicy!
teraz staramy się grać co tydzień. 
Mimo że w dzisiejszych czasach 
młodzież coraz rzadziej uprawia 
sport, to zachęcamy wszystkich, 
aby choć na chwilę oderwali się 
od komputera i dołączyli do nas na 
hali! 

Dla nas jako organizatorów nie 
liczą się umiejętności tylko chęć 
wspólnej gry i zabawy. Wstęp to je-

dyne 5 zł od osoby.
W razie jakichkolwiek pytań pro-

simy o kontakt telefoniczny z orga-
nizatorami: Kamil Macura 535 104 
746, Mariusz Kotorc 731 459 255.

Zapraszamy również na nasz 
fanpage na Facebooku „Siatkówka 
dla każdego”.

  Organizatorzy

SportSport
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28 stycznia 2015 roku uczniowie 
klasy 5a Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Górkach Wielkich 

Spotkanie z Piotrem Szymalą - 
mistrzem świata w karate

uczestniczyli w spotkaniu z Panem 
Piotrem Szymalą, który na co dzień 
jest instruktorem karate oraz preze-

sem K. S. Shindo oraz MotoBrothers 
Klub w Cieszynie.

Pan Piotr Szymala, mistrz świata 
w karate, przeprowadził z uczniami 
góreckiej szkoły trening. Sam rów-
nież zaprezentował krótki pokaz 
karate, dzięki któremu uzmysłowił 
oglądającym, iż jest to sztuka walki 
wymagająca niezwykłej koncentra-
cji, precyzji i uwagi, w której ważne 
są wszystkie ruchy ciała. Spotkanie 
z mistrzem świata było dla uczniów 
okazją nie tylko do dobrej zabawy, 
ale i do zrozumienia, iż tylko cięż-
ką pracą i poświęceniem możemy w 
życiu osiągnąć stawiane sobie cele. 

 Małgorzata Nalepa

Dnia 17.02.2015 r. w Przed-
szkolu Publicznym nr 1 w Górkach 
Małych tradycyjnie odbyła się Zi-
mowa Olimpiada Sportowa, w 
której uczestniczyły dzieci z grup: 
„Słoneczka”, „Skrzaty” i „Biedronki”. 
Korzystając ze sprzyjających wa-
runków atmosferycznych zawody 
mogły zostać rozegrane na terenie 
przedszkolnego placu zabaw. Uro-
czyste otwarcie zawodów sporto-
wych rozpoczęto od przemarszu z 
symbolem flagi olimpijskiej oraz 
prezentacji drużyn. Dzieci skando-
wały również rymowankę (Hu, hu, 
ha x 2 nasza zima zła; my się zimy 
nie boimy, dzisiaj świetnie się ba-
wimy). Przed przystąpieniem do 
zmagań sportowych przypomnia-
ne zostały zasady bezpieczeństwa 
podczas zabaw na śniegu.

Nasi milusińscy mieli okazję ry-
walizować w następujących konku-
rencjach przygotowanych przez p. 
A. Strach : „saneczkarstwo” - czyli 
wyścigi „jabłuszek”, „kto dalej” - czy-
li skok bez nart, „curling”- czyli szu-
kanie krążków po omacku, „flaga 
olimpijska”- układanie okręgów wg 

Zimowa Olimpiada Przedszkolaków
wzoru oraz „rzut śnieżkami do celu”. 
Jednak bezkonkurencyjne okazały 
się zmagania w przeciąganiu liny, 
które  wzbudziły najwięcej emocji 
wśród małych sportowców. 

Wszystkie drużyny zostały na-
grodzone za trud i wysiłek dyplo-

mami i upominkami w postaci ko-
lorowanki o tematyce zimowej. 
Gratulujemy wszystkim zawodni-
kom!

Przedszkole Publiczne nr 1  
w Górkach Małych

SportSport
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Konkurs fotograficzny
Zarząd Województwa Śląskie-

go ogłasza konkurs fotograficzny 
pt. „Wieś Województwa Śląskiego 
okiem obiektywu”

Celem konkursu jest promowa-
nie walorów kulturowych i przyrod-
niczych śląskiej wsi oraz „dobrych 
praktyk” służących zrównoważone-
mu rozwojowi obszarów wiejskich.

Do udziału w konkursie zapra-
szamy osoby, które amatorsko                           
lub profesjonalnie zajmują się foto-
grafią i są zameldowane na terenie 
województwa śląskiego.

Zdjęcia nadesłane do konkursu 
będą oceniane w trzech katego-
riach:

a) I kategoria – Tradycja.
b) II kategoria – Krajobraz.
c) III kategoria – „Dobre
praktyki” w zakresie rozwoju 
śląskiej wsi
Wszystkich zainteresowanych 

prosimy o zapoznanie się z Regu-

laminem Konkursu dostępnym na 
stronie www.slaskie.ksow.pl. 

Prace konkursowe wraz z formu-
larzem zgłoszeniowym należy prze-
słać na  adres:  Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 
46, 40 – 037 Katowice, Wydział Tere-
nów Wiejskich - Sekretariat Regio-
nalny KSOW z dopiskiem „Konkurs 

fotograficzny - Wieś Województwa 
Śląskiego okiem obiektywu”. 

Zgłoszenia należy składać 
do dnia 10 kwietnia 2015 roku.                        
Zdjęcia nadesłane po wyznaczo-
nym terminie nie będą brały udziału 
w konkursie. Konkurs zostanie roz-
strzygnięty do dnia 31 maja 2015 r.
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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 - Jerzy Pilch
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
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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