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Od redakcji
Szanowni czytelnicy, zima  na dobre zagościła w dolinie Brennej. Pługi wal-

czą z żywiołem, łopaty śnieżne aż parzą nasze spracowane dłonie, plecy i ra-
miona, przypominają sobie co to zima, auta grzęzną w śnieżnym puchu, a my 
toniemy w białych odmętach. Ilu z nas wychodząc rano z domu, ujrzawszy 
białą taflę, ograniczoną jedynie równie białymi bandami, marzy, aby zatrzasnąć 
brutalnie drzwi i zapomnieć... lub uznać, że był to tylko zły sen. Przychodzi jed-
nak ten czas, kiedy trzeba stawić czoło wyzwaniu. Ale życie to nie tylko śnieg, 
świat wystawia nas na różne próby, daje też możliwości sprawdzenia się i wy-
kazania, na polu zwanym życiem. 

Dla naszej gazety takim zmaganiem jest nieustanne ulepszanie naszego pi-
sma, by sprostało Państwa wymaganiom. Z tym numerem chcielibyśmy za-
powiedzieć zmiany, jakie pragniemy zainicjować, by być jeszcze bliżej Was, 
waszych potrzeb, problemów i pomysłów. 

Szczepan Spis
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W dniu 13.01.2008 r. odbyło się posie-
dzenie Komisji Rozwoju Gminy, Sportu, Bu-
downictwa i Ochrony Środowiska a w dniu 
15.01.2008 r. Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 19.01.2008 r. obradowała Komisja 
Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rol-
na. 

22 stycznia 2008 roku odbyła się XXV se-
sja Rady Gminy, na której podjęto następujące 
uchwały:

1. uchwała Nr XXV/200/09  z dnia  22 stycznia 
2009 r. w sprawie:

zmian w uchwale Nr XVI/116/2008 z dnia 21 
lutego 2008 roku, w sprawie ustalenia parkingów 
płatnych, stawek opłat za parkowanie oraz opłat 
dodatkowych i sposobu ich pobierania.

2. uchwała Nr XXV/201/09  z dnia  22 stycznia 
2009 r. w sprawie:

zmiany uchwały Nr XIV/82/07 Rady Gminy 
w Brennej z dnia 14 listopada 2007 roku w spra-
wie: określenia rodzajów świadczeń przyznawa-
nych nauczycielom w ramach pomocy zdrowot-
nej oraz warunki i sposoby jej przyznawania.

3. uchwała Nr XXV/202/09  z dnia  22 stycznia 
2009 r. w sprawie:

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach 
Wielkich”.

4. uchwała Nr XXV/203/09  z dnia  22 stycznia 
2009 r. w sprawie:

zmiany uchwały Nr XXI/156/08 Rady Gminy 
w Brennej z dnia 17 września 2008 r.  w spra-
wie zmiany uchwały Nr XVI/136/03 Rady Gminy 
w Brennej z dnia 30 grudnia 2003 roku w spra-
wie wprowadzenia nazewnictwa ulic w Górkach 
Wielkich i Górkach Małych.

5. uchwała Nr XXV/204/09  z dnia  22 stycznia 
2009 r. w sprawie:

przyjęcia „Raportu z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska Gminy Brenna”

6. uchwała Nr XXV/205/09  z dnia  22 stycznia 
2009 r. w sprawie:

zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna 
na 2009 rok

7. uchwała Nr XXV/206/09  z dnia  22 stycznia 
2009 r. w sprawie:

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyj-

Z OBRAD RADY GMINY 
nej na 2009 rok.

Miłym akcentem sesji było uhonorowanie 
i wręczenie okolicznościowej statuetki oraz dy-
plomu Pani Angelice Greń , która odniosła wielki 
sukces, zdobywając pierwsze miejsce na Ogólno-
polskim Festiwalu Saksofonicznym w Przewor-
sku. Pani Wójt wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy życzyli naszej mieszkance wielu sukce-
sów i dalszego rozwoju wspaniałego talentu. 

Pomiędzy sesjami Pani Wójt Gminy przedsta-
wiła radnym sprawozdanie ze swojej działalno-
ści, które po omówieniu kilku kwestii - zostało 
przyjęte przez radnych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji 
Rady Gminy przedstawili informacje z posiedzeń 
w okresie miedzy sesjami. 

Radni poruszyli m.in. temat boiska sporto-
wego i jego  technicznego przygotowania przed 
zbliżającym się sezonem piłkarskim, udzielania 
dotacji z budżetu gminy organizacjom pozarzą-
dowym oraz sprawę pobierania opłaty klimatycz-
nej.

Przewodniczący Rady poinformował o roz-
poczęciu prac związanych z budową sali gimna-
stycznej przy ZSP w Górkach Wielkich. 

Protokoły z obrad rady Gminy oraz podjęte 
uchwały można znaleźć na stronie internetowej 
Gminy Brenna w zakładce Rada Gminy oraz na 
BIP-ie.

RAPORT Z DOSTĘPU 
DO INFORMACJI 

PUBLICZNEJ - 
JESTEŚMY W CZOŁÓWCE!

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA 
FIDES, które jest niezależną, niedochodową 
i niezaangażowaną politycznie organizacją po-
zarządową przeprowadziło w okresie wrzesień 
– listopad 2008 monitoring dostępu do informa-
cji publicznej we wszystkich 167 gminach woj. 
śląskiego. Nasza Gmina Brenna zajęła wysoką 
3 pozycję ex equo z Gminą Godów.

Informacje



PODZIĘKOWANIA
Pragnę serdecznie podziękować za współ-

pracę wszystkim pracownikom Urzędu Gminy 
Brenna, Radzie Gminy i przede wszystkim pra-
cownikom Ośrodka Promocji Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna Pani Katarzynie Macura, 
Kasi Koseckiej oraz Łukaszowi Muschiolowi. 
W trakcie naszej wspólnej pracy w OPKiS sta-
liśmy się nie tylko sprawnym zespołem, ale 
i dobrymi kolegami. Dziękuję za doświadczenie 
jakiego nabyłam pracując z Wami. Życzę tym 
samym, aby Ośrodek dalej pełnił swoją misję 
i zyskiwał sobie coraz to nowych zwolenników. 
Życzę Wam koleżanki i koledzy wiele zdrowia 
i kolejnych sukcesów w organizacji imprez na 
terenie Gminy Brenna. Dziękuję także czytelni-
kom Wieści znad Brennicy oraz Drukarni Ma-
dar ze Skoczowa, a także wszystkim z którymi 
było dane mi pracować przez ostatni rok.

 Z poważaniem,
Estera Brudny
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SUKCES GÓRECKIEGO 
GIMNAZJUM

19 lutego 2009r. odbył się V Powiatowy Dru-
żynowy Konkurs Matematyczny o Puchar Dy-
rektora LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. 
W konkursie wzięło udział 19 gimnazjów powia-
tu cieszyńskiego.

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęła dru-
żyna z Górek Wielkich w składzie: Agnieszka Ducz-
malewska, Dominik Macura, Amadeusz Szołdra. 

W klasyfikacji indywidualnej, na 57 uczniów bio-
rących udział w konkursie, A. Duczmalewska i A. 
Szołdra zajęli ex aequo III miejsce, D. Macura – 15 
miejsce. Nauczycielem przygotowującym uczniów 
do konkursu jest Pani mgr inż. Grażyna Kubok.

Karol Niedźwiedzki

WIZYTA WĘGRÓW 
W BRENNEJ

W dniach od 30 stycznia 2009 r. do 8 lutego 
2009 r. na terenie Gminy Brenna  gościła gru-
pa młodzieży wraz z opiekunami z partnerskiej 
miejscowości Siofok na Węgrzech. Grupa, dzię-
ki uprzejmości Pani Dyrektor Beaty Jaworek-
-Skałka, została zakwaterowana na terenie Szko-
ły Podstawowej Nr 2 w Brennej-Bukowej, tam 
też poznawali smaki naszej kuchni. Stamtąd też, 
dziennie grupa udawała się na teren kompleksu 
narciarskiego położonego w Brennej –Węgier-
skim, gdyż głównym celem gości z Węgier było 
przeprowadzenie obozu narciarskiego.  

Pogoda dopisała i zajęcia mogły być reali-
zowane bez przeszkód przez cały okres pobytu. 
W trakcie przebywania na terenie Gminy Bren-
na, młodzież węgierską zaproszono do odwie-
dzenia Chlebowej Chaty i zwiedzania muzeum 
Zofii Kossak-Szatkowskiej. Zorganizowano tak-
że zajęcia animacyjne w „Piwnicy Artystycznej”. 
Skoro wizyta miała charakter sportowy, nie mo-
gło również zabraknąć elementów współzawod-
nictwa. Doszło do konfrontacji zespołu z Węgier 
i „Spójni” Górki Wielkie, podczas meczu piłki ha-
lowej drużyn pięcioosobowych. Naszym zawod-
nikom udało się wygrać te zmagania z wynikiem 
7:5. Gości w niedzielny poranek pożegnała Pani 
Wójt Iwona Szarek, życząc bezpiecznego powro-
tu do Siofok. 

K.Majeran

Informacje



5

Zachęcamy rolników do wzięcia udziału.

DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE 
MOŻNA ODEBRAĆ TAKŻE W URZĘ-
DZIE GMINY BRENNA BIURO NR  28

Szczegółowe informacje o warunkach udzia-
łu w Konkursie dostępne są we wszystkich pla-
cówkach terenowych KRUS oraz na stronie in-
ternetowej                       

www. krus.gov.pl.

U W A G A    R O L N I C Y  !!
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNEGO ORGANIZUJE  KON-

KURS „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

Ogłoszenia
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KOMUNIKAT - ŚNIEG
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

w Cieszynie przypomina właścicielom i zarząd-
com o obowiązkach wynikających z Prawa bu-
dowlanego w zakresie utrzymania i użytkowania 
obiektów budowlanych szczególnie w okresie zi-
mowym.

Zalecenia:
W okresie zimowym zwiększa się ryzyko wy-

stąpienia zagrożeń i katastrof budowlanych. Do-
tyczy to w szczególności:

- obiektów, w których przebywa znaczna ilość 
osób (np. hale sportowe, widowiskowe, handlo-
we, kina, teatry, zadaszenia trybun, itp.),

- obiektów budowlanych (np. obiekty nie użyt-
kowane, w złym stanie technicznym, nie remon-
towane od wielu lat, itp.) stwarzających potencjal-
ne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa,

- robót budowlanych prowadzonych w niskich 
temperaturach.

W związku z powyższym nie należy dopusz-
czać do stanów przeciążenia śniegiem konstrukcji 
dachowych przez nie usuwanie jego nadmiaru. 
W obiektach podwyższonego ryzyka (szczególnie 
wrażliwych na obciążenia śniegiem) w tym wiel-
kopowierzchniowych, o dużych rozpiętościach 
oraz o lekkiej konstrukcji stalowej, należy pro-
wadzić bieżącą kontrolę stanu technicznego prze-
kryć, stosownie do potrzeb. Zwraca się przy tym 
uwagę na drożność i odpowiedni stan techniczny 
(np. oświetlenie awaryjne) dróg ewakuacyjnych. 
Obiekty nie użytkowane i będące w złym stanie 
technicznym należy odpowiednio zabezpieczyć 
i wyłączyć z dostępu dla osób postronnych. Ro-
boty budowlane wykonywane w niskich tempera-
turach można wykonywać wyłącznie z zachowa-
niem rygorów technologicznych i bhp właściwych 
dla prowadzenia robót w takich warunkach.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Cieszynie

AKCJA "KOCHASZ DZIECI, 
NIE PAL ŚMIECI"

Informujemy, iż Urząd Gminy Brenna pro-
wadzi akcję przeciwdziałającą spalaniu śmieci 
w piecach domowych w ramach Ogólnopolskie-
go projektu "Kochasz dzieci, nie pal śmieci".

Program ma na celu uświadomienie miesz-
kańcom, że spalanie śmieci w piecach domo-
wych przynosi dużo szkody naszemu zdrowiu 
i komforcie życia .

W każdym sezonie grzewczym pojawia się 
problem szczególnego zanieczyszczenia po-
wietrza, związany ze spalaniem śmieci w pie-
cach domowych. Z komina, wydobywa się czar-
ny, duszący i śmiercionośny dym… Najgorsze 
rezultaty przynosi spalanie tworzyw sztucznych, 
impregnowanego i lakierowanego drewna, śmie-
ci, plastików, opon, gum, starych ubrań itp. Dym 
ze spalanych w domowych piecach śmieci 
jest  szkodliwy dla zdrowia dzieci i dorosłych. 
Podczas spalania emitujemy do atmosfery: pyły, 
które odkładając się w glebie, powodują szkodli-
we dla zdrowia człowieka zanieczyszczenia me-
talami ciężkimi, wszędzie unosi się dym zawie-
rający tlenek węgla, trujący dla ludzi i zwierząt                    
i uszkadzający płuca oraz  drażniący tlenek azo-
tu. Wrzucone do pieca butelki i inne tworzywa 
sztuczne podczas powolnego spalania, w dość 
niskich temperaturach zamieniają się w gaz na-
ładowany rakotwórczym ładunkiem.

Za spalanie śmieci w piecach domowych 
grozi grzywna do 5000 złotych.

G. Olszar

Ogłoszenia
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ANGELIKA GREŃ
13 lutego w Piwnicy Artystycznej mieliśmy 

przyjemność gościć wspaniałą artystkę „stela” - 
Angelikę Greń.  Ta młodziutka artystka jest lau-
reatką nagrody Grand Prix na VIII Ogólnopol-
skim Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku. 
W Piwnicy Artystycznej zaprezentowała cały wa-
chlarz swoich umiejętności, zapraszając jedno-
cześnie do koncertu swoich przyjaciół ze Szkoły 
Muzycznej w Cieszynie. Poza solowymi występa-
mi  mogliśmy również posłuchać fantastycznie 
brzmiącego kwartetu saksofonowego w najpięk-
niejszych utworach Georga Gershwina. 

Angelika Greń niewątpliwie uraczyła nas 
ogromną wrażliwością i kunsztem swojej mu-
zycznej pasji. Wypełniona po brzegi Piwnica Ar-
tystyczna, po raz kolejny ugościła publiczność 
koncertem na wysokim poziomie artystycznym, 
prezentując zarówno muzykę poważną, jak i roz-
rywkową.

Dlatego już dziś zapraszamy wszystkich go-
rąco na marcowy koncert, gdzie gościem będzie  
duet gitarowy o unikatowym brzmieniu głoso-
wym.

                                                                                 
                                                       K.K

STONEHENGE

„Jest takie miejsce w czasoprzestrzeni, gdzie 
duch łączy się z żywiołem. Gdzie spirytualna 
rzeczywistość przeplata się z wielka witalno-
ścią. Miejscem tym, tym niezwykłym zjawi-
skiem jest muzyka celtycka. Można w niej się 
doszukać zarówno szaleńczego ferworu bitwy 

górali celtyckich, jak i spokoju i tajemniczości 
zakapturzonego celtyckiego kapłana druida. 
Ta muzyka to atmosfera irlandzkiego pubu 
czy szkockiego festynu. To również łagodność 
wrzosowisk i bezkresnych irlandzkich łąk. (…) 
STONEHENGE jest zarówno filozofią jak i roz-
rywką, wprawia nas w radość i zamyślenie, ta-
niec i wyciszenie, jest ludowo prosta. Witamy 
w krainie zielonych wzgórz, średniowiecznych 
zamków, pięknych wybrzeży, celtyckiej kultury, 
muzyki i śpiewu. Witamy na zielonej wyspie” 

Taką właśnie zieloną wyspę zespół Stonehen-
ge przywiózł 
6 lutego 
2009 roku 
do breń-
skiego Sta-
rego Kina 
czyli obec-
nej siedziby 
OPKiS- u. 
Każdy wolny 
centymetr 
olbrzymiej 
sali został 
wypełniony 
zahipnoty-
zowaną pu-
blicznością, 

poddającą się atmosferze irlandzkich rytmów. 
Do tego smak irlandzkiego piwa i pełna wirtu-
ozeria skrzypka, który czarował i przenosił nas 
„pod pokład Tytania,  na pola bitewne Brave-
harta, w gorące wnętrze pubu, i w rześki las 
Sherwood”. 

Spotkanie z muzyką sięgającą korzeni jest 
niewątpliwie wyjątkowym przeżyciem. Dla wie-
lu osób miało to miejsce właśnie 6 lutego. Kto 
wie, może zapoczątkuje to cykl spotkań z uwo-
dzicielską muzyka etniczną z różnych zakątków 
świata...
                                                                           K.K 

Wydarzenia
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FILMOWE PORANKI W OPKIS 
W okresie ferii zimowych, w siedzibie Ośrod-

ka Promocji Kultury i Sportu, co drugi dzień od-
bywały się pokazy filmowe. Głównymi uczestni-
kami poranków filmowych były dzieci i młodzież. 
Dzięki kinu nuda nie zawitała do Brennej nawet 
w trakcie ferii. Z filmu na film młodych widzów 
było coraz więcej, a w ostatnim dniu sala wypeł-

niła się po brzegi. Wśród wyświetlanych filmów 
znalazły się tak popularne filmy jak np: Epoka lo-
dowcowa, Garfield, Most to terabithi. Ośrodkowi 
udało się stworzyć prawdziwą atmosferę dużego 
ekranu. Z całą pewnością urządzimy tego typu 
spotkania również w następne ferie, a już latem 
zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników 
kinematografii na  kino plenerowe w breńskim 
amfiteatrze. 

Łukasz Muschiol

FLIP I FLAP – SZALEŃSTWO 
NA ŚNIEGU

Ogromne ilości padającego od czwartku śnie-
gu nie przeszkodziły w udanej zabawie dzieciom, 
które w niedzielę 15 lutego przybyły na stok 
Groniczek, do Pana Zygmunta Grenia. Zabawa 
rozpoczęła się od śnieżnego aerobiku prowadzo-
nego przez Panią Gabrysię Sikora, nauczycielkę 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej Bukowej. 
Potem był rzut rękawiczką do celu, lepienie „wa-
lentynkowych” serc i rzucanie śnieżkami w ru-
chomy cel. Dla narciarzy przygotowano slalom, 
zaś dla pozostałych dzieci tor saneczkowy. Hitem 
programu okazało się jednak zbiorowe turlanie 

z „górki na pazurki”. Małe bałwanki rozgrzewały 
się potem w specjalnym wigwamie, przy gorącej 
herbatce i kiełbasce. W przerwach pomiędzy kon-
kurencjami zorganizowano dla wszystkich kulig. 
Zabawę, z właściwym sobie humorem, prowadził 
Janek Staś, wielki przyjaciel dzieci i dorosłych. 

Imprezę zorganizowano przy współpracy 
z Radiową „TRÓJKĄ”. 

Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc 
w przygotowaniu oraz prowadzeniu imprezy.

TŁUSTY CZWARTEK, 
A Z NIM WIŚLAŃSKI 

KONKURS NA 
NAJSMACZNIEJSZE KREPLIKI

Jest taki dzień raz w roku, kiedy to opychanie 
się pączkami, w liczbie sugerującej już obżarstwo, 

uchodzi bez-
karnie prak-
tycznie każ-
demu. W tym 
dniu, nasze 
g o s p o d y n i e 
z Koła Gospo-
dyń Wiejskich 
z Brennej i Gó-
rek, uzbrojone 
w potężny ar-
senał pączków, 
w y r u s z y ł y 

zmagać się z pozostałymi uczestnikami konkur-
su na najsmaczniejsze krepliki w szkole gastro-
nomiczno hotelarskiej w Wiśle. Chociaż w tym 
roku nie zdobyły pierwszego miejsca, wróciły 
do domu z wyróżnieniem, pełne nowych po-
mysłów i chęci walki na przyszły rok. Konkurs 
prowadzony był w dwóch kategoriach. W gru-
pie uczniów wygrała Natalia Węglarzy z Zespołu 
Szkół Gastronomiczno-Technicznych w Cieszy-
nie. Natomiast w kategorii „Cukiernie i restaura-
cje” pierwsze miejsce zajęły krepliki z pensjona-
tu Groń z Istebnej.

Wydarzenia
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LAUREACI Z „BUKOWEJ”
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bren-

nej, korzystające ze świetlicy szkolnej, w grudniu 
2008 roku zostały zaproszone do wzięcia udziału 
w XI Edycji Międzyświetlicowego  Wojewódz-
kiego  Konkursu Plastycznego "Kartka Bożona-
rodzeniowa lub Noworoczna". Celem konkursu 
była promocja działalności  świetlic szkół pod-
stawowych, rozwijanie aktywności plastycznej 
dzieci, kultywowanie tradycji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku. Honorowym Patronatem 
konkursu był Prezydent Miasta Gliwic. 

Wśród wielu prac konkursowych, dwie uczen-
nice z Brennej (pod opieką artystyczną p. Marty 
Madzi i Justyny Frank - Waliczek) zostały wy-
różnione i nagrodzone. Beata Chrapek z klasy 
IV b zdobyła II miejsce w konkursie, Nikoletia 
Więcek z klasy IIa - wyróżnienie. 

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej 
i wręczenie nagród laureatkom konkursu  na-
stąpiło 15.12.2008 roku o godzinie 12.00 w Gli-
wickim Centrum Ośrodków Pozarządowych 
w Gliwicach. Nagrody i wyróżnienia ufundowane 
zostały przez Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy 
"Nowator" z Gliwic oraz Samorząd Miasta Gli-
wic.

                Justyna Frank - Waliczek

22 stycznia 2009 r. był 
dniem szczególnym dla spo-
łeczności szkolnej Zespołu 
Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich. Ku radości wszyst-
kich uczniów i mieszkańców 
naszej miejscowości, roz-
poczęto  budowę  pełnowy-
miarowej sali gimnastycznej 
z widownią. Nowa sala gimna-
styczna umożliwi prowadzenie 
zajęć w sposób zapewniający 
podstawowe warunki bezpie-
czeństwa. Jednocześnie na sali 
gimnastycznej ćwiczyć mogą 
trzy grupy klasowe, co popra-
wi w znacznym stopniu orga-
nizację pracy szkoły. Będzie 
możliwość prowadzenia zajęć 
z gier zespołowych, prowadzenie zajęć poza-
lekcyjnych i kółek sportowych oraz tworzenie 
klas o profilu sportowym. Do tej pory korzy-
staliśmy z sali gimnastycznej w Brennej Leśni-
cy dzięki uprzejmości Pani dyrektor, Haliny 
Pilch. Wybudowany obiekt będzie służył roz-
wojowi sprawności fizycznej uczniów, a w cza-
sie wolnym od zajęć również mieszkańcom 
naszej miejscowości. W tym doniosłym mo-
mencie,  dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
w Górkach Wielkich, pragnie podziękować 
władzom oraz radnym Gminy Brenna na cze-
le z wójtem, Panią Iwoną Szarek i przewod-
niczącym Rady Gminy, Panem Krzysztofem 
Holeksą. W związku z rozpoczęciem tak długo 
oczekiwanej inwestycji, pragniemy zapewnić, 
że uczniowie naszej placówki będą godnie re-
prezentować gminę w zawodach sportowych 
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

K. Niedźwiedzki

ROZPOCZĘCIE BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY 
ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W GÓRKACH WIELKICH
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SPOD GÓRALSKIEGO KAPELUSZA
Zbigniew Morys

Święty Walenty jest wniebowzięty, 
bo w Brennej morze miłości bezcennej…

Do Ewy M. 
Proszę 
nie mów nic
bo w blasku gwiazd
wspominam tylko te miłe chwile
nieśmiało wybiegam myślami
w bliższą i dalszą przyszłość 
Spójrz
spada gwiazda  
to tylko chwila 
A nam ile jeszcze ich zostało?...

GRAFFITI
Nie zostawiaj mnie! – parasol
Daj mi tę noc – marzenie
Podniecaj mnie! – ognisko domowe
Prześpij się ze mną – problem
Do tanga trzeba dwojga – harmonia 
Zawsze razem – oczko w głowie

NA ROMANTYCZNĄ KOLACJĘ
- Ciepłe kluski hożej gaździnki z udkami palce lizać 
- Marynowane w żytniej zalewie rolady z uszu 
barana
- Kwaśnica na słodko
- Manna z nieba z niebieskimi migdałami
- Pieczone gołąbki w czekoladzie 
- Napój energetyczny z lubczyka
-Zakazany owoc w figach 

Z ROZMÓW PRZY PIWKU 
W Karczmie pod Skalicą w Brennej w blasku 
walentynkowych świec siedzi stary góral z babą. 
Przysiada się do nich para młodych ceprów. 
- Gazdo, proszę, dajcie nam receptę na tak długie 
pożycie – zwraca się turysta.
- Wiesz, chłopcze, ty musisz miłować zażarcie, a …
- A ty – przerywa gaździna, zwracając się w stro-
nę jego żonki – kochaj zawzięcie!

ZAGADKA 
- Co znoszą kury domowe?
- Humory kogutów.

KU ROZWADZE 
Nie wiemy, z kim śpimy.
Dopiero gdy braknie – docenimy.  

POEZJA

Noworoczne życzenia

Nie przynoś nam Nowy Roku zawieruchy
Ani w kraju
Ani w rodzinach
Ani w naszych umysłach
Daj  stan  równowagi, bo jest taki kruchy
Daj  nadzieję
Otwórz cichą przystań

Przynieś nam Nowy Roku powiew wiosny
W zamrożone  serca
Radość wspólnych  spacerów
Ptaków śpiew radosny
Ciepłe ręce

O zdrowie naszych rodzin pokornie prosimy,
o łatwiejsze życie
O święty spokój,  który tak cenimy
I  pragniemy skrycie
Nic  więcej                                                           

 

Śnieg

Na dachy domów i klomby kwiatowe
biały puch się ściele.
Przykrywa mój smutek,
tłumiony żal
ciche łzy w kościele

Spod śnieżnego całunu
kwiat płatki rozchylił.
Może to zwiastun wiosny?
Czas nadziei?
Światło w ciemnej chwili?

Polana kwiatów jak śnieg bieleje,
stopniały już lody.
Łąka do słońca się śmieje
I sad białym kwieciem sypie 
tak jak śniegiem

Nie chcę już dłużej biec
tym urwistym brzegiem
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KILKA SŁÓW
WITOLD TURANT

Luty był jak luty. To 
nowość i zaskoczenie. Bo 
nic nas zaskakuje, jak 
normalność. Nie wiem 
dlaczego, ale w tym kraju 
zawsze spodziewamy się 
jakiegoś dziwactwa, a kie-
dy nadchodzi coś najzwy-
klejszego w świecie, jak 
zima czy spowolnienie 
gospodarcze po przyśpie-
szeniu, zachowujemy się 
jak przysłowiowa żona 

Lota, czyli zmieniamy się w słup soli. Taką już 
widać mamy naturę.

Ostatnio obiecywałem, że będzie o bibliote-
ce. I to jest: zawsze denerwowało mnie (trochę), 
że na dziesięć nowych książek w bibliotecznym 
zbiorze, jakieś siedem-osiem należy do tzw. nur-
tu kobiecego w literaturze współczesnej. I na-
gle nastąpiło olśnienie. Wiem dlaczego tak się 
dzieje. A nawet wiem więcej. Nie ma powodu, 
by było inaczej. Dlaczego? To proste: nie mogę 
sobie przypomnieć, kiedy po raz ostatni widzia-
łem Czytelnika (nie Czytelniczkę) tłoczącego 
się przed półką z książkami i wyrywającego mi 
spod ręki ostatnie dzieło Houellebecqa, by po-
biec z nim pod pachą do domu, przeczytać jak 
najszybciej, uprzedzić wszystkich, może opowie-
dzieć. Ostatniego mężczyznę przemykającego się 
nieśmiało pomiędzy regałami spotkałem jakiś.....
rok?...temu. Może jeszcze dawniej. I tu mam od-
powiedź na swój niesłuszny żal. No, bo jeśli więk-
szość z nas, co i ja czasem czynię, uprawia czytel-
nictwo, studiując dogłębnie i z zapałem etykiety 
na butelkach z piwa lub z mocniejszych trunków, 
to po co sprowadzać dla nas książki – nowsze czy 
starsze – których nikt nie przeczyta? Po Gret-
kowską, czy Grocholę ktoś jednak sięgnie i wy-
nika z to z prostej statystyki.

A więc jak ten marynarz w liverpoolskim por-
cie, mogę sobie zaśpiewać: „żegnajcie mi dzien-
niki Iwaszkiewicza, żegnaj mi Salmanie Rush-
die”  i tak dalej. Marynarz tak naprawdę śpiewał 
o czym innym – o portowych barach, o panien-
kach lekkich obyczajów, ale daję słowo, że mój 
żal dorównuje jego żalowi. 

Czasem w desperacji biorę coś z półki „z fal-
bankami”, ale jak ja się strasznie potem czuję....
Nawet goląc się nie mam odwagi spojrzeć w lu-

stro. Na szczęście w „Piwnicy artystycznej” czeka, 
od czasu do czasu, jakaś pociecha. Ostatnio był 
Georges Brassens. A właściwie jego piosenki, 
pięknie wykonane. Bardzo pięknie. Na nikim nie 
zostawiono suchej nitki, nawet na gorylu w zoo. 
Ale po kolei: Brassens urodził się we Francji, tam 
żył i tam umarł. Nic by w tym nie było niezwy-
kłego, bo postępują tak dziesiątki milionów ludzi 
zwanych Francuzami i o większości z nich nigdy 
nie usłyszmy, ale Brassens był wyjątkowy. Nawet 
nie dla tego, że miał wąsy i umiał grać na gitarze. 
Także nie dla tego, że umiał śpiewać. No dobrze 
– już powiem: był absolutnie wyjątkowy –śpiewał 
o tym, co jako temat piosenek w jego czasach ni-
komu nie przychodziło do głowy. We Francji nie 
jest to łatwe, bo Francuzom co i rusz coś przycho-
dzi do głowy – a to rewolucja, a to impresjonizm, 
a jak już kompletnie nic, to przynajmniej teatr 
absurdu. Wracając jednak do Brassensa – śpie-
wał o tym, jak bankier zrobił dziecko pokojówce, 
jak dama z towarzystwa szukała sobie młodych 
kochanków, jak udajemy przed sobą lepszych, 
ładniejszych i mądrzejszych, a potem wpadamy 
w łapy (żeby tylko w łapy) goryla w zoo. I to jest 
tragiczne, rozpaczliwe i ponure. Tak właśnie. Ale 
nie u Brassensa. W jego wykonaniu jest śmiesz-
ne i zabawne. Choć obraz jest czasem rubaszny, 
co znaczy nie jest tak całkiem ordynarny,  jak 
myśli czy przekleństwa niejednego z nas, którego 
zdradziła żona,  czy narzeczona. I za to właśnie 
Francuzi go kochali. I nadal kochają, bo choć  
nie żyje, nadal jest gwiazdą. 

Zastanawiam się natomiast, czy my pokłada-
jąc się ze śmiechu na koncercie, uświadamiali-
śmy sobie, że śmiejemy się trochę (żeby tylko) 
z siebie samych. Bo to lubię u innych, to jeśli 
mają do siebie dystans, którego nam tak czasem 
brakuje. Ale co tam. Oni też pracowali na to całe 
stulecia, to może i my się dopracujemy, gdy kilka 
eonów przeminie. Nil desperandum – jak mawia-
li Rzymianie, czyli nie ma co pękać – kiedyś nam 
się uda. Po prostu musi.

Tymczasem wiosna już tuż tuż, a wtedy zoba-
czymy, co dała kampania przeciw śmieciom. Nie 
jestem wielkim optymistą, ale próbować trzeba. 
Ludzie mieli kiedyś podobny stosunek do mycia 
np. nóg i uszu oraz prania swoich ubrań. Minęło 
tysiąc lat – i proszę: zupełnie jak nie ci sami. Nie-
którzy nawet zaczęli prać skarpetki. Człowieka 
można jednak zmienić. To tylko kwestia czasu.
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Wychowywanie dzieci jest jednym z najtrud-
niejszych zadań w życiu człowieka, gdyż wycho-
wujemy nasze dzieci bez przygotowania do tego 
„zawodu”. Rodzina przez naturalność swojej opie-
ki, tworzy zręby osobowości młodego człowie-
ka, a rodzice odpowiadają nie tylko za przyjście 
dziecka na świat, ale również za jego intelektu-
alny, fizyczny i moralny rozwój. Maria Maciasz-
kowa podkreśla, iż od rodziny rozpoczyna się 
biografia człowieka, która towarzyszy mu przez 
całe życie. To rodzina  wywiera istotny i znaczący 
wpływ na zachowania się dziecka, stosunek do 
innych osób. Dzięki rodzinie przyswaja i zinter-
nalizuje w przyszłości wartości, normy i wzory 
postępowania, dokonuje życiowych wyborów. 

Kontakty między członkami rodziny powinny 
pozwalać na wymianę myśli, zamierzeń, opinii, 
aspiracji. Czas wspólnie spędzany na rozmowie 
daje możliwość wspólnego odpoczynku, pozna-
nia, doznawania poparcia, rodzącej się sympatii. 
Powstająca więź pomiędzy członkami rodziny 
stanowi o poczuciu tożsamości i przynależności 
dziecka. Możliwości wspólnego spędzania czasu 
podczas autentycznej szczerej wymiany zdań, 
niewyśmiewanych opinii, poglądów podnosi sa-
moocenę członków rodziny, co z kolei wpływa 
na pozytywną atmosferę w rodzinie. Potrzeby 
materialne są różne, ale nieustanne skupianie się 
tylko na gromadzeniu dóbr materialnych i wy-
znaczanie sobie celów tylko o takim charakterze, 
niesie ze sobą niebezpieczeństwo związane z za-
niedbywaniem życia rodzinnego. 

 Obecnie obserwuje się tendencje zwiększa-
nia się liczby rodzin dwupokoleniowych (małych) 
w miejsce rodzin wielopokoleniowych, a w ślad 
za tym rozluźnianie się więzi emocjonalnych mię-
dzy krewnymi mieszkającymi oddzielnie. W wy-
niku transformacji ustrojowych i społecznych, 
migracji osób w celach zarobkowych, pogłębiają 
się zjawiska sieroctwa, opuszczenia i zaniedby-
wania. Dezorganizacja struktury i  funkcji rodzi-
ny prowadzi do zjawiska sieroctwa duchowego, 
emocjonalnego, głównie występującego wskutek 
zaniku więzi emocjonalno - społecznych między 
rodzicami, a dziećmi. Osamotnienie rozumiane 
jest, jako faktyczne zaniedbywanie, brak opieki 
nad dzieckiem ze strony rodziców, chłód emo-
cjonalny, zagrażający prawidłowemu rozwojowi 
dziecka. Pojęcie sieroctwa społecznego sensu 
largo w literaturze używane dla określenia dzieci 

pozostających w rodzinach, które nie wywiązują 
się z podstawowych obowiązków opiekuńczych 
wobec nich, dzieci porzuconych. Poczucie osa-
motnienia natomiast jest stanem psychoemocjo-
nalnym, spowodowanym długotrwałym niezaspo-
kajaniem potrzeby miłości    i przynależności. 

Najpoważniejsze problemy wiążą się z sytu-
acją dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, takich, 
które nie zaspakajają w niezbędnym zakresie ma-
terialnych, psychicznych i społecznych potrzeb 
swoich członków. Cechą charakterystyczną tych 
rodzin jest współwystępowanie niekorzystnych 
czynników, takich jak faktyczne rozbicie rodzi-
ny, poważne konflikty pomiędzy jej członkami, 
nadużywanie alkoholu, popełnianie przestępstw, 
złe warunki materialno - bytowe, a także wycho-
wywanie tylko przez jednego rodzica, wyniku 
migracji zarobkowej drugiego. Rodzina, w któ-
rej codziennym zjawiskiem są kłótnie, awantu-
ry, bójki, jest zdecydowanie większym niebez-
pieczeństwem dla dziecka niż rodzina niepełna. 
Sytuacji tej nierzadko towarzyszą choroby, sta-
ny depresyjne i nerwicowe, wśród rodziców 
i dzieci oraz zachowania patologiczne. Rodziny 
patologiczne stwarzają zagrożenie dobra dzieci. 
Z nich nierzadko wywodzą się nieletni i młodo-
ciani sprawcy przestępstw, dzieci alkoholizujące 
się, dokonujące prób samobójstw i samouszko-
dzeń, nie uczące się i nie pracujące, wykazujące 
wczesne przejawy niedostosowania społecznego 
w postaci ucieczek z domu, wagarów, porzucania 
szkoły.   

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie z dnia 29 lipca 2005 r. wskazuje,   iż prze-
moc należy rozumieć jako: „jednorazowe albo 
powtarzające się umyślne działanie lub zaniecha-
nie naruszające prawa lub dobra osobiste osób”. 
Definicja przemocy w rodzinie wychodzi poza 
opis ustawowych znamion czynu zabronionego 
– „znęcania”, zawiera również elementy wywoła-
nia cierpień i krzywd moralnych u ofiar prze-
mocy, a więc powstałych nie tylko na zdrowiu 
fizycznym, ale i psychicznym. Zaniedbywanie 
dziecka może obejmować zarówno sferę fizycz-
ną, jak i psychiczną, w ogólnym pojęciu oznacza 
niezaspakajanie potrzeb dziecka niezbędnych dla 
jego prawidłowego rozwoju. Można wymienić 
wiele form zaniedbywania np. materialne, zwią-
zane z niezaspakajaniem potrzeb fizjologicznych 
w tym odżywiania, higieny, zaniedbywania zdro-
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wia. Jak również związanymi z zaspakajaniem 
potrzeb psychicznych miedzy innymi miłości, po-
czucia bezpieczeństwa, przynależności. Dziecko 
potrzebuje ciepła, bezpieczeństwa, zainteresowa-
nia, przynależności do własnej rodziny i poczucia 
własnej wartości. Zaspakajanie wymienionych 
potrzeb jest  niezbędne do prawidłowego rozwo-
ju dziecka. 

Działania szkół, świetlic, placówek wycho-
wawczo - opiekuńczych nie skompensują bra-
ków w zakresie zaspakajania więzi rodzinnych, 
potrzeb emocjonalnych dziecka możliwych do 
zrealizowania w pełni wyłącznie w rodzinie pier-
wotnej dziecka. Ponieważ życie w rodzinie ma 
charakter intymny, jest przekazywaniem siebie 
w myślach, uczuciach, postawach. Mądrość, do-
broć rozumiana jako życzliwość i spolegliwość, 
nadaje wymienionym działaniom ciepła, wzru-
szenia. „W miłości rodzicielskiej mieszczą się bo-
wiem najpiękniejsze ludzkie pragnienia i postawy 
ogarniające zdolność do świadczenia na rzecz in-
nych, bezinteresowną życzliwość i ufność, a tak-
że rozumienie różnorodności zainteresowań i za-
miłowań poszczególnych członków rodziny oraz 
tolerancję dla odmiennych niż rodzicielskie po-
glądów”. Zatem zadaniem wyżej wymienionych 
placówek jest wspieranie rodziny w sprawowaniu 
jej podstawowych funkcji, zapewnienie pomocy 
rodzicom i ich dzieciom, przeciwdziałanie demo-
ralizacji. W literaturze przedmiotu opisany jest 
wpływ zaburzonych relacji i konfliktów rodzin-
nych na podejmowanie przez młodzież decyzji 
odurzania się środkami uzależniającymi. W ro-
dzinach, gdzie dzieci zażywają środki odurzające, 
w porównaniu do rodzin, w których młodzież ich 
nie zażywa, panuje klimat nacechowany dystan-
sem, zaburzonymi relacjami i konfliktami między 
członkami rodziny. Młodzież zażywająca środki 
odurzające różni się od  młodzieży nieużywającej 
ich nie tylko bardziej negatywnym stosunkiem 
do rodziny i do ojca, lecz również postrzeganiem 
swojej rodziny jako całości. 

Dziecko odrzucane emocjonalnie jest trak-
towane surowo, częściej karane, często i ciągle 
upominane i kontrolowane. Wzrasta w atmosfe-
rze upośledzenia i kształtuje się w nim poczucie 
gorszej „inności”, towarzysząca mu samoświa-
domość dewiacyjna. Na tym podłożu wyrastają 
uczucia wrogości do innych, postawy agresywne 
i zaniżona samoocena. Należy nie zapominać, że 
dzieci odrzucone łatwiej podlegają demoralizacji, 
szukając akceptacji, zrozumienia, zbliżają się do 

kolegów, „paczek” przestępczych. 
Sąd rodzinny i nieletnich zobowiązany jest 

do reagowania na każdą informację dotyczącą 
wszelkich nieprawidłowości w opiece nad dzieć-
mi oraz naruszaniu dóbr dziecka. W sytuacji gdy 
zauważyliśmy sygnały, które mogą świadczyć 
o krzywdzie dziecka i jesteśmy tym zaniepokoje-
ni, możemy zwrócić się do sądu rodzinnego (wy-
dział rodzinny i nieletnich) z wnioskiem o wgląd 
w sytuację dziecka. Należy pamiętać, iż z punk-
tu widzenia prawa władza rodzicielska to sze-
reg uprawnień i obowiązków rodzica względem 
dziecka. Obejmuje ona obowiązek wychowania 
dziecka, reprezentowania go oraz sprawowania 
opieki nad nim i jego majątkiem, jednak najważ-
niejszą jej funkcją jest ochrona dziecka. 

Dramat dziecka krzywdzonego w rodzinie 
polega na tym, że „z jednej strony ma ono głę-
bokie poczucie niesamodzielności, zależności od 
dorosłych, konieczności posiadania  opiekuna, 
z drugiej musi uporać się z poczuciem odrzuce-
nia, świadomością, że nie bardzo może liczyć na  
swoich rodziców, że oni sami stanowią dla niego 
zagrożenie”.
       
   Renata C.S.

SPOTKANIA  MIKOŁAJKOWO 
– WIGILIJKOWE

W dniach 13.12.2008 r. - w sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej Brenna Centrum, 20.12.2008 r. 
- w sali Ośrodka Zajęć Twórczych „MIKROKLI-
MAT „, zorganizowano spotkania MIKOŁAJKO-
WO –  WIGILIJKOWE dla 155 dzieci z Gminy 
Brenna, na których to Mikołaj osobiście każdego 
z uczestników obdarował prezentem.

Składam serdeczne podziękowania spon-
sorom oraz współorganizatorom za wniesiony 
wkład i pomoc przy organizacji tych spotkań, 
a mianowicie: Państwu Rafałowi i Bronisławie 
Baszczyńskim, Pani Zofii Graj,  Pani Katarzynie 
Macura, Panu Sylwestrowi Pasternemu, Panu 
Józefowi Bąk, Pani Katarzynie Poloczek, Urszuli 
Pyda i młodzieży ZSP w Górkach Wielkich, mło-
dzieży Gimnazjum Brenna, jak również człon-
kom Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Krystian Fest
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W ramach trwającej ogólnopolskiej kampa-
nii „ CIĄŻA BEZ ALKOHOLU ”, 02.12.2008 r. w 
Ośrodku Zajęć Twórczych " MIKROKLIMAT 
" (Dom Parafialny), z siedzibą   43 - 436 Górki 
Wielkie przy ul. Pod Zebrzydkę 4 oraz 11.12.2008 
r.  w " Piwnicy Artystycznej " z siedzibą  43 - 438 
Brenna, przy ul. Wyzwolenia 77, odbyły się kon-
ferencje poświęcone szkodliwości spożywania al-
koholu podczas ciąży. 

Konferencje prowadziła Pani Małgorza-
ta Klecka doktorantka Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego Wydział Lekarski w Katowicach, 
specjalistka neurorozwoju, ekspert Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych ds. FAS. 

Jesteś w ciąży ? Chcesz urodzić zdrowe dziec-
ko? 

ZAPAMIĘTAJ  !!!!!
Nieprawdą jest, że:
JEDNO PIWO NIE ZASZKODZI NAWET W 

CIĄŻY.
Nieprawdą jest że:
CZERWONE WINO ZWIĘKSZA ILOŚĆ 

ŻELAZA, POPRAWIA MORFOLOGIĘ KRWI 
WZMACNIA ORGANIZM.

Nieprawdą jest że:
PIWO WSPOMAGA LAKTACJĘ.
- KAŻDA PORCJA ALKOHOLU NAWET 

LAMPKA WINA LUB OKAZJONALNIE WYPITY 
DRINK DZIAŁA TOKSYCZNIE                              NA 
ROZWIJAJĄCE SIĘ W ŁONIE MATKI DZIEC-
KO. IM WIĘKSZA ILOŚĆ ALKOHOLU, TYM 
WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO PO-
WAŻNYCH USZKODZEŃ.

- NIE ISTNIEJE BEZPIECZNA DAWKA AL-
KOHOLU, KTÓRĄ MOŻNA SPOŻYWAĆ W 
CZASIE CIĄŻY BEZ UJEMNEGO SKUTKU NA 
DZIECKO.

- NEGATYWNY SKUTEK DZIAŁANIA AL-
KOHOLU ZALEŻY NIE OD   FORMY, POSTACI 
POD JAKĄ JEST WYPIJANY, ALE  OD SPOŻY-
TEJ DAWKI.

- W CIĄGU GODZINY OD WYPICIA ALKO-
HOLU PRZEZ KOBIETĘ W CIĄŻY, JEGO STĘ-
ŻENIE WE KRWI DZIECKA JEST TAKIE SAMO 
JAK WE KRWI MATKI.

szklanka 200 ml 5% piwa = lampka 100 
ml 10% wina = kieliszek 25 ml 40% wódki 
=             to 10g czystego alkoholu etylowego  
/ tzw. porcja standardowa /

FETAL  ALCOHOL SYNDROM /FAS/, 
FETAL  ALCOHOL  EFFECTS /FAE/ CZYLI 
PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY 

- TO ZABURZENIA, JAKIE  POJAWIAJĄ 
SIĘ U DZIECI JAKO REZULTAT  SPOŻYWA-
NIA PRZEZ CIĘŻARNĄ MATKĘ ALKOHOLU. 
CZĄSTECZKI ALKOHOLU SĄ MALEŃKIE                    
I Z ŁATWOŚCIĄ PRZEDOSTAJĄ SIĘ  PRZEZ 
ŁOŻYSKO DO ORGANIZMU DZIECKA JUŻ        
W DRUGIM TYGODNIU ŻYCIA PŁODOWE-
GO. CHOĆ ALKOHOL MOŻE MIEĆ NEGA-
TYWNY WPŁYW NA WSZYSTKIE KOMÓRKI 
I NARZĄDY, TO SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWY                     
NA DZIAŁANIE ALKOHOLU JEST MÓZG. JUŻ 
W BARDZO WCZESNYM OKRESIE CIĄŻY 
MOŻE ZOSTAĆ TRWALE USZKODZONY.

Więcej informacji na stronach interneto-
wych:

www.fas.edu.pl, www.parpa.pl 
Krystian Fest

FETAL  ALCOHOL SYNDROM /FAS/, FETAL  ALCOHOL  
EFFECTS /FAE/

PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY/ EFEKT ALKOHOLWY 
PŁODU
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NIE psuj mnie, dając 
mi wszystko o co Cię pro-
szę. Niektórymi prośbami 
jedynie wystawiam Cię  na 
próbę.

NIE obawiaj się postę-
pować wobec mnie twar-

do i zdecydowanie. Ja to wolę, bo to daje mi po-
czucie bezpieczeństwa. 

NIE pozwól mi ukształtować złych nawyków. 
Ufam, że Ty mi pomożesz wykryć je w zarodku.

NIE rób tak, abym czuł się mniejszy niż je-
stem. To jedynie sprawia, że postępuję głupio, 
aby wydawać się dużym. 

NIE karć mnie w obecności innych. Najbar-
dziej mi pomaga, gdy mówisz do mnie spokojnie           
i dyskretnie. 

NlE ochraniaj mnie przed konsekwencjami. 
Potrzebne mi są również doświadczenia bolesne. 

NIE rób tak, abym swoje pomyłki uważał za 
grzechy. To zaburza moje odczucie wartości.

NIE przejmuj się zbytnio, gdy mówię: "Ja Cię 
nienawidzę". To nie Ciebie nienawidzę, ale Two-
jej władzy, która mnie niszczy. 

NIE przejmuj się zbytnio moimi małymi do-
legliwościami. One jednak przyciągają Twoją 
uwagę, której potrzebuję.

NIE gderaj. Jeżeli będziesz tak robił, to 
będę się bronił przez udawanie głuchego.

NIE dawaj mi pochopnych obietnic, bo czu-
ję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie 
dotrzymujesz.

NIE zapominaj, że nie potrafię wyrazić siebie 
tak dobrze, jak bym chciał. Dlatego też niekiedy 
mijam się z prawdą. 

NIE przesadzaj, co do mojej uczciwości. To 
mnie krępuje i doprowadza do kłamania.

NIE zmieniaj swych zasad postępowania ze 
względu na układy. To wywołuje we mnie zamęt        
i utratę wiary w Ciebie. 

NIE zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. W 
przeciwnym wypadku zobaczysz, że przestanę 
Cię pytać, a informacji poszukam gdzie indziej.

NIE mów mi, że mój strach i obawy są głu-
pie. One są bardzo realne. 

NIGDY nawet nie sugeruj, że Ty jesteś do-
skonały i nieomylny. Przeżywam, bowiem zbyt 
wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki.

NIGDY nawet nie myśl, że usprawiedliwianie 
się przede mną jest poniżej Twojej godności

Uczciwe usprawiedliwienie się wzbudza we 
mnie nadzwyczajną serdeczność ku Tobie. 

NIE zapominaj, że lubię eksperymentować. 
Nie zabraniaj mi eksperymentować, gdyż bez 
tego nie mogę się rozwijać. 

NIE zapominaj, jak szybko rosnę. Jest Ci za-
pewne trudno dotrzymać mi kroku, ale - proszę 
Cię - postaraj się.

NIE PSUJ MNIE- APEL
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I ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ ŻAKÓW w Halowej 
Piłce Nożnej – BRENNA 2009

15 lutego 2009 r. Na hali sportowej w Brennej, 
w wyniku wspólnych starań LKS”Beskid” Brenna 
oraz OPKiS i Gmina Brenna, odbył się I Tur-
niej Piłki Nożnej Żaków w halowej piłce nożnej.   
Było 5 drużyn, biorących udział w turnieju: Jasie-
nica, Pierściec, Wisła I, Wisła II i nasza rodzima 
z Brennej. Zespoły grały systemem „każdy z każ-
dym”, czego rezultatem były następujące wyniki:

I miejsce: Jasienica - 12 pkt ( bramki: 11:1)
II miejsce: Pierściec - 9 pkt ( bramki: 9 :6)
III miejsce: Wisła I - 6 pkt ( bramki: 13:6 )
IV miejsce: Brenna - 3 pkt ( bramki: 6:11)
V miejsce: Wisła II - 0 pkt ( bramki: 0 :16 )

Najlepszymi zawodnikami meczu byli: 
• najlepszy zawodnik – Mateusz WIECZO-

REK - Brenna
• najlepszy strzelec - Konrad WALECZEK 

– Pierściec
• najlepszy v-ce strzelec – Michał SZARZEC 

- Wisła
• najlepsi bramkarze – Kamil KOWOL i Ad-

rian MOSKAŁA – z Jasienicy
• najmłodszy zawodnik turnieju – Szymon 

MACHALICA (ur. 12.03.2000r.) z Pierśćca

Pierwsze najlepsze trzy drużyny tj. Jasienica, 
Pierściec i Wisła I otrzymały puchary, pozostałe 
dwie drużyny Brenna i Wisła II pamiątkowe sta-
tuetki. Najlepsi trzej zawodnicy wrócili również 
z trofeami w postaci statuetki.

LKS”Beskid” Brenna składa podziękowania 
współorganizatorom Turnieju, a w szczególności:

- OPKiS Brenna za ufundowanie pucharów, 
piłek oraz pamiątkowych statuetek 

- Gminie Brenna za pokrycie kosztów gorą-
cego posiłku dla uczestników turnieju 

- Panu Romanowi Ziebura, za wkład finanso-
wy w organizację turnieju

II HALOWE MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 

PIĘCIOOSOBOWEJ
W dniach 7 i 8 lutego 2009 r. reprezentacja pra-

cowników samorządowych z terenu Gminy Brenna 
wzięła udział w II Halowych Mistrzostwa Wojewódz-
twa Śląskiego w Halowej Piłce Nożnej Pięcioosobo-
wej, który miały miejsce w Nakle Śląskiem. Zma-
gania grupowe poszły naszym samorządowcom 
bardzo dobrze, gdyż wyszli z grupy na pierwszym 
miejscu, odpowiednio remisując z samorządowca-
mi z Bytomia 0:0 i wygrywając z samorządowcami 
z Piekar Śląskim w stosunku 2:0. To zapowiadało 
apetyt na walkę o wysokie lokaty. Należało jednak 
zmierzyć się z nie lada przeciwnikiem w ćwierćfina-
le – bo finalistą poprzednich mistrzostw – drużyną 
powiatu kłobuckiego. Mecz, już po losowaniu, został 
okrzyknięty hitem ćwierćfinałów. Taki też był! Pierw-
si bramkę zdobyli zawodnicy powiatu kłobuckiego, 
lecz z zegarkiem w ręku cieszyli się z tego prowadze-
nia jedynie 20 sekund. Zaraz po wznowieniu indywi-
dualną akcje przeprowadził Krzysztof Majeran, który 
po minięciu dwóch zawodników oddał strzał nie do 
obronienia przez wrogiego bramkarza. W drugiej po-
łowie drużyna z Brennej objęła prowadzenie po książ-
kowym rozegraniu rzutu wolnego – bramkę zdobył 
wówczas Krystian Żyłka. Wydawało się, że to koniec 
emocji, a kolejne bramki są już tylko kwestią czasu. 
Niestety, przypadkowy błąd spowodował, że doszło do 
wyrównania, a że i dogrywka nie dała rozstrzygnię-
cia, o zwycięzcy musiały zadecydować rzuty karne. Te 
lepiej egzekwowali zawodnicy powiatu kłobuckiego, 
który to awansował do półfinału. Drużynie z Bren-
nej pozostało zbieranie pochwał, za zaprezentowany 
poziom gry. W składzie zagrali: Krzysztof Holeksa – 
Przewodniczący Rady, Damian Nowak – Radny, Kry-
stian Żyłka – Radny, Adam Bojda – Radny, Seweryn 
Greń – Radny, Jerzy Pilch – Radny Powiatowy oraz 
Krzysztof Majeran – Zastępca Wójta.

K. Majeran
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BUCHTA

30 dkg mąki wrocławskiej
3 dkg drożdży
5 dkg cukru
2 jajka
3 żółtka
0,5 szkl. mleka
trochę soli

Drożdże rozpuścić w paru łyżkach ciepłego 
mleka, po wyrośnięciu wszystkie składniki wyro-
bić warzechą tak, aby całość odchodziła od miski 
i warzechy. Pozostawić do wyrośnięcia.

Formę prostokątną posmarować tłuszczem, 
nałożyć ciasto i posmarować wodą lub białkiem. 
Posypać cukrem. Piec w temp. 180 st. na złoty 
kolor.

Podawać z masłem.

BABKA MAJONEZOWA

8 jajek
30 dkg cukru
17 dkg mąki tortowej
18 dkg mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka pr. do pieczenia
1 1/2 majonezu dekoracyjnego
starta skórka z cytryny

Białka ubić z cukrem, dodać żółtka i jeszcze 
trochę ubić, dodać resztę składników, wymieszać 
i upiec w tem. 180 st. ok. 45 min. Po upieczeniu 
posypać cukrem pudrem lub ozdobić polewą.

BULCZONKA – ZUPA

2l wody
1 kg ziemniaków
1 ząbek czosnku
1 kiszony ogórek
2 cebule
1 łyżka smalcu
2 łyżki mąki
kiełbasa, boczek
kminek, sól, pieprz

Obrane ziemniaki pokroić w kostkę i ugoto-
wać w osolonej wodzie. Dodać kminek, czosnek 
oraz pokrojony w kostkę ogórek kiszony. Na 
patelni podsmażyć trochę boczku, kiełbasy i ce-
bulę pokrojoną w kostkę. Wlać do zupy. Z mąki 
i smalcu zrobić zasmażkę i dodać do zupy.

Można spożywać z chlebem.
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- Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 
tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70
www.brenna.org.pl,  e-mail: poczta@brenna.org.pl

- Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69, 
tel. 033 853 65 50, 033 858 71 50
email: opkis@brenna.org.pl

- Gminny Punkt Informacji
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 033 858 69 71
e-mail: gpi@brenna.org.pl

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 033 853 64 59, 033 858 71 01, email: gops@brenna.org.pl 

- Policja - Komisariat policji w Skoczowie 
tel. 033 853 32 13 

- Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 033 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 033 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 033 853 93 12 

- Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 033 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 82 

- Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 033 857 95 49, 033 857 95 50

- Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 033 853 63 79
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 92 05 

- GOPR
tel. alarmowy 985
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 033 817 85 36 

- Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34, tel. 033 853 94 44 

- Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 033 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl 

- Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 63 59
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 86 

--------------------------------------------------------
WÓJT GMINY BRENNA 

IWONA SZAREK

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

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. (033) 8536222, fax: (033)8536370 
e-mail: poczta@brenna.org.pl

--------------------------------------------------------
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA

SEKRETARZ GMINY BRENNA
KRZYSZTOF MAJERAN

tel. (033) 8536222 w. 117 lub (033) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

--------------------------------------------------------
BIURO RADY GMINY BRENNA

KRZYSZTOF HOLEKSA
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00 
do 15:30. Sekretariat: tel. (033) 8536222 wew. 118 
e-mail: rada@brenna.org.pl

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY”  
ISSN 1895-670X
Redakcja: Estera Brudny (red. naczelny), Katarzyna Macura, Łukasz Muschiol, Katarzyna Kosecka, Szczepan Spis.
Stali współpracownicy: Zbigniew Morys, Krystian Fest, Witold Turand
Wydawca:  Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel./fax (0 33) 853-65-50, e-mail: e.brudny@brenna.org.pl, opkis@brenna.org.pl
Nakład: 400 egz.
Korekta: Estera Brudny, Szczepan Spis.
Skład i druk: Drukarnia „Madar”
43-430 Skoczów, ul. Cieszyńska 9, tel. (0 33) 853 22 55  e-mail: drukarnia@ox.pl

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów. Zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna (ul. Wyzwolenia 69, 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. Firuzek 
(Brenna Leśnica), Zajeździe Pod Przyłazem (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto 
Lotku” – p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Karczmie na Kamieńcu, Sklepie GS 
w Brennej Bukowej, Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). 

Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

Ważne i przydatne numery telefonów
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