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Informacje/Wydarzenia

Od redakcjiOd redakcji
Drodzy Czytelnicy, zapewne 

zaciekawiły Was zdjęcia Brennej  
przedstawione na okładce naszej 
gazety w tym miesiącu. To że 
czas wszystko zmienia, ma swoją 
przekładnię w starych i obecnych 
zdjęciach naszego regionu i chociaż 
są obszary, gdzie te zmiany nie 
są duże - to jednak na większo-
ści z nich nasza miejscowość 
zmieniła się wręcz diametralnie. 
Czy zmiany te są pozytywne, czy 
może lepiej by było, żeby Brenna 
nie zmieniła się przez ostatnie kil-
kadziesiąt lat - tego rodzaju oceny 
pozostawiam Wam, gdyż każdy 
będzie miał na ten temat zapewne 
własne zdanie. Jedno jest pewne 

8 maja w SP nr 2 w Brennej odbyło 
się spotkanie z pisarzem Wiesławem 
Drabikiem, zorganizowane dzięki 
pani Janinie Herzyk z Biblioteki 
Gminnej w Brennej. Dzieci klas I-III 
słuchały zabawnych tekstów autora, 
rozwiązywały zagadki, a także 
dowiedziały się o wielu upodoba-
niach pisarza z okolic Krakowa. Po 
spotkaniu każdy otrzymał autograf 
z dedykacją oraz mógł zakupić 
książkę pana Drabika. Wszyscy wyszli 
ze spotkania zadowoleni i rozba-
wieni.

- infrastruktura Brennej zmienia 
się, przybyło dużo nowych domów, 
zniknęły hale; pojawił się postęp, ale 
odcisnął też swoje piętno na otacza-
jącej nas przyrodzie. Czasem nie ma 
dobrych rozwiązań - są tylko lepsze, 
które sprawiają, że stawiamy coraz 
to większe kroki, przyspieszamy 
z marszu do biegu. Najważniejsze 
jednak, żeby na końcu tej drogi 
Brenna nie zatraciła swej duszy. Tego 
czegoś, co sprowadziło tutaj pierw-
szych osadników, przyciąga obecnie 
turystów, a nam dostarcza codzien-
nie energii do pracy i sprawia, że 
nasze życie jest wyjątkowe. 

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

Informacje/Wydarzenia

Spotkanie z pisarzem
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Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
Majówka z Górską naturą

Drugiego maja,  amf i teatrze 
w Brennej Centrum, odbyła się  
Majówka z Górską naturą „Na Śląską 
Nutę”. Impreza rozpoczęła się piosen-
kami zespołu Caro, który to w śląskich 
strojach razem z tanecznym trio 
zachęcał do zabawy. Ludzi z każdą 
minutą przybywało, aż zapełnili 
wszystkie miejsca siedzące i zaczęli 
się tłoczyć w alejach parku, żeby 
zobaczyć następnych wykonawców. 
Po zespole Caro na deski amfiteatru 
weszli Masztalscy żeby rozbawić do 
łez zgromadzoną publiczność. Nie 
zdążyliśmy ochłonąć, a już gwiazda 
TVS Silesii Damian Holecki dał swój 
koncert. Zabawa trwała jeszcze 
długo za sprawą pozostałych regio-
nalnych zespołów, a całość kręcona 
przez patrona medialnego imprezy 
TVS Silesia pojawi się wkrótce 
w telewizji. 

Szczepan Spis
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styczny, podczas którego zaprezen-
towało się kółko gitarowe działa-
jące przy OPKiS Brenna,  oraz kółko 
teatralne „Ziomale”, które zapre-
zentowało swoje przedpremierowe 
przedstawienie „LOKOMOTYWA” na 
podstawie wiersza Juliana Tuwima. 
A potem wszyscy biesiadowali 
z zespołem „Jetelinka” z Jawo-
rzynki.

Trudno jest dzisiaj przewidywać 
dalsze losy Koła Gospodyń Wiejskich 
w Górkach, ale wiadomo wszystkim, 
że obecna przewodnicząca - pani 
Joanna Cieślar, to osoba pełna 
twórczej energii i zapału do pracy. 
Miejmy zatem nadzieję, że góreckie 
Koło Gospodyń Wiejskich przeżyje 
jeszcze niejeden piękny jubileusz, 
czego z całego serca im życzymy.

K.K

Informacje/Wydarzenia Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
60 lecie koła gospodyń wiejskich

25 kwietnia w OSP w Górkach, 
odbyła się uroczystość obchodów 
60 rocznicy działalności Koła 
Gospodyń Wiejskich. Z tej okazji 
zgromadziła się bardzo duża 
liczba gości, którzy przybyli przede 
wszystkim z gratulacjami. A było 
czego gratulować. Bo przez te 
60 lat Koło Gospodyń Wiejskich 
utkwiło w pamięci lokalnej społecz-
ności, jako zespół z charakterem 
i społecznym zaangażowaniem. 

Dz i s ia j ,  k i edy  obchodz imy 
jubileusz 60-lecia powstania Koła 
Gospodyń Wiejskich w Górkach, 
na myśl nasuwają się słowa znanej 
piosenki: „60 lat minęło, jak jeden 
dzień”. W tym czasie wiele się 
wydarzyło, panie z KGW zebrały 
nowe doświadczenia, nawiązały 
nowe kontakty. Ludzie ze swojej 
natury są istotami społecznymi 
i chcą się spotykać, wspólnie 
działać i wzajemnie pomagać. 
Mają wspólny cel. Ideę wspólnego 
działania. 

Z okazji Jubileuszu działaczki KGW 
w Górkach otrzymały podziękowa-
nia za pracę na rzecz swojej organi-
zacji wyrażone poprzez wręczenie 
kwiatów i pamiątek upamiętniają-
cych te 60 lat pracy w społeczno-
ści lokalnej.Udział w obchodach 

w z i ę l i  m i ę d z y 
i n n y m i :  W ó j t 
Gminy  B renna 
I w o n a  S z a r e k 
wraz z delegacją 
R a d y  G m i n y 
panią Fryderyką 
Pawl i czek ,  k s . 
Proboszcz Parafii 
p . w  „ Ws z y s t -
kich Świętych” 
w  G ó r k a c h 
W i e l k i c h 
Krzysztof Pacyga, 
przedstawiciele 
Straży Pożarnej 
w  G ó r k a c h 
z  p r e z e s e m 
H e n r y k i e m 
Strachem, przed-
stawiciele Kółka 
Rolniczego oraz 
dyrektor Ośrodka 
Promocji Kultury 
i Sportu Katarzyna 
Macura.

W a r t o  t e ż 
wspomnieć,  że 
podczas tej uro-
czystości mieliśmy 
p r z y j e m n o ś ć 
oglądać wspaniały 
p rogram a r t y -

Fot. Indi
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Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
60-LECIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRENNEJ  
I GÓRKACH

Dnia 7 maja 2009 r. w sali klubu 
„Mikroklimat” w Górkach Wielkich 
odbyła się  Konferencja Jubile-
uszowa z okazji 60-lecia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Brennej.

Uroczystość zaszczycili swą obec-
nością Pani Wójt Iwona Szarek, 
przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Holeksa, przewodnicząca 
Komisji Kultury Fryderyka Pawliczek, 
prof. Jan Malicki dyrektor Biblioteki 
Śląskiej, a także jego z-ca Maria 
Gutowska i Agnieszka Koszowska, 
Łukasz Konarzewski  z Wydziału 
Kultury Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Cieszynie 
I zabe la  Ku la ,   b ib l iotekarze 
z bibliotek publicznych powiatu 
cieszyńskiego oraz bibliotekarze, 
którzy kierowali naszymi bibliote-
kami w latach ubiegłych.

Program uroczystości obejmował 
wykład dr Edyty Korepty z Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, 
temat: „Rola bibliotek w przywoły-
waniu i upowszechnianiu literatury 
związanej ze społecznością lokalną”. 
Dr E. Korepta omówiła m.in. 
twórczość Zofii Kossak związaną 
z Górkami oraz Pawła Łyska, folklo-
rysty i pisarza z Istebnej. 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Cieszyńska 
Kraina” ma wielką przyjemność 
poinformować, iż w odpowie-
dzi na złożony 14 stycznia 2009 
r. do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego Wniosek 
o Wybór Lokalnej Grupy Działania 
(LGD) do realizacji Lokalnej Strategii 

Podczas przerwy goście 
mogli obejrzeć wystawę pt. 
„Z historii bibliotek w Brennej  
i Górkach” przedstawiającą: 
siedziby bibliotek, bibliote-
karzy, pierwsze dokumenty  
i najstarsze książki, ciekawostki 
(dedykacje, exlibrisy), formy 
działalności (lekcje biblio-
teczne, warsztaty plastyczne, 
spotkania autorskie, akcja 
„Cała Polska czyta dzieciom”, 
wystawy).

Kolejnym miłym punktem 
było wręczenie podziękowań 
bibliotekarzom, którzy pracowali 
w naszych bibliotekach w latach 
1949-2009. Byli to: Małgorzata 
Figuła, Józef Palowski, Gabriela 
Nowaczek, Józef Greń, Ewa Frajfeld, 
Barbara Bąk, Krystyna Gaszczyk, 
Janina Holeksa. W podziękowaniu 
za trud i oddanie, jakie bibliote-
karze włożyli w rozwój bibliotek 
i czytelnictwa, Pani Wójt wręczyła 
im dyplomy i drobne upominki. 

Konferencję uświetnił koncert 
Katarzyny Koseckiej i Tomasza Pali. 

Spotkanie zakończyło się poczę-
stunkiem w gospodarstwie agrotu-
rystycznym Jana Matuli.

Z okazji 60-lecia Biblioteki został 

wydany folder o działalności bibliotek  
w Brennej i Górkach.

W ramach jubileuszu w dniu 8 
maja odbyły się spotkania z  pisarzem 
Wiesławem Drabikiem -  autorem 
pełnych humoru książek dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy władzom 
Gminy Brenna, Dyrekcji Biblioteki 
Śląskiej, wykładowcy, wykonawcom 
koncertu, koleżankom z bibliotek 
powiatu cieszyńskiego, władzom 
powiatowym, bibliotekarzom pra-
cującym w naszych bibliotekach za 
przybycie, koleżankom z Ośrodka 
Promocji Kultury i Sportu za pomoc 
w organizacji konferencji.

Janina Herzyk

Rozwoju (LSR), został przyjęty. 
Zarząd Województwa Śląskiego 
zaakceptował w/w wniosek, na 
posiedzeniu w dniu 6 maja 2009 
r., uchwałą nr 1041/265/III/2009, 
łącznie z przedstawioną Lokalną 
Strategią Rozwoju na lata 2009-
2015.

Umowa o wyborze LGD „Cieszyń-
ska Kraina” do realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju z przedstawi-
cielami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego zostanie 
podpisana w najbliższym czasie. 
Umowa zakłada dofinansowanie 
w kwocie 14.312.975,00 złotych.

Lokalna Strategia Rozwoju zawie-

rająca wszelkie niezbędne informa-
cje dotyczące aplikowania o środki 
na pośrednictwem LGD „Cieszyńska 
Kraina” dostępna jest na stronie 
internetowej  www.cieszynskakra-
ina.pl

Wszystkie niezbędne informacje 
można otrzymać w biurze LGD „Cie-
szyńska Kraina”, ul. Mickiewicza 17, 
43-430 Skoczów, tel. 033 487 49 
42,  

e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl, 
www.cieszynskakraina.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania

„Cieszyńska Kraina” Wybrane!!!
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Ustroń, natomiast jego partnerami 
gminy Brenna, Istebna, Szczyrk oraz 
Wisła.

Konkurs „Polska Pięknieje – 7 
Cudów Funduszy Europejskich” orga-
nizowany jest na zlecenie  Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego 
przez firmę Smartlink pod patro-
natem Wydawnictwa Pascal. Jego 
celem jest wyłonienie najlepszych 
projektów współfinansowanych ze 
środków unijnych, które przyczy-

finansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej, został uznany za najlepszy 
projekt promocyjny w ogólnopol-
skim konkursie „Polska pięknieje 
– 7 Cudów Funduszy Europejskich”. 
Liderem projektu było Miasto 

Informacje/Wydarzenia Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

5 maja 2009 r.w Sali Sesyjnej  
Urzędu Gminy w Brennej odbył 
się GMINNY KONKURS ORTOGRA-
FICZNY dla uczniów klas 3 szkół 
podstawowych. W konkursie tym 
brali udział uczniowie ze szkoły 
w Brennej Bukowej, Brennej Leśnicy 
oraz Górek Wielkich. Patronat 
honorowy nad konkursem objęła 
wójt gminy Brenna- pani Iwona 
Szarek. Inicjatorkami i organiza-
torkami konkursu były nauczy-
cielki nauczania zintegrowanego: 
Bogusława Gwizdoń, Katarzyna 
Szostok i Alicja Gawlas. 

Celem konkursu było kształcenie 
umiejętności poprawnego pisania 
oraz uwrażliwienie młodych ludzi na 
piękno języka ojczystego. Uczniowie 
zmagali się z polską ortografią, 

Beskidzka 5 odniosła ogromny 
sukces: zrealizowany w ubiegłych 
latach przez pięć gmin naszego 
regionu projekt „Program rozwoju 
i promocji produktów turystycznych  
i kulturowych Beskidzkiej 5” współ-

Beskidzka 5 laureatem konkursu „Polska Pięknieje – 7 
Cudów Funduszy Europejskich”

pisząc m.in.dyktando. „Mistrzem 
ortografii 2009” została Anna 
Pilch z ZSP w Górkach Wielkich. 2 
miejsce zajął Przemysław Pyda, a 3 
miejsce- Aleksandra Drwal, oboje 
również z ZSP w Górkach Wielkich. 
Wszyscy uczest-
nicy konkursu 
p r e z e n t o w a l i 
wysoki poziom 
wiedzy z zakresu 
pisowni polskiej 
ortografii. Każdy 
z uczestników 
otrzymał dyplom, 
a  z w y c i ę z c y 
n a g r o d y 
w  p o s t a c i 
książek. Organi-
zatorki pragną 

serdecznie podziękować pani wójt 
Iwonie Szarek, pani Oldze Sikora 
oraz pani Mariannie Gryzło za życz-
liwość oraz za pomoc w zorganizo-
waniu konkursu. 

Katarzyna Szostok
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strażaków oraz ich rodzin. Cała uro-
czystość zakończyła się wspólnym 
posiłkiem.

Jan Czernicki

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
niają się do podniesienia atrakcyjno-
ści turystycznej Polski.

W ramach tegorocznej edycji 
konkursu zgłoszonych zostało 
1 3 7  p r o j e k t ó w.  W  k a ż d e j  
z siedmiu kategorii trzy projekty 
nominowane zostały do nagrody 
głównej, a ich prezentacja odbyła 
się podczas uroczystej gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie 7 maja 
2009 r.

Wręczenie nagród głównych 
odbywało się podobnie jak rozdanie 
Oscarów – nominowani do ostatniej 
chwili trzymani byli w napięciu. 
Miasto Ustroń jako lider projektu 
i cała Beskidzka 5 otrzymała nagrodę 
w kategorii „Produkt promocyjny”. 
W imieniu Beskidzkiej 5 nagrodę 
z rąk minister rozwoju regional-
nego Elżbiety Bieńkowskiej odebrali 
burmistrz Miasta Ustroń Ireneusz 
Szarzec i burmistrz Miasta Szczyrk 
Wojciech Bydliński. 

Święto swojego patrona strażacy 
ochotnicy z terenu naszej gminy 
uczcili w sobotę 2 maja br. Uro-
czystość rozpoczęto zbiórką pod-
oddziałów i pocztów sztandaro-
wych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnej z Górek Wielkich, 
Brennej Centrum i Brennej Leśnicy. 
Następnie odbył się apel, podczas 
którego odznaczono strażaków 
czynnych oraz tych, którzy nie brali 
jeszcze udziału w akcjach ratowni-
czych, czyli członków Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej. W dowód 
uznania i podziękowania za bezin-
teresowną pracę strażaków na rzecz 

Pozostałe nagrodzone projekty to:
W kategorii Obiekt turystyczny/

gastronomiczny – projekt „Moder-
nizacja i adaptacja XIX-wiecznego 
budynku pofabrycznego dla Muzeum 
Sztuki w Łodzi” zrealizowany przez 
Muzeum Sztuki w Łodzi;

W kategorii Rewitalizacja - projekt 
„Centrum „Hewelianum”: Budowa 
kompleksu edukacyjno-rekreacyj-
nego w Gdańsku (Etap I)” zrealizo-
wany przez  Park Kulturowy Forty-
fikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” 
w Gdańsku;

W kategorii Zabytek  - projekt 
„ R e w i t a l i z a c j a  z a b y t k o w e g o 
Opactwa Benedyktynów w Tyńcu” 
zrealizowany przez Benedyktyńskie 
Opactwo Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła w Tyńcu;

W Kategorii Turystyka aktywna - 
projekt „Zagospodarowanie nabrzeża 
Jeziora Drwęckiego w Ostródzie - 
I etap: Budowa kompleksu spor-

towo-rekreacyjnego” zrealizowany 
przez Urząd Miejski w Ostródzie;

W Kategorii Turystyka transgra-
niczna i międzynarodowa - projekt 
„Jarmark Jagielloński - Promocja 
Wspólnego Dziedzictwa Wschodu 
i Zachodu” zrealizowany przez 
Centrum Kultury w Lublinie;

W  k a t e g o r i i  Tu r y s t y k a  n a 
obszarach wiejsk ich -  projekt 
„Budowa kompleksu termalno-ba-
senowego w Uniejowie (etap I i II)” 
zrealizowany przez Urząd Miasta  
w Uniejowie.

Główna nagroda w konkursie 
„Po l ska  P iękn ie je”  to  wyróż -
nien ie  n iezwyk le  prest iżowe.  
Z otrzymaniem nagrody wiąże się 
szeroko zakrojona kampania pro-
mocyjna. Przede wszystkim jednak, 
nagroda ta stanowi ogromny wyraz 
uznania dla idei współpracy pięciu 
gmin turystycznych naszego regionu 
i dla widocznych rezultatów tej 
współpracy. 

Gminne Obchody Dnia Strażaka

poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców, wójt gminy Brenna Iwona 
Szarek oraz przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Holeksa wręczyli 
na ręce prezesów 
o r a z  k o m e n -
danta OSP symbo-
l iczne upominki . 
Po apelu nastąpił 
uroczysty przemarsz 
do Kościoła pod 
wezwaniem Wszyst-
k i c h  Ś w i ę t y c h 
w Górkach Wielkich, 
gdzie odprawiono 
mszę św. w intencji 
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Dnia 3 maja pani Wójt 
Iwona Szarek razem z Prze-
wodniczącym Rady panem 
K r z y s z t o f e m  H o l e k s ą 
i radną Krystyną Żyłką - 
złożyli kwiaty i zapalili 
znicze przy pomnikach 
w Brennej za Ośrodkiem 
Promocji Kultury i Sportu, 
przy Ośrodku Zdrowia 
o r a z  G ó r k a c h  p r z y 
kościele p.w. „Wszystkich 
Świętych” - dla uczczenia 
pamięc i  o f i a r  wo jny.  
W uroczystości uczestniczył 
poczet naszych strażaków.

OPKiS
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Obchody dnia 3 maja w Gminie Brenna

Brenna z Beskidzką Piątką na targach w Polsce

W ostatnim miesiącu nasza gmina 
brała razem z Beskidzką Piątką 
(Wisła, Ustroń, Szczyrk, Istebna) 
udział w targach turystycznych 
w Warszawie, Krakowie, Gdańsku 
i Katowicach. Były to największe 
i najbardziej prestiżowe targi tury-
styczne w kraju, a odwiedziło je 
tysiące turystów. Na targach pre-
zentowaliśmy najnowsze materiały 
promocyjne naszej miejscowości 
zawierające wszystkie niezbędne 

informacje dla turystów. Zaintere-
sowanie beskidami, w tym Brenną 
było naprawdę zaskakujące. Chociaż 
znajomość naszej małej ojczyzny 
była zależna do miejsca targów 
(w Katowicach ludzie bardzo 
dobrze wspominali wizyty u nas), to 
jednak ciekawość i chęć odwiedze-
nia nas, po uprzednim przeanalizo-
waniu naszych ofert, była wszędzie 
naprawdę olbrzymia. Nasze stoisko 
zdobyło wyróżnienia, za „najlepsze 

stoisko na targach”, 
co świadczy o jego 
profes jonalnym 
p rzygotowan iu 
i obsłudze. 

Poprzez m. in. 
tak ie  dz ia łan ia 
staramy się wypro-
m o w a ć  n a s z ą 
m i e j s c o w o ś ć 
w kraju, sprawić 
żeby turyści mieli 
okazję zwrócenia 
na  na s  uwag i , 
a przez co byli też 

skłonni przyjechać i przekonać się na 
własnej skórze, że warto. Jesteśmy 
coraz częściej pozytywnie kojarzeni, 
a informacja o Brennej w formie 
aktywnej plotki rozprzestrzenia się 
po kraju. Ufamy, że poprzez ciężką 
pracę i dobrą współpracę z miesz-
kańcami, wyrobimy Brennej  markę 
miejscowości turystycznej, do której 
każdy turysta chcę przyjechać.

Szczepan Spis
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W dniach 8 – 10 maja w mieście part-
nerskim Fleurbaix we Francji (region 
Nord - Pas de Calais w północnej 
części kraju) na zaproszenie strony 
francuskiej goszczono delegację 
z Gminy Brenna w składzie: Wójt 
Gminy Brenna Iwona Szarek, człon-
kowie Rodzinnej grupy pieśni i tańca 
„Kotarzanie”, przedstawiciele Rady 
Gminy Brenna - Krzysztof Kłósko, 
Ryszard Główczak i Józef Bąk oraz 
pracownicy Urzędu Gminy Joanna 
Macura i Dariusz Jakubiec.

Z inicjatywy władz i mieszkań-
ców Fleurbaix uczestnicy wyjazdu 
przyjęci zostali w rodzinach fran-
cuskich. Gospodarze przedsta-
wili uczestnikom miasto i okolice, 
sposób funkcjonowania społeczno-
ści lokalnej, a także zorganizowano 
wyjazd na wybrzeże w okolicach 
Calais. Ponadto w czasie oficjalnych 
spotkań oraz uroczystości związa-
nych z wizytą, zespół „Kotarzanie” 
zaprezentował elementy folkloru 
góralskiego w formie występów 
tanecznych i wokalnych, co spotkało 
się z entuzjastycznym przyjęciem ze 
strony francuskiej. 

W dniu 10 maja Wójt Gminy 
Brenna Iwona Szarek oraz Mer 
Miasta Fleurbaix podpisali oficjalną 
przysięgę partnerstwa, określającą 
cele i kierunku działań obu stron 
w ramach dalszej współpracy. 
W uroczystości, oprócz gospodarzy 
i uczestników wyjazdu, brali udział 
Konsul Generalny Rzeczpospolitej 
Polskiej w Lille Bogdan Bernaczyk-
Słoński oraz Brigitte Bout senator 
parlamentu francuskiego z departa-
mentu Pas de Calais.

Wizyta miała na celu kontynu-
ację wzajemnych kontaktów zaini-
cjowanych w 2004 r., w wyniku 
których zadeklarowano stałą współ-
pracę pomiędzy miastem Fleurbaix 
i gminą Brenna na zasadach part-
nerstwa gmin. Obie strony wyraziły 
chęć dalszego współdziałania oraz 
wymiany doświadczeń w zakresie 
posiadanych kompetencji, w tym 
w takich dziedzinach jak turystyka, 
kultura czy sport. 

Wizyta delegacji z Brennej we Francji
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Spotkania z mieszkańcami Gminy Brenna

Rocznica i sukces

W dniach 27,28,29,30 kwietnia 
odbyły się spotkania pani wójt Iwony 
Szarek i przedstawicieli samorządu 
z mieszkańcami Gminy Brennej. 
Każde spotkanie rozpoczęte było 
informacjami nt. inwestycji jakie są 
planowane lub zostały już rozpoczęte 
w tym rejonie Gminy Brenna, gdzie 
odbywało się spotkanie. Ponadto 
pani wójt ubolewała nad faktem 
małego zainteresowania mieszkań-
ców projektem programu niskiej 
emisji, polegającym na wymianie 
starych pieców grzewczych na nowe 
piece na groszek. Już na pierwszym 
etapie programu ilość zaintere-
sowanych wbrew wcześniejszym 
sygnałom była znikoma. 

W spotkaniach brało udział 
zazwyczaj około dwudziestu paru 

osób, którzy wystosowywali swoje 
postulaty,  prośby,  skargi ,  czy 
pomysły w drugiej części zebrania. 
Tematy poruszane przez mieszkań-
ców dotyczyły głównie stanu dróg, 
które ucierpiały bardzo po zimie 
i wymagają szybkiej renowacji, oraz 
chodników, poruszane były również 
tematy budowy sieci kanalizacji 
i wodociągów w miejscach, gdzie 
jeszcze takowe nie istnieją. Miesz-
kańcy zwrócili uwagę na istotną 
kwestię śmieci w Brennej, które to 
zalegają na obrzeżach rzeki. Jak się 
okazuje śmieci wyrzucają zarówno 
turyści, jak i osoby miejscowe. 
Radzono jak sprawić by nasza gmina 
nie była zaśmiecona, bez względu 
na pochodzenie śmieci. Ważnym 
okazał się również powtarzający 

Kape la  „Bryn iok i”  za łożona 
w 1999r. przeżywa swoje dziesię-
ciolecie, ostatnio wygrała XVI Mię-
dzynarodowy Przegląd Zespołów 
Regionalnych „Złoty Kłos” i po raz 
drugi zdobywa nominacje na Ogól-
nopolski Festiwal Kapel Ludowych 
do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. 

się na różnych spotkaniach temat 
oświetlenia, a raczej jego braku 
w niektórych miejscach. Na każdy 
pytanie starano się odpowiedzieć 
na miejscu, zdarzało się jednak, że 
część zainteresowanych otrzyma 
odpowiedź po uprzednim przeana-
lizowaniu sprawy. Wiele roszczeń 
czy propozycji zostanie ujętych jako 
tematy do analizy, dyskusji na zebra-
niach rady dotyczących w głównej 
mierze planu najbliższych inwestycji. 
Wszyscy, którym nie udało się wziąć 
udział w zebraniu, mogą przedsta-
wić swoje sprawy na spotkaniach 
indywidualnych w Urzędzie Gminy 
Brenna.

Szczepan Spis

W skład utalentowanego zespołu 
wchodzą:

Czesław Greń – trąbka 
Tomasz Greń – trąbka
Józef Szmit - tenor 
Eugeniusz Pawliczek – tuba 
Kamil Samiczak - klarnet 

Kapel i  „Brynioki”  życzymy 
wygranej na Festiwalu i gratulu-
jemy rocznicy powstania.

OPKiS
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Trwają prace w Brennej

Przedszkole w Brennej

Trybuny Już gotowe

Hala sportowa 
w Górkach Wielkich

W ciągu ostatnich trzech miesięcy  
kilkakrotnie gościliśmy w naszej 
gminie ekipy telewizyjne.

Najpierw w ”Karczmie na Kamieńcu” 
pojawił się Remigiusz Rączka z TV 
Silesia, który promował breńską 
kuchnię regionalna w programie 
„Kuchnia po Śląsku”.

W Niedzielę Wielkanocną TVN 24 
zawitał do Górek Wielkich, gdzie 
z ruin dworku Kossaków nadawał 
prognozę pogody. Następnie kamera 
przeniosła się do Brennej i cała Polska 
mogła zobaczyć przepiękne górskie 
krajobrazy. Niecały miesiąc później  
znów oglądaliśmy się w TVN . Tym 
razem w audycji „Dzień Dobry TVN” 
– pan Marian Dudys pokazywał jak 
piecze się chleb w Chlebowej Chacie. 
Na „Śniadanie na trawie” zapro-

Gmina Brenna ze „szklanego ekranu”

szono również Adama Małysza. 
Na wizji pokazały się piękne konie 
ze stadniny koni Pana Jana Matuli 
z Górek Wielkich. 

W czasie imprezy „Majówka 
z Górską Naturą” na breńskim amfite-
atrze pojawiła się TV Silesia. Telewizja 
ta była patronem medialnym całej 
imprezy i  niedługo zobaczymy to 
nagranie na antenie. 

Gmina Brenna, w maju, przygo-
towywała wspólnie z  pozostałymi 
gminami Beskidzkiej 5 film, który 
pokazano podczas uroczystej gali 
wręczenia nagród w konkursie 
„Polska Pięknieje”.

Znowu chwaliliśmy się Chlebową 
Chatą oraz hucułami ze stadniny pp. 
Iskrzyckich. Film zebrał wiele braw 

a Beskidzka 5 została laureatem 
konkursu. 

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu 
Gminy Brenna bardzo dziękuje 
ludziom, którzy tak chętnie pomagają 
w realizacji naszych zadań. 

Szczególne podziękowania dla 
Joli Bąk z „Karczmy na Kamieńcu”, 
Heli Pagieła -przewodniczącej Koła 
Gospodyń Wiejskich, Janka Stasia 
reprezentanta koła Górali Breńskich, 
Andrzeja Burkota i Anny Feny Taylor 
z Fundacji KOSS, państwa Jadwigi 
i Mariana Dudysów z Chlebowej 
Chaty oraz dla Pana Jana Matuli 
i Wioletty Iskrzyckiej i ich wychowan-
ków. 

 K. Macura
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Z obrad Rady Gminy – kwiecień 2009

21 kwietnia 2009 roku odbyła się 
XXVIII sesja Rady Gminy, na której 
podjęto następujące uchwały:

1.uchwała Nr XXVIII /226/09 
w sprawie:

rozpatrzenia  sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za 
2008 rok oraz udzielenia absoluto-
rium Wójtowi Gminy.

2.uchwała Nr XXVIII /227/09 
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Ośrodka Promocji 
Kultury i Sportu Gminy Brenna za 
rok 2008.

3.uchwała Nr XXVIII /228/09 
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Brennej za rok 2008.

4.uchwała Nr XXVIII /229/09 
w sprawie:

uchwalenia jednolitego tekstu 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brennej.

5.uchwała Nr XXVIII /230/09 
w sprawie:

określenia inkasentów opłaty 
miejscowej

6.uchwała Nr XXVIII /231/09 
w sprawie:

zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Brenna na 2009 rok

Sesja zwana absolutoryjną, 
ponieważ właśnie na tej sesji radni 
naszej gminy udzielają absoluto-
rium Wójtowi Gminy za wykonanie 
budżetu za 2008 rok.

Absolutorium to odrębny sposób 

kontroli i oceny wykonania budżetu 
i odnosi się ściśle do wykonywania 
budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego. Jest aktem corocznym, 
jednorazowym, jego uchwale-
nie oznacza aprobatę dla działań 
Wójta związanych z wykonaniem 
budżetu. Szczególną rolę odgrywa 
tutaj Komisja Rewizyjna, która 
na podstawie otrzymanego spra-
wozdania z wykonania budżetu, 
rozpatruje, dokonuje jego oceny 
i przy pozytywnej opinii upraw-
niona jest do przedstawienia 
Radzie wniosku o udzielenie abso-
lutorium. Także pozostałe komisje 
na swoich posiedzeniach oceniają 
sprawozdanie budżetowe. Nie-
zbędnym elementem procedury 
absolutoryjnej jest także pozytywna 
opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej  w stosunku do przedsta-
wionego przez Wójta sprawozda-
nia z wykonania budżetu. Rada 
Gminy Brenna na wniosek Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium przyjęła go w głoso-
waniu jawnym jednogłośnie przy 
14 obecnych radnych. 

Sesję poprzedziły posiedzenia 
komisji rady gminy, które odbyły się 
w następujących terminach:

29 marca - Komisja Rewizyjna, 
3 kwietnia - Komisja Rozwoju 

Gminy, Sportu, Budownictwa 
i Ochrony Środowiska,

8 kwietn ia  -  Komis ja  Ładu 
i Porządku Publicznego,

16 kwietnia - Komisja Kultury, 

Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw 
Socjalnych,

20 kwietnia - Komisja Budżetowo – 
Gospodarczo – Finansowo – Rolna.

Przewodniczący poszczególnych 
Komisji Rady Gminy przedstawili na 
sesji informacje z posiedzeń oraz 
wnioski i opinie do sprawozdania 
Wójta z wykonania budżetu gminy 
za 2008 rok.

W czasie sesji Pani Wójt Gminy 
przedstawiła radnym informa-
cję o swojej działalności pomiędzy 
sesjami oraz sprawozdanie z dzia-
łalności za okres od 1 lipca 2008 do 
31 marca 2009, oba zostały przyjęte 
przez radnych. 

W punkcie interpelacje i zapytania 
radnych głównymi tematami były 
między innymi:

-przygotowanie dla turystów 
ścieżek rowerowo-spacerowych 
wzdłuż rzeki Brennicy 

-nielegalne wysypiska śmieci
-bezpieczeństwo na drogach (spo-

walniacze)
- remonty na drogach powiato-

wych i gminnych
-czyszczenie niedrożnych potoków 

i rowów odpływowych.

Podjęte uchwały publikowane są 
do wiadomości mieszkańców na 
stronie internetowej Gminy Brenna 
w zakładce Rada Gminy oraz na 
BIP-ie.

REKLAMA
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Przeszło 66 miliardów złotych 
przekazała ARiMR polskiemu 
rolnictwu w ciągu pięciu lat 
naszego członkostwa w UE. Prze-
ciętne gospodarstwo otrzymało 
w tym czasie ponad 26,6 tys. zl.

Właśnie mija pięć lat od czasu, 
gdy Polska stała się członkiem Unii 
Europejskiej. Wejście do tej naj-
większej struktury gospodarczej 
i politycznej na świecie oznaczało 
m.in. możliwość skorzystania ze 
wszystkich instrumentów wspólnej 
polityki rolnej UE. Dzięki temu, 
do naszego kraju zaczęły trafiać 
poważne unijne środki pomocowe 
na rozwój polskiego rolnictwa 
i obszarów wiejskich. W Polsce 
instytucją odpowiedzialną za roz-
dysponowanie znacznej części tego 
wsparcia została Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
która już wcześniej przekazywała 
na wieś tzw. środki przedakcesyjne. 
Od początku swojego istnienia, 
czyli od 1994 roku, Agencja przeka-
zała łącznie 83,4 mld zł na wsparcie 
polskiego rolnictwa, przedsię-
biorstw przetwórstwa żywności 
i rozwój obszarów wiejskich. Z tej 
kwoty 66,6 mld zł to środki unijne 
i krajowe wypłacone od maja 2004 
roku do marca 2009 w ramach 
różnych unijnych programów 
pomocowych i z tytułu dopłat bez-
pośrednich (w tym 44,4 mld. zł 
pochodziło z UE). Przeciętne polskie 
gospodarstwo w ciągu tych 5 lat za 
pośrednictwem ARiMR otrzymało 
przeszło 26,6 tysiąca zł. Najwięcej 
pieniędzy przypadło na gospodar-
stwo w województwie Warmińsko 
Mazurskim, bo przeszło 66 tysięcy 
zł, a najmniej w Małopolskim gdzie 
przeciętna to ponad 8 tysięcy 200 
zł. Ta skala rozdysponowanych 
środków odegrała bardzo ważną 
i pozytywna rolę w unowocześnie-
niu rolnictwa, przyczyniła się do 
poprawy rolniczych dochodów 

i przyspieszyła unowocześnianie 
obszarów wiejskich w Polsce.

W latach 1994-2002 ARiMR 
udzielała pomocy ze środków 
krajowych a od 2002 roku, jeszcze 
przed przyjęciem Polski do UE, 
w naszym kraju wdrażany był 
przedakcesyjny programu na rzecz 
rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejsk ich na lata 2002-2006 
o nazwie SAPARD. Program ten 
wspierał przebudowę polityki rolnej 
w krajach kandydujących do UE, 
a głównym jego celem było przy-
gotowanie instytucjonalno-prawne 
krajów – kandydatów do korzysta-
nia po akcesji z dużo większych 
funduszy unijnych. ARiMR została 
wyznaczona przez MRiRW do 
pełnienia funkcji agencji płatniczej 
dla tego programu. Poza efektami 
finansowymi i rzeczowymi SAPARD 
przyczyni ł  s ię do sprawnego 
podjęcia przez ARiMR zarządzania 
funduszami unijnymi oraz pozwolił 
na właściwą absorpcję środków 
dostępnych po wejściu Polski do 
UE. W wyniku Programu SAPARD 
zakończono real izację ponad 
22,7 tys. projektów, a ARiMR 
wypłaciła beneficjentom 4,5 mld zł, 
z czego niemal 3,24 mld zł już po 
akcesji Polski do UE.

Od maja 2004 roku, polskie 
rolnictwo mogło korzystać z innych 
form unijnych pomocy i budowy 
konkurencyjności europejskiego 
rolnictwa. Najważniejszym instru-
mentem wsparcia, biorąc zwłaszcza 
pod uwagę wielkość środków, 
jest system dopłat bezpośrednich. 
Polska, mimo wsparcia z budżetu 
krajowego, zaczynała wypłacać 
te dopłaty z niższego poziomu, 
w stosunku do obowiązującego 
w krajach „starej” Unii, ale z roku 
na rok wysokość wypłat wzrasta 
i w 2012 roku, unijne środki prze-
znaczone na płatności obszarowe 
będą takie same we wszystkich 

krajach wspólnoty. W ciągu pięciu 
lat obecności Polski w UE rolnicy 
otrzymali 37,6 mld zł z tytułu 
płatności bezpośrednich. Dopłaty 
te  p rzys ługu ją  p roducentom 
rolnym posiadającym co najmniej 
1 ha użytków rolnych utrzymywa-
nych w tzw. dobrej kulturze rolnej. 
Ich wysokość jest uzależniona od 
rodzajów prowadzonych upraw. Co 
roku dopłaty takie otrzymuje około 
1,4 mln rolników.

W latach w 2004 – 2006 wdrażany 
był przez ARiMR Plan Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, który wspierał 
społeczne, ekonomiczne i środowi-
skowe aspekty zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich. Agencja 
wypłaciła w ramach wsparcia z tego 
programu 11,34 mld zł. Najwięcej, 
około 3,7 mld zł otrzymali pro-
wadzący działalność rolniczą na 
terenach górskich i innych obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania. Na wsparcie przezna-
czone na dostosowanie gospo-
darstw rolnych do standardów Unii 
Europejskiej polscy rolnicy otrzymali 
z ARiMR około 2,43 mld zł.

W latach 2004 – 2006 ARiMR reali-
zowała też dwa Sektorowe Programy 
Operacyjne. SPO „Restrukturyza-
cja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006” miał na 
celu poprawę konkurencyjności 
oraz zapewnienie zrównoważo-
nego rozwoju obszarów wiejskich. 
Natomiast zadaniem SPO „Rybołów-
stwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” 
było dostosowanie nakładu połowo-
wego do zasobów, a także odnowa 
i modernizacja floty rybackiej oraz 
ochrona i rozwój zasobów wodnych. 
SPO „Rolny…” uruchomiony został 
w drugiej połowie 2004 r. ARiMR 
wdrażała 9 działań z tego Programu, 
a Fundacja Programów Pomocy 
dla Rolnictwa (FAPA) i Samorządy 
Województw (SW) - po 3 działania. 
Dzięki temu programowi na polska 
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wieś trafiło łącznie 6,5 mld zł. Z tej 
kwoty ARiMR w ramach wdrażanych 
działań wypłaciła 5,3 mld zł, wyczer-
pując w 96,5% limit środków prze-
widzianych na ten program. Ponad 
trzy czwarte tej kwoty zostało prze-
znaczone na inwestycje w gospodar-
stwach rolnych, maksymalna kwota 
jaką mógł otrzymać jeden benefi-
cjent i jedno gospodarstwo wynosiła 
300 tys. zł, oraz na poprawę prze-
twórstwa i marketingu artykułów 
rolnych. 

W drugiej połowie 2004 r. uru-
chomiono także SPO „Rybołów-
stwo i przetwórstwo ryb na lata 
2004–2006”. Od uruchomienia tego 
Programu do końca marca 2009 r. 
ARiMR wypłaciła blisko 814 mln zł. 

Od 2007 roku w Unii Europejskiej 
realizowany jest nowy program 

Przed przystąpieniem do wykony-
wania termoizolacji budynków, które 
są lub potencjalnie mogą stanowić 
siedliska lęgowe jerzyków należy 
wystąpić do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach 
o wydanie zezwolenia w trybie art. 
56 ust 2 pkt 2 ustawy o ochronie 
przyrody na odstępstwo od zakazu, 
o którym mowa w art. 52 ust 1 pkt 4  
tj. o zezwolenie na zniszczenie 
siedlisk i ostoi ptaków.   

Decyzja Regionalnego Dyrektora 
Ochrony  Ś rodowiska  wydana 
w ww. trybie nie ma związku  
i jest niezależna od decyzji związa-
nych z wymogami prawa budowla-
nego.

Przypadek 1: 

- budynek jest przeznaczony do 
prac termoizolacyjnych w okresie 
lęgowym jerzyków tj. od maja do 
sierpnia, 
- otwory do stropodachów zostały 
zamknięte przed majem. 

Wymagany sposób postępowa-
nia:
- pozostawienie otworów do stro-

wsparcia dla obszarów wiejskich, 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, który 
umożliwia kontynuację procesu 
modernizacji i rozwoju polskiej 
gospodarki żywnościowej oraz wsi. 
Łączny budżet tego Programu to 
17,2 mld euro, z czego 13,2 mld euro 
to środki z UE. Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
jest agencją płatniczą dla wszyst-
kich wydatków w ramach PROW 
2007-2013 i podmiotem wdra-
żającym dla większości działań 
(13 z 21). Odpowiada także za 
wdrażanie pomocy technicznej 
w tym Programie. Niemal wszystkie 
działania realizowane przez ARiMR 
zostały uruchomione, a Agencja 
wypłaciła do tej pory wsparcie 
w wysokości 6,78 mld zł. Najwięk-

podachów zamkniętych, w trakcie 
i po remoncie.
Pozos taw ien i e  zamkn ię t y ch 
otworów wentylacyjnych zabez-
p i e c z a  p r z e d  e w e n t u a l n o -
śc ią zas iedlenia przez ptaki , 
a następnie zamurowania ich 
lęgów (gniazd z jajami i pisklętami 
 i opiekującymi się nimi ptakami 
dorosłymi).
Stropodachy wypełniane są izo-
lacyjnymi materiałami sypkimi , 
które mogą być niebezpieczne dla 
ptaków, dlatego otwory muszą być 
niedostępne dla ptaków,
- zabezpieczenie wszelkich odsła-
nianych w trakcie remontu szczelin 
np. wejść pod osłonowe blachy 

sze kwoty pomocy ARiMR przekazała 
dotychczas na wspieranie działal-
ności rolniczej na obszarach o nie-
korzystnych warunkach gospoda-
rowania, tzw. ONW – 2,67 mld zł, 
renty strukturalne – około 1,7 mld 
zł oraz realizowane przez rolników 
programy rolnośrodowiskowe – 
około 1,5 mld zł. Kluczowy dla reali-
zacji PROW 2007-13 jest rok obecny, 
gdyż ARiMR uruchomiła wszystkie 
zawarte w nim „działania” (poza 
rentami strukturalnymi). Dzięki 
temu w tym roku Agencja wypłaci, 
w ramach dopłat bezpośrednich jak 
i PROW 2007-13, rekordową kwotę 
prawie 20 miliardów złotych.

Biuro Prasowe ARiMR

trapezowe, szczelin przy rynnach, 
tak aby nie mógł w nie wejść żaden 
ptak.
Po zakratowaniu otworów w stro-
podachach jerzyki będą inten-
sywnie  szuka ły  innych  we j ść  
i dostając się pod osłonowe blachy 
trapezowe lub inne szczeliny, zginą. 
Pozostawienie takich pułapek jest 
naruszeniem przepisów ustawy 
ochronie przyrody, 
-  montaż budek lęgowych dla 
jerzyków  na sąsiednich budynkach, 
w siedliskowo podobnych miejscach, 
tak by mogły być zasiedlone przez 
jerzyki; liczba wywieszanych budek 
powinna s tanowić  1 /4  l i czby 
otworów wlotowych do stropo-
dachów zamkniętych na remonto-
wanym budynku, chyba że została 
wykonana ekspertyza ornitologiczna, 
w której wskazano konieczność 
wywieszenie większej liczby budek.
UWAGA budki, stanowiące zastępcze 
miejsca lęgowe należy wywiesić nie 
później niż do 10 maja, 
-  montaż  na  wy remontowa -
nym budynku, w sposób trwały, 
budek lęgowych dla jerzyków  
w liczbie jak wyżej, tak aby po zakoń-

Zasady  postępowania przy wykonywaniu  prac związanych  
z termoizolacją budynków stanowiących siedliska  
lęgowe  jerzyków ( Apus apus) .
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czeniu remontu, w kolejnych latach, 
stanowiły substytut miejsc lęgowych 
w stropodachach.

Przypadek 2 

- remont elewacji budynku przewi-
dziany jest poza okresem lęgowym 
jerzyków (tj. np. od września do 
listopada), 

- otwory wlotowe do stropodachu 
zostały zamknięte.

Wymagany sposób postępowa-
nia 

- otwory do stropodachów należy 
otworzyć, 

lub
- obok otworów wywiesić budki 

lęgowe w liczbie stanowiącej ¼ 
wszystkich otworów stropodachu 
po stronie północnej i wschodniej 
budynku. 

Przypadek 3.

- remont elewacji budynku został 
przeprowadzony w poprzednich 
latach,

- wycięto otwory w kratkach zabez-
pieczających w celu umożliwienia 
ptakom dostępu do stropodachu. 

Sposób postępowania 

Wariant 1 (zalecany) 
wymienić kratki na całkowicie 

zamknięte ,
w sąs iedztwie  zamkn ię tych 

otworów w sposób trwały zamon-
tować budki lęgowe dla jerzyków 
w liczbie stanowiącej ¼ liczby 
wszystkich otworów w stropodachu 
po stronie północnej i wschodniej 
budynku. 

Wariant 2 (alternatywny)
-  p o z o s t a w i e n i e  o t w o r ó w 

w kratkach,
pod warunkiem 
- naniesienia substancji chropowa-

tej na wewnętrzną część plastikowej 
rurki, na której osadzone są kratki 
zamykające otwory do stropodachu 
( powierzchnia tej części rurki musi 
być chropowata).

Ze względu na gładką powierzch-
nię rurki, ptaki mają bardzo duże 
problemy w przemieszczaniu się 
przez te rurki do stropodachu, co 
w praktyce może całkowicie unie-
możliwić dostęp jerzyków do stro-
podachów.  

Zastosowanie tego wariantu 
działania jest jednak dopuszczalne 
wyłącznie w sytuacjach, gdy termo-
izolacji stropodachów nie użyto sub-
stancji niebezpiecznych dla ptaków. 
Stropodachy budynków już ocieplo-
nych są zwykle wypełnione materia-
łem sypkim, takim jak fibra celulo-
zowa. W sytuacji gdy równocześnie 
wykonano otwory w kratkach zabez-
pieczających otwory wentylacyjne  
stwarza to duże niebezpieczeństwo 
dla ptaków, dla których tak sypki 
materiał może stanowić pułapkę. 

Zalecanym wariantem jest zatem 
całkowite zamknięcie otworów 
wentylacyjnych i montaż budek 
lęgowych. Liczba budek lęgowych 
montowanych powinna wynosić 
¼ liczby otworów wentylacyjnych, 
chyba że wykonano ekspertyzę orni-
tologiczną, z której wynika koniecz-
ność zamontowania większej liczby 
budek.

Projekty budek dla jerzyków oraz 
przykłady zamocowania budek na 
obiektach poddanych termoizolacji 
dostępne są na stronie internetowej 
Małopolskiego Towarzystwa Ornito-
logicznego (www.mto-kr.pl). 

ZWALCZANIE GRYZONI POLNYCH

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNIC-
TWA W KATOWICACH ODDZIAŁ 
W CIERSZYNIE KOMUNIKAT Z DNIA  
30.04.2009

Gryzonie polne są szkodnikami 
wyrządzającymi duże szkody we 
wszys tk i ch  rodza jach  upraw. 
Masowo występują co kilka lat (11 
lat) i wtedy stają się dla rolników 
uciążliwą plagą. W czasie masowego 
pojawu wywołują dotkliwe straty 
w uprawach rolnych niszcząc 
je nawet w 100%.Wówczas pola 
takie nadają się tylko do zaorania. 
Licznemu rozwojowi gryzoni polnych 
sprzyja suche i ciepłe lato oraz zima 
z grubą okrywą śniegu. Najczęściej 
i najliczniej występującym gatunkiem 
jest nornik polny, mysz polna i mysz 

zaroślowa.
W celu ograniczenia szkód wyrzą-

dzanych przez gryzonie należy:
l i k w i d o w a ć  n i e u ż y t k i , •	
zaoryawać ugory, usuwać z pól 
zbędną słomę
bezpośrednio po żniwach •	
wykonywać podorywki, 
w y k a s z a ć  p o r o s t  t r a w •	
i  chwastów na miedzach, 
skarpach, nasypach kole-
jowych, odłogach, rowach 
melioracyjnych i wszelkich nie-
użytkach rolniczych,
skracać czas upraw wielolet-•	
nich np; trawy nasienne nie 
uprawiać dłużej niż 3 lata na 
samym polu,
zalesiać nieużytki i pola, które •	
na stałe zostały wyłączone 
z produkcji, 

wystawiać tyczki spoczynkowe •	
na terenach skąpo zadrzewio-
nych, zwłaszcza na trwałych 
użytkach zielonych (tyczki 
wysokie 3-4 m z poprzeczką 
u góry - w kształcie litery T dla 
drapieżnych ptaków, zwłaszcza 
myszołowów, sów itp) w ilości 
2-4 tyczki na 1,00 ha z moż-
liwością przenoszenia co 2-3 
tygodnie.

Zwalczanie chemiczne gryzoni jest 
konieczne, jeśli zostanie przekro-
czony próg ekonomicznej szkodliwo-
ści, który wynosi;

w okresie wiosennym od 101-200 
nor czynnych na1/ha 

w okresie jesiennym od 201-300 
nor czynnych na 1 ha.

Z a b i e g i  n a j l e p i e j  w y k o n a ć 
wczesną wiosną (rośliny są niskie 
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O ZWALCZANIU OWOCNICY JABŁKOWEJ, OWOCNICY 
ŻÓŁTOROGIEJ I OWOCNICY JASNEJ NA ŚLIWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNIC-
TWA W KATOWICACH ODDZIAŁ 
W CIERSZYNIE KOMUNIKAT Z DNIA  
30.04.2009

Owocnice każdego roku powodują 
w sadach duże straty. Szczególnie 
w sadach niechronionych,

w których zniszczenie zawiązków 
sięga nawet 100%. Wylot dorosłych 
owadów rozpoczyna się tuż przed 
kwitnieniem jabłoni i śliw ( u śliwy 
tuż przed fazą białego pąka). Samice 
składają pojedyncze jaja do kielicha 
kwiatowego. Larwy wylęgają się 
w czasie opadania płatków kwiato-
wych, wgryzają się do zawiązków 
i wyjadają je. Po zniszczeniu jednego 
zawiązka larwa przechodzi do 
następnego, niszcząc 2-5 zawiązków. 
Uszkodzone zawiązki mają małe, 

okrągłe otwory z wydostającymi się 
z nich gruzełkowatymi odchodami 
o zapachu pluskwy. Uszkodzone 
zawiązki opadają.

Owocnica jabłkowa - pod koniec 
zielonego pąka lub na początku 
różowego pąka wywiesza się 

w sadach białe pułapki lepowe 
i sprawdza (co 2-3 dni) do końca 
kwitnienia, notując każdorazowo 
liczbę odłowionych osobników.

Zwalczanie owocnicy jabłkowej 
przeprowadza s ię pod koniec 
opadania płatków kwiatowych. 

Zabieg zwalcza jący  owocnicę 
jabłkową należy wykonać, jeśli został 
przekroczony próg ekonomicznej 
szkodliwości, który w okresie od 
fazy różowego pąka kwiatowego 
do końca kwitnienia jabłoni wynosi   
średnio na jedną pułapkę lepową 20 
dorosłych, odłowionych owadów. 
Jeżeli w/w agrofag występuje licznie 
-  zabieg  powtórzyć po 7 dniach. 

Owocnica żółtoroga i owocnica 
jasna na śliwach - na początku 
białego pąka kwiatowego śliw 
umieścić w sadzie białe pułapki 
lepowe (minimum 3 pułapki na 1ha 
sadu śliwowego). Pułapki należy 
przeglądać co 2-3 dni notując 
każdorazowo liczbę odłowionych 
osobników. Jeżeli do końca kwitnie-
nia odłowi się średnio na 1 pułapkę 
lepową 80 dorosłych owadów, należy 
pod koniec opadania płatków kwia-

i nory gryzoni dobrze widoczne) lub 
po zbiorach plonów (w okresie 
jesiennym) .

UWAGA  !!!
Do zabiegów ochrony roślin można 

stosować tylko środki dopusz-
czone do stosowania przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegó-
łowe informacje o środkach ochrony 
roślin dopuszczonych do stosowania 
w Polsce są dostępne na stronie 
internetowej Ministra Rolnictwa pod 
adresem:

www.minrol.gov.pl>Informacje 
branżowe> Produkcja roślinna> 
Ochrona roślin 

Można stosować wyłącznie środki 
ochrony roślin dopuszczone do 
obrotu oraz zgodnie z etykietą-in-
strukcją stosowania, dołączoną do 
opakowania, ściśle z podanymi w niej 
zaleceniami, oraz w taki sposób, aby 
nie dopuścić do zagrożenia zdrowia 
człowieka, zwierząt lub środowiska [ 
art.68 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 
2003 o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 
r.Nr 133 poz.849 tekst jednolity)].

Środki ochrony roślin stosuje się 

sprzętem sprawnym 
technicznie, który 
u ż y t y  z g o d n i e 
z przeznaczeniem 
zapewnia skuteczne 
zwalczanie organi-
zmów szkodliwych 
i  n ie spowoduje 
zagrożenia zdrowia 
człowieka, zwierząt 
i środowiska [art.76 
ust.1 ustawy z dnia 
18 grudnia 2003 
o ochronie roślin 
(Dz.U. z 2008 r.Nr 
133 poz.849 tekst jednolity)].

Zabiegi przy użyciu środków 
ochrony roślin w produkcji rolnej 
i leśnictwie mogą być wykony-
wane przez osoby, które ukończyły 
szkolenie w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin i posiadają 
aktualne zaświadczenie o ukończe-
niu tego szkolenia [ art.74 ustawy 
z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie 
roślin

 (Dz.U. z 2008 r.Nr 133 poz.849 
tekst jednolity)].

Posiadacze gruntów, na których 
prowadzone są zabiegi ochrony 
roślin są zobowiązani do prowa-
dzenia ewidencji wykonywanych 
zabiegów i przechowywania jej 
przez okres co najmniej 2 lat od dnia 
wykonania zabiegu [art.71 ust.1,2,3 
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r.Nr 
133 poz.849 tekst jednolity)].

Opracowała Wiesława Kruk 
WIORiN Katowice

Z-ca Kierownika Oddziału 
w Cieszynie Danuta Pytel



18Strona 18 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d 

Br
en

ni
cy

Wieści znad Brennicy

Ogłoszenia/KomunikatyOgłoszenia/Komunikaty
towych śliw przeprowadzić oprysk 
zwalczający w/w szkodniki.

UWAGA  !!!
Do zabiegów ochrony roślin można 

stosować tylko środki dopusz-
czone do stosowania przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegó-
łowe informacje o środkach ochrony 
roślin dopuszczonych do stosowania 
w Polsce są dostępne na stronie 
internetowej Ministra Rolnictwa pod 
adresem:

www.minrol.gov.pl>Informacje 
branżowe> Produkcja roślinna> 
Ochrona roślin 

Można stosować wyłącznie środki 
ochrony roślin dopuszczone do 
obrotu oraz zgodnie z etykietą-in-
strukcją stosowania, dołączoną do 
opakowania, ściśle z podanymi w niej 
zaleceniami, oraz w taki sposób, aby 

W imieniu zarządu Koła Gospodyń 
Wiejskich w Górkach Wielkich 
i Małych pragnę podziękować Pani 
Wójt Iwonie Szarek za sfinansowanie 
ze środków budżetowych Gminy 
Brenna zadania publicznego p.n. 
„Upowszechnianie kultury i sztuki”, 
zakończonego wystawą prac uczest-
niczek szkolenia i rozwijania umie-
jętności w dziedzinie rękodzielnic-
twa, zorganizowaną z okazji 60-lecia 
istnienia Koła na terenie Gminy.

nie dopuścić do zagrożenia zdrowia 
człowieka, zwierząt lub środowiska [ 
art.68 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 
2003 o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 
r.Nr 133 poz.849 tekst jednolity)].

Środki ochrony roślin stosuje się 
sprzętem sprawnym technicznie, 
który użyty zgodnie z przeznacze-
niem zapewnia skuteczne zwalcza-
nie organizmów szkodliwych i nie 
spowoduje zagrożenia zdrowia 
człowieka, zwierząt i środowiska 
[art.76 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 
2003 o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 
r.Nr 133 poz.849 tekst jednolity)].

Zabiegi przy użyciu środków 
ochrony roślin w produkcji rolnej 
i leśnictwie mogą być wykony-
wane przez osoby, które ukończyły 
szkolenie w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin i posiadają 

Jednocześnie dziękuję pracow-
nikom OPKiS-u za zorganizowanie 
oprawy artystycznej w/w imprezy.

S e r d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i a 
kierujemy na ręce sponsorów:

Panu Henrykowi Strach – OSP •	
Górki Małe
Panu Sylwestrowi Pasterny – •	
piekarnia „Pasja”
Panu Janowi Chrapek – delika-•	
tesy „Wodnik”

aktualne zaświadczenie o ukończe-
niu tego szkolenia [ art.74 ustawy 
z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie 
roślin (Dz.U. z 2008 r.Nr 133 poz.849 
tekst jednolity)].

Posiadacze gruntów, na których 
prowadzone są zabiegi ochrony 
roślin są zobowiązani do prowa-
dzenia ewidencji wykonywanych 
zabiegów i przechowywania jej 
przez okres co najmniej 2 lat od dnia 
wykonania zabiegu [art.71 ust.1,2,3 
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o ochronie roślin (Dz.U. 

z 2008 r.Nr 133 poz.849 tekst 
jednolity)].

Opracowała Wiesława Kruk 
WIORiN Katowice

Z-ca Kierownika Oddziału 
w Cieszynie Danuta Pytel

Pa ń s t w u  B a s z c z y ń s c y  – •	
cukiernia „Bajka”
Panu Krystianowi Fest – Stowa-•	
rzyszenie AA”Franciszek”
Firmie „Mokate”•	
Firmie „Faber”•	

w imieniu zarządu
Joanna Cieślar

Podziękowanie

Ośrodek Promocji Kultury 
i Sportu szuka sponsorów na:

Wyjazd na Turniej Piłkarski Remes Cup 

www.remescup.pl
W terminie: od 31 Lipca do 5 Śierpnia 2009r.

W którym udział mają brać roczniki 1999 
z Gminny Brenna.
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Ogłoszenia/Komunikaty

Kultura i Oświata

W tym wyjątkowym piątkowym dniu, 
15 maja 2009 roku mieszkańcy Górek 
zorganizowali spotkanie poświę-
cone twórczości lokalnych artystów 
pióra, takich jak Józef Palowski i Zofia 
Kossak. Kim była Zofia Kossak nie 
trzeba tłumaczyć. Wystarczy spojrzeć 
na wielką spuściznę artystyczną, jaką 
pozostawiła po sobie pisarka, zazna-
czając tym samym Górki Wielkie na 
literackiej mapie Polski - zaś twórczość 
Józefa Palowskiego, bez wątpienia, 
jest wizytówką lokalnej społeczności. 

Świętowanie tego uroczystego 
dnia zostało zainaugurowane przed-
stawieniem „Błogosławiona Wina” 
na podstawie książki Zofii Kossak, 
w wykonaniu grupy teatralnej 
KONTRA.

Następnie wszyscy zgromadzeni 
goście i widzowie w sali góreckiego 
Mikroklimatu, uczestniczyli we mszy 

świętej w intencji pamięci Zofii Kossak 
oraz 89 urodzin Józefa Palowskiego. 

Kolejnym punktem programu był 
Benefis Twórczości Józefa Palow-
skiego, którego głównymi inicjatorami 
byli Magda Matula oraz Jerzy Małysz. 
Odbył się on w  OSP Górki i przywitał 
jubilata 2 godzinnym programem 
artystycznym w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich. Dzięki ofiarności drukarni 
Jerzego Małysza, możliwe stało się 
wydanie antologii wierszy pana 
Palowskiego pt. ”Moja wioska ciszą 
otulona”, które został zaprezen-
towane na benefisie. Dodatkową 
atrakcja wieczoru był występ góreckiej 
Orkiestry Dętej.

Całość programu artystycznego 
okraszona była licznymi podziękowa-
niami skierowanymi na ręce Jubilata 
od mieszkańców Górek, przedstawi-

cieli władzy gminnej i powiatowej.
Wśród kwiatów, ciepłych słów 

i bliskich sercu melodii upłynął 
wieczór, który stał się świętem całych 
Górek.

K.K & Ł.M

Benefis Józefa Palowskiego i wieczór 
wspomnień o Zofii Kossak 

Drogi Jubilacie
Ojcze Tarsycjuszu Waszecki 
W Górkach Wielkich

Różne sobie człowiek 
w życiu stawia cele!
Tyś wybrał Posługę
w Chrystusa Kościele!

Już przez lat pięćdziesiąt
Wolę Bożą czynisz
W swym ojczystym Kraju – 
W niejednej świątyni!

Skoro lat dwadzieścia
W Góreckim Klasztorze
Czynisz swą posługę
Co dzień w Imię Boże!

W górkach przeżywałeś 
swe jubileusze
I swym  Słowem Bożym
Wspierałeś nasz dusze!

Ojcze Tarsycjuszu!
Dzięki Ci za wszystko,
Boś wiernie wypełniał
Swoje posłannictwo!

Niech Cię, Jubilacie, 
Hojnie wynagrodzi
Za rzetelną pracę
Niebieski Dobrodziej!...

I prosimy Stwórcę, 
Jak zawsze w pokorze:
Swemu Szafarzowi 
Wciąż błogosław Boże!

Niech Cię zdrowiem darzy –
W każdym dniu uśmiechem … 
Bożą opatrznością –
Oraz długim wiekiem!

Przyjmij te życzenia – 
Nasz Wielebny Panie,
Jakie Ci składają
Dziś wszyscy Górczanie!

Sukcesów w swym życiu
Jeszcze sporo dożyj!...
Tego z serca życzą –
Palowscy – seniorzy!

Z okazji 50-tej  rocznicy posługi 
kapłańskiej  przyłączamy  się  do 
życzeń  zawartych  w  pięknym 
wierszu pana Józefa Palowskiego 
i dziękujemy Ojcu Tarsycjuszowi 
Waszeckiemu  za oddanie  jakim 
obdarzył  przez  te wszystkie  lata 
swoich parafian  i naszą miejsco-

wość.

OPKiS



20Strona 20 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d 

Br
en

ni
cy

Wieści znad Brennicy

W tym roku przypada 120 rocznica 
urodzin pisarki Zofii Kossak. Zarząd 
Główny zorganizował X edycję ogól-
nopolskiego konkursu dla dzieci 
i młodzieży o jej życiu i twórczości. 
Hasło tegorocznej edycji brzmiało: 
Kto jest bierny wobec zła jest jego 
współorganizatorem.

Dokładnie rok temu w Górkach 
spotkal i  s ię nauczycie le szkół 
noszących imię pisarki i  szkół 
współpracujących z Towarzystwem. 
Ustalono wtedy hasło przewodnie 
konkursu oraz wykaz lektur, które 
były podstawą do pracy z dziećmi 
i młodzieżą.

Uroczys tość  rozpoczę ła  s i ę 
złożeniem kwiatów na grobie Zofii 
Kossak. Kwiaty składały delegacje 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, 
Gminy Brenna, Straży Pożarnej 
z Górek Wielkich i uczniowie wszyst-
kich przybyłych na konkurs szkół. 
Następnie uczestnicy w pochodzie 
przeszli do sali Mikroklimat. Konkurs 
oglądali z-ca naczelnika Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie pan Michał Rajwa, Wójt 
Gminy Brenna pani Iwona Szarek, 
radna Fryderyka Pawliczek, dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele i opiekunowie 
grup młodzieży.

Wszyscy zgodnie podziwiali wysoki 
poziom konkursu, wspaniałe przy-
gotowanie dzieci i młodzieży, które 
zaskakiwały znajomością w zakresie 
życiorysu pisarki jak i książek jej 
autorstwa.

Konkurs odbył się dzięki funduszom 

p r z y z n a n y m  z e 
Starostwa Powiato-
wego w Cieszynie 
i funduszom Gminy 
Brenna. Zwycięzcy 
i laureaci konkursu 
o t r z y m a l i  l i c z n e 
nagrody książkowe, 
nagrody rzeczowe 
i  dyp lomy,  k tóre 
wręczała pani wójt. 
Wydano kartę okolicz-
nościową z krótkim 
kalendarium z życia 
Zof i i  Kossak oraz 
wykazem tematów 
przewodnich kolejnych  konkursów.

Do rywalizacji zgłosiło się 11szkół 
z województw: dolnośląskiego, 
małopolskiego i śląskiego. Uczniowie 
brali udział w czterech kategoriach: 
plastycznej, literackiej, teatralnej 
i wiedzowej.

Wyróżniono 4 grupy wiekowe. 
W szkołach podstawowych: klasy 
I- III i klasy IV- VI, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne. 16 maja, w dniu 
finału odbył się konkurs wiedzy. 
Tego dnia zgłosiło się 14 trzyosobo-
wych drużyn: klasy I- III-  4 drużyny, 
klasy IV- VI- 6 drużyn, gimnazja- 3 
drużyny,

szkoły ponadgimnazja lne-  1 
drużyna.

W komisji zasiadły panie: Marta 
Chmielewska- przewodnicząca Koła 
nr3 w Legnicy, Danuta Zoczek- 
sekretarz Zarządu Głównego Towa-
rzystwa im. Z. Kossak, przewod-

nicząca Oddz ia łu 
T o w a r z y s t w a 
w Górkach Wielkich 
oraz Danuta Wasi-
l ewska -  ska rbn ik 
Zarządu Głównego 
Towarzystwa im. Z. 
Kossak.

W punktacji gene-
ralnej w  kategorii 
s z kó ł  pods tawo -
wych:

I miejsce zdobyła 
Szkoła Podstawowa 
nr6 im. Zofii Kossak 
z Pierśćca

II miejsce zdobyła Szkoła Podsta-
wowa ZSP im. Tadeusza Kościuszki 
z Górek Wielkich

III miejsce Szkoła Podstawowa 
nr10 im. Zofii Kossak w Legnicy

IV miejsce Szkoła Podstawowa nr3 
im Zofii Kossak z Ligoty

V miejsce Szkoły Podstawowe nr1 
z Brennej Leśnicy i nr2 im. Stefana 
Żeromskiego z Brennej Bukowej.

W kategorii gimnazjów:
I miejsce Gimnazjum nr3 im. Zofii 

Kossak z Pierśćca
II miejsce Gimnazjum ZSP z Górek 

Wielkich
III Miejskie Gimnazjum nr4 z Oświę-

cimia.
W kategorii szkół ponadgimnazjal-

nych:
I miejsce Zespól Szkół Ogólno-

kształcących i Odzieżowych im. Zofii 
Kossak z Katowic.

Na konkurs przybył także pan 
Józef Palowski, który obdarował 
każdą z przybyłych szkół  antologią 
swoich wierszy pt. Moja wioska ciszą 
otulona. 

Na zakończenie były wspólne 
zdjęcia, rozmowy. Konkurs zakoń-
c z o n o  u r o c z y s t y m  o b i a d e m 
w Gospodarstwie Agroturystycznym 
J. i B. Matulów w Górkach Wielkich. 
Wszyscy uczestnicy żegnali się życząc 
sobie: do szybkiego zobaczenia!

X ogólnopolski konkurs dla dzieci 
i młodzieży o życiu i twórczości Zofii 
Kossak w Górkach Wielkich przeszedł 
do historii. Kolejny odbędzie się już 
za dwa lata.

Beata Kisza

GÓRKI WIELKIE UCZCIŁY PAMIĘĆ ZOFII KOSSAK

Kultura i OświataKultura i Oświata
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15 maja 2009 odbyła się premiera 
przedstawienia teatralnego na 
podstawie książki Zofii  Kossak 
„Błogosławiona Wina”. To wzru-
szające przedstawienie zostało 
przygotowane przez grupę gimna-
zjalistów z Zespołu Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich działającą 
pod patronatem Ośrodka Promocji 
Kultury i Sportu Gminy Brenna.

Przedstawienie „Błogosławiona 
Wina” uroczyście otworzyło kolejną 
edycję Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Twórczości Zofii Kossak oraz 
Wieczoru Wspomnień o Zofii Kossak. 
Sala góreckiego „Mikroklimatu”, 
wypełniła się po brzegi a brawom 
nie była końca. Trzeba przyznać, że ci 
młodzi aktorzy z gimnazjum oddali 
z wielkim pietyzmem sens wiary 
i człowieczeństwa, które jest nieobli-
czalne w swojej egzystencji. Zawarty 
w książce fragment kradzieży obrazu 
matki Boskiej Kodeńskiej, był tak 
przejmująco przedstawiony, że przy-
słowiowe dreszcze emocji i wzru-
szenie kotłowały się w myślach 
widza. Cała grupa teatralna dała się 
poznać widzom jako zwarta, pełna 
energii grupa młodych ludzi i pasjo-
natów teatru. Warto wspomnieć 
też głównego bohatera Mikołaja 
Sapiehę, w którego postać wcielił 
się Dawid Konieczny, gdyż rola 
zbudowana przez tego młodego 
człowieka była godna podziwu - 

zwłaszcza, że skonfrontowana była 
z chorobą i problemami dojrzałego 
bohatera. Dawidowi w tej trudnej 
interpretacji Książki Zofii Kossak towa-
rzyszyli: Monika Burkot (jako żona 
Mikołaja Sapiehy, która w sposób 
bardzo przejmujący i dramatyczny 
partnerowała swojemu mężowi sce-
nicznemu), Wojtek Kłósko, Robert 
Swoboda, Ewelina Moskała, Karolina 
Boruta, Zuzia Majka, Dagmara 
Moskała, Ola Dębińska, Karolina 
Górniok, Marta Tomala, Patrycja 

Skrzypoń, Grzegorz Greń, Dawid 
Brachaczek, Tomek Madzia, Patryk 
Pasterny, Kamil Swięzyk, Tomek 
Holeksa, Wojtek Boruta. 

Grupa teatralna KONTRA, pod 
opieką artystyczną Katarzyny 
Koseckiej zdobyła za przedstawie-
nie „Błogosławiona Wina” I miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
o Zofii Kossak w kategorii TEATR.

  
    Ł.M

PREMIERA!
„Błogosławiona Wina”

Kultura i Oświata Kultura i OświataKultura i Oświata

Nika Lubowicz w Mikroklimacie

Kwietniowy koncert w „Mikro-
klimacie” ugościł nas prawdziwą 
ucztą duchową. Nika Lubowicz, 
pochodząca z Zakopanego, przy-
jechała do Górek Wielkich wraz ze 
swoją grupą znajomych ze studiów. 
Ci młodzi, fantastyczni muzycy 
mają na koncie wiele sukcesów, 
a w przededniu koncertu w Górkach 
Wielkich, wygrali Międzynarodowy 
Konkurs Standardów Jazzowych 

w Siedlcach. Koncert Niki był godny 
poświęcenia niedzielnego słonecz-
nego popołudnia i delektowania się 
muzyką z najwyższej półki. Zgroma-
dzona w „Mikroklimacie” publicz-
ność nie kryła uznania i podziwu 
dla wirtuozerii zaproponowanych 
standardów jazzowych.  

                                                                                           
K.K&Ł.M.
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Żyć za swe czasy, czcić czasy ubiegłe,

I sad zasadzić, a i dom postawić,

I sławy ojców za siebie poprawić, 

I do kościoła dodać chociaż cegłę,

I źródło dobyć, a i księgę nową 

Na starą półkę położyć dębową;

I zdobyć serce i dziecię wychować, 

I młodą duszą w życiu pokierować,

Utwierdzić w wierze i miłości kraju, 

I co godziwe,  podać w obyczaju:

Wszak to się godzi po ludzku od wieka

I taka droga pono dla człowieka

Wskazana  w  dziejach,  w  domu 

i w kościele.

NIEWIELE  ZDOŁASZ, 

WIĘC RÓB CHOĆ NIEWIELE:

Bo tylko pracą znaczą się twe lata, 

Jeżeli nie chcesz  milczkiem zejść ze świata. 

Wincenty Pol, Z wyprawy wiedeńskiej 

Rób choć niewiele!

Zielono nam bardzo i burzliwie 
z piorunami – wiosennie i majowo 
tak! 

I jak to późnym majem - kasztany 
kwitną, egzamin gimnazjalny dawno 
za nami, matury w toku i wkrótce 
już koniec roku szkolnego. Kolejni 
uczniowie pójdą do nowych szkół, 
zmienią środowisko – często gęsto 
wyjadą na studia, będą poznawać 
inny świat. Wszystko to, co będą 
chcieli i mogli osiągnąć – w sporej 
części wiąże się z nami – rodzicami 
przede wszystkim. Albo na zasadzie 
zaszczepienia dobrych wzorców 
i potrzeby kontynuacji tychże – albo 
na przekór temu, co się z domu 
dostało i wyniosło. Bunt - od wieków 
jest doskonałym sposobem na posze-
rzanie granic i zmiany. 

Nie przypadkiem użyłam wiersza 
Wincentego Pola, jako tekst wpro-
wadzający do tematu tego artykułu. 
Nie jestem wielbicielką twórczo-
ści tego autora, po prostu prze-
czytałam te słowa kiedyś, zapadły 
mi w pamięć i czasem do nich 
wracam. Skąd właśnie teraz? Bo to 
wprawdzie ramota - język jakiś taki 
zapleśniały z lekka, prawdy takie 
podniosłe – dom, kościół, ojczyzna. 
Wielkie słowa, napisane dawno 
temu. Tylko wśród tych słów niby 
wielkich i podniosłych – znajdujemy 
prosty, czytelny komunikat, przekaz 
dla nas. I nie trzeba byłoby się może 
zwracać do specjalistów, otaczać 
stertami poradników na temat: 
„Jak słuchać nastolatki, aby do nas 
mówiły? Jak mówić, żeby nasto-
latki nas słuchały?” itp, gdybyśmy 
pamiętali, że tej „młodej duszy”, 
jak nazywa młodzież Wincenty 
Pol, należy: „… co godziwe, podać 
w obyczaju…”. Jaki prosty przepis, 
niby. Tylko pozostaje pytanie, na ile 
od czasów, kiedy napisano powyższy 
wiersz –  zmieni ło s ię  pojęc ie 
„godziwy”? Co to znaczy współcze-
śnie, w dobie zjednoczonej Europy 
– „miłość kraju”? Ilu z nas dokłada 
nowe księgi/książki na stare, dębowe 
półki – zachowuje tradycję, żyje tu 
i teraz ale czci przeszłość? Czci – to 
również słowo, które wyszło z użytku 

– powiedzmy więc , ilu z nas pod-
trzymuje tradycję w swoich domach, 
czego uczymy dzieci i młodzież? 
Jaki kierunek wyznaczamy dla nich? 
Jak im pomagamy w ocenie świata 
i wyborze własnej drogi? 

Wincenty Pol  mówi prostym 
językiem także do współczesnego 
czytelnika – „…Niewiele zdołasz, 
więc rób choć niewiele: bo tylko 
pracą znaczą się twe lata…” – 
i nie jest to namowa do rezygna-
cji – gdyż mało możemy zdziałać. 
To „niewiele” oznacza wszystko co 
możliwe na miarę sił pojedynczego 
człowieka. W tym, przede wszystkim, 
nasz osobisty wkład w  następne 
pokolenia, które dzięki nam rozpo-
czynają swoją drogę, zyskują wiarę 
w możliwość zmiany świata. 

Róbmy choć „niewiele”, czyli 
wszystko co możemy - ażeby nie ogra-
niczyć rozmachu i wizji w planach 
kolejnych maturzystów i  gimna-
zjalistów. Pozwólmy im na szaleń-
stwo i brak rozsądku w naszych sko-
mercjalizowanych i merkantylnych 
czasach. Można chcieć się uczyć, 
zgłębiać wiedzę powoli i dokładnie – 
niekoniecznie na kierunku marketing 
i zarządzanie, czy inna ekonomia. 
Bardzo młodzi ludzie mają święte 
prawo nie być racjonalistami, nasta-
wionymi na szybki start w wyścigu 
szczurów i natychmiastowy zysk!

Może warto czasem wrócić do 
takich prostych przepisów na dobre 
życie, jak ten - zawarty w przyto-
czonym wierszu Wincentego Pola? 
Z tych słów, dla mnie, emanuje 
jakiś ogromny spokój i  obietnica 
dobrego życia - jeśli będziemy się 
starać dochować wierności sobie.  
I pomożemy w tym samym młodym 
ludziom. Zwłaszcza - kiedy jest wio-
senniezielono, burzliwie, majowo 
- i dokonują się różne bardzo ważne 
wybory!

Aleksandra Kulicka
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Odkrywanie talentów w SP-2

S z k o ł a  Po d s t a w o w a  n r  2 
w Brennej zakwalifikowała się do 
projektu „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”. 
Jest to projekt finansowany ze 
środków unijnych. W sześciu woje-
wództwach - podkarpackim, świę-
tokrzyskim, małopolskim, śląskim, 
lubelskim i łódzkim - obejmie 150 
tys. uczniów, którzy w tym roku 
rozpoczęli naukę w szkole podsta-
wowej i tych, którzy w pierwszych 

28 kwietnia w Ośrodku Promocji 
Kultury i Sportu odbyła się premiera 
przedstawienia teatralnego „LOKO-
MOTYWA” na podstawie wiersza 
Juliana Tuwima. Ta piętnastominu-
towa wariacja teatralna udała się 
grupie doskonale i została przyjęta 
gromkimi brawami przez rodziców. 

Młoda grupa teatralna „Ziomale” 
przygotowywała się przez dwa 
miesiące pod czujnym okiem 
swojego opiekuna teatralnego – Kasi 
Koseckiej, która o grupie teatralnej 
wypowiada się bardzo pozytywnie, 
a wręcz dostrzega w niej prawdziwe 
talenty aktorskie. „Ziomale’ – to 
bardzo kreatywne dzieci ze szkół 
podstawowych w Brennej Bukowej 
i Brennej Leśnicy. Zanim „Ziomale” 
przygotowali swoją lokomotywę, 
od stycznia tego roku pracowali 
w każdy piątek nad etiudami aktor-
skimi, rozwijając swój wachlarz 

PREMIERA! umiejętności scenicznych, czyli oka-
zywania radości, smutku, zdziwie-
nia, zmęczenia, strachu, płaczu 
i gromkiego śmiechu - a wszystko 
to -  w ramach doskonalenia 
swojego warsztatu aktorskiego.  
Grupie teatralnej towarzyszył 12-sto 
osobowy zespół gitarowy działa-
jący przy Ośrodku Promocji Kultury 
i Sportu w Brennej, który przygo-
tował na premierę 4 oryginalne 
i piękne utwory. Zachwy-
cające jest, jak ci młodzi 
i początkujący gitarzyści 
potrafią swoją wirtu-
ozerią stworzyć niepo-
wtarzalny klimat. Grupa 
gitarowa rozwija się pod 
opieką Mariusza Śniegul-
skiego, gitarzysty zespołu 
„Poethicon”. Młodzi gita-
rzyści z wielką pracowi-
tością chcą dorównać 
swo jemu  m i s t r zow i . 
Grupa gitarowa jeszcze 
nie posiada swojej nazwy 

ale intensywnie nad nią myśli, 
natomiast składa się z uczniów szkół 
w Górkach Wielkich i w Brennej.

Wspaniale było spędzić ten czas 
w sali  OPKiS-u i podziwiać,  jak 
rozwijają się artystycznie dzieci 
i młodzież uczęszczająca na zajęcia 
pozalekcyjne do Ośrodka Promocji 
Kultury i Sportu.

K.K &Ł.M

klasach będą w kolejnych dwóch 
la tach .  Ce lem pro jek tu  j e s t  
wdrożenie elastycznego modelu 
edukacji, dostosowanego do indy-
widualnych potrzeb i możliwości 
uczniów, z wykorzystaniem nowa-
torskich metod i treści kształce-
nia. Wspieranie rozwoju uczniów 
odbywać się będzie w oparciu 
o teorię inteligencji wielorakich 
H. Gardnera. Dzięki projektowi 
dzieciom zostanie określony rodzaj 

inteligencji: językowej, ruchowej, 
matematyczno-logicznej, wizual-
no-przestrzennej, przyrodniczej, 
muzycznej, intra- i interpersonalnej. 
Projekt opiera się na założeniu, że 
każde dziecko jest zdolne, a szkoła 
w ciekawy sposób te zdolności 
może rozwijać. W ramach programu 
szkoła otrzyma pomoce dydaktyczne 
o wartości ponad 8 tys. zł.

Agnieszka Frączek
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nomiczno-Hotelarskich w Wiśle, 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastro-
nomicznych w Cieszynie. Targi swoją 
obecnością zaszczyciła wójt Gminy 
Brenna Pani Iwona Szarek. 

Opracowały: Jolanta Pieczko, Alek-
sandra Madzia

Kultura i OświataKultura i Oświata

W drugiej połowie marca zostały 
ogłoszone wyniki Międzynaro-
dowego Konkursu Plastycznego 
„Mieszkam w Beskidach”. Organiza-
torem konkursu jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Świnnej koło Żywca. Do 
konkursu przystępują osoby zamiesz-
kujące tereny Beskidów należące do 
Polski, Czech i Słowacji. Od lat cieszy 
się on niesłabnącym zainteresowa-
niem. Jego głównymi celami jest 

LAUREACI XVI EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO „MIESZKAM W BESKIDACH”

podejmowanie działań zmierzają-
cych do integracji środowiska, roz-
budzanie w dzieciach, młodzieży 
i osobach dorosłych zainteresowań 
plastycznych oraz zwrócenie uwagi 
na folklor i piękno Beskidów.

Na konkurs nadesłano ponad 
6500 prac wykonanych w różnych 
technikach plastycznych: rysunek, 
malarstwo, rzeźba, fotografia, 
grafika, makiety, haft, bibułkar-
stwo, prezentacje multimedialne, 
a także twórczość literacka. W tym 
roku nagrodzono około 1400 
uczestników. 

Wśród laureatów tegorocznej XVI 

W sobotę 25 kwietnia 2009 roku 
w murach naszego Gimnazjum 
odbyły się po raz pierwszy  TARGI  
EDUKACYJNE. Szkoły ponadgimna-
zjalne z powiatu cieszyńskiego zapre-
zentowały naszym uczniom i ich 
rodzicom oferty dalszego kształcenia. 
Propozycje przedstawione zostały 
w formie słownej i multimedialnej, 
dla zainteresowanych przygotowane 
były również foldery. Swoje propo-
zycje przedstawiły zarówno szkoły 
zawodowe jak i średnie. Prezen-
tacji dokonały: Zespół Szkół Ogól-
nokształcących im. M. Kopernika 
w Cieszynie, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Skoczowie, Zespół 
Szkół Zawodowych w Skoczowie, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Ustroniu, Zespół Szkół Gastro-

edycji znaleźli się uczniowie naszego 
Gimnazjum. Wręczenie nagród 
odbyło się 22 kwietnia, w cieszyń-
skim Domu Narodowym. Kategoria, 
w której tworzyli nasi uczniowie 
to fotografia. Laureatom z terenu 
naszej gminy nagrody ufundował 
organizator konkursu oraz Urząd 
Gminy w Brennej, wręczyła je pani 
Iwona Szarek – wójt gminy.

Oto nasi zwycięzcy : 
II miejsce:   Sylwia Chrapek kl. III
III miejsce:  Anna Greń kl. III
IV miejsce:  Radosław Heller  kl. III
Wiktoria Pilch kl. III
Katarzyna Jarząbek kl. III
Dominika Sabat  kl. III

Opiekun: Jolanta Pieczko
oraz uczniowie SP nr 1 w Brennej 

Leśnicy: Natalia Szarek, Natalia 
Chrapek, Szymon Moskała

Opiekunowie: B. Jaworska, Alicja 
Gawlas

Opracowała: Jolanta Pieczko

TARGI EDUKACYJNE
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Szanowni Państwo !
Wiedzą Państwo, że polskie prawo 

zakazuje sprzedaży alkoholu osobom 
poniżej 18 roku życia, że alkohol 
w postaci piwa, wina czy wódki 
nie jest dla młodzieży i powoduje 
lżejsze lub cięższe szkody u nastolat-
ków, którym akurat udało się prawo 
obejść. Wiedzą Państwo również, że 
niesłuszne jest  rozumowanie:„Od 
jednego piwa nic mu nie będzie”. A 
mimo to niektórzy nie przestrzegają 
obowiązującego  prawa i sprzedają 
alkohol nieletnim. Dlaczego tak się 
zdarza ? 

Świadomi jesteście tego, że gdy 
pije się w młodym wieku gwał-
townie rośnie ryzyko uzależnie-
nia, konfliktu z prawem, ataków 
przemocy, rozbojów, dewastacji, 
wypadków młodocianych klientów. 
Jesteście Państwo świadomi również 
tego, że od kilku lat rośnie liczba 
nastolatków zatrzymanych w Izbach 
Wytrzeźwień, przestępstw popeł-
nionych przez nieletnich będących 
po spożyciu alkoholu, śmiertel-
nych zatruć alkoholem, jak również 
zgłoszeń na leczenie odwykowe 
do Ośrodków Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu osób młodocianych. 
A pomimo tej wiedzy niektórzy 
nie wahają się i sprzedają alkohol 
nieletnim. Dlaczego tak się  dzieje ? 
Czyżby nawyk do omijania prawa, 
jego lekceważenie, jak              to 
bywało -  nadal jest „CNOTĄ”?! 

Sami jesteście rodzicami i wiecie, 
co myśli i czuje rodzic dziecka, gdy 
pojawia się zagrożenie bliskie czy 
odległe. Czy sądzicie, że Wasze 
dzieci są bezpieczne ? Czy   zasta-
nowiliście się Państwo skąd wziął 
się alkohol, który zdarzyło się wypić 
Państwa  dzieciom ? Czy jesteście 
pewni i macie pełne zaufanie do 
konkurencji, że nie sprzeda alkoholu  
Waszym dzieciom ? 

Jedno jest pewne - nie da się 
oddzielić ról: raz jestem rodzicem, 
a raz sprzedawcą.

Pamiętajmy, że promocja swobody 
dostępu do alkoholu dla młodych 
ludzi,  to stwarzanie realnego ryzyka 
dla naszych dzieci.

LIST DO OSÓB SPRZEDAJĄCYCH ALKOHOL

Życie jest szansą, chwyć ją
Życie jest pięknem, podziwiaj je
Życie jest błogostanem, rozkoszuj 

się nim
Życie jest snem, zrób z niego rze-

czywistość
Życie jest wyzwaniem, staw mu 

czoła
Życie jest obowiązkiem, wypełnij 

go
Życie jest grą, graj w nią
Życie jest cenne, troszcz się o nie 
Życie jest bogactwem, zachowaj 

je
Życie jest miłością, używaj jej
Życie jest tajemnicą, spełnij ją
Życie jest smutkiem, pokonaj go
Życie jest hymnem, śpiewaj go
Życie jest walką, podejmij ją
Życie jest tragedią, weź się z nią 

za bary
Życie jest przygodą, odważ się 

na nią
Życie jest szczęściem, zasłuż na 

nie
Życie jest  życiem, broń go.
                                                          ( 

Matka Teresa )
         DZIAŁANIA ZMNIEJSZAJĄCE    
         ZAGROŻENIA ZWIĄZANE 

Z ALKOHOLEM PODCZAS WYPO-
CZYNKU LETNIEGO

SPRZEDAWCY:
 S p r z e d a ż  a l k o h o l u 

nieletnim jest przestępstwem, kon-
sekwencjami jest kara grzywny oraz 
ryzyko utraty koncesji na sprzedaż 
alkoholu / Ustawa o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi art. 43 /.

 Sprzedawca bądź osoba 
podająca napoje a lkoholowe 
uprawniony jest              do żądania 
okazanie dokumentu stwierdza-
jącego wiek nabywcy / Ustawa                    
o wychowaniu  w trzeźwości  i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi art.15, 
ust.2 /.

RODZICE, OPIEKUNOWIE DZIECI 
I MŁODZIEŻY:

-  nie częstuj piwem, winem 
i wódką w żadnych okoliczno-

ściach;
- ustal z dziećmi jasne zasady 

dotyczące niespożywania alkoholu 
oraz określ  

  konsekwencje grożące za ich 
złamanie;

- rozmawiaj z dzieckiem o zagro-
żeniach wynikających z używania 
alkoholu

  / wypadki, utonięcia, konflikt 
z prawem , przypadkowe kontakty 
seksualne itd. /;

-  staraj się sprawdzić, z kim 
i w jakich okolicznościach przebywa 
twoje dziecko;

- nie ułatwiaj dzieciom przebywa-
nia w miejscach promocji alkoholu

 / np. podczas imprez masowych 
sponsorowanych przez browary /;

- sprawdź czy kierowca autokaru, 
który wiezie twoje dzieci  jest 
trzeźwy;

- skontaktuj s ię ze sklepami 
i punktami sprzedaży alkoholu 
w pobliżu miejsca 

  twojego wypoczynku - uczul 
sprzedawców, aby przestrzegali 
zakazu sprzedaży 

  alkoholu nieletnim;
- zwracaj uwagę innym osobom 

dorosłym, aby nie sprzedawały i nie 
kupowały

  alkoholu nieletnim;
-  przeciwdziałaj  dostępnymi 

środkami prawnymi nielegalnej 
reklamie i promocji 

  alkoholu;
- upewnij się, czy osoby opiekujące 

się twoimi dziećmi przestrzegają 
tych samych 

  zasad;

ŚWIADKOWIE RYZYKOWNYCH 
SYTUACJI:

Zainterweniuj gdy:

- jesteś świadkiem sprzedaży 
alkoholu nieletnim lub gdy wiek 
kupującego budzi 

  twoje wątpliwości, a sprzedający 
nie poprosił o dokument potwier-
dzający        

  pełnoletność;
- jesteś świadkiem zakupu i prze-
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kazania alkoholu nieletnim przez 
dorosłą osobę;

- widzisz nietrzeźwego wycho-
wawcę kolonijnego lub kierowcę 
autobusu;

- zauważysz, że wychowawca, 
opiekun  zezwala dzieciom na kupno 
i spożywanie alkoholu;

- widzisz nieletniego kupującego 
lub pijącego alkohol.

Możesz podjąć osobistą interwen-
cję:

- zwrócić uwagę sprzedawcy, że 
ma prawo do żądania  okazania 
dokumentu potwierdzającego wiek 
nabywcy;

- poinformować o tym fakcie 
Policję;

- zgłosić fakt do  Pełnomocnika 
Wójta Gminy Brenna ds Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych 
lub Gminnej Komisji  Rozwiązywa-
nia Problemów  Alkoholowych przy 
Urzędzie Gminy Brenna.

Krystian Fest

Od 28.04.2009 r. do 20.05.2009 r. 
w Zespole Szkół Publicznych Górki 
Wielkie oraz Gimnazjum im. Jana III 
Sobieskiego w Brennej rozpoczęła się 
realizacja  dla młodzieży gimnazjal-
nej programu – szkolenia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Celem programu jest 

PIERWSZA POMOCY PRZEDMEDYCZNA

przekaz fachowej  i profesjonal-
nej wiedzy, pokonanie znieczulicy, 
stereotypów, barier strachu, lęku 
poprzez naukę prawidłowego zacho-
wania, umiejętności oraz postępo-
wania w sytuacjach kryzysowych  
gdy zaistnieje konieczność podjęcia 
i wykonania czynności związanych  

z udzielaniem pierwszej pomocy 
przedmedycznej ratujące najwyższe 
dobro człowieka jakim jest życie. 
Program ten zrealizowany został 
przez Ratowników Medycznych 
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunko-
wego.

OGÓLNOPOLSKA   SPOŁECZNA    KAMPANIA
EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNA

SPRAWDŹ !!!!!!!   

JAK I CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE ?  

KIEDY PICIE STAJE SIĘ PROBLEMEM ?

ABY WYHAMOWAĆ W PORĘ !!!!!!

Więcej informacji znajdziesz na: www.brenna.org.pl /O Gminie - Profilaktyka uzależnień
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Zainwestuj w siebie !!!
Możesz więcej!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Brennej po raz drugi w roku 
bieżącym przystąpi do realizacji 
projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
pn. „Możesz więcej” – Priorytet VII, 
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej.

Do uczestnictwa w projekcie 
zostanie zaproszonych 25 osób 
mających status osoby bezrobotnej 
lub nieaktywnej zawodowo, korzy-
stających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, mieszkających na terenie 
Gminy Brenna. Celem projektu jest 
aktywizacja zawodowa tych osób, 
podwyższenie ich pozycji społecz-
no-zawodowej oraz zmniejszenie 

zjawiska wykluczenia społecznego. 
Zaplanowane w projekcie działania 
umożliwią w/w nabycie nowych kwa-
lifikacji, nabycie umiejętności poru-
szania się po rynku pracy, nabycie 
umiejętności sporządzania doku-
mentów aplikacyjnych. Jednak naj-
ważniejszym celem jest ukończenie 
kursu prawa jazdy kategorii B ( 15 
osób ) oraz kategorii C ( 10 osób ). 

Dla uczestników projektu przygo-
towano następujące szkolenia :

1.Asertywność na co dzień
2.Trening negocjacji zawodowych
3.Poruszanie się po rynku pracy
4.Trening autoprezentacji
5.Zajęcia z doradcą zawodowym
6.Pierwsza pomoc w stanach 

zagrożenia życia
7.Kurs prawa jazdy kategorii B i C
8.Zajęcia praktyczne ( jazdy )

Zainwestuj w siebie !!!
Możesz więcej!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w celu zrealizowania założonych 
działań złożył w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego 
w Katowicach wniosek o dofinanso-
wanie projektu. Wniosek przeszedł 
już pozytywnie ocenę formalną, 
oczekujemy na wynik oceny meryto-
rycznej. Realizacja projektu nastąpi 
po zatwierdzeniu wniosku i podpisa-
niu aneksu do umowy finansowej.

Szczegółowe informacje związane 
z rekrutacją do projektu można 
uzyskać u pracowników socjalnych 
pod numerem telefonu 033 8536459 
wew. 113 lub osobiście w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Brennej ul. Wyzwolenia 77 
pokój 12. 

Koordynator projektu
Ilona Wojtyła 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

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

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Urząd Gminy w Brennej  we 
wrześniu 2008 roku rozpoczął reali-
zację projektu pn.: „Witaj w Klubie”  
współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu młodzież 
Gminy w dniu 22 kwietnia br. miał 
okazję w ramach zajęć reintegracyj-
nych spotkać się z podróżnikiem, 
znawcą kultury orientalnej - Iwoną 
Bocian. 

Poniżej przedstawiamy , krótką 
relację z wyprawy.

Karakorum Higway, Hindukusz 
Centralny, Nanga Parbat, Rakaposhi, 
Ultar to tylko kilka z miejsc, które 
warto zobaczyć w Pakistnie. Dlatego 
tam jedziemy.

Cały proceder trwa dość długo, 
choć mnie zawsze będzie zaskakiwać 
duma mieszkańców Azji. Pogranicznik 

mile nas wita i dziękuje za przyjazd do 
jego kraju życząc zarazem udanego 
pobytu. Docieramy na stronę paki-
stańską i czekamy na jakiś transport 
do najbliższego miasta. Informacji 
o tym, że w ogóle jeździ tu jakiś bus 
udziela nam miejscowy graniczny 
księgarz,  u którego w drodze 
powrotnej kupujemy LP South India. 
On też poleca nam w Lahore Regal 
hotel, który faktycznie skupia obie-
żyświatów różnej maści, co w zesta-
wieniu ze specyficznym właścicielem 
Malikiem tworzy specyficzny klimat. 
Transport w Pakistanie nie odbiega 
od standardów obowiązujących 
w innych krajach Azji. Nowatorskie 
były tylko check pointy w postaci 
Pana z kamerą wideo kręcącego 
pasażerów autobusu. Ważny jest 
przede wszystkim sznurek. Tego 
nauczyły mnie Indie, gdzie standar-
dem jest to, że bagaż nie dość, że 
trzeba samemu zapakować na dach, 
to jeszcze mocowanie jest w gestii 
właściciela pakunku. Zatem w dzień 
sznurek jest do bagażu, a wieczorem 
do wieszania prania. 

Dojeżdżamy do Lahore. To jedno 
z największych miast Pakistanu. Na 
razie mkniemy dalej, dlatego prze-
skakujemy do kolejnego autobusu 
i jedziemy w stronę Islamabadu 
i Rawalpindii. Stamtąd bowiem 
jadą autobusy w stronę Karakorum 

Insha Allah Naga Góra czyli Nanga Parbat
Pakistan 2006

Highway (KHH). Do Rawalpindii 
docieramy zdrowo po 23 w nocy. 
Dojście do dworca to błotnista breja, 
na poboczu leży zdechła krowa. 
Generalnie sytuacja staje się lekko 
niepokojąca. Jeszcze bardziej - kiedy 
się okazuje, że nie ma połączenia 
nocnego w stronę gór. Przydwor-
cowe hotele raczej nie wyglądają 
zachęcająco. Wtedy Kasia przypo-
mina sobie, że jest tutaj na kontrak-
cie kolega kolegi. Zatem prawie bliski 
znajomy. Nie wierzyłam, że po nas 
przyjedzie. Przyjechał, choć widać 
było przerażone w jego oczach. Do 
dłużej rozmowie okazało się, że 
przez KW Katowice mamy wspólnych 
znajomych. Korzystamy w gościny 
kolegi. Jedziemy na wycieczkę do 
Taxila, które jest jednym z najbar-
dziej znanych terenów archeologicz-
nych  świata. Kiedyś było to również 
centrum buddyzmu. Oglądamy 
również Shas Faisal Mosgue w Isla-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego
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mabadzie (mogący zmieścić 100 
tys. wiernych), który - jak to bywa 
z budowlami idącymi na rekord - nie 
należy do najładniejszych. Wracamy 
na nasz dworzec w Rawalpindi 
i kupujemy bilet do Rainkhot Bridge. 
Niestety trafiamy na ostatnie miejsca 
w tyle autobusu, co przy podróży 
przeszło 14h oznacza niestety niezłe 
bujanie.

Do miejsca naszego startu dojeż-
dżamy nad ranem, jeszcze przed naj-
większym słońcem. Potem zaczyna 
się piekło. 15 kg plecaka da się znieść 
- gorzej z temperaturą, która osiąga 
40 stopni. A na cień nie ma żadnych 
szans. 

Mija nas jeep wypełniony Japoń-
czykami. Robią nam zdjęcia, bo nikt 
tej drogi w ciągu dnia nie pokonuje 
na piechotę. W końcu łapiemy się na 
stopa przez mały kawałek. Docieramy 
do wioski składającej się z 4 chat. Nie 
ma bieżącej wody, ale jest zimna 
cola. Łapczywie ją pijemy, będąc 
bacznie oglądanymi przez miesz-
kańców. Idziemy dalej, bo kolejny 
odpoczynek czeka nas przy Feary 
Meadow. Zmęczenie autobusową 
podróżą daje znać i robimy sobie 
przerwę na drzemkę po drodze. To 
powoduje, że do Feary nie mamy 
szansy dotrzeć. Rozbijamy namiot 
na pierwszym płaskim terenie. 
Jest na tyle ciepło, że śpimy przy 
otwartych namiocie z widokiem na 
Nanga Parbat. Rano nie budzi nas 
słońce, ale oczy wpatrzone w nasze 
twarze. Nie wiem skąd pojawił się 
ten człowiek, ale z kałasznikowem na 
ramieniu wzbudza respekt. Częstuję 
go cukierkami, bo w języku urdu 
jestem raczej kiepska. W zamian 
dostaję szkiełka. Tak mi się przynaj-
mniej wtedy wydawało. W dalszej 

podróży okazało się, że są to lokalne 
minerały, tj. turmalin i kryształ  górski. 
Po rozmowie w języku migowym 
domyślamy s ię,  że mężczyzna 
liczył, że mamy coś na zapalenie 
spojówek. Niestety nasza apteczka 
to wyłącznie podstawowe medyka-
menty i niewiele możemy pomóc.

Gotujemy na paliwie turystycznym 
Kus-kusa i dalej w drogę. Dość szybko 
dochodzimy do Feary Meadow. 
Ruszamy dalej w stronę Beyali. Na tej 
wysokości już jest gorzej z gotowa-
niem. Udaje się jednak zjeść kus-kus, 
choć dosyć al dente. 

Dnia następnego przez lodowiec 
ruszamy w stronę Base Campa pod 
Nanga Parbat. Pogoda dopisuje, 
a przejście przez jęzor lodowca jest 
klimatyczne.

 Po zejściu z gór ruszamy do 
Gilgit. Tutaj urządzamy sobie jed-
nodniowy rest day w przytulnym 
hotelu. W mieście czuje się niedawne 
krwawe zamieszki na tle religijnym. 
W strategicznych punktach miasta 
stoją żołnierze otoczeni workami 
z piasków. W hotelu poznajemy 
naszego przysz łego k ierowcę 
i w ramach, w sumie początkowo 
dość luźnej, rozmowy dochodzi 
do ustalenia, że zabierzemy się na 
przejazd przez Shandur Pass (3810 
m n.p.m.) w stronę Chitralu. Jest to 
szmat drogi bezdrożami - co trans-

portem publicznym byłoby nie do 
wykonania. Wcześniej jednak ruszamy 
kolejnymi wioskami położonymi na 
KHH. Karimabad ze względu na znaj-
dujący się w centrum miasta Fort, jest 
najbardziej zatłoczony. Wdrapujemy 
się na szczyt. Fort jest ciekawy, choć 
mnie bardziej podobają się widoki 
na dolinę Hunzy i panorama na 
szczyt Ultaru. Schodząc w dół wioski 
widzimy prymitywny akwedukt. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie mieniąca się woda. Nie 
wiem jaka jest tego przyczyna, ale 
woda błyszczy się jakby zawierała 
w sobie opiłki złota. Pewnie minerały 
z lodowca nadają tę specyficzną 
„barwę”. 

Nie wiem co na to nasi polscy przy-
rodnicy, ale trasa do Passu wiedzie 
przez trakt wyrąbany w czole 
lodowca. Mimo wszystko miłe to 
uczucie stanąć w środku takiej 
potęgi. Udało nam się spotkać dwie 
kobiety w typowych strojach tego 
rejonu i to byłoby na tyle. Ruszamy 
dalej w kierunku Passu Glacier 
i rozbijamy swój obóz z widokiem 
na Sleeping Beaty. Jest to szczyt 
powyżej 6 tysięcy. Pewien Pakistań-
czyk zapytany o nazwę wskazanego 
szczytu powiedział, nie ma sensu 
nazywać szczytów, które nie mają 
więcej niż 6 tys. A i tych mamy trochę. 
A niestety mają w czym wybierać

Krótka pogawędka, śniadanie 
i można jechać dalej. I to jest ta część 
trasy, którą polecam każdemu miło-
śnikowi gór. Przejazd z KHH górskimi 
bezdrożami przez przełęcz Shandur 
Pass z widokiem na Tirich Mir (7706 
m.n.p.m.) jest niezapomniany. Po 
drodze zielone wioski w dolinach… 
zajazdy rodem wyciągnięte z Lyncha. 
Po prostu genialne.

Ze świataZe świata
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Docieramy do Chitralu. Tutaj 
musimy zdobyć pozwolenie na 
poruszanie się w trefie przygranicz-
nej, jeśli chcemy pojechać w dolinę 
Kalashy. 

Musimy podać nazwę hotelu, 
w którym się zatrzymamy. Nie 
pomaga przekonywanie, że właśnie 
przyjechaliśmy i od razu zamierzamy 
jechać dalej. Wyciągam przewodnik 
i wpisuję nazwę pierwszego hotelu 
jaki jest tam wpisany. Do wioski  
Bumboret dojeżdżamy już w nocy. 
Idziemy spać. 

Następnego dnia mkniemy w górę 
doliny. Widać, że walczą z polio, bo 
domy, gdzie odbyło się już szczepie-
nie są znaczone dużymi napisami. 
Swoimi białymi twarzami wzbudzamy 
zainteresowanie i troskę. Już sam 
właściciel hotelu radził nie zapusz-
czać się za wysoko doliny, bo prak-
tycznie wioska sąsiaduje z Afganista-
nem i granica jest raczej umowna. A 
może tak poprosić o azyl polityczny? 
Włóczymy się po wiosce podziwiając 
kolorowe stroje kobiet. Stroje są 
naprawdę piękne, bo o urodzie się 
nie dyskutuje.

Wracamy do Chitralu i próbujemy 
złapać transport do Peshewaru. 
Pierwszy raz spotykamy się z jawną 
niechęcią.  Trochę trwa zanim 
znajduje się kierowca, który jest 
gotowy zabrać do swojego auta 
białą turystkę. A droga jest klima-
tyczna. Słowa: „droga w budowie” 
- od tego momentu nabierają dla nas 

Ze świata Ze świataZe świata

innego znaczenia. Droga w budowie 
wygląda tak, nasz jeep zatrzymuje 
się, żeby robotnicy mogli przepro-
wadzić eksplozje kamiennych ścian. 
Ciekawe, czy wszystkie ładunki 
odpaliły? Po kolejnym przystanku 
przestaję się zastanawiać, patrząc 
przez okno, za którym nie widać 
nawet linii drogi. I tu kolejne zasko-
czenie. Jeep wcale nie jedzie bez-
pośrednio do Peshewaru, ale do 
wioski położonej w połowie drogi. 
Czeka nas przymusowe szukanie 
dalszego transportu. Nawet się to 
szybko udaje, choć z powodu nas 
miejsce traci pasażer z kogutem. 
Uff… jedziemy jednak dalej. Do 
miasta docieramy już jednak po 
ciemku. Pomaga nam jednak jeden 
z pasażerów, zapraszając na colę 
i pokazując skąd odjeżdżają lokalne 
busy. Chwila szukania i udaje nam 
się znaleźć całkiem przyzwoity hotel. 
Droga nas wykończyła. Idziemy 
spać.

O dostanie się do sławnego tar-
gowiska przemytników nie ma co 
marzyć. Z resztą to oczywiste, że tego 
typu interesy na pewno nie odbywają 
się na oczach białych ludzi. Włóczymy 
się po mieście próbując wyłapać do 
zdjęcia jakiś „namiot”. Nie jest to 
łatwe, ponieważ mężczyźni zasła-
niają kobiety. W końcu mi się udaje. 
Jest to jedyne miasto, gdzie spotkać 
można tyle kobiet w burkach. I kiedy 
widzę ten sztuczny materiał z jakiego 
są wykonane, niech nikt mnie nie 
przekonuje, że te kobiety to lubią. 

Kupujemy bilet na nocny pociąg 
do Lahore i możemy spokojnie 
włóczyć się po mieście. To swoiste 
państwo w państwie, autonomiczny 
obszar, na którym rząd pakistań-
ski nie gwarantuje bezpieczeństwa. 
Zamieszkujące ten rejon koczow-
nicze plemię Pasztunków obecnie 
zajmuje się głównie handlem bronią 
i narkotykami. Dlatego też wszystkie 
pociągi, wyjeżdżające z tego miasta, 
poddawane są kontroli - o czym prze-
konujemy się osobiście (skończyło się 
wyłącznie na sprawdzeniu bagażu). 

Miły nocleg i nad ranem lądujemy 
w Lahore. Odnajdujemy Regal Hotel 
polecany przez księgarza i kierujemy 
się w stronę Fortu. Robi wrażenie, 
choć ten w Delhi podoba mi się 
bardziej. 

Klimatyczny jest również transport 
lokalny i jeśli się tylko zna nazwę 
miejsca, budynku, do którego 
chce się dojechać - znajomość 
„robaczków” na autobusie kom-
pletnie nie jest potrzeba. Piwosze 
w krajach muzułmańskich mogą 
zapomnieć o złocistym płynie, ale 
zawsze można wpaść na herbatę, 
którą można kupić  wszędzie . 
Tak samo jak warzywa. Stragany 
z warzywami i sprzedawcy herbaty 
to stały element Azji.

Iwona Bocian
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Zielono mi / Od kuchniZielono mi / Od kuchni

Jelita

Składniki - jelita wieprzowe: 

-żołądek, jel ito grube, jel ito 
cienkie

-ziemniaki
-ryż
-gorąca woda
-pieprz, sól, kminek, majeranek, 

nowe korzenie (ziele ang.), 
 usmażone szpyrki 

Sposób wykonania: 

Strzela wyszorować, dokładnie 
wymyć i kilkakrotnie spłukać od 
wewnątrz. Ziemniaki obrać, zetrzeć 
na tarle, wycisnąć z wody, sparzyć 
gorącą wodą, dodać ryż, przyprawy, 
usmażone szpyrki i wymieszać. 
Napełnić jelita masą. Piec długo 
i wolno. Spożywać na gorąco i na 
zimno. 

Krystyna  Podżorska 

 
S P O S Ó B  P R Z Y G O T O W A N I A 

KAPUSTY
 
SKŁADNIKI:
kapusta kiszona, woda, 1 duży 

surowy ziemniak, mąka, sól, pieprz, 
maga, boczek wędzony

 
SPOSÓB WYKONANIA:
 
kapustę opłukać pokroić i gotować 

aż do miekkości.
boczek pokroić w drobna kostkę 

zesmażyć dodac mąkę, do uzyskanej 
zawiesiny dodać starty ziemniak, 
podlać wodą i dodać przyprawy 
smażyć do uzyskania odpowiedniej 
konsystencji. połączyć z ugotowaną  
i odcedzoną kapustą.

 
Mięso wyporcjować podawać 

z kapustą kiszoną
  
Karczma na Kamieńcu

Różanecznik, azalia, rododendron 
–Należy do niego kilkaset gatunków, 
które w stanie naturalnym występują 
głównie na terenie Azji. W mniejszej 
ilości występują na terenach Ameryki 
i w Europie. 

Różanecznik jest jednym z częściej 
uprawianych krzewów ozdobnych. Te 
gatunki i odmiany, które mają zimo-
zielone, skórzaste liście, nazywane 
są rododendronami lub różaneczni-
kami, natomiast te o miękkich i lekko 
owłosionych liściach, które opadają 
na zimę, nazywa się azaliami.

Sposób uprawy: sadzi się je tylko 
wraz z bryłą korzeniową. Wymagają 
ziemi próchnicznej i kwaśnej. Ziemię 
taką można otrzymać poprzez 

I danie
ZUPA NA WĘDZONCE Z ZIEMNIA-

KAMI
 
SKŁADNIKI: 
szynka wędzona, woda, czosnek, 

sól, ziemniaki, słodkie lub kwaśne 
mleko

 
PRZYGOTOWANIE:
wodę zagotować dodać czosnek, 

do gotującej sie wody wrzucić 
opłukaną porcję mięsa posolić do 
smaku.

obrać, umyć i ugotować ziemniaki
 
podawać zupę z ziemniakami 

przed podaniem dodać ok. 3 łyżki 
mleka

 
II danie
 
d o  I I  d a n i a  w y k o r z y -

s t a ć  u g o t o w a n e  m i ę s o 
z zupy podawane  z zasmażaną 
kapustą kiszoną

dodanie do dobrej ziemi ogrod-
niczej kwaśnego torfu, zmielonej 
kory lub przegnitego igliwia. Azalie 
należy sadzić w miejscu słonecz-
nym, najlepiej grupami. Doskonale 
prezentują się na tle iglaków. Rodo-
dendrony powinny rosnąć w miejscu 
zacienionym, ale w nasłonecznio-
nym też będą rosnąć dobrze, pod 
warunkiem zapewnienia im stałego 
nawodnienia. W ogóle azalie i róża-
neczniki wymagają przez cały rok wil-
gotnego podłoża, źle tolerują suszę. 
W utrzymaniu wilgoci pomaga ściół-
kowanie podłoża wokół nich. W razie 
potrzeby trzeba je podlewać. Łatwo 
można przesadzać nawet duże róża-
neczniki (oczywiście wraz z bryłą 
korzeniową), gdyż mają zwartą, 
niedużą bryłę korzeniową.

Ważne
Azalie dobrze znoszą nawet silne 

mrozy. Różaneczniki również, ale 
pod warunkiem, że nie braknie 
im w podłożu wody. Gdy bowiem 
w zimie zamarznie gleba, nie mają jak 
jej pobierać. Aby nie uschły, w zimie 

należy jesienią dobrze nawodnić 
podłoże wokół nich, by nasyciły się 
wodą przed zimą.

Azalie natomiast źle tolerują silne 
wiatry. Powinny rosnąć w zasłonię-
tym miejscu, najlepiej nasłonecznio-
nym lub półcienistym.

Rododendrony są kruche i często 
łamią się pod naporem dużej ilości 
śniegu

Źródło: wikipedia
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Zielono mi / Od kuchni PsychowieściPsychowieści

Jesteśmy świadkami wzrostu ilości 
emitowanych programów telewizyj-
nych, których głównym zadaniem 
jest obnażenie ich uczestników 
ze wszystkich intymnych i często 
głęboko skrywanych przed innymi 
tajemnic. Zastanawiającym staje się 
fakt takiego informacyjnego ekshibi-
cjonizmu, który zataczając coraz to 
większe kręgi, co dziwne, nie cierpi 
na brak odbiorców. Wątpliwe jest, że 
wygrana pieniężna stanowi główną 
motywację do podjęcia decyzji 
udziału w takim programie, choć 
zapewne ma też na nią pewien wpływ. 
Głównym predyktem, który wyzwala 
wśród uczestników podjęcie decyzji 
wzięcia udziału w takim programie 
jest właśnie zszokowanie, zwrócenie 
na siebie uwagi za wszelką cenę. 
Przyszedł czas, że o wiele łatwiej 
przyznać się, że zdradziło się żonę, 
bije dzieci, czy kradnie i dostać za to 
pieniądze, a czasem nawet i uznanie 
innych, że miało się odwagę do tego 
przyznać - niż wykazać się na jakimś 
innym polu. Pomieszanie uczuć i ich 
nieadekwatna ocena, sprawia że 
tam gdzie powinniśmy się smucić 
- śmiejemy się, gdzie wymagane 
byłoby współczucie - pojawia się 
radość. Do tej pory takie zachowa-
nie oznaczało uruchomienie przez 
organizm podstawowych mechani-
zmów obronnych, chroniących go 
przed nieprzyjemnymi wpływami 
świata codziennego, a także skłon-
nościami do depresji i załamania. 
Obecnie trudno powiedzieć, czy taka 
jest ich rola. Co ważne - obnażanie się 
ze swoich wszystkich tajemnic nie jest 
rzeczą, która w efekcie dotyka tylko 
nas samych, ale przede wszystkim 
uderza w naszych bliskich. Kon-
frontacja z bolesną informacją oraz 
świadomość, iż nie dość że zostali-
śmy oszukani - to jeszcze teraz cały 
świat się o tym dowiedział (w jednej 
chwili), może być dla tych osób zbyt 
dużym obciążeniem. Nie wiemy co 
dzieje się z tymi ludźmi, gdy gasną 
światła reflektorów, a codzienność 
powraca, jak pstryknięcie palcami. 
Czy ktoś kiedyś o tym pomyślał? 
Żerowanie na ludzkich uczuciach, 

Prywatność na sprzedaż

namiętnościach, pro-
blemach jest niskie, 
podłe, brudne, ale... 
opłacalne, bo kto zatka 
uszy, by nie usłyszeć 
plotki (byle mocna) 
o  swym sąs i edz i e , 
znajomym, czy nawet 
kompletnie nieznanej 
osobie? Są tacy... ale 
nie jest ich dużo. Kon-
sumpcjonizm zatacza 
coraz szersze kręgi i jak 
się okazuje wkradł się 
również do sfer intymnych, które od 
lat nie podlegały wpływom żadnych 
większych procesów. W jednym 
z odcinków programu: „Moment 
prawdy” uczestnik - pan Kamil, który 
doszedł do kwoty 30tys. złotych, 
oświadczył się później swej dziew-
czynie, a ta przyjęła jego oświad-
czyny. Jedni powiedzieli że związek 
zbudowany na prawdzie, ale czy tak 
jest naprawdę? Kamil odpowiedział 
na następujące pytania:

1. Czy kiedykolwiek marzyło ci 
się, że zostaniesz ojcem chrzestnym 
mafii? TAK

2. Czy jest ci wstyd, że nadal jesteś 
na utrzymaniu rodziców? TAK

3. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek 
zabrać mamie pieniądze z portfela 
bez jej wiedzy? TAK

4. Czy marzysz, by zbić fortunę na 
swojej urodzie? TAK

5. Czy kiedykolwiek marzyłeś o roz-
bieranej sesji zdjęciowej dla pisma 
erotycznego? TAK

6. Czy sprawia ci satysfakcję, 
kiedy uda ci się sprowokować bójkę 
w klubie? TAK

7. Czy to prawda, że przez randki 
z dziewczynami nie miałeś czasu na 
zrobienie kariery piłkarskiej? TAK

8. Czy zdarzyło ci się założyć 
z kolegą, który z was szybciej 
poderwie dziewczynę? TAK

9. Czy zdarzyło ci się przespać 
z dziewczyną, której wstydziłbyś się 
przedstawić swoim kolegom? TAK

10. Czy gdybyś musiał wybierać 
między Sylwią,  a kolegami to 
wybrałbyś Sylwię? TAK

11. Czy zdarza ci się agresywnie 

reagować, gdy ktoś cię skrytykuje? 
TAK

12. Czy to prawda, że nie potrafisz 
być wierny jednej kobiecie? TAK

13. Czy kiedykolwiek podczas upra-
wiania z Sylwią seksu fantazjowałeś 
o innych kobietach? TAK

14. Czy chciałbyś, by w przyszłości 
twoje dzieci postępowały zgodnie 
z zasadami zgodnie z którymi sam 
żyjesz? TAK

15. Czy zgodziłbyś się na seks za 
pieniądze? TAK

Pytania i odpowiedzi dla jednych 
niegroźne, dla innych zabójcze, 
chociaż nadal kryją treści intymne, 
treści zakazane lub skrywane, nie są 
już tak odbierane jak kiedyś, a odpo-
wiedzi pozbawione są emocji, lub 
spłycone emocjonalnie, odnoszą się 
do obecnego stanu rzeczy, zimnego 
obrotu spraw, prozy życia. Gdzieś 
zaczynają zatracać się granice 
naszego ja, wszystko staje się 
publiczne i akceptowalne. 

Czy dojdziemy do momentu, kiedy 
to pojęcie: tajemnica, sprawa intymna/
osobista - zatraci swój sens? Kiedy 
to, jak bezduszne roboty, będziemy 
opowiadać o swoich intymnych 
sprawach, o swoich potknięciach 
życiowych, a wszyscy wokół będą 
z zadowoleniem kiwać głowami 
i bić brawo? Czy raczej pozostanie 
cząstka naszego ja - dostępna tylko 
dla nas samych... obszar do pracy, 
obszar doświadczeń, gdzie inni nie 
mają wstępu, chyba że tylko najbliż-
sze nam osoby?

Szczepan Spis
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strzelcem (10 goli) Pan Andrzej 
Karpiński a najlepszym bramkarzem 
Pan Henryk Szkaradek. 

 Nasza drużyna w składzie: 
Krystian Żyłka (kapitan), Krzysztof 
Holeksa, Krzysztof Majeran, Leszek 
Wieczorek, Robert Madzia, Jerzy 
Pilch, Damian Nowak i Janusz Jasiński 
niestety nie wyszła z grupy ale 
zaciekle walczyła do końca. Mamy 
nadzieje ze może w XIV Mistrzo-
stwach będzie lepiej. 

Ł.M.

SportSport

9 maja odbyła się ogólnopolska 
akcja Polska Biegu, której organi-
zatorem medialnym była gazeta 
wyborcza. Również w naszej miej-
scowości nie zabrakło biegaczy, 
w sumie startowało ok. 100 osób. 
Zawodnicy mieli wyznaczoną trasę 
biegnącą  przy rzece Brennicy na 
wałach Brennej Centrum, dystans 
dla wszystkich był taki sam, liczyło 

Od 15 do 17 Maja na terenie Gminy 
Brenna a dokładniej w hali sportowej 
LKS ‘’Beskid’’ Brenna odbyły się 
XIII Mistrzostwa Polski Samorzą-
dowców w Halowej Piłce Nożnej 
‘’5’’. Organizatorami tegorocznych 
mistrzostw byli: LKS ‘’Beskid’’ Brenna 
oraz Ośrodek Promocji Kultury 
i Sportu Gminy Brenna. Finaliści XIII 
edycji Mistrzostw zostali wyłonieni 
w czterech strefach eliminacyjnych, 
które odbywały się we Wrześni, 
Mrągowie, Gliwicach i Nowym Sączu. 
W skład tych czterech grup wchodziły 

Polska Biega

XIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w Halowej Piłce 
Nożnej 

zespoły wszystkich województw. 
W finałach wystąpiły 32 drużyny 
z czego 30 wyłonionych drogą eli-
minacji a 2 pozostałe to ubiegło-
roczny mistrz (Świętochłowice) oraz 
gospodarz finału (Brenna).

Rozgrywki od początku do końca 
były bardzo pasjonujące, drużyny 
dawały z siebie wszystko, a umiejęt-
ności graczy tegorocznych mistrzostw 
były na bardzo wysokim poziomie. 
Wszystkie mecze przebiegały wedle 
zasad fair play. W sobotę dla wszyst-
kich drużyn zorganizowano uroczysta 
kolację, na której rozdano pamiąt-
kowe zdjęcia, natomiast w niedziela 
zostali wyłonieni zwycięzcy: 

Mistrzem Polski została drużyna 
z Nowego Sącza, I v-c Mistrzem 
Morąg, II v-c Mistrzem Bartoszyce, 
IV Miejsce Świętochłowice, V Miejsce 
Kołaczkowo i VI Miejsce Toruń. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Pan Rafał Gagat, najlepszym 

się przed wszystkim ukończenie 
biegu. Na każdego uczestnika biegu 
czekał gorący posiłek, ponadto każdy 
otrzymał koszulkę gminy Brenna, 
a na podstawie numerów startowych 
losowane były nagrody rzeczowe 
i finansowe. Podsumowanie biegu 
miało miejsce na amfiteatrze.

Szczepan Spis
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Sport Wkrótce w BrennejWkrótce w Brennej

Godne Polecenia „Stela”
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Wkrótce w BrennejWkrótce w Brennej

Miejsce:
Stok Starego Gronia w Brennej

Program:
	 •	 10:00 – Losowanie numerów startowych
	 •	 10:15 - 10:45 – Oglądanie trasy (pieszo)
	 •	 11:00 – Rozpoczęcie zawodów
	 •	 15:00 – Zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Kolejność startowa:
	 •	 Klasyfikacja AMATOR
   – JUNIORZY MŁODSI
   – JUNIORZY STARSI
   – SENIORZY
 •	 Klasyfikacja MASTERS
   – JUNIORZY MŁODSI
   – JUNIORZY STARSI
   – SENIORZY

Zgłoszenia wraz z opłatą startową

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające imię i nazwisko, adres i datę urodzenia uczestnika 
oraz akceptacja regulaminu zawodów przyjmowane będą do dnia poprzedzającego 
dzień zawodów faxem lub e-mailem, a w dniu zawodów do godz. 10:00 osobiście 
w Biurze Zawodów. Opłatę startową w wysokości 20 zł należy wpłacić na rachunek 
bankowy BOT lub gotówka w Biurze zawodów. 
(www.bot5.pl/regulamin_zawodow_2009.pdf) 

Biuro zawodów

	 •	 Do dnia zawodów znajduje się w siedzibie BOT w Brennej, 
  ul. Wyzwolenia 5, tel./fax (33) 853 60 00, 889 103 188, 
  e-mail: biuro@bot5.pl,
	 •	 W dniu zawodów – na stoku Starego Gronia.

I OTWARTE MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA BESKIDÓW
W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM NA TRAWIE (GRASSKI) 

BRENNA 2009



Wieści znad Brennicy 37 Strona 37Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d 

Br
en

ni
cy

Wieści znad Brennicy

Wkrótce w Brennej Godne poleceniaGodne polecenia

Wrota do piekieł

Premiera  światowa!  Twórca 
kultowych filmów grozy oraz „Spider-
mana” Sam Raimi, powraca pełnym 
akcji i efektów specjalnych thrille-
rem o młodej kobiecie, która została 
opętana przez nadprzyrodzone siły. 
W roli głównej występuje znana 
z filmu „Beowulf” Alison Lohman, 
jedna z najlepiej zapowiadających 
się aktorek młodego pokolenia.

U Pana Boga za miedzą

Spokój mieszkańców Królowego 
Mostu burzy przybycie atrakcyjnej, 

dojrzałej i samotnej instruktorki, 
której zadaniem jest przeszkolenie 
miejscowych policjantów w obsłudze 
komputera. Do Królowego Mostu 
przyjeżdża także, po latach spędzo-
nych w Ameryce, Staś Niemotko. 
Tymczasem burmistrz, komendant 
i ksiądz żyją wyborami na stano-
wisko tego pierwszego, o którego 
fotel zabiega również inny kandydat, 
miejscowy przedsiębiorca, prawdziwy 
człowiek sukcesu.

Coco Chanel

Historia skupi się na latach młodości 
Coco i jej dojrzewania do sławy.

Obywatel Kane

Kiedy 76-letni Charles Foster Kane, 
magnat prasowy, na łożu śmierci 
wypowiada jedno, jedyne słowo 
„różyczka”, wszyscy zgromadzeni 
popadają w konsternację. Nawet, 
przeprowadzona przez grupę dzien-
nikarzy, wnikliwa analiza kronik 
filmowych nie daje odpowiedzi 
na pytanie, co oznacza owa enig-
matyczna „różyczka”. Ani w życiu 
publicznym Kane′a, ani jego życiu 
towarzyskim i zawodowym, nie 
można znaleźć rozwiązania dręczącej 
wszystkich zagadki.

Ojcze nasz

Juan i Pedro spotykają się w cię-
żarówce pełnej meksykańskich 
imigrantów jadących bez doku-
mentów do Nowego Jorku. Pedro 
pokazuje Juanowi zapieczętowany 
list od matki i opowiada nowemu 
przyjacielowi, że jedzie na pierwsze 
spotkanie ze swoim ojcem Diego, 
bogatym restauratorem, którego 
dotąd nie wiedział. Niestety, rano 
budzi się okradziony, ląduje na ulicy. 
Tymczasem Juan pojawia się u Diego 
z listem, twierdząc, że jest jego 
synem...
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Godne poleceniaGodne polecenia

Data Tytuł Godzina
1 Piątek Szalone nożyczki    19:00
2 Sobota Żyd    18:00
3 Niedziela Frida K.    19:00
3 Niedziela Mayday 2    19:00
5 Wtorek Mayday    17:00
5 Wtorek Mayday    19:00
6 Środa Mayday 2    17:00
6 Środa Mayday 2    19:00
7 Czwartek Mayday 2    19:00
8 Piątek Mayday 2 i Lista Przebojów    19:00
10 Niedziela Wędrowiec    16:30
10 Niedziela Szwejk    19:00
10 Niedziela Wędrowiec    19:30
12 Wtorek Fabryka Sensacji - Proszyk i Spółka    19:00
15 Piątek Utarczki    19:00
16 Sobota Zemsta    19:00
16 Sobota Utarczki    19:00
17 Niedziela Intercity    19:00
17 Niedziela Zemsta    19:00
19 Wtorek O Szewczyku, strasznym Smoku, Czarownicy i Królewnie    10:00
19 Wtorek Szalone nożyczki    19:00
21 Czwartek Zemsta    11:00
21 Czwartek Zemsta    19:00
22 Piątek Zemsta    11:00
22 Piątek Proszę... zrób mi dziecko    19:00
23 Sobota Oskar i Pani Róża - PREMIERA    18:00
23 Sobota Piaskownica    19:00
23 Sobota Rewizor    19:00
24 Niedziela Oskar i Pani Róża    18:00
24 Niedziela Rewizor    19:00
25 PoniedziałekRóża Małego Księcia dla Przemka    18:00
26 Wtorek Rewizor    11:00
26 Wtorek Oskar i Pani Róża    11:00
27 Środa Testosteron    19:00
28 Czwartek Testosteron    19:00
29 Piątek Kształt rzeczy    19:00
30 Sobota Kształt rzeczy    19:00
31 Niedziela Żyd    19:00

Repertuar teatru Polskiego w Bielsku Białej
www.teatr.bielsko.biala.pl

Repertuar Teatru Lalek Banialuka w Bielsku Białej
www.banialuka.pl

Kina:
Kinoplex
Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5
tel. 033 498 70 15, rezerwacja
miejsc: 033 498 70 15
(indywidualna), 033 498 70 12
(grupowa)
www.kinoplex.pl
e-mail: bielsko@kinoplex.pl

Kino Studio
Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 24
033 812 50 56 wew. 143
www.sfr.com.pl e-mail:
filmrys@petex.com.pl

kino”TEATR ELEKTRYCZNY”
Miejskiego Domu Kultury
ul. Mickiewicza 3, 
43-430 Skoczów
tel. 033/ 853 32 31
e-mail: www.mdk.ox.pl

Kino „Piast”
Cieszyn, ul. Ratuszowa 1
Tel.: (033) 852 04 26
e-mail: biuropiast@interia.pl

Data:           Tytuł                                               Godz.                   Scena           spektakl dla.... 
2009-05-12 wt.FERDYNAND WSPANIAŁY g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-05-13 śr.BAŚŃ O RYCERZU BEZ KONIA g. 09:00 g. 11:00 Duża Scenaod 3 lat
2009-05-14 cz.BAŚŃ O RYCERZU BEZ KONIA g. 09:00 g. 11:00 Duża Scenaod 3 lat
2009-05-15 pt.SKLEP Z ZABAWKAMI g. 09:00 g. 11:00 Duża Scenaod 8 lat
2009-05-15 pt.KRÓL UMIERA g. 19:00 Scena na Piętrze dla młodzieży i dorosłych
2009-05-17 nd.SKLEP Z ZABAWKAMI g. 11:00 Duża Scena od 8 lat
2009-05-18 pn.SKLEP Z ZABAWKAMI g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 8 lat
2009-05-19 wt.SKLEP Z ZABAWKAMI g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 8 lat
2009-05-20 śr.SKLEP Z ZABAWKAMI g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 8 lat
2009-05-21 cz.CZERWONY KAPTUREK g. 09:30 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-05-22 pt.CZERWONY KAPTUREK g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-05-22 pt.KRÓL UMIERA g. 20:00 Scena na Piętrze dla młodzieży i dorosłych
2009-05-24 nd.CZERWONY KAPTUREK g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-05-25 pn.CZERWONY KAPTUREK g. 09:30 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-05-26 wt.ZIELONY WĘDROWIEC  g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 7 lat
2009-05-27 śr.ZIELONY WĘDROWIEC g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 7 lat
2009-05-28 cz.ZIELONY WĘDROWIEC g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 7 lat
2009-05-29 pt.FERDYNAND WSPANIAŁY g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-05-31 nd.CZERWONY KAPTUREK g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-06-01 pn.FERDYNAND WSPANIAŁY g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-06-02 wt.FERDYNAND WSPANIAŁY g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-06-03 śr.FERDYNAND WSPANIAŁY g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-06-04 cz.TOMCIO PALUSZEK g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-06-05 pt.TOMCIO PALUSZEK g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-06-07 nd.TOMCIO PALUSZEK g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-06-08 pn.TOMCIO PALUSZEK g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-06-09 wt.KOZIOŁEK MATOŁEK 2  g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-06-10 śr.KOZIOŁEK MATOŁEK 2 g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 3 lat
2009-06-14 nd.KOZIOŁEK MATOŁEK 2 g. 11:00 Scena na Piętrze od 3 lat
2009-06-16 wt.ALICJA W KRAINIE CZARÓW g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 7 lat
2009-06-17 śr.ALICJA W KRAINIE CZARÓW g. 09:00 g. 11:00 Duża Scena od 7 lat
2009-06-21 nd.KOZIOŁEK MATOŁEK 2 g. 11:00 Scena na Piętrze od 3 lat

Repertuar teatru w Cieszynie
02 Czerwca 2009 wtorek godzina 17:00, 
04 czerwca czwartek godzina 20:00, 
05 Czerwca 2009  piątek godzina 17:00

Festiwal Teatralny „BEZ GRANIC” 
„ODCHODZENIE”
Słowacki Teatr Narodowy - Bratysława
05 Czerwca 2009, piątek godzina 10:00
Dzień Samorządu Terytorialnego w Wojewódz-
twie Śląskim 

10 Czerwca 2009, środa godzina 11:15
„DOPÓKI MASZ WYBÓR” 
Profilaktyczny program dla młodzieży
P R O M O C J A  Z D R O W I A  S T A R O S T W O 
POWIATOWE 

15 Czerwca 2009, 
poniedziałek godzina 10:00, 
poniedziałek godzina 18:30
Spektakl dodatkowy!
Musical dla młodzieży NIE TRESUJE SIĘ MOTYLI” 
Szkoła Tańca „Pas de bourree”

17 Czerwca 2009, środa godzina 10:00
OFERTA DLA DZIECI
Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodzieży 
„ZBLIŻENIA”

19 Czerwca 2009, piątek godzina 19:00
KONCERT Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. St. 
Hadyny
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Godne polecenia Ważne i Przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
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 8539182

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. Z. 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 W. 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
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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.
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