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Od redakcjiOd redakcji
Czas płynie nieubłaganie, jeszcze 

tak niedawno zalegał śnieg w nad-
naturalnych ilościach na naszych 
podwórkach, a już mamy letnie 
przesilenie czyli tzw. noc Kupały, 
czy noc świętojańską. Tę wyjątkową 
noc poświęconą żywiołom wody 
i ognia, od wieków obchodzono 
hucznie i  z radością, było to 
bowiem również święto miłości, 
płodności, słońca i księżyca. Woda 
w tym czasie ma podobno wła-
ściwości lecznicze, a ogień chroni 
od złego i chociaż to wierzenia 
naszych  przodków S łowian , 
to ileż z nich pod taką czy inną 
formą pozostało aż do naszych 
czasów. W noc Kupały popularne 

było szukanie kwiatu paproci, 
który obdarzał każdego szczęśli-
wego znalazcę bogactwem, siłą 
i mądrością. Młode dziewczyny 
rzucały wianki na rzekę, a chłopcy 
którzy je wyławiali łączyli się w pary 
z ich właścicielkami. Te i inne 
obrzędy miały swój cel, były przecież 
elementami wieloletniej tradycji. Ja 
osobiście chciałem życzyć wszystkim 
w tym czas ie  udanej  zabawy 
i żebyście szczęście znaleźli szybciej 
niż kwiat paproci, a miłość towarzy-
szyła Wam każdego dnia. 

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

Informacje/Wydarzenia

60 lat Gminnej Spółdzielni „SCH” w Brennej

Na uroczystości jubileuszu 60-lecia 
działalności GS- u w Brennej pani 
prezes Zofia Graj wygłosiła mowę 
dotyczącą aktywności naszego 
GS- u na przełomie tych 60 lat, 
odwołując się do faktów historycz-
nych, trudności z jakimi walczono 
i sukcesami jakie osiągnięto. Jej 
słowa upamiętniające tę okrągłą 
roczn icę  zosta ły  przytoczone 
poniżej.

Jak wszyscy doskonale wiedzą, 
spółdzielczość, to w naszej historii 

bardzo ważny element działalności 
gospodarczej. Swoimi korzeniami 
sięga XIX – wiecznej Wielkopolski, 
gdzie w zaborze pruskim spraw-
dziła się w zmaganiach o tożsamość 
narodową i  b ron i ła  in te resu 
grupowego tam, gdzie indywidu-
alnie było to niemożliwe. Celem 
spółdzielni nie była maksymalizacja 
zysku, ale obrona interesów ekono-
micznych jej udziałowców. 

W Brennej początki spółdzielczości 
wiążą się z objęciem w 1910 roku 
funkcji proboszcza przez ks. Jana 

Skulinę. W latach 20-tych powstała 
spółdzielnia, której prezesem został 
Karol Ferdynant Sabath, działacz 
narodowy, społeczny, redaktor 
„Gwiazdki Cieszyńskiej”. Rozwój 
spółdzielczości przerwała wojna 
i okupacja, a działacze spółdzielni 
podzielili losy obywateli składając 
wojenną daninę krwi. Po wojnie 
spółdzielczość powoli zaczęła się 
odradzać. W 1949 roku powstała 
S p ó ł d z i e l n i a  „ S a m o p o m o c 
Chłopska”. Jednym z jej założy-
cieli był Józef Mach, którego osoba 
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związana jest także z powsta-
niem zespołu „Brenna”.  Początki 
działania spółdzielni były trudne. 

Pod koniec 1948 roku utworzono 
komitet założycielski ,  w skład 
którego wchodzili: Jan Kawulok, 
Jan Setnicki, Władysław Ferfecki, 
Jan Marek, Robert Cieślar, Zenon 
Bauer, Józef Mach, który to zre-
dagował prośbę do Centrali Rol-
niczych Spółdzielni „ Samopomoc 
Chłopska” w Katowicach o zezwo-
lenie na założenie Gminnej Spół-
dzielni. 6 lutego 1949 roku odbyło 
się zebranie organizacyjne w lokalu 
Franciszka Holeksy. Zebrani w liczbie 
98 osób uchwalili i podpisali statut 
GS „SCH”. Wybrano pierwszą 9 
osobową Radę Nadzorczą z prze-
wodniczącym Janem Kawulokiem 
ze Stawów na czele. Powołano też 
w tajnym głosowaniu 5 osobowy 
Zarząd: Józef Mach- prezes, oraz 
członkowie: Robert Cieślar, Jan 

Herzyk, Bolesław Heller i Maria 
Holeksa.

Z datą 15.03.1949r. otrzymano 
zaświadczenie o celowości założenia 
Gminnej Spółdzielni w Brennej 
i zgłoszono Spółdzielnie do rejestru 
handlowego Sądu Okręgowego 
w Cieszynie, który w dniu 2 kwietnia 
1949r. zarejestrował Gminną Spół-
dzielnię „SCH” w Brennej.

Od tej chwili Spółdzielnia stała 
się pełnoprawnym przedsiębior-
stwem handlowym. 9 maja 1949r. 
otwarto pierwszy geesowski sklep 
spozywczy u Józefa Macha, który 
zostaje od tego momentu nie tylko 
prezesem, ale i kierownikiem sklepu 
oraz zaopatrzeniowcem.

Cały okres lat 50-tych, aż do 
70-tych był okresem wytężonej 
pracy, walki o rynek, o klienta, 
zdobywanie nowych miejsc pod 
placówki handlowe i przejmo-
waniem placówek prywatnych, 

a także uruchomieniem pierwszej 
GS-owskiej piekarni. Uruchomiono 
bazę transportową i magazyn na 
materiały budowlane i nawozy 
sztuczne, budowano nowe placówki 
handlowe i restauracje.

Zaznaczyć trzeba, iż pomimo 
poważnych t rudnośc i ,  w tym 
również finansowych, nasz spół-
dzielnia rozwijała się pomyślnie.

W latach 80-tych dużym sukcesem 
było wywalczenie zmiany w ustawie 
prawa spółdzielczego. Niestety 
ustawa ta miała też negatywny 
oddźwięk. Pozytywnym skutkiem 
ustawy było zwiększenie samodziel-
ności spółdzielni, ale z drugiej strony 
trzeba było dostosować się do reguł 
rynku.

Do roku 1990 okres przeobrażeń 
politycznych spowodował kryzys 
gospodarczy. Powstał coraz bardziej 
znaczący ze względu na i lość 
otwartych nowych placówek, sektor 
prywatny -  szczególnie w pla-
cówkach spożywczych i gastrono-
micznych. Spółdzielczość zaczęła 
ograniczać własną działalność 
i zatrudnienie. Część placówek nie-
rentownych przekazano dzierżaw-
com, a część sprzedano. Kondycja 
finansowa Spółdzielni stawała się 
coraz to bardziej trudna ze względu 
na galopująca inflację.

Obecny Zarząd przejął Spółdziel-
nię w trudnej sytuacji gospodarczej 
kraju. Nie liczyliśmy się jako firma na 
rynku handlowym, ponieważ sektor 
prywatny był ogromnie rozwi-
nięty. Handlowaliśmy tylko w kilku 
małopowierzchniowych sklepach 
detalicznych. W naszym breńskim 
środowisku istniała opinia, że spół-
dzielnia będzie musiała ulec likwida-
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cji. Zmobilizowało nas to do jeszcze 
bardziej wytężonej, ciężkiej pracy. 
Walczyliśmy o nasz majątek, miejsca 
pracy, o klienta. Pomimo wszelkich 
trudności remontowaliśmy kolejne 
placówki, aby móc sprostać wyma-
ganiom klientów.

W 2007 roku przystąpi l iśmy 
do sieci  handlowej Del ikatesy 
Centrum. Zmodernizowal iśmy 
obiekt w Górkach Małych łącząc 2 
placówki handlowe w 1 duży sklep, 
o powierzchni 120m2. Udało się 
również uzyskać, przy wsparciu 
Powiatowego Urzędu Pracy stanowi-
ska dla 5 bezrobotnych osób i refun-
dację kosztów tworzenia nowych 
miejsc pracy.

Zmotywowan i  odn ie s ionym 
sukcesem w roku ubiegłym prze-
jęliśmy z rąk dzierżawcy obiekt 
o powierzchni sprzedaży 300m2. 
Modernizacja obiektu i stworzenie 
nowych miejsc pracy pochłonęło 
ponad 600 000zł. Tutaj również 
z pomocą przyszedł nam Powiatowy 
Urząd Pracy w Cieszynie dotując 16 
nowych miejsc pracy. 

W ciągu ostatnich 2 lat Spółdziel-
nia zwiększyła zatrudnienie o ponad 
20 osób,  a co najważnie jsze, 
udało nam się zwiększyć sprzedaż 
pieczywa z  nasze j  gs-owskie j 
piekarni. Obecnie GS SCH w Brennej 
może pochwalić 7 bardzo dobrze 
prosperującymi sklepami, w tym 2 
dużymi delikatesami w sieci Delika-
tesy Centrum, własną piekarnią oraz 
22 dzierżawionymi obiektami. Na 
dzień dzisiejszy zatrudniamy prawie 
70 osób.

Dziś, po przeszło 60-ciu latach 
trudno w kilku zdania określić zaan-
gażowanie komitetu założycielskiego 

GS, który w okresie 4 m-cy wykonał 
wszystkie prace związane z urucho-
mieniem pierwszego spółdzielczego 
sklepu. Patrząc z perspektywy 60-ciu 
lat na praktyczną działalność naszej 
Spółdzielni, mamy prawo powie-
dzieć, że w życiu naszego regionu 
zdobyła sobie trwałe miejsce. Jest 
ono widoczne w każdym rejonie, 
który obejmujemy swą działal-
nością. Zdajemy sobie sprawę 
z wielu niedoskonałości w swym 
działaniu, rosną bowiem potrzeby 
i wymagania nowych klientów. Są to 
procesy normalne, wymagające od 
nas, spółdzielców ciągłego dosko-
nalenia się w swojej pracy.

Warto wspomnieć, że w trakcie 
działalności Spółdzielni funkcję 
Prezesa Zarządu pełnili:
Od 1949 do 1950r. – Józef Mach
Od 1950 do 1951r. – Władysław 

Heller
Od 1952 do 1952r. – Edward Sajak
Od 1952 do 1953r. – Paweł Greń

O d  1 9 5 3  d o 
1 9 6 0 r.  –  J a n 
Bojda
O d  1 9 6 0 
d o  1 9 6 4 r .  – 
Władysław Heller 
i Paweł Greń 
O d  1 9 6 4 
d o  1 9 7 2 r .  – 
Władysław Heller
O d  1 9 7 2  d o 
1 9 7 8 r.  –  J a n 
S o b a ń s k i 
i Wilhelm Dadok

Od 1978 do 1990r.  –  Emi l i a 
Swoboda

Od 1990 do 1992r. – Józef Mędrek
Od 1992 do 2002r. – Cecylia Ben

W okresie naszego 60-cio lecia 
spółdzielni radami nadzorczymi 
kierowali:

Michał Zoń
Ludwik Kisiała
Józef Gielata
Stanisław Klus
Władysław Moskała
Jan Matula
Obecnie, od 19 lat - Władysław 

Heller

Jubileusz jest dla nas wspaniałą 
okazją do świętowania tak wielu 
osiągniętych sukcesów. Jesteśmy 
coraz to bardziej  dostrzegani 
i uznawani na lokalnym rynku. 
Ogromną satysfakcją jest dla nas 
fakt, że w dobie kryzysu, spowol-
nienia gospodarczego, nie tylko 
nadal istniejemy, lecz dynamicznie 
się rozwijamy. Zawdzięczamy to nie 
tylko sobie, ale również wsparciu 
licznych organizacji. Z tego miejsca 
pragnę serdecznie podziękować 
Wam, wszystkim emerytowanym 
pracownikom GS-u Brenna oraz 
organizacjom z którymi współpra-
cujemy m.in.  Bank Spółdzielczy 
w Brennej.

Zofia Graj 
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w ustrońskim amfiteatrze. Gwiazdą 
wieczoru będzie kabaret Łowcy.B; 
ponadto  wystąpi zespół Dzień 
Dobry,  a wszyscy uczestnicy będą 
mogli obejrzeć i zakupić lokalne 
wyroby wyróżnione certyfikatem 
„Beskidzki produkt na 5”. Organi-
zatorzy imprezy – gminy Beskidz-
kiej 5  - przewiedzieli też mnóstwo 
atrakcj i  dla dzieci:  malowanie 
twarzy, popisy szczudlarzy, zabawy 
i konkursy w kąciku klaunowym. 
Patronat medialny nad imprezą 
objęła Telewizja Silesia. Wstęp na 
imprezę będzie bezpłatny, dlatego 
serdecznie zapraszamy!

której członkowie wraz z przedsta-
wicielami Stowarzyszenia DELTA 
PARTNER systematycznie pracują na 
rzecz promocji i rozwoju turystycz-
nego mikroregionu.

Do świętowania 5.  rocznicy 
powstania Beskidzkiej 5 serdecz-
nie  zapraszamy także  miesz -
kańców i gości naszego regionu. 
Wielka Impreza Beskidzkiej Piątki 
odbędzie s ię  4 l ipca o 17.30 

12 czerwca 2009 r. w restaura-
cji „Biały Krzyż” na Przełęczy Sal-
mopolskiej odbyło się uroczyste 
spotkanie wójtów i burmistrzów, 
przewodniczących rad gmin oraz 
pracowników odpowiedzialnych 
za promocję gmin Beskidzkiej 5 – 
Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia  
i Wisły, a także przedstawicieli Sto-
warzyszenia DELTA PARTNER oraz 
przedstawicieli Radia Zet i regional-
nych mediów. 

Dokładnie przed pięcioma laty na 
Przełęczy Salmopolskiej ówcześni 
wójtowie i burmistrzowie pięciu 
beskidzkich gmin podpisali porozu-
mienie, którego celem było podjęcie 
wspólnych działań na rzecz promocji 
regionu i rozwoju turystyki. Przy 
okazji dzisiejszego spotkania jego 
gospodarz, Burmistrz Miasta Szczyrk 
Wojciech Bydliński, zaproponował 
„odnowienie” podjętego wówczas 
zobowiązania i podpisanie dekla-
racji dalszej współpracy pomiędzy 
gminami Beskidzkiej 5.

Burmistrzowie i wójtowie pozo-
stałych gmin jednogłośnie zgodzili 
się z tym pomysłem stwierdzając, że 
z pełnym przekonaniem podpisują 
taką deklarację, ponieważ współ-
praca przynosi  coraz bardziej 
znaczące rezultaty, dostrzegane 
i doceniane na arenie regional-
nej i krajowej. Podkreślali także, 
że żadna z gmin w pojedynkę nie 
mogłaby osiągnąć takiego efektu 
promocyjnego, jaki osiąga pięć 
gmin działających pod wspólną 
marką. Przyznali również, że choć 
czasami trzeba w ramach Beskidz-
kiej 5 uzgodnić różne stanowiska 
i wypracować pewne kompromisy, 
to jednak współpraca układa się 
bardzo dobrze. Wiele ciepłych słów 
padło pod adresem Grupy Roboczej, 

12 czerwca 2009 r. – 5. rocznica powstania Beskidzkiej 5
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Kamienny Show

Dnia 13 czerwca gdy ty lko 
zaczęło się ściemniać do kamie-
niołomu tokarzówka w Brennej 
Leśnicy zaczęły ściągać tłumy ludzi. 
Była to pierwsza tego typu impreza 
w naszej miejscowości i chociaż 
były elementy, które można by 
było w niej zrobić lepiej i jest to 
doświadczenie na przyszłość, 
niemniej jednak ponad 1200 osób 
świetnie bawiło się na dyskotece 
w kamieniołomie. Patronatem 

medialnym kamienny show 
objęli: radio planeta, radio 
brenna,  OX,  oraz głos 
ziemi cieszyńskiej. Sceneria 
z rob i ła  swoje ,  surowy 
obraz, strome kamienne 
ściany, porozrzucane bloki 
skalne w połączeniu z grą 
laserów i muzyką trance 
s t w o r z y ł y  w y j ą t k o w e 
widowisko. Ludzie ściągnęli 
do nas z daleko, żeby tylko 

z o b a c z y ć  n a s z 
show, ufamy że 
i c h  n i e  z a w i e -
dl iśmy. Kalwi & 
Remi również byli 
zachwyceni tym 
miejscem i z chęcią 
wrócą do nas, by 
znów rozkręc i ć 
super imprezę.

OPKiS

świecie. Dlatego też jeszcze większe 
uznanie dla uczestników, którzy - 
wprawdzie czasem z upadkami ale 
- zawsze kończyli trasę, determina-
cja niektórych była godna podziwu. 
Współorganizatorem imprezy był 
Tomasz Lorek z BOT, a obsługą 
techniczna zajął się UKS Brenna 
Górki. Ufamy, że zawody te wejdą 
w poczet cyklicznych imprez organi-
zowanych w naszej miejscowości. 

OPKiS

13.06.2009 odbyły się w Brennej 
I Międzynarodowe Mistrzostwa 
w GRASSKI. Zaproszenie przyjęli 
goście z kraju i z zagranicy. Obok 
pierwszego sekretarza Komitetu 
Grasski FIS (Jiri Russwurm), prezesa 
PZN (Apoloniusz Tajner) imprezę 
zaszczyci l i  zawodnicy z Czech 
i Słowacji. Liczni przedstawiciele 
stacji telewizyjnych, radia i prasy 
dokładnie udokumentowali  to 
wyjątkowe wydarzenie. Większość 
z naszych odważnych zawodni-
ków stała na GRASSKI pierwszy raz, 
a jednak zdecydowali się wystar-
tować w tych zawodach. Obecny 
na zawodach Austryjak, 12-krotny 
mistrz świata - Christian Balek, 
uważa że stok w Brennej jest pod 
względem nachylenia najtrudniej-
szym stokiem do jazdy na grasski na 

I Międzynarodowe Mistrzostwa 
Beskidów w Grasski
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Z inicjatywy Przewodniczącego 
Rady Gminy Brenna, pana Krzysz-
tofa Holeksy, 12 maja 2009r.  
mieszkańcy naszej gminy już po raz 
drugi spotkali się w ośrodku har-
cerskim „Pod Buczem „ w Górkach 
Wielk ich.  Każdy przyniósł  ze 
sobą grabie, miotłę lub łopatę 
i energicznie zabrał się do pracy. 
Koszono trawę, wycinano krzewy, 
p o r z ą d k o w a n o 
alejki  … -  park 
piękniał w oczach.  
W  p r a c a c h 
pomagali harcerze 
z hufca w Jastrzę-
biu Zdroju, którzy 
powol i  zadoma -
wiają s ię w tym 
miejscu, gospodynie 
z Koła Gospodyń 
w Górkach, władze 
gminy, radni oraz 

Tradycją w naszej gminie stało się 
doroczne Smażenie Wajeśnicy. Tym 
razem miało ono miejsce w gospo-
darstwie agroturystycznym „U 
Gazdy” w Brennej Leśnicy. Kto 
zdobył się na wysiłek pokonania 
dość dalekiej trasy i dotarł do 
gospodarstwa , z wielkim apetytem 
zajadał usmażoną na ogniu jajecz-
nicę. Były też placki z wyrzoskami, 
swojskie wędliny i coś do popicia. 

wielu mieszkańców. 
Przypominamy, że w tym 

miejscu 25 lipca odbędzie 
się Piknik pod Buczem - 
jedna z większych imprez 
w naszej gminie.

K.M.

„Do jajecznicy” przygry-
wała góralska kapela i co 
odważniejsi próbowali 
nawet tańczyć , co wcale 
nie było łatwe przy dosyć 
stromym terenie. 

K.M.

Prace społeczne w ośrodku „Pod Buczem”

Smażenie wajeśnicy na Malince
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Mieszkamy w pięknych okolicach, 
wśród beskidzkich lasów. Są one 
naszym wspólnym dobrem.  Drzewa 
oprócz wartości ekonomicznej, 
posiadają wartości estetyczne, 
współtworzą piękno  świata. Wiedzą 
o tym uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Brennej Leśnicy, którzy 
wzięli udział w Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym „MIESZKAM 
W BESKIDACH”.  W kategorii -dzieci 
młodsze- udało się nam zdobyć III 
miejsce- Natalia Chrapek, IV miejsce 
Szymon Moskała.  W kategorii 
-dzieci starsze- III miejsce Natalia 
Szarek.

Beskidzkim lasom niestety  grozi 
katast rofa .  Masowo obumie -
rają drzewa świerkowe. Leśnicy 
w Besk idach s tara ją  s ię ,  aby 
ten proces spowolnić, by zdążyć 
z gatunkową przebudową lasów. 
Realizują oni różne formy edukacji 
ekologicznej. W tym roku nasza 
szkoła odnowiła kontakty z  Nadle-
śnictwem Ustroń. Dwukrotnie gości-
liśmy leśnika, pana Wiktora Natur-
skiego, który rozmawiał z uczniami 
oraz przedstawił im prezentacje mul-
timedialne. Dzieci poznały przyczyny 
obumierania lasów i poszerzyły 
wiedzę o ochronie przyrody.

Postanowi l i śmy włączyć  s ię 
w kampanię „RATUJMY BESKIDZKIE 
LASY” organizowaną przez Fundację 
Eko log iczną Arka .  Uczn iowie 

z młodszych klas wykonali prace  
plastyczne dotyczące tego ważnego 
tematu. Otrzymaliśmy od Arki 
podziękowania za udział w tej akcji. 

Dowiedzieliśmy się, iż następuje 
gwałtowny wzrost liczby owadów 
niszczących drzewa. W walce 
z nimi mogą nam pomóc ptaki. 
To był sygnał do zorganizowania 
przez naszą szkołę konkursu pla-
stycznego „WIOSENNE POWROTY 
PTAKÓW”. Mottem tego konkursu 
stał się wiersz Wandy Chotomskiej 
pt. „Chcemy słuchać słowika”:

„Coraz mniej ptasich nut
słychać wiosną,
coraz mniej ptasich gniazd
w zagajnikach.
Gdzie był las- domy rosną.
Jak ocalić piosenkę słowika?”
Konkurs przeznaczony był dla 

dzieci młodszych. Do udziału w nim 
zaprosiliśmy pozostałe szkoły pod-
stawowe  z naszej gminy. Napłynęło 
wiele pięknych prac wykonanych 
różnymi technikami plastycznymi. 
Dnia 25 maja jury konkursowe 
dokładnie obejrzało wszystkie prace. 
Wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco:

- 1 miejsce - Magdalena Greń SP 
Nr 2 Brenna

- 2 miejsce - Ewa Staś ZSP Górki 
Wielkie 

- 3 miejsce - Natalia Chrapek SP 
Nr 1 Brenna 

Wyróżnienia:  
- Klara Mendrek-  SP Nr 1 Brenna
- Maciej Szarek- SP Nr 1 Brenna
- Karolina Pośpiech- SP Nr 2 

Brenna 
- Łukasz Ferfecki - SP Nr 2 Brenna 
-Michał Ferfecki- SP Nr 2 Brenna
- Aleksandra Holeksa-  SP Nr 2 

Brenna
- Katarzyna Szczotka- SP Nr 2 

Brenna
- Mariusz Gluza- ZSP Górki Wielkie
- Aleksandra Drwal- ZSP Górki 

Wielkie
- Wiktoria Holeksa- ZSP Górki 

Wielkie

Laureaci i  wyróżnione osoby 
otrzymali dyplomy oraz ufundo-
wane przez Nadleśnictwo Ustroń 
nagrody.

 Podejmowane działania uświa-
damiają uczniom naszej szkoły  
potrzebę odpowiedzialności za śro-
dowisko. Zdobywają oni wiedzę 
o ochronie przyrody, poszerzają 
doświadczenia, a swoje uczucia 
i emocje wyrażają w twórczości 
plastycznej. Warto byśmy nauczyli 
się spoglądać na drzewa z dawno 
zapomnianym szacunkiem. Musimy 
zrozumieć, że trzeba je chronić tak, 
jak na to zasługują.

Alicja Gawlas, nauczyciel SP Nr 1 
Brenna Leśnicas

OCHRONA BESKIDZKICH LASÓW A TWÓRCZOŚĆ 
PLASTYCZNA

REKLAMA
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Podaj wzory chemiczne: galenu, 
kwarcu, diamentu, halitu, grafitu

 Jej obecna pasja i sukces, to 
również olbrzymi wkład nauczycieli: 
pani Urszuli Bąk i Danuty Dudy – 
Kubasik, którym serdecznie dziękuje 
za pomoc. Obecnie ciągle rozwija 
swoje hobby: kupuje książki, zbiera 
skały i przede wszystkim zaraża 
wszystkich znajomych zaintereso-
waniem geologią, które sama pielę-
gnuje. 

Szczepan Spis

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Olbrzymia wiedza, pasja i wytrzy-
małość to cechy Anny Gabzdyl, 
która zdobyła w tym roku 3 miejsce 
w ogólnopolskim konkursie geo-
logicznym - środowiskowym. Żeby 
zakwalifikować się do I etapu trzeba 
było napisać pracę na jeden z trzech 
tematów w tegorocznej kategorii 
„Ziemia Gigantów”,”. Do wyboru 
były:

1. Największe odkrycie geolo-
giczne na świecie. 

2. Jak wielkie katastrofy przyrod-
nicze wpłynęły na ewolucję życia na 
Ziemi?

3. Czy warto być gigantem?
N a s z a  l a u r e a t k a  w y b r a ł a 

rekina olbrzymiego (carcharo -
don megalodon) największą rybę 
drapieżna, jaką udało się do tej pory 
zbadać (nawet 120 ton), zamiesz-
kująca wszystkie morza mioceń-
skie i praca ta została doceniona 
przez jury. Następnym etapem był 
konkurs wiedzy, który miał miejsce 
w Sosnowcu - była to wiedza teo-
retyczna, dotycząca m.in. geografii 
fizycznej, podstawowych wiado-
mości związanych z ekologią, czy 
już typowo z geologią i paleontolo-
gią. W Sosnowcu nasza specjalistka 
zajęła 1 miejsce, zwyciężając z kon-
kurencją na region górnośląski. Finał 
miał miejsce w Warszawie w Pań-
stwowym Instytucie Geologicznym, 

Sukces naszej mieszkanki w ogólnopolskim konkursie 
geologiczno - środowiskowym

gdzie wiedza była spraw-
dzana już bardziej prak-
tycznie – trzeba było m.in. 
rozpoznawać rodzaje 
skał. Konkurs zbiegł się 
z obchodami 90-lecia 
Instytutu, w uroczystości 
brali udział: Wojewoda 
Mazowiecki oraz dyrek-
torzy instytutów geolo-
gicznych z całego kraju. 
W finałowej potyczce 
s t a r ł o  s i ę  7  n a j l e p -
szych z poszczególnych 
regionów naszego kraju, 
odpowiadali przy blisko 
50 osobowym audytorium. Ania 
zdobyła trzecie miejsce, czego 
wszyscy bardzo jej gratulujemy. 

Na pierwszym etapie konkursy 
uczestnicy odpowiadali m.in. na 
takie pytania:

Które z wymienionych poniżej skał 
należą do grupy skał metamorficz-
nych:

Sjenit, marmur, mithril, gabro, 
granit, gnejs, anhydryt, łupek ilasty

U stóp Karkonoszy istnieje sztolnia 
uranowa i inhalatorium radonowe, 
kótre zostało udostępnione dla 
turystów. Na świecie jest tylko 5 
tego typu atrakcji. Podaj nazwę 
miejscowości, w której możemy 
zwiedzić wspomnianą sztolnię.
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Pamięci „Gawędziarza spod Witalusza”

Koń Kossaków

Walenty Krząszcz ur. 13 lutego 
1886 w Górkach Wielkich, zm. 4 
kwietnia 1959.

Ukończył niemieckie seminarium 
nauczycielskie w Cieszynie. Pracował 
jako nauczyciel w szkołach ludowych 
na terenie Śląska Cieszyńskiego. 
Kierował placówkami oświatowymi 
m.in. w Kisielowie i Lesznej Górnej, 
a następnie  w Międzyrzeczu, gdzie 

W jedną z ostatnich bezksię-
życowych nocy znad ruin dworu 
Kossaków uniosła się potężna 
biała zjawa o bliżej nieokreślo-
nym kształcie. Przywykli do poja-
wiających się często niezwykłych 
zjawisk mieszkańcy okolicznych 
posesji, nie zwrócili szczególnej 
uwagi na wydarzenie, sadząc że 
jest to kolejne pojawienie się Białej 

udzielał się także jako organista.
Na polskim rynku literackim zade-

biutował powieścią Z  cieszyńsko-
śląskiej wsi w 1919 r. Napisał m.in. 
powieści Szkoła  na  pustkowiu, 
Janek, Mamidło cieszyńskie, Zdrajca 
powstańców oraz autobiograficzne 
W złotym Cieszynie i Przed maturą. 
Treść wielu z nich była powiązana 
z regionem Śląska Cieszyńskiego 

i poświęcona zwyczajom 
i  prob lemom loka lne j 
codzienności.

Był autorem kilku sztuk 
scenicznych dla teatrów 
a m a t o r s k i c h  ( m . i n . 
Grynia, herszt  zbójników, 
Raubczycy  spod Czantorii 
i   Wesele  c ieszyńskie ) , 
spośród których drukiem 
wydano tylko tę ostatnią. 
Był także autorem wielu 

Damy lub skrzata Kacperka - stałych 
mieszkańców dworu. Jakież było 
zdziwienie wszystkich gdy następ-
nego ranka ujrzeli gigantycznych 
rozmiarów białego konia zrywają-
cego się do skoku ze szmaragdowej 
trawy Pola Panoram. Nikt nie miał 
wątpliwości, że to Wielki Biały Koń 
Kossaków przybył do Górek na czas 
„Artystycznego Lata u Kossaków 

2009”. Zdarzenie jest tym 
bardziej sensacyjne, że jak 
twierdzi kilku świadków, 
którzy spędzili noc u stóp 
konia - jest to koń KTÓRY 
MÓWI. Podobno wyznał, że 
jest potomkiem Kasztanki 
Marszałka, ulubionej modelki 
Wojciecha Kossaka. Stwierdził 
też podobno, że w prostej 
linii pochodzi od BUCEFAŁA. 
Tej wiadomości nie dajemy 
jednak wiary, dopóki nie 

nowel i gawęd dru-
kowanych w prasie 
regionalnej.

B y  u c z c i ć  t ą 
wybitną postać 31 maja 2009 
roku , o godzinie 10.30 w Kościele 
p.w Wszystkich Świętych w Górkach 
Wielkich odbyła się msza święta 
upamiętniająca 50 rocznice śmierci 
Walentego Krząszcza, znakomitego 
gawędziarza, artysty ludowego 
i pisarza. 

Po mszy świętej zostały złożone 
kwia ty  na  rodz innym grob ie 
Walentego Krząszcza, przez przed-
stawicieli Gminy Brenna i Gminy 
Jas ien ica  oraz   S towarzysze -
nie Rozwoju i Promocji Wsi Górki 
Wielkie i Górki Małe, a także przez  
Stowarzyszenie Przyjaciół Między-
rzecza. 

S.P

zostaną przeprowadzone testy DNA.
Pojawienie się Wielkiego Białego 

Konia to kolejny dowód na to, 
że była posiadłość Kossaków jest 
miejscem zjawisk nadzwyczajnych, 
wartych zobaczenia, szczególnie dla 
ludzi ciekawych świata, odważnych 
i o mocnych nerwach.
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Beskidzka Energetyka, jako 
jeden z oddziałów Spółki Akcyjnej 
ENION, od wielu lat jest propaga-
torem wśród dzieci i młodzieży 
zasad bezpiecznego korzystania 

z urządzeń elektrycznych i właści-
wego zachowania w pobliżu sieci 
elektrycznych.

W tym roku w ramach akcji 
„Bezpieczniej z prądem” Polskie 

Towarzystwo Przesy łu 
i Rozdziału Energii Elek-
trycznej oraz spółki ener-
getyczne, w tym ENION 
S.A .  organizowały dla 
uczniów szkół gimnazjal-
nych konkurs fotograficzny 
pt. „Energia elektryczna 
wokół nas”.

Na konkurs napłynęło 
18 prac z 9 szkół gimna-
zjalnych. Wśród laureatów 
znaleźl i  s ię  uczniowie 
Gimnazjum im. Króla Jana 

III Sobieskiego w Brennej. 
II miejsce Klaudia Głąbek z kl. 

I ,   
III miejsce  Błażej Pieczko z kl. 

III
Uroczyste wręczenie nagród 

odbyło się 19 maja 2009 r. 
w  K inop lex i e  w  Cent rum 
Handlowym Sfera w Bielsku-
Białej. Praca Klaudii Głąbek 
zdobyła wyróżnienie również na 
etapie ogólnopolskim. Nagrodę 
odebrała 21 maja na finale 
konkursu, który odbył się na 
terenie Targów  Poznańskich.

Jolanta Pieczko

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
„ENERGIA ELEKTRYCZNA WOKÓŁ NAS”

Uczennice Gimnazjum im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Brennej 
Marcela Greń klasa II a oraz 
Weronika Madzia k lasa I I  b 
brały udział w VI Powiatowym 
Konkursie Bibliotecznym. Tego-
roczna edycja zorganizowana 
została pod hasłem „Tajemnice 
zapisane w książkach”. Uczest-
nicy konkursu mieli za zadanie 
zaprezentować w formie pla-
s t y c zne j  na jpopu la rn i e j s zą 

książkę w szkole. Jury podzie-
liło prace konkursowe na dwie 
kategorie: prace przestrzenne 
oraz rysunkowe. Nasze uczennice 
zdobyły I miejsce w kategorii prac 
rysunkowych, w drugiej grupie 
wiekowej – gimnazja. Uroczyste 
wręczenie nagród oraz wernisaż 
prac odbył się 28 maja 2009 roku 
w Ośrodku Doskonalenia Zawodo-
wego w Cieszynie. 

Aleksandra Madzia

S t o w a r z y s z e n i e  S e r f e n t a 
z siedzibą w Cieszynie ogłosiło 
konkurs plastyczny adresowany 
do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych powiatu 
cieszyńskiego pt. „Głos góry”. 
Celem konkursu było uświado-
mienie współzależności między 
człowiekiem a naturą. Podnosząc 
świadomość ekologiczną uczniów 
wyczulić ich na zagrożenia poja-
wiające się w ekosystemach 
górskich. Ponadto przez kształto-
wanie postawy rozwijanie wraż-
liwości na piękno i rozwijanie 
twórczej aktywności artystycznej.

R o z w i ą z a n i e  k o n k u r s u 

i uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 1 czerwca na Rynku 
w Cieszynie, podczas obchodów 
Dnia Dziecka. Zdobywczynią 
I miejsca została Anna Greń z kl. II 
c uczennica Gimnazjum im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Brennaj. 
Rozdaniu nagród towarzyszyła 
wystawa nadesłanych prac na 
konkurs. Laureaci oprócz nagród 
rzeczowych, otrzymali zaprosze-
nie do wzięcia udziału w dwu-
dniowym plenerze edukacyjno-
artystycznym w górach Beskidu 
Śląskiego. 

Jolanta Pieczko

IV POWIATOWY KONKURS BIBLIOTECZNY „TAJEMNICE 
ZAPISANE W KSIĄŻKACH”

„Z GŁOWĄ W GÓRACH”
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Ć w i c z e n i a  z g r y w a j ą c e 
jednostek OSP z terenu Gminy 
Brenna

29 maja 2009 roku odbyły się 
ćwiczenia zgrywające jednostek 
OSP z terenu Gminy Brenna.

„Działania ratowniczo-gaśni-
cze” przy pozorowanym pożarze 
budynków ośrodka kolonijno – 
wypoczynkowego  „ Hucuł” państwa 
Iskrzyckich w Brennej Jatny były 
tematem ćwiczeń  jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych naszej 
Gminy, które odbyły się  w piątek  
29 maja 2009 roku. 

Zgodnie z planem sytuacyjnym,  
około godziny 13. 45  właściciel 
ośrodka zauważył wydostający 
się dym z okna budynku wczaso-
wego, natychmiast powiadomił PSP 
w Ustroniu. 

Do akcji skierowano wszystkie 
jednostki OSP z terenu Gminy 

B r e n n a ,  k t ó r y c h 
działania koordynował 
przedstawiciel  jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w Skoczowie. 

Jednostki  OSP otrzymały na 
miejscu  zdarzenia do wykonania 
określone zadania związane m.in. z:

- ewakuacją  osób ze strefy zagro-
żenia czyli z budynku wczasowego 

- budową linii głównych oraz linii 
gaśniczych w natarciu na palący się 
budynek oraz w obronie sąsiadują-
cych zabudowań 

- budową linii zasilających oraz 
stanowiska wodnego w oparciu 
o własne samochody gaśnicze

- pomocą przedmedyczną poszko-
dowanemu strażakowi i zabezpie-
czeniem miejsca zdarzenia

Dzięki sprawnemu współdziałaniu 
poszczególnych jednostek wszystko 
poszło sprawnie i zakończyło się 

s z czę ś l iw ie .  N i e 
z a w i ó d ł  s p r z ę t , 
dobrze spisali się 
ochotnicy, a przy-
gotowane zadania 
zostały  zrea l izo -
wane z założonym 
s k u t k i e m .  N a 
szczęście były to 
t y l k o  ć w i c z e n i a 
z g r y w a j ą c e .  P o 
około  godz inne j 
akcji prowadzący 

ćwiczenia. Komendant Gminny OSP 
dh Józef Pilch zarządził zbiórkę 
podpodziałów, gdzie w obecności 
Wójta Gminy  Brenna  Iwony Szarek 
podsumowano całość ćwiczenia.. 
Omówiono spostrzeżenia i wymie-
niono uwagi..

Pani Wójt podziękowała wszystkim 
strażakom biorącym udział w ćwi-
czeniach i  wysoko oceniła ich 
działania. 

W ćwiczeniach uczestniczyły 
jednostki:

- OSP z Górek Wielkich 
- OSP z Brennej Centrum 
- OSP  z Brennej Leśnicy 
- JRG – Skoczów 

Wójt Gminy Brenna ogłasza 
nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze ds. zagospodaro-
wania przestrzennego i gospo-
darki nieruchomościami. Osoby 
z wykształceniem średnim (pre-
ferowane wyższe o kierunkach 
administracja i  budownictwo) 
powinny posiadać roczny staż 

pracy w jednostkach administracji 
publicznej oraz znać problema-
tykę prowadzenia postępowań 
administracyjnych. Materiały apli-
kacyjne należy składać w terminie 
do 3 lipca 2009 r. w Urzędzie 
G m i n y  B r e n n a  4 3 - 4 3 8 ,  u l . 
Wyzwolenia 77,  w sekretariacie  
w  z a k l e j o n y c h  k o p e r t a c h 

z napisem „dotyczy naboru na 
stanowisko ds. zagospodarowa-
nia przestrzennego i gospodarki 
nieruchomościami”. Szczegółowe 
informacje na www.bip.brenna.
org.pl

Nabór na stanowisko urzędnicze
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Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 3 czerwca 2009 roku 
w sal i  sesyjnej  Urzędu Gminy 
w Brennej odbyło się spotkanie, 
którego celem było przeprowadze-
nie szkolenia dla członków organi-
zacji pozarządowych z pisania ofert 
na realizację zadania publicznego, 
składanych na podstawie przepisów 
działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontaria-
cie (ofert na dotacje z budżetu jst) 
oraz pisania i sporządzania spra-
wozdań częściowych i końcowych 
z wykonania zadania publicznego.

Szkolenie skierowane było do 
wszystkich, dla których trudnością 
jest napisanie właściwej oferty, jak 
również rozliczenie otrzymywanej 
z budżetu gminy dotacji.

Szkolenie przeprowadzili w ramach 
projektu pt. „CieszLab - Cieszyń-
skie Laboratorium Społeczeństwa 
Obywatelskiego” konsultanci Sto-
warzyszenia Wspierania Inicjatyw 
Gospodarczych „Delta Partner” 
z Cieszyna. W szkoleniu uczestni-
czyło 14 organizacji działających na 
naszym terenie oraz przedstawiciele 
Urzędu Gminy.

Spotkanie rozpoczęto prezenta-
cją wyników badań ankietowych 
p r zep rowadzonych  w  marcu 
2009  roku  wś ród  m ie szkań -
ców Gminy Brenna oraz powiatu cie-
szyńskiego na temat uczestnictwa, 
oczekiwań, znajomości i postrze-
gania organizacji należących do III 
sektora na terenie powiatu cieszyń-
skiego.

Następnie krok po kroku przeana-
lizowano formę wypełniania oferty, 
zwracając szczególną uwagę na 

poszczególne rubryki, jak również 
ważność dołączanych do oferty 
załączników. Omówiono też sposób 
rozliczania dotacji, sporządzanie 
sprawozdania oraz przygotowywa-
nie materiałów dokumentujących 
zrealizowane zadanie.

W ramach spotkania przedsta-
wiciele organizacji mogli przepro-
wadzić indywidualne konsultacje.  

Spotkanie było też okazją do 
zachęcenia organizacji pozarzą-
dowych do zwiększenia aktywno-
ści i wypracowania najkorzystniejszej 
formy współpracy z samorządem. 

Poniże j  ofer ta  SWIG „De l ta 
Partner” skierowana do organizacji 
pozarządowych.

Barbara Greń

CieszLab to projekt SWIG DELTA 
PARTNER dla organizacji pozarzą-
dowych z terenu powiatu cieszyń-
skiego

CieszLab jest współfinansowany 
w ramach Funduszu Organizacji 
Pozarządowych ze środków Mecha-
nizmu Finansowego EOG oraz Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego 
w ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych

CieszLab jest realizowany od paź-
dziernika 2008 r. do września 2009 r. 

CieszLab to promocja efektyw-
nych mechanizmów partnerstwa 
międzysektorowego oraz poprawa 
skuteczności wdrażania programów 
i projektów partnerskich, w które 
zaangażowane są organizacje poza-
rządowe 

Komponenty projektu
Laboratorium badań – diagnoza 

sytuacji sektora pozarządowego - 
kompleksowe badania aktywno-
ści organizacji  pozarządowych 
w powiecie cieszyńskim 

Laboratorium otwarte – to ponad 
120 godzin kompleksowego, bez-
płatnego doradztwa dla NGO

Laboratorium mobilne – to organi-
zacja spotkań szkoleniowo – warsz-
tatowych w każdej z gmin powiatu

Laboratoria partnerstwa – to orga-
nizacja spotkań reprezentantów 
sektora pozarządowego przedstawi-
cielami władz samorządowych

Zachęcamy do aktywnego uczest-
nictwa w projekcie CieszLab!

Więcej informacji można uzyskać:
W biurze projektu: 
SWIG Delta Partner, Cieszyn, ul. 

Zamkowa 3a/1
Na stronie internetowej: www.del-

taprtner.org.pl/CieszLab
Pocztą elektroniczną: CieszLab@

deltpartner.org.pl 
Telefonicznie: tel./fax. 33 851 44 

81 lub 33 851 44 81
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Lokalny konkurs grantowy

Plac zabaw „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich

STOWARZYSZENIE CIESZYŃSKIEJ 
MŁODZIEŻY TWÓRCZEJ we współ-
pracy z Akademią Rozwoju Filantro-
pii w Polsce

ogłasza 

LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu „DZIAŁAJ 

LOKALNIE VI” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności

O dotacje mogą się ubiegać:

O r g a n i z a c j e  p o z a r z ą d o w e 
posiadające osobowość prawną 
(fundacje i stowarzyszenia zare-
jestrowane w KRS* lub uczniow-
skie kluby sportowe czy ludowe 
kluby sportowe zarejestrowane 
w ewidencji Starosty Powiatowego)

Grupy nieformalne, w których 
imieniu wniosek złoży organizacja 
pozarządowa (jak wyżej) lub jedna 

z następujących instytucji publicz-
nych: przedszkole publiczne, szkoła 
publiczna, dom kultury, biblioteka 
publiczna, ośrodek pomocy społecz-
nej czy urząd gminy.  Instytucje te 
muszą posiadać osobowość prawną 
lub dysponować stosownym pełno-
mocnictwem od organu, któremu 
podlegają, do reprezentowania go 
w zakresie umożliwiającym przepro-
wadzenie planowanych działań. 

Konkurs prowadzony jest z myślą 
o organizacjach pozarządowych 
oraz grupach nieformalnych, które 
podejmują wspólny wysiłek, aby 
w ich społecznościach żyło się lepiej.

P rogram „Dz ia ła j  Loka ln ie” 
wspiera projekty inicjujące współ-
pracę mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego.

Wójt Gminy Brenna serdecz-
nie zaprasza organizacje poza-

r z ą d o w e ,  g r u p y  f o r m a l n e  
i  n ieformalne z terenu gminy 
Brenna do udziału w  konkursie 
grantowym.  

Ze swej strony oferujemy  zainte-
resowanym wszelką pomoc w przy-
gotowaniu wniosku-projektu.  

Termin naboru wniosków od 
15.06.2009 r. do 15.07.2009 r.

O k r e s  r e a l i z a c j i  z a d a n i a 
10.08.2009 r. – 10.02.2010 r.

Kwota wnioskowanej dotacji nie 
może przekroczyć 6.000 złotych

Wkład własny w realizację zadania 
w wysokości minimum 25% wartości 
wnioskowanej dotacji w postaci 
finansowej, usługowej, rzeczowej 
lub pracy wolontariuszy.

Dodatkowe informacje dotyczące 
konkursu umieszczone są na stronie 
internetowej www.brenna.org.pl 
w zakładce Organizacje Pozarzą-
dowe.

W czerwcu uzyskaliśmy 20.000 
zł dofinansowania z Programu 
O d n o w y  Ws i  Wo j e w ó d z t w a 
Śląskiego na realizację zadania pole-
gającego na zagospodarowaniu 
terenu „Pod Brandysem” w Górkach 
Wielkich na ogólnodostępny plac 
zabaw.

W lutym Rada Gminy wyraziła 
poparcie dla realizacji tego zadania, 
co umożliwiło złożenie wniosku do 
Zarządu Województwa Śląskiego 
o przyznanie dotacji w ramach 
„Konkursu przedsięwzięć Odnowy 
Wsi”. Konkurs kierowany był do 
społeczności lokalnych zamieszku-
jących wyłącznie obszary wiejskie, 
w miejscowościach gdzie liczba 
mieszkańców  nie przekracza 5.000. 
Maksymalna wysokość dotacji, jaką 
można było uzyskać to 20 tys. zł sta-
nowiące nie więcej niż 50% wartości 
przedsięwzięcia. 

Realizację przedsięwzięcia rozpo-
częto zaraz po otrzymaniu infor-
macji  o jego dofinansowaniu. 
Pierwszym krokiem jest oczywiście 
wyłonienie wykonawcy robót. Ten 
etap zakończy się jeszcze w tym 
miesiącu. Rzeczową część projektu 
planuje się zakończyć najpóźniej 
w październiku br.

Na placu zabaw dzieci będą miały 
do dyspozycji mnóstwo atrakcji – 
zainstalowany zostanie drewniany 
zestaw zabawowy z wieżą, zjeż-
dżaln ią ,  pomostami  –  s ta łym 
i ruchomym, przeplotnią linową 
i drabinką. Dodatkowo znajdą się 
tam 3 huśtawki (podwójna, poje-
dyncza i wagowa), 2 bujawki na 
sprężynach, karuzela i piaskownica. 
Całość uzupełnią nowe nasadzenia 
drzew i krzewów. W pracach zwią-
zanych z kosmetyką terenu zadekla-
rowali swój udział mieszkańcy.

N o w y  p l a c  z a b a w  p r z e d e 
wszystkim pozwoli najmłodszym 
mieszkańcom Górek  Wie lk ich 
w bezpieczny sposób, pod okiem 
rodziców, spędzać czas, a usytu-
owanie placu w  centralnym miejscu 
wsi, w sąsiedztwie boiska sporto-
wego pozwoli im na uczestnictwo 
w imprezach odbywających się na 
terenie miejscowości. 

Budowa tego typu infrastruk-
tury, od najmłodszych lat zapewni 
dzieciom możliwość aktywnego 
spędzania czasu, a także stworzy 
okazję do nawiązywania nowych 
znajomości i organizowania zabaw 
grupowych.

Elżbieta Rzeźniczek
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Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej

Wyjazd integracyjny do Gminy Główczyce

W kwietniu rozpoczęły się prace 
budowlane związane z realizacją 
projektu pn. „Termomodernizacja 
budynku Gimnazjum w Brennej 
przy ul. Góreckiej 224”. Projekt 
ten stanowi jeden z elementów 
programu zmierzającego do ogra-
niczenia emisj i  zanieczyszczeń 
z budynków użyteczności publicznej. 
Przeprowadzone badania wykazały, 
że znaczna część z nich charak-
teryzuje się poważnymi stratami 
ciepła, a co za tym idzie wysokimi 

kosztami utrzymania. Ocieplenie, 
wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania czy stolarki okiennej to 
tylko niektóre z prac wykonywanych 
w tych obiektach. 

W listopadzie 2008r. Urząd Gminy 
złożył wniosek o dofinansowa-
nie realizacji inwestycji z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego (działanie 5.3 

Czyste powietrze i odnawialne 
źródła energii). Po kilkumiesięcznym 
procesie oceny Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego wybrał projekt do 
dofinansowania. 

W dniu 15 czerwca 2009r. , 
podpisano umowę o dofinansowa-
nie, co formalnie otworzyło drogę 
do uzyskania środków unijnych na 
realizację przedsięwzięcia. 

Już po raz trzeci organizujemy 
wyjazd dzieci do Gminy Główczyce 
na Pobrzeżu Słowińsk im. In i -
cjatywa ta niezmiennie cieszy się 
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców. W tym roku udało nam 
się uzyskać wsparcie na zorganizo-
wanie wyjazdu ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (działanie 7.3 Inicja-
tywy lokalne na rzecz aktywnej inte-
gracji).

W projekcie weźmie udział 40 
dzieci uczących się w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych na 
terenie Gminy. Dzięki uzyskaniu dofi-
nansowania ze środków unijnych 
uczestnictwo w wyjeździe jest 
bezpłatne. 

Ponieważ Gmina uzyskała na reali-
zację projektu „Wyjazd integracyjny 
do Gminy Główczyce” dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, do projektu będą kwalifiko-
wane w pierwszej kolejności dzieci 
z najuboższych rodzin. 

Podczas wyjazdu, który odbędzie 
się w dniach od 23 lipca do 7 
sierpnia Gmina zapewni dzieciom 
zakwaterowanie (14 noclegów) 
oraz wyżywienie, a także opiekę 
trzech wychowawców, pielęgniarki 
i  ratownika.  W czasie pobytu 
w Główczycach dzieci będą miały 
zapewniony szereg atrakcji, m.in. 
wycieczki edukacyjne po Pobrzeżu 
Słowińskim, zajęcia plastyczne, 
rekreacyjno-sportowe, zabawy 
w grupie, „burze mózgów”, dyskusje 
tematyczne, pracę w grupach i wiele 
innych.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać codziennie w godzinach 
popołudniowych u koordynatora 
projektu – Katarzyna Bobola pod nr 
tel. 0 608-570-451 oraz w Urzędzie 

Gminy Brenna pod nr tel. 033 853 
62 22 wew. 105

Elżbieta Rzeźniczek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego
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Nowe inwestycje w Gminie Brenna 

Kompleksowe wykonanie prac 
termomodernizacyjnych budynku 
Gimnazjum w Brennej obejmuje:

docieplenie ścian zewnętrznych 
i ościeży,

docieplenie stropów piętra,
modernizację instalacji wewnętrz-

nej c.o. obejmującej wymianę 
rurociągów, grzejników i montaż 
zaworów termostatycznych,

wymianę  s to l a r k i  ok i enne j 
i drzwiowej,

wymianę istniejących, nieefektyw-
nych kotłów gazowych na 2 nowe 
gazowe kotły kondensacyjne wraz 
z automatyką.

Na ww. prace uzyskano wsparcie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w kwocie 895.972,99 
zł. Środki te stanowią największą 
część budżetu projektu opiewają-
cego na kwotę 1.724.889,43 zł.

Dodatkowo prowadzone będą 
prace remontowe nie związane 
z optymalizacją zużycia energii takie 
jak przebudowa i rozbudowa partii 
wejścia głównego, rozbiórka galerii 
widokowej z wymianą i przebudową 
okien czy wymiana rynien i rur spu-
stowych. 

Rzeczową realizację projektu 
rozpoczęto w kwietniu tego roku, 
zakończenie prac przewiduje się 
w październiku 2010r.

Gmina Brenna swoje perspektywy 
rozwoju wiąże przede wszystkim 
z turystyką. Wszystkie inwesty-
cje podejmowane w gminie mają 
służyć podniesieniu jakości życia 
społeczności lokalnej, a turystyczny 
charakter gminy wymaga inwestycji, 
które pozytywnie będą wpływały na 
ochronę środowiska. Obok kwestii 
poprawy stanu infrastruktury tech-
nicznej i turystycznej, aspekty stanu 
środowiska naturalnego stanowią 
istotny czynnik decyzyjny dla gości 
odwiedzających gminę. Dlatego też 
jako cel projektu wskazano zdyna-
mizowanie rozwoju społeczno-go-
spodarczego obszaru Gminy Brenna 
z uwzględnieniem jakości środowi-
ska naturalnego.

Zamierzenia ujęte w projekcie 
„Termomodernizac ja  budynku 
Gimnazjum w Brennej przy ul. 
Góreckiej 224” są niezwykle ważne, 
gdyż pozwalają na ograniczenie 
negatywnego wpływu źródeł niskiej 
emisji na jakość powietrza, ogra-

niczenie kosztów zużycia energii 
cieplnej w budynkach użyteczności 
publicznej, a w konsekwencji dalszy 
wzrost atrakcyjności turystycznej 
oraz inwestycyjnej gminy.

Bezpośrednim efektem realizacji 
projektu będzie ograniczenie zapo-
trzebowania budynku na energię 
cieplną o ponad 45% w stosunku do 
stanu istniejącego, redukcja mocy 
grzewczej kotłów, zmniejszenie 
ilości spalanego paliwa gazowego 
i w konsekwencji redukcja kosztów, 
a przede wszystkim zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń o ponad 45%.

Podobne działania zakłada się 
również w innych budynkach uży-
teczności publicznej na terenie 
naszej gminy, przede wszystkim 
w Ośrodku Zdrowia w Brennej. 

Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego

Elżbieta Rzeźniczek

Od maja do czerwca trwały 
remonty cząstkowe na drogach 
gminnych po sezonie zimowym 
w celu przywrócenia ich przejezno-
ści. Ogółem wbudowano 34 tony 
emulsji asfaltowej poprzez uszcze-
lenienie rakowin, porowatości, 
złuszczeń nawierzchni i wąskich 
spękań siatkowych oraz uzupełnie-
nie płytkich ubytków nawierzchni 
bitumicznych emulsją i grysem 
oraz 63 tony masy asfaltobetono-
wej w celu uzupełnienia średnich 
uszkodzeń nawierzchni bitumicznej 
masą mineralno-asfaltową. Koszt 
remontów wykonanych przez firmę 
DRO-MOST z Brennej to 171.477,10 
zł brutto.

Po d j ę t o  k o l e j n e  d z i a ł a n i a 
w zakresie polepszenia warunków 
korzystania z terenów rekreacyjnych 
oraz podniesienia atrakcyjności prze-
strzeni publicznej w naszej gminie.

W maju Gmina Brenna zainsta-
lowała 16 ławek i koszy na śmieci 
przy szlakach spacerowo-rowero-
wych na wałach rzeki Brennica, 
na odcinku pomiędzy mostami 
w ciągu ul. Bielskiej i ul. Z. Kossak 
w Górkach Wielkich. Koszt inwesty-
cji to 8.189,60 zł brutto.

Ponadto w celu zapewnienia 
warunków higieniczno-sanitar-
nych przy zwyczajowych kąpieli-
skach na rzece Brennica ustawiono 
4 przenośne toalety - przy wałach 
w Brennej Hołcyna, Brennej Skrzy-
żowanie, a w Górkach Wielkich przy 

ul. Sportowej i na parkingu leśnym 
obok wału w Sojce. Toalety zostały 
przygotowane na sezon letni, tj. 
od czerwca do początku września, 
i będą raz w tygodniu serwisowane 
(opróżniane i czyszczone).

W maju zostało zmodernizowane 
przejście dla pieszych na ul. Bukowa 
przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Brennej Bukowej, która polegała 
na wykonaniu przejścia metodą gru-
bowarstwową, strukturalną wraz 
z wymianą oznakowania na znaki 
niekonwencjonalne zintegrowane 
drugiej generacji o wymiarach 1550 
x 900 cm. Koszt zadania to 5.703,50 
zł brutto.

Dariusz Jakubiec
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REKLAMA

Z obrad Rady Gminy – maj 2009

W maju odbyły się posiedzenia 
wszystkich komisji Rady Gminy:

18 maja obradowała Komisja 
Rewizyjna, 21 maja Komisja Kultury, 
Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw 
Socjalnych, 22 maja  Komisja Ładu 
i Porządku Publicznego, 25 maja  
Komisja Budżetowo – Gospodar-
czo – Finansowo – Rolna a 26 maja 
Komisja Rozwoju Gminy, Sportu, 
Budownictwa i Ochrony Środowi-
ska,

W dniu 28 maja 2009 roku Rada 
Gminy obradując na posiedzeniu 
XXIX sesji podjęła następujące 
uchwały:

1 .uchwa ła  N r  XX IX /232 /09 
w sprawie:

zawarcia porozumienia z Gminą 
Skoczów dotyczącego zakresu 
i trybu  współpracy w dziedzinie 
rozwiązywania problemów społecz-
nych gmin.

2 .uchwa ła  N r  XX IX /233 /09 
w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany fragmentów miejscowego 
planu 

zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Brenna.

3 .uchwa ła  N r  XX IX /234 /09 
w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany fragmentów miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Brenna.

4 .uchwa ła  N r  XX IX /235 /09 

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Brenna na 2009 rok.
Pani Wójt przedstawiła Radnym 

sprawozdanie ze swojej działalności 
pomiędzy sesjami. Spośród wielu 
zadań i spotkań, Pani wójt uczestni-
czyła w następujących wydarzeniach 
kulturalnych w naszej gminie: 

- wręczenie nagród laureatom 
konkursu plastycznego w ramach 
XVI Edycj i  Międzynarodowego 
Konkursu „Mieszkam w Beskidach”,

- otwarcie VIII Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Kół Naukowych Fizyków 
„Piknik Naukowy 2009” w Brennej,

- udział w I Targach Edukacyjnych 
w Gimnazjum w Brennej,

- wręczenie nagród i dyplomów 
finalistom I Gminnego Konkursu 
Ortograficznego „Mistrz Ortografii” 
,

- finał Ogólnopolskiego Konkursu 
o życiu i twórczości Zofii Kossak,

- 60 rocznica działalności Koła 
Gospodyń Wiejskich w Górkach 
Wielkich i Małych,

- 60 lecie działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Brennej

- wieczór wspomnień o Zofii 
Kossak i benefis Józefa Palowskiego

- obchody 50 – lecia śmierci 
pisarza Walentego Krząszcza,

- obchody 3 Maja i obchody „Dnia 
Strażaka”

Pani Wójt przedstawiła również 
wnioski ze spotkań z mieszkańcami 
gminy.

Przedstawione sprawozdanie 
zostało przez radnych przyjęte.

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

Głównym tematem poruszonym 
przez radnych były sprawy związane 
z przygotowaniem terenów wzdłuż 
rzeki Brennica przed rozpoczynają-
cym się sezonem letnim i przyjaz-
dem turystów. Poruszono również 
problem śmieci ,  których i lość 
również ze względu na zwiększoną 
liczbę odwiedzających naszą gminę 
na pewno wzrośnie. Utrzymanie 
czystości w Parku Rekreacyjnym 
w Centrum powinno być wspólną 
troską Urzędu Gminy jak i punktów 
gastronomicznych i handlowych 
prowadzących tam swoją działal-
ność. Zwrócono również uwagę na 
wykaszanie trawy i krzaków wzdłuż 
dróg oraz wykaszanie posesj i . 
Bardzo ważną sprawą poruszoną 
na sesji był problem gospodarki 
wodnej na terenie gminy. Zauwa-
żalna jest tendencja braku wody 
w naszej gminie a w związku z tym 
konieczność w przyszłości uporania 
się z tym problemem.

Protokoły z posiedzeń Rady Gminy 
oraz podjęte uchwały publikowane 
są na stronie internetowej Gminy 
Brenna w zakładce Rada Gminy oraz 
na BIP-ie.

Barbara Greń
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W dniu 15 czerwca 2009 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Brenna 
miało miejsce przekazanie        „ 
deski ortopedycznej z kompletem 
czterech pasów i  s tab i l i zato -
rem głowy dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górkach Wielkich, która 

zakupiona  została ze środków otrzy-
manych  z Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej. 

Sprzęt  ratowniczy przekazała 
Pani Iwona Szarek Wójt Gminy 
Brenna podczas spotkania zorgani-
zowanego z Zarządem Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Górkach 
Wielkich.

A k t u a l n i e  s t r a ż a c y 
g ó r e c c y  d y s p o n u j ą 
z e s t a w e m  r a t o w n i c -
twa medycznego PSP R1 
. Zakup kompletnej deski 
ortopedycznej  to ważne 
uzupełnienie  posiadanego 
zestawu  ratowniczego.

Umożliwi skuteczniej-
sze działania ratownicze 
i pomoc poszkodowanym . 

Jan Czernicki

Informacje/Wydarzenia Ogłoszenia/KomunikatyOgłoszenia/Komunikaty

P r z y p o m i n a m y,  i ż  i s t n i e j e 
możliwość oddania przetermino-
wanych lekarstw do konfiskato-
rów w aptekach na terenie Gminy.  
Informujemy także, iż od czerwca 
na terenie Urzędu Gminy istnieje 
możliwość oddania zużytych baterii 
do specjalnie przygotowanych 
pojemników.

Zapraszamy do wspólnej zbiórki 
odpadów szkodliwych dla środowi-
ska

Urząd Gminy informuje, iż mając 
na uwadze czystość i estetykę, na 
okres wakacyjny od czerwca do 
sierpnia 2009r. 

w oko l i cach  rzek i  B renn ica 
(Brenna Hołcyna, Brenna Skrzyżo-
wanie, Górki Wielkie ul. Sportowa 
i Zofii Kossak) umieszczono cztery 
przenośne toalety.

Zwracamy się więc z prośbą o ich 
uszanowanie, tak aby inicjatywa ta 
mogła być z powodzeniem konty-
nuowana w latach następnych.

G. Olszar

Sposób na zużyte baterie i przeterminowane lekarstwa ...

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego

Związek Harcerstwa Polskiego 
wraz z objęciem jednego z obiektów 
ośrodka pod Buczem, planuje 
stworzyć Izbę pamięci przedwo-
jennych drużyn harcerskich z tych 

terenów. Dlatego też organizowana 
jest zbiórka pamiątek mogących 
powiększyć kolekcję i umożliwić 
pokazanie jej większej ilości zaintere-
sowanych odwiedzających.

Kontakt: 
OPKiS ul. Wyzwolenia 69, 43-438 

Brenna, tel. 033 8536 550

Apel ZHP
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
w Cieszynie 

ul. Liburnia 2,  43-400 Cieszyn 
tel. /033/4794080-81, 4797010, 8520195; fax. /033/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl 

ONS–HKiŚ-4580/45/09                                                           Cieszyn, dnia 10 czerwca 2009r. 

Komunikat nr 7

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie działając na podstawie  
art. 4 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  
z 2006r., nr 122, poz. 851 z późn. zm.), art. 163 Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. nr 
239, poz. 2019 z późn zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 
października 2002r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda w kąpieliskach 
(Dz. U. Nr 183, poz. 1530), na podstawie przeprowadzonej kontroli w dniach 25 maja i  
1 czerwca 2009r. i uzyskanych wyników badań wód informuje, Ŝe w powiecie cieszyńskim 
następujące odcinki rzek tradycyjnie wykorzystywane do kąpieli i rekreacji: 

spełniają wymagania jakim powinna odpowiadać woda w  kąpieliskach
 i nadają się do kąpieli

• Brenna - rzeka Brennica na wys. restauracji „Kotarz”
• Brenna Centrum - rzeka Brennica
• Brenna - rzeka Brennica na wys. restauracji „Spalona”
• Górki Małe - rzeka Brennica na wys. restauracji ,,Nad Brennicą’’
• Górki Wielkie - rzeka Brennica na wys. mostu  
• Ustroń - rzeka Wisła na wys. ul. Parkowej przy moście dla pieszych
• Ustroń Nierodzim - rzeka Wisła na wys. „Zajazdu Nierodzim”
• Skoczów - rzeka Wisła na wys. mostu kolejowego
• Ochaby -  rzeka Wisła na wys. mostu

 nie spełniają wymagań jakim powinna odpowiadać woda w  kąpieliskach
 i  nie nadają się do kąpieli

• Wisła Centrum - rzeka Wisła na wys. muszli koncertowej
• Ustroń Jaszowiec - rzeka Wisła na wys. mostu wiszącego

Kontrole i badania wód odcinków rzek zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji 
będą kontynuowane w trakcie trwania sezonu kąpielowego i na bieŜąco będą przekazywane 
informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli i rekreacji. 
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Rzeka Brennica – Górki na  wys. 
Restauracji  ”Nad Brennicą” 

Kąpielisko 
zwyczajowe 01.06. 2009r. dobra dobra dobra Woda  przydatna do kąpieli

Rzeka Wisła – 
Wisła Centrum na wys. Muszli 

koncertowej 

Kąpielisko 
zwyczajowe 25.05.2008r. dobra zła dobra

Woda  nieprzydatna do kąpieli
w pobranej próbce wody stwierdzono 

przekroczenie liczby bakterii grupy coli 
typu kałowego (termotolerancyjnych) 

oraz paciorkowców kałowych 
(enterokoki) 

Rzeka Wisła - Ustroń Jaszowiec 
na wys. mostu wiszącego 

Kąpielisko 
zwyczajowe 25.05.2008r. dobra zła dobra

Woda  nieprzydatna do kąpieli
w pobranej próbce wody stwierdzono 

przekroczenie liczby bakterii grupy coli 
typu kałowego (termotolerancyjnych) 

Rzeka Wisła -  Ustroń wys. ul. 
Parkowej przy moście dla pieszych

Kąpielisko 
zwyczajowe 25.05.2008r. dobra dobra dobra Woda  przydatna do kąpieli

Rzeka Wisła -  Ustroń Nierodzim   
na wys. „Zajazdu Nierodzim” 

Kąpielisko 
zwyczajowe 25.05.2008r. dobra dobra dobra Woda  przydatna do kąpieli

Rzeka Wisła  - Skoczów na wys.    
Mostu kolejowego 

Kąpielisko 
zwyczajowe 25.05.2008r. dobra dobra dobra Woda  przydatna do kąpieli

Rzeka Wisła -  Ochaby 
Kąpielisko 

zwyczajowe 25.05.2008r. dobra dobra dobra Woda  przydatna do kąpieli

* Ocenę dokonano na podstawie: 
 -    sprawozdania z badań, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku – Białej,  
-   oceny organoleptycznej przeprowadzonej przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Cieszynie oraz obliczonego nasycenia wody tlenem (%) 
w oparciu o zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. nr 183, 
poz. 1530). 

CIESZYN, 10.06.2009r 

AKTUALNA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKACH *
na terenie nadzorowanym przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w CIESZYNIE 

Ocena wody*
Ogólna ocena jakości 

wody do kąpieli 
(wraz z przekroczonym 

wskaźnikiem) Nazwa Zbiornika 

Rodzaj obiektu 
(kąpielisko 

zorganizowane, 
zwyczajowe; 

kąpielisko tylko do 
rekreacji i 

uprawiania 
sportów wodnych) 

Data 
ostatniego 
pobrania 
próbek  

do badań
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Rzeka Brennica -Brenna Centrum Kąpielisko 
zwyczajowe 01.06. 2009r. dobra dobra dobra Woda  przydatna do kąpieli

Rzeka Brennica -Górki Wielkie na 
wys. Mostu 

Kąpielisko 
zwyczajowe 01.06. 2009r. 

dobra dobra dobra Woda  przydatna do kąpieli

Rzeka Brennica - 
Brenna  na wys. Restauracji              

”Kotarz” 

Kąpielisko 
zwyczajowe 01.06. 2009r. 

dobra dobra dobra Woda  przydatna do kąpieli

Rzeka Brennica – 
Brenna na wys. Restauracji              

”Spalona” 

Kąpielisko 
zwyczajowe 01.06. 2009r. dobra dobra dobra Woda  przydatna do kąpieli
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Mączniak rzekomy dyniwatych ogórek

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
OCHRONY ROŚLIN I  NASIEN -
NICTA W KATOWICACH ODDZIA 
W  CIESZYNIE KOMUNIKAT Z DNIA 
15.06.2009

O ZWALCZANIU MĄCZNIAKA 
RZEKOMEGO DYNIOWATYCH 
W  U P R A W A C H  P O LO W Y C H 
OGÓRKA

Mączniak rzekomy dyniowa-
tych jest najgroźniejszą, powszech-
nie występującą chorobą ogórków 
u p r a w i a n y c h  w  p o l u  i  p o d 
osłonami. Choroba zbyt późno 
zauważona powoduje ogranicze-
nie plonu, a często całkowitą jego 
utratę. Atakuje liście, w wyniku 
czego pojawiają się oliwkowo-
zielone, kanciaste rozjaśnienia, 
ograniczone nerwami bardzo 
podobne do bakteryjnej kancia-
stej plamistości – (choroby bakte-
ryjnej występującej równocześnie 
z mączniakiem rzekomym i równie 
groźnej). W okresie dużej wilgot-
ności powietrza lub długotrwałego 
zwilżenia rosą, w obrębie prze-
barwionej tkanki, ale po dolnej 
stronie blaszki liściowej pojawia 
się szarofioletowy nalot zarodni-
ków, dobrze widoczny rano przed 
wyschnięciem liści. Ten charakte-
rystyczny nalot pozwala odróżnić 
mączniaka rzekomego od bakteryj-
nej kanciastej plamistości ogórka. 
W krótkim czasie plamy żółkną 
i brązowieją, powodując zasycha-
nie liści., a w dalszej kolejności 
całej rośliny. Rozwojowi choroby 
sprzyjają chłodne noce (temp.15-16 
OC i długo utrzymujące się nocne 
mgły) oraz słoneczne dni z tempera-
turą 20-25 OC.

Pierwsze objawy chorobowe mogą 
wystąpić już pod koniec czerwca.

Zwalczanie choroby jest konieczne 
niezależnie od jej nasilenia na plan-
tacjach odmian podatnych (np. 
Śremski F1). Prawidłowa ochrona 
szczególnie ważna jest na roślinach 
młodych.  Opryskiwanie roś l in 
rozpocząć od końca czerwca lub po 
wystąpieniu pierwszych objawów 
choroby zgodnie z zaleceniami 

programu ochrony roślin i kontynu-
ować w odstępach 7-10 dni aż do 
zakończenia zbiorów z zachowa-
niem okresów karencji.

Odmiany tolerancyjne: Atlas F1, 
Aladyn F1, Parys F1, Cezar F1 i inne 
– opryskiwać rzadziej co 10-14 
dni zmniejszoną o 30-50% dawką 
środków lub wg sygnalizacji.

Środki Ochrony Roślin zalecane do 
oprysków- stosować przemiennie 
z różnych grup chemicznych.

W celu ograniczenia strat wywo-
łanych przez mączniaka rzekomego 
dyniowatych należy:

plantacje zakładać z dala od zbior-
ników wodnych, zadrzewień lub łąk, 
na których występują częste nocne 
mgły. 

uprawiać ogórki na tym samym 
polu nie częściej niż co 3 lata.

UWAGA    !!!

Do zabiegów ochrony rośl in 
można stosować ty lko środki 
dopuszczone do stosowania przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Szczegółowe 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-
instrukcją stosowania, dołączoną 
do opakowania, ściśle z podanymi 
w niej zaleceniami, oraz w taki 
sposób, aby nie dopuścić do zagro-
żenia zdrowia człowieka, zwierząt 
lub środowiska [ art.68 ust.1 ustawy 
z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie 
rośl in (Dz.U. z 2008r.  Nr 133 
poz.849 tekst jednolity)].

Środki ochrony roślin stosuje 
się sprzętem sprawnym technicz-
nie, który użyty zgodnie z prze-
znaczeniem zapewnia skuteczne 
zwalczanie organizmów szkodli-
wych i nie spowoduje zagrożenia 
zdrowia człowieka, zwierząt i śro-

dowiska [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 2008r.  Nr 
133 poz.849 tekst jednolity)].

Opracowała Wiesława Kruk 
WIORiN Katowice

Z-ca  Kierownika Oddziału 
w Cieszynie
Danuta Pytel
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Zaraza ziemniaka

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
OCHRONY ROŚLIN I  NASIEN -
NICTA W KATOWICACH ODDZIA 
W  CIESZYNIE KOMUNIKAT Z DNIA 
15.06.2009

Chemiczne zwalczanie zarazy 
ziemniaka w uprawie ziemniaków

Zaraza ziemniaka jest jedną 
z  n a j g r o ź n i e j s z y c h  c h o r ó b 
ziemniaka. Powoduje duże straty 
gospodarcze Choroba poraża 
liście, łodygi i bulwy. Od kilku 
lat objawy zarazy obserwowane 
są coraz częściej również na 
łodygach. Jest to forma łodygowa 
zarazy, która pojawia się na 
wierzchołkach pędów zwykle 
1-2 tygodnie wcześniej przed 
formą liściową zarazy. Rozwojowi 
w/w choroby sprzyja wysoka wil-
gotność ( częste opady deszczu) 
oraz umiarkowane temperatury 
powietrza (12-180C). W okresach 
deszczowych zaraza rozszerza 
się bardzo szybko i w ciągu kilku 
dni opanowuje całą plantację, 
na której nać przybiera wygląd 
spalonej i poczerniałej. W krótkim 
czasie cała plantacja może ulec 
całkowitemu zniszczeniu. W dni 
słoneczne i suche rozwój zarazy 
ulega zahamowaniu, a porażone 
tkanki brunatnieją i zasychają. 
Najintensywniejszy rozwój zarazy 
w naszych warunkach obserwuje 
się zwykle w drugiej połowie lata. 
Skuteczna ochrona ziemniaka 
przed w/w chorobą wymaga 
zastosowania w sezonie wegeta-
cyjnym kilku zabiegów chemicz-
nych. Największe znaczenie

w przypadku tej choroby ma 
prawidłowe wyznaczenie terminu 
p ie rwszego  zab iegu ,  k tó ry 
powinien być przeprowadzony 
przed wystąpieniem pierwszych 
objawów chorobowych.

Pierwszy zabieg należy wykonać 
zgodnie z sygnalizacją lub według 
uproszczonego systemu:

-  n a  p l a n t a c j a c h  o d m i a n 
wczesnych w okresie zwierania się 
roślin w rzędach,

-  n a  p l a n t a c j a c h  o d m i a n 

późnych z chwilą wystąpienia 
pierwszych objawów choroby na 
odmianach wczesnych. 

Do pierwszego zabiegu zaleca 
się środki o działaniu układowym 
lub wgłębnym.

Drugi zabieg należy wykonać po 
upływie 10-14 dni od wykonania 
I zabiegu - środkami o działaniu 
wgłębnym lub kontaktowym

Jeśl i  jest szczególnie s i lne 
zagrożenie zarazą zabieg można 
wykonać powtórnie środkiem  
o  dz ia łan iu  wg łębnym lub 
u k ł a d o w y m ,  a  j e ś l i  b r a k 
w / w  z a g r o ż e n i a  t o  z a b i e g 
wykonać środkiem 

o działaniu kontaktowym.
Kolejne zabiegi -wykonywać 

w miarę potrzeb co 7-10 dni 
środkami o działaniu kontakto-
wym, pamiętając o przemien-
nym stosowaniu ( różne grupy 
chemiczne), aby zapobiec uodpar-
nianiu się grzyba. 

K r ó t s z e  o d s t ę p y  m i ę d z y 
zabiegami zachować w warunkach 
większego zagrożenia chorobą 
(częste opady deszczu, wysoka 
wilgotność powietrza, tempera-
tura 15-200C) oraz na plantacjach 
odmian podatnych na zarazę 
ziemniaka.

Ostatnim zabiegiem ochrony 
ziemniaka przed zarazą jest 
desykacja naci. Zabieg ten chroni 
bulwy przed porażeniem zarazą 
i ułatwia zbiór

UWAGA    !!!

Do zabiegów ochrony roślin 
można stosować tylko środki 
dopuszczone do stosowania przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Szczegółowe informacje 
o środkach ochrony roślin dopusz-
czonych do stosowania w Polsce 
są dostępne na stronie interne-
towej Ministra Rolnictwa pod 
adresem:

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

Można stosować wyłącznie 
środki ochrony roślin dopusz-
czone do obrotu oraz zgodnie 
z etykietą-instrukcją stosowa-
nia, dołączoną do opakowania, 
ściśle z podanymi w niej zalece-
niami, oraz w taki sposób, aby nie 
dopuścić do zagrożenia zdrowia 
człowieka, zwierząt lub środowi-
ska [ 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 roś l in  w produkcj i 
rolnej i  leśnictwie mogą być 
wykonywane przez osoby, które 
ukończyły szkolenie w zakresie 
stosowania środków ochrony 
roś l in  i  pos iada ją  aktua lne 
zaświadczenie o ukończeniu 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
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Niedzielnym popołudniem 31 
maja 2009 roku, w sali Mikrokli-
matu, odbył się koncert poświecony 
pamięci ks. Jana Twardowskiego, 
w wykonaniu dziewczęcego zespołu 
wokalno – tanecznego „Ychtis” 
z Katowic. 

Wśród  a ranżac j i  woka lno  - 
muzycznych zespołu „Ycht i s” 
znalazły się między innymi wiersze 
naszej lokalnej poetki Marii Burek, 
dla której  ks.  Twardowski był 
poetycką inspiracją i którego poezję 

wspomina pani Maria 
jako wyjątkową.

Trwający  ponad 
godz inę  spektak l 
muzyczno - taneczny 
zakończył się stepu-
jącym tańcem na bis, 
a owacjom nie było 
końca.

K.K&Ł.M

Późnym wtorkowym popołu-
dniem, w góreckim Mikroklimacie 
odbyły się lekcje pokazowe tańca 
współczesnego pod opieką arty-
styczną tancerki Katarzyny Zielonki.

L icznie zgromadzeni rodzice 
wypełnili po brzegi scenę Mikro-
klimatu i z uśmiechem na twarzy 
podziwiali swe pociechy, które na 
parkiecie radziły sobie doskonale. 

Tego wieczoru zaprezentowały 
się trzy grupy taneczne w podziale 
wiekowym na 0,1,2,3 klasy szkoły 
podstawowej, zasilane przez 5-latki 
z przedszkola. Następną grupę 
tworzyła młodzież z 4,5,6 klas szkoły 
podstawowej oraz grupa najstar-
sza, gimnazjalna. Wszystkie grupy 
przygotowały kilku minutowy układ 

taneczny, który obficie nagradzany 
był oklaskami dumnych rodziców. 
Przyznać trzeba, że grupy do lekcji 
pokazowych przygotowały s ię 
bardzo dobrze, a sama prowadząca 
nie kryła zadowolenia z osiągniętego 
pierwszego sukcesu. Bo przecież naj-
trudniejsze są początki, żeby grupę 
odpowiednio uformować i nauczyć 
obowiązkowości i solidnej pracy na 
zajęciach, które być może w przy-
szłości zaowocują wyjazdami na 
przeglądy taneczne.

Równie profesjonalnie zakończyły 
się warsztaty muzyczne w Brennej.

9  c z e r w c a  b . r  o d b y ł a  s i ę 
p r a w d z i w a  u c z t a  m u z y c z n a 
w wykonaniu dzieci i młodzieży 
z grupy gitarowej pod opieką 

Mariusza Śniegulskiego, 
grupy akordeonu pod 
opieką Krzysztofa Kłacz-
kowsk iego   i  g rupy 
skrzypiec pod opieką Kasi 
Wojtas.

 Te n  b l i s k o  4 0 
minutowy koncert dzieci 
przygotowywały znako-
micie zaś instruktorzy 
nie kryli zadowolenia ze 
swych podopiecznych. 

Warto wspomnieć też o młodych 
plastykach, którzy wraz ze swoją 
opiekunką Joanną Chowaniec- 
Dziadzia przygotowali na koniec 
warsztatów plastycznych sceno-
grafię do przedstawienia „Pchła 
Szachrajka”, które będzie można 
zobaczyć już po wakacjach.

Wszystkim uczestnikom warsz-
tatów prowadzonych przez OPKiS 
Brenna dziękujemy za systematycz-
ność i twórczą pracę na warszta-
tach, życzymy udanych wakacji i do 
zobaczenia już wkrótce.

K.K

Zakończone warsztaty z dziećmi i młodzieżą.!!!

Radosne śpiewy dla ks. Jana Twardowskiego
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Leopold Staff
GNÓJ
 

Czcigodny gnoju, dobroczynne łajno,  

Tchnące, jak znojna najmity pazucha  

I nowa skóra chłopskiego kożucha,  

Ostre j  tężyzny s i łą  życ iodajną !  

 

Żyzności łaskę kryjesz w sobie tajną  

I ciało ziemi łaknie twego ducha.  

W tobie nadzieja pól i wsi otucha,  

Bo czynisz siejbę stokrotnie wydajną.  

 

Z d r o w i e m  z  o b o r y 

k i e d y  b i j e s z  m l e c z n e j ,  

Masz dziką świeżość potęgi odwiecznej,  

Którą się brzydzą  mieszczuchowie słabi.  

 

L e c z  c z a r n y m  b o g o m 

p r a c y ,  g d y  i m  w  l i c a  

D y m i s z  w  ś w i t  c h ł o d n y , 

n i b y  k a d z i e l n i c a :  

Pachniesz jak wszystkie wonności 

Arabii.

(Ścieżki polne, 1914)

O czym pisać wiersze?

Pytanie tytułowe  wzbogaciła-
bym o nazwanie rodzaju wiersza, 
który wprowadza Czytelnika do 
treści artykułu. Mianowicie jest to 
sonet, czyli co zapewne wszyscy ze 
szkoły kojarzą i pamiętają – charak-
terystyczne dwie zwrotki czterower-
sowe plus dwie trójwersowe. Innej 
opcji nie ma – ażeby był sonet musi 
być tak. I jeszcze kilka warunków 
należy spełnić, w tym  np. podzielić 
dzieło na  część opisową i reflek-
syjną. Najlepiej zapewne pozostały 
w naszej pamięci Sonety Krymskie 
Adama Mickiewicza, w tym Stepy 
Akermańsk ie   (Wpłyną łem  na 
suchego przestwór oceanu…). Na 
pewno wiemy jedno – sonety są 
wyższą formą poezji, opiewają 
piękno świata, jego dramatyzm i 
tragizm, są wzniosłe i opisują 
wielkie uczucia.

W tym kontekście sonet  wpro-
wadzający do artykułu i będący 
dlań inspiracją, powala nas  (mnie 
przynajmniej) na kolana. Bo kto 
to widział – wybrać taki temat dla 
wiersza?! Pojęcie gnój kojarzymy 
wszyscy jednoznacznie; co więcej 
jeszcze - nie ma możliwości inter-
pretacji, szukania metafory czy innej 
formy zastępczej. Wspomniane 
przez Leopolda Staffa wszystkie 
wonnośc i   A rab i i ,  ko j a r z ymy 
jako swojską perfumę obecną w 
powietrzu, kiedy się nią nawozi 
pola. Co prawda, nie znam nikogo, 

kogo dramatycznie mogłabym 
porównać do czarnego boga pracy 
opisanego u Staffa, ale to przecież 
wiersz sprzed prawie stu lat. Widać 
wtedy – kiedy wędrował polnymi 
ścieżkami - tak właśnie (sobie) poeta 
widział ludzi pracujących na roli. 
A ponadto miał odwagę użyć tak 
wielkich słów wobec gnoju, który 
go zainspirował. 

Ten wiersz mnie dosyć  cieszy, 
jest pogodny i na pewno wonny – 
najbardziej zaś prowokacyjny. Taka 
prosta sprawa jak gnój, kilka słów 
– i  staroświecki poeta  wymusza na 
nas inny punkt widzenia, poświęca 
tematowi sonet i gra nam na nosie. 
Bawi się  poetycką konwencją 
– wymusza na czytelniku zmianę 
postrzegania rzeczy,  poszerza 
l i terack i  horyzont ,  wzbogaca 
tematykę. I mądry jest, ten Leopold 
Staff , w swojej refleksji nad dobro-
czynnym łajnem.  

 Tuż u progu wakacji życzę odna-
lezienia własnych, szokujących na 
tematów – które pozornie - nie 
mogą być obiektem sztuki i uznania. 
Może się uda obalić jakieś zastane 
prawdy, zmienić to, co  pozornie jest 
nie do zmiany i w ogóle zbuntować 
się przeciw obowiązującej konwencji 
na różnych polach. Dzikiej świeżości 
życzę.

 Aleksandra Kulicka
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SZANSA NA LEPSZE JUTRO – REALI-
ZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO 
„MOŻESZ WIĘCEJ”

Gminny  Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Brennej w roku bieżącym 
po raz kolejny realizuje zadania 
wynikające z projektu systemowego 
pn. „Możesz więcej” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja 
integracji społecznej; Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integra-
cji przez ośrodki pomocy społecznej.

Po przeanalizowaniu ankiet wypeł-
nionych przez mieszkańców gminy 
Brenna stwierdzono, że oczekują oni 
wsparcia w postaci szkoleń z zakresu 
nabycia kwalifikacji do prowadzenia 
samochodów osobowych oraz cię-
żarowych ( prawo jazdy kategorii B 
i C ). Pierwszym, istotnym krokiem 
w kierunku realizacji projektu było 
przeprowadzenie rekrutacji uczest-
ników. Rozpoczęła się ona od akcji 
informacyjno-promocyjnej prowa-
dzonej na terenie gminy Brenna za 
pomocą plakatów, informacji w mie-
sięczniku „Wieści znad Brennicy”, na 
stronie www Urzędu Gminy Brenna 
oraz informacji udzielanych przez 
pracowników socjalnych. Z osobami 
z a i n t e r e s o w a n y m i  w s t ę p n ą 
rozmowę przybliżającą zaplanowane 
formy wsparcia i warunki uczest-
nictwa przeprowadzali pracownicy 
socjalni. Osoby te złożyły wstępną 
deklarację udziału, na podstawie 
której pracownicy socjalni prze-
prowadzili wywiady przygotowane 

na potrzeby projektu. Następnym 
etapem rekrutacji było skierowa-
nie osób chętnych na warsztaty 
grupowe do doradcy zawodowego. 
Na podstawie zebranej dokumenta-
cji kierownik GOPS w Brennej zakwa-
lifikował do udziału w projekcie 25 
osób mających status osoby bezro-
botnej lub nieaktywnej zawodowo, 
korzystającej ze świadczeń pomocy 
społecznej i  zamieszkującej na 
terenie gminy Brenna. Po zakoń-
czeniu rekrutacji zostało zorgani-
zowane spotkanie organizacyjne, 
podczas  którego koordynator 
przybliżył zakres zaplanowanych 
w projekcie  działań. 

Głównym celem projektu jest 
aktywizacja zawodowa, podwyż-
szenie pozycji społecznej i zmniej-
szenie zjawiska wykluczenia spo-
łecznego osób bezrobotnych lub 
nieaktywnych zawodowo. Zapla-
nowane w projekcie działania 
umożliwią beneficjantom ostatecz-
nym nabycie nowych kwalifikacji, 
nabycie umiejętności  poruszania się 
po rynku pracy, umiejętności psy-
cho-społecznych do podjęcia pracy, 
nabycie wiedzy z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy w stanach zagro-
żenia życia.

Zaplanowane w projekcie szkolenia 
z zakresu umiejętności interperso-
nalnych są przeprowadzane przez 
Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości 
Społecznej „Być razem” z Cieszyna. 
Szkolenia te obejmują następujące 
bloki tematyczne :

asertywność na co dzień 
trening negocjacji zawodowych
trening autoprezentacji

poruszanie się po rynku pracy
Zakres zagadnień, które reali-

zować będzie w ramach szkoleń 
miękkich  doradca zawodowy to:

pomoc w zdiagnozowaniu atutów 
i zdolności lepszego zrozumienia 
samego siebie w odniesieniu do 
właściwego dostosowania zawo-
dowego i wyboru preferowanego 
środowiska pracy

opracowanie Indywidualnych 
Planów Działania oraz wskazanie 
możliwych kierunków dalszego 
rozwoju zawodowego

informacje dotyczące rynku pracy 
i zmian jakie na nim zachodzą

metody radzenia sobie ze stresem
Zakład Doskonalenia Zawodowego 

z Ustronia przeprowadzi szczegó-
łowe szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy w stanach zagro-
żenia życia. Ostatni etap projektu to 
szkolenia zawodowe, które realizo-
wać będzie Ośrodek Szkolenia Zawo-
dowego PZM z Cieszyna. Szkolenie 
zawodowe umożliwi nabycie umie-
jętności w zakresie bezpiecznego 
zachowania się za kierownicą, pozy-
skania wiedzy o przepisach ruchu 
drogowego, zasadach funkcjono-
wania samochodu oraz zasadach 
bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat 
realizacji projektu systemowego pn. 
„Możesz więcej” można uzyskać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Brennej ul. Wyzwolenia 
77, pod nr telefonu 033-5836459.

Koordynator projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

SZANSA NA LEPSZE JUTRO – REALIZACJA PROJEKTU 
SYSTEMOWEGO „MOŻESZ WIĘCEJ”

GOPS / ProfilaktykaGOPS / Profilaktyka
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Samo powiadomienie pol ic j i 
o przemocy ( zakłóceniu porządku, 
awanturze domowej ) niczego nie 
załatwia, ale to właśnie policja ma 
obowiązek ochrony życia, zdrowia 
i  mien ia  przed  bezprawnymi 
zamachami naruszającymi te dobra. 
Policja, również powinna inicjować 
i organizować działania mające na 
celu zapobiegania popełnianiu prze-
stępstw i ściganie sprawców. 

Mówi o tym ustawa o policji z dnia 
6 kwietnia 1990 r. ( jednolity tekst  
Dz. U. z 2007 r. nr 43 poz. 277 ze 
zm. ).

Policjant jest zazwyczaj pierwszym 
przedstawicielem prawa wzywanym            
w sytuacji przemocy w rodzinie. 
Doświadczenia wielu kobiet – ofiar 
przemocy z interwencji policji, są 
niezadowalające. Tym bardziej warto 
poznać obowiązki interweniują-
cych policjantów oraz prawa i moż-
liwości zwracających się do nich  
o pomoc osób.

Każda osoba wzywająca policję 
ma prawo do:

1.Uzyskania od interweniujących 
policjantów zapewnienia doraźnego 
bezpieczeństwa. Należy zatem żądać 
odizolowania sprawcy przemocy 
przez przewiezienie do Izby Wytrzeź-
wień ( jeśli jest pijany ), także wtedy, 
kiedy w momencie przyjazdu policji 
„znakomicie udaje” osobę trzeźwą.

2.Pamiętajmy o tym, że przestęp-
stwem nie jest w tym wypadku 
nietrzeźwość, ale towarzyszące jej 
zachowanie, które zakłóca spokój 
i zagraża bezpieczeństwu domow-
ników. Gdy sprawca jest trzeźwy 
wezwani policjanci, także mają 
obowiązek odizolowania go od 
pokrzywdzonych np. zatrzymując 
go w areszcie policyjnym. 

3.Informacji kto przyjechał. Można 
i należy zapytać o numer identyfika-
cyjny policjantów, a także o nazwę 
i siedzibę jednostki, która podjęła 
interwencję.

4.Wykorzystania dokumentacji 
interwencji policyjnej ( notatek służ-

bowych ) jako dowodów w sprawie 
karnej przeciwko sprawcy przemocy.

5.Zgłoszenia interweniujących 
policjantów na świadków w sprawie 
sądowej. Założenia NIEBIESKIEJ 
KARTY.

6.Złożenia skargi na funkcjonariu-
szy policji, którzy odmówili pomocy 
lub zbagatelizowali zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzkiego.

Pamiętaj!!! 
Art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

06 kwietnia 1990 r. o policji ( 
jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 43 
poz. 277 ze zm. ) stanowi:

„Policja ma prawo zatrzymać 
osoby  s twarza jące  w sposób 
oczywisty bezpośrednie zagroże-
nie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
a także mienia.”                                                                                                        

 
Skargę składa się:
do Komendanta Komisariatu 

Policji,
do Komendanta Powiatowego 

Policji,
do Komendanta Wojewódzkiego 

Policji,

Obowiązkiem poli-
cjantów  interweniują-
cych jest:

1.Zapewnienie bez-
pieczeństwa pokrzyw-
dzonym.

2.Dokonanie zapisu 
zdarzenia w notatniku 
służbowym. Te notatki 
mogą być potrzebne 
jeśli przeciw sprawcy 
zostan ie  wszczęte 
postępowanie karne.

3.Założenie i pro-
wadzenie NIEBIESKIEJ 
KARTY – dz ia łania 
prewencyjne. Zain-
t e r e s o w a n i e  s i ę 
sprawcą przemocy 
przez dzielnicowego 
może powstrzymać 
jego agresję i bardzo 
p o m ó c  o f i a r o m . 

NIEBIESKA KARTA stanowi również 
materiał dowodowy jeśli przeciw 
sprawcy zostanie wszczęte postępo-
wanie karne.

4.Ofiara ma prawo do bezpieczeń-
stwa i ochrony oraz poszanowa-
nia jej życia rodzinnego i prywat-
nego. Ma prawo do traktowania jej 
z godnością, szacunkiem i współ-
czuciem.

Nie można przerzucać odpo-
wiedzialności za przestępstwo ze 
sprawcy na ofiarę.    Nie można 
usprawied l iw iać  przes tęps tw 
tradycją, kulturą, stereotypami mini-
malizującymi winę sprawcy. 

/ m a t e r i a ł  o p r a c o w a n o  n a 
podstawie „Korzystaj z prawa” 
Katarzyna Kądziela PARPA Warszawa 
1996 r., „Polska Karta Praw Ofiary” 
Ministerstwo Sprawiedl iwości 
Warszawa 1999 r../

INTERWENCJA  POLICJI 
sprawie przemocy w rodzinie

GOPS / Profilaktyka GOPS / ProfilaktykaGOPS / Profilaktyka
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GOPS / ProfilaktykaGOPS / Profilaktyka

W dniu 10.06.2009 r. zapro-
szono młodzież z szkół Powiatu 
Cieszyńskiego, w tym młodzież 
z Gimnazjum im. Jana III Sobie-
skiego w Brennej do uczestnic-
twa w profilaktycznym programie  
słowno - muzycznym Piotra Nagiela  
„DOPÓKI MASZ WYBÓR”, którego 
realizacja odbyła się w Teatrze im. 
Adama Mickiewicza, w Cieszynie. 
Przesłaniem tego programu było 
ostrzeżenie  młodzieży przed nie-
przemyślanym wyborem i podjętą 
pochopnie decyzją  zażywania 
środków psychoaktywnych, a także 
czyhającymi niebezpieczeństwami, 
konsekwencjami oraz dramatami 
życiowymi powstającymi w wyniku 
uzależnienia od tych substan-
cji. Organizatorem realizacji tego 
programu był Wydział Profilaktyki  
i Promocji Zdrowia Starostwa Powia-
towego  w Cieszynie przy współ-
pracy z Urzędem Gminy Brenna.     

DOPÓKI MASZ 
WYBÓR

Zatrudnimy sprzedawców w nowo-powstałym pawilonie 
handlowym w Brennej przy ul.Wyzwolenia.

Mile widziane wykształcenie w zawodzie sprzedawca oraz 
praktyka.

CV i list motywacyjny prosimy kierować na 
adres:Supermarket „Wiarus”Jaworze Dolne ul.Bielska 576

/ w dokum.prosimy o zamieszczenie nr.telefonu/.

Nasz kontakt tel.660360082.

REKLAMA
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GOPS / Profilaktyka Ze świataZe świata
Operacja TEMUR

U z b e k i s t a n ,  Ta d ż y k i s t a n , 
Kirgistan 2008

Jeśl i  komuś Operacja TEMUR 
kojarzy s ię z „Timurem i jego 
drużyną”, to tym razem kojarzy mu 
się źle. Ale nie szkodzi. O Amirze 
Temurze nie słyszało w końcu aż tak 
dużo ludzi. Przynajmniej w Polsce. 

Czas zacząć właściwą wyprawę. 
Spotkanie na dworcu w Kato-
wicach. Autobus w Przemyślu do 
przejścia w Medyce. Godzinne ocze-
kiwanie na transport do Lwowa, 
kupno skromnych zapasów ciekłych 
środków dezynfekujących, dla niepo-
znaki nazywanych przez Ukraińców 
– nie wiedzieć czemu - wódką. 

Khiva ma nad pozostałymi wartymi 
zobaczenia historycznymi miastami 
Uzbekistanu ważną przewagę. Leżąc 
trochę na uboczu, pozbawiona jest 
w zasadzie ruchu turystycznego. 
Praktycznie stare miasto ma się tylko 
dla siebie. Można przy tym wspiąć 
się na mury i obejść miasto prawie 
w całości. Także nocą. Oglądane 
z góry wygląda jeszcze ciekawiej. 
Najniezwyklejszym zabytkiem jest 
olbrzymi beczkowaty minaret, inny 
niż wszystkie widziane dotychczas 
i potem. Ciekawostką natomiast jest 
górujący nad starówką (możliwe 
że  najwyższy w mieście),  ki l-
kudzies ięciometrowy minaret, 
będący jednocześnie miejscem 
spotkań miejscowej młodzieży. Na 
drewnianych schodach wąskiego 
korytarza wijącego się do góry, za 
każdym zakrętem trafić można na 
pary splecione w uściskach. Jako 
że wewnątrz minaretu jest bardzo 
ciemno, wchodzi im się (schodząc) 

praktycznie na głowę. Jako że to 
jednak kraj islamski, gdzie koedu-
kacyjność nie wchodzi raczej w grę 
i gdzie młodzież na ulicach porusza 
się tylko w grupach w obrębie 
własnej  płci, ten minaret jest praw-
dopodobnie jedynym miejscem, 
gdzie poza wzrokiem dorosłych 
mogą trochę „poszaleć” i poznać się 
„bliżej”, co też z entuzjazmem i nie 
bacząc na turystów – czynią. 

Khiva jest piękna, ale dość mała. 
Czas się pożegnać. Czas na Bukharę. 
Obi szczególnie ostrzy sobie na nią 
zęby – w końcu Kapuściński pisał 
o Bukharze jako „brzuchu Azji”. 
Tym razem nie ma mowy o żadnej 
taksówce. Na dworzec autobusowy, 
odległy o dwadzieścia parę kilome-
trów, Ptaszysko z ferajna zabiera 
się trolejbusem. Podróż jest może 
i dłuższa, ale ciekawsza. Do Bukhary 
docierają w środku nocy. Noc 
azjatycka to zjawisko samo w sobie. 
Na niebie droga mleczna wygląda 
faktycznie jak struga wylanego 
mleka. A widocznych gwiazd jest 
kilka razy więcej  niż na niebie 
w Polsce. Z dworca autobusowego 
w Bukharze do centrum miasta jest 
parę ładnych kilometrów. Taksówka-
rzom ekipa mówi zdecy-
dowane nie i podejmuje 
długą nocną podróż 
w krajobrazie miejskim 
z plecakami na garbach. 
Na kolejnym przystanku 
zapada decyzja, aby 
przespać się do rana. 
To, ze jest to właściwie 
o l b r z y m i e  r o n d o 
w centrum miasta nie 
s t a n o w i  p r o b l e m u . 
Rano po chwili marszu  

trafiają na mury Ark’u – olbrzymiej 
historycznej twierdzy, zburzonej 
przez bolszewików w czasie walk po 
wielkiej rewolucji październikowej. 
Robi kolosalne wrażenie, oczywiście 
największe na Obim, który szczerze 
żałuje że nie spali pod murami 
Ark’u, tylko na jakimś rondzie. Oczy-
wiście – czeka ich później wizyta na 
Ark’u. Składa się on jednak z monu-
mentalnych murów zewnętrznych 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego
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Ze świataZe świata

oraz olbrzymiej kupy ziemi pomie-
szanej z kamieniem wewnątrz  tych 
murów. Trzy na krzyż budynki, które 
przetrwały bolszewickie bombar-
dowanie, nie są warte zwiedzania. 
Bukhara oferuje znacznie więcej 
c iekawych budowli .  Po chwil i 
k luczenia wśród przepięknych 
zabytków zagłębiają w wąskie uliczki 
i trafiają na hotelik dokładnie w tej 
samej chwili, w której wraca do 
niego właściciel. Szczęście sprzyja. 
Hotel to właściwie dom rodzinny, 
zamieszkany przez ta samą familie 
od 270 lat. A właściciel to były trener 
reprezentacji radzieckich sprinte-
rów na Olimpiadę letnią w Moskwie 
w 1980. Warunki dość spartańskie. 
Śpi się na podłodze, prądu zasadni-
czo nie ma. Jest za to ciepła woda, 
można się wykąpać. Właściciel 
jest bardzo rozmowny, opowiada 
sporo o sobie oraz o tym co warto 
zobaczyć w mieście. Takie chwile 
w podróży są najprzyjemniejsze. Bo 
przecież podróż to przede wszystkim 
ludzie, których w jej trakcie się 
spotyka. Takich spotkań w Bukharze 
jest więcej. Właściciel restauracyjki, 
który  opowiada dlaczego Uzbecy 
tęsknią za Związkiem Radzieckim 
oraz prowadzi ekipę na wielkie 
gotowanie przedramadanowe, 
które przypadkiem odbywa się 
na świeżym powietrzu niedaleko 

jego lokalu. W wielkim 
żeliwnym kotle (chyba 
200 litrowym) zakopanym 
w z iemi  i  o toczonym 
ż a r e m ,  g o t u j e  s i ę 
brejowata potrawa (której 
głównym składnikiem jest 
prawdopodobnie kasza), 
a wokoło w kręgu stoi 
biedota miejska z miskami, 
garnkami i nawet wiader-
kami w dłoniach, cierpli-
wie i w spokoju czekając 

na otrzymanie porcji dla siebie. Było 
to podobno związane też w jakiś 
sposób z weselem odbywającym 
się przy tej ulicy – rodzina panny 
młodej prawdopodobnie sponso-
rowała ten posiłek. Swoją porcję 
jadła dostali i uczestnicy eskapady. 
Wizyta nocą w meczecie to przypad-
kowe spotkanie z uczniami pobli-
skiej medresy, którzy na olbrzymim 
dziedzińcu ćwiczą wyśpiewywanie 
sur z Koranu. Melodyjny i mocny 
głos niosący się (i wypełniający go) 
po zamkniętym i pustym placu, na 
którym może się modlić nawet 10 
tys. wiernych. Magiczna chwila. 

C z a s  j e d n a k  p o ż e g n a ć  s i ę 
z Bukharą i ruszyć w stronę Samar-
kandy. Po drodze zaspokojone 
zostaje jedno z wyprawowych 
marzeń jednego z członków ekipy, 
który zobaczyć na własne oczy 
chciał jeden z  olbrzymich bazarów  
opisywanych przez Kapuścińskiego. 
Gijduvan - bo tak nazywa się bazar 
przy drodze z Bukhary do Samar-
kandy. Setki stanowisk, tysiące ludzi, 
sprzedaż absolutnie wszystkiego. 
To było prawdopodobnie jedyne 
miejsce w Uzbekistanie, gdzie 
mogło się wydawać, iż miejscowi 
nigdy nie widzieli „turysty”. Jako że 
maszerowali przez olbrzymie połacie 
bazaru z plecakami, poprzedzał 
ich szmer, rozchodzący się niczym 

kręgi na wodzie „turisty, turisty, 
turisty…”. Było to bardzo życzliwe 
zainteresowanie, bez tej nachalno-
ści w próbach sprzedania czego-
kolwiek z jaką ma się do czynienia  
na bazarach  w krajach arabskich. 
Gijduvan to bazar znany w całym 
Uzbekistanu, przyjeżdżają na niego 
ludzie z miejscowości oddalonych 
o setki kilometrów. Późnym popołu-
dniem docierają do Samarkandy. 

Pierwszy rzut oka na Registan 
– prawdopodobnie najsłynniej-
szy zabytek Samarkandy. Udaje 
się na szczęście znaleźć hotel 
niedaleko Registanu, prowadzony 
przez uzbeckich Żydów. Część 
w której  śpią to, niejako tańsza 
filia głównego obiektu. Malutki 
dziedziniec za metalowa bramą, 
cały skryty w cieniu  splątanej 
winorośli. Registan zostaje ogląd-
nięty kilkukrotnie. Za tradycyjny już 
bakszysz – nocą zostają wprowa-
dzeni przez registańskich strażni-
ków na szczyt wysokiego minaretu, 
co pozwala zobaczyć Samarkandę 
„z lotu ptaka”. Innej nocy przypad-
kowo trafiają na spektakl „światło 
i dźwięk”, zorganizowany dla grupy 
japońskich turystów. Dziennych 
odwiedzin nie ma co liczyć. 

Wycieczka do Shakhrisabz jest 
bardziej pamiętana z powodu drogi, 
niż samej wizycie w miasteczku. 
Droga do wiedzie obrzeżem pustyni 
i czuć uderzające gorąco, docho-
dzące do 50 stopni. Powrót jest 
droga krótszą, alternatywna, jednak 
całkowicie zabójcza dla wysłużo-
nej „Łady” którą się poruszają. 
To droga przez góry, wspinająca 
się na wysokość 2 tys. m npm. 
Zatrzymują się co 300m by dolać 
zimnej wody do (prawdopodob-
nie dziurawej) chłodnicy i dać 
„odsapnąć silnikowi”. Na szczęście 
góry obfitują w wodę, której zostaje 

zużytej  w sumie kilkadziesiąt 
litrów. Wracają więc szczę-
śliwie.  Jeszcze tylko odwie-
dziny mauzoleum Amira, 
mauzoleum jego chińskiej 
żony, odwiedziny małego 
miejskiego bazaru i żegnają 
się z Samarkandą. 

CDN.
Iwona Bocian
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Babka z rabarbarem

1 margarynę utrzeć z 1 szklanką 
cukru, potem dodawać po 1 jajku ( 
w sumie 4) i dalej nacierać, dodać 
20 dkg mąki z 1 łyżeczką proszku 
do pieczenia i dobrze wymieszać, 
do tego c iasta dodać 80 dkg 
rabarbaru pokrojonego w kostkę, 
upiec w babowniku prostokątnym 
i posypać cukrem pudrem.

Koło Gospodyń Wiejskich życzy 
smacznego

Zarobić ciasto drożdżowe dodając 
1 łyżkę kwaśnej śmietany zostawić 
do wyrośnięcia. Kapustę oczyścić, 
poszatkować, ugotować na pół 
miękko, potem pokroić cebulę 
w kostkę, podsmażyć na tłuszczu, 
dodać odcedzoną kapustę, jajka 
przyprawy i tłuszcz wymieszać. Na 
wysmarowaną blachę nałożyć ciasto 
+ nadzienie i przykryć ciastem, piec 
ok. 1 godz.

Zawijaniec drożdżowy 
z kapustą

Ciasto:
0.40 kg mąki
łyżka cukru
trochę soli
0.15 kg margaryny
0,04 drożdży
¾ l. Mleka
1 jajko
1 łyżka kwaśnej śmietany

nadzienie:

0.75 kg kapusty białej
0.04 kg tłuszczu
2 jajka
sól, pieprz
½ łyżeczki kminku mielonego
1 cebula

Zielono mi / Od kuchniZielono mi / Od kuchni

zarówno wewnątrz organizmu 
jak  i  poza n im,  zewnętrznie . 
Inne zastosowania - Ropień, Rak 
piersi, Depresja maniakalna. 

Dziurawiec najczęście j  śc ina 
się i suszy, by następnie pociąć, 
skupiając się na żółtych kwia-
tostanach. Wszystkim polecam 
to remedium na wiele schorzeń 
i zapraszam na nasze grapy.

Szczepan Spis

na niepokój, napięcia nerwowe, 
bezsenność, depresję – szczegól-
nie tę, związaną z menopauzą. 
Menopauza - Zioło to jest szcze-
gólnie  pomocne przy proble -
mach z  menopauzą,  przynos i 
ulgę w zmianch hormonalnych 
oraz leczy obniżoną witalność. 
Właściwości wzmacniające - Dziu-
rawiec zwyczajny jest wartościo-
wym środkiem wzmacniającym 
wątrobę oraz pęcherzyk żółciowy. 
Z a p a r z o n y  o l e j  - 
Czerwony olej jest 
wspaniałym antysep-
tykiem. Zewnętrznie, 
jest używany na rany 
i oparzenia, łagodzi 
skurcze i nerwobóle. 
W e w n ę t r z n i e , 
o l e j  m o ż e  b y ć 
stosowany na wrzody 
trawienne i zapalenia 
ż o ł ą d k o w e .  J e g o 
przec iwwi rusowe, 
przeciwzapalne oraz 
gojące siły działają 

Coraz częściej wracamy do zba-
wiennego działania ziół, które 
chociaż ciągle wykorzystywane 
w preparatach leczniczych, nie są 
już tak widoczne w naszych domach 
w swojej prawdziwej formie. Zbliża 
się noc świętojańska, czyli tzw. noc 
Kupały - w tym czasie dojrzewa 
do zbioru dziurawiec, którego nie 
brakuje na polanach naszych gór. 
Dziurawiec zwyczajny jest wielo-
letnim, aromatycznym ziołem 
o żółto-złotych kwiatach.  Był 
znany i wykorzystywany już w śre-
dniowieczu w leczeniu nerwowo-
ści, depresji, a także przemęcze-
nia. Można używać go na co dzień, 
działa moczopędnie, leczy bezsen-
ność, nieżyt żołądka i wiele innych 
dolegliwości. Medycyna dokładnie 
podaje następujące zastosowanie 
dziurawca:

Dolegliwości nerwowe - Dziura-
wiec zwyczajny jest jednym z naj-
bardziej wartościowych ziół stoso-
wanych na problemy z nerwami. 
Zielarze używali go długo jako tonik 

Nasz zielnik - dziurawiec
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PsychowieściPsychowieści

mózgi ewoluowały właśnie w tym 
kierunku. Mężczyźni natomiast to 
przede wszystkim myśliwi, dlatego 
też orientacja w terenie i tężyzna 
fizyczna były im bardziej potrzebne 
niż umiejętności językowe. Chociaż 
paradoksalnie odporność na ból jest 
większa u kobiet, może w wyniku 
cyklicznych dolegliwości miesiącz-
kowych i porodów. Idąc dalej warto 
przyjrzeć się gospodarce hormo-
nalnej, która również ze względu 
na zasadnicze różnice, wpływa na 
zachowanie zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn. Testosteron to hormon 
odgrywający  zasadn iczą  ro lę 

w funkcjonowaniu każdego 
mężczyzny – dodaje mu 
energii, zwany jest również 
hormonem walki ,  gdyż 
może wywoływać zacho-
wania agresywne, niebez-
pieczne. U kobiet estrogen, 
p roges te ron  i  oksy ty -
cyna kontrolują cykl mie-
siączkowy, rozwój cech 
żeńskich oraz wyzwalają 
m.in. instynkt macierzyń-
ski, zachowania ugodowe 
oraz  łagodne nastawie-
nie do innych. Działania 
tych hormonów przekła-
dają się na zachowania 

codzienne. Mówi się, że kobiety to 
słabi kierowcy, ale powodują zde-
cydowanie mniej wypadków, a to 
dlatego że to mężczyźni potrzebują 
dreszczyku emocji, często ścigają 
się, żeby być pierwszym, do czego 
przyczynia się właśnie testosteron.

Długo można by było wymieniać 
dalej i chociaż tyle nas różni nie 
możemy żyć bez siebie. Przycią-
gamy się, ranimy, schodzimy, znowu 
tworzymy związki, rodziny i zalud-
niamy świat. 

Szczepan Spis

pewnie coś się stało, może się 
źle czujesz?”. Tak samo odpowie-
dzi na to pytanie będą się różniły, 
gdyż jedna strona powie że boli 
ją głowa, druga natomiast zacznie 
opowiadać historię z całego dnia, 
ale samej istoty rzeczy mężczyzna 
i tak będzie się musiał domyśleć – 
i tu znów może sobie nie poradzić. 
Kobiety lepiej przez to radzą sobie 
w wyrażaniu swoich emocji, co 
z kolei nie rzadko wywołuje fru-
strację i często wybuchy agresji 
u mężczyzn, zamiast dania upustu 
swym emocjom przez słowa. Nie 
można zapominać że każdego 

osobnika męskiego od maleńko-
ści uczy się nie wyrażać emocji, 
głównie smutku, strachu, lęku, 
a łzy są już zupełnie zabronione. 
Co przez taką specjalizację półkul 
mózgowych zyskuje płeć brzydka... 
otóż lepiej radzi sobie z rozwią-
zywaniem abstrakcyjnych zadań 
matematycznych. Tych różnic jest 
naprawdę dużo, a są spowodowane 
długotrwałym cyklem ewolucyj-
nym. Kiedyś kobiety zajmowały się 
głównie domostwem i opieką nad 
potomstwem, ewentualnie zbie-
ractwem, więc w wyniku wykony-
wania tych samych czynności ich 

Często mówimy, że mężczyźni są 
z Marsa, a kobiet z Wenus, czyli 
sugerujmy że różnimy się diame-
tralnie między sobą i nie oszukujmy 
się, ale coś w tym jest. Już na 
poziomie budowy naszych mózgów 
widoczne są pewne różnice. Kobiety 
mają więcej połączeń nerwowych 
pomiędzy jedną i drugą półkulą 
mózgową i wykorzystują je w trochę 
inny sposób. Powszechnie wiadomo, 
że mężczyźni lepiej radzą sobie 
w terenie, rozpoznawaniu trasy, 
a jest to spowodowane faktem, że 
kierują się znakami i odległościami, 
kobiety natomiast wykorzystują cha-
rakterystyczne miejsca, 
jak np. pomnik, dom 
z czerwonym dachem 
itp. Dlatego mężczyźni 
są lepszymi przewod-
nikami, szybciej trafią 
w wyznaczone miejsce, 
często denerwując się, 
że kobiety miewają 
z tym problem. Co 
jednak daje kobietom 
przewagę nad męż-
czyznami, to właśnie 
sp rawne  wykorzy -
stywanie obu półkul 
mózgowych przeja-
wiające się w lepszym 
radzeniu sobie ze słownictwem, 
gramatyką, ortografią i całą tą 
językową otoczką. Dlatego zapewne 
w ciągu dnia wykorzystują o blisko 
1000 słów dziennie więcej niż 
mężczyźni. To z kolei, przeszka-
dza mężczyznom, którzy myślą że 
kobiety za dużo mówią i niepotrzeb-
nie dzielą się swoimi problemami 
z innymi, ba dodatkowo skupiają 
s ię  też na problemach swych 
koleżanek. Te różnice przejawiają się 
nawet w codziennych rozmowach, 
bo mężczyzna zapyta:  „co c i 
jest”, albo „co się z tobą dzieje”, 
natomiast kobieta: ”źle wyglądasz, 

Walka płci
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Psychowieści
i tatarskimi na Dzikich Polach, co 
bardzo ładnie, może nawet trochę 
za bardzo ładnie, opisał pan Sien-
kiewicz. A także większe spotkanie 
odbyło się pod Wiedniem. Polska 
husaria miała wtedy swój wielki 
dzień, a niejaki Kara Mustafa, 
oberkomendant tureckich wojsk, 
niestety, raczej nie. Otrzymał potem 
w prezencie od swoje szefa sznurek 
jedwabny, cienki a mocny, i zrobił 
z niego użytek, bo człowiek był 
jednak honorowy, choć poganin. 
Ale to temat zbyt smutny. Równie 
smutne było to, że choć pokazaliśmy 
Austriakom, że kochamy Wiedeń tak 
samo jak oni, choć na Najjaśniej-
szego Pana trzeba było poczekać 
jeszcze niemal dwieście lat, to 
Austriacy pokazali nam pewną część 
ciała. Nie, nie proszę się nie gorszyć. 
Mam na myśli Marię Teresę, która 
ponoć płakała podpisując traktat 
rozbiorowy, co mogło oznaczać, iż 
nadzorowała CK kucharki krojące 
akurat cebulę, lub fakt, iż posiadała 
serce. Tylko to miałem na myśli.

Patrzcie Państwo, jak to w tej 
naszej Europie wszystko się ze 
wszystkim łączy. Muzułmanie, 
Austriacy, Morze nasze, Polska 
jako przedmurze chrześcijaństwa, 
odkrycia geograficzne w Peru….
Chociaż nie. Może Peru to oddzielna 
sprawa, podobnie jak dorożki 
w Kongo podczas deszczu. Ale tam 
wciąż opada. Podobnie jak u nas. 
A więc jednak….Czułem, że z tym 
Kongiem mamy jednak jak ieś 
związki.

Wracając jednak do lektury, to 
książka nosi tytuł „Morze wiary”, jej 
autorem jest pan profesor Stephen 
O’Shea,  Kanady jczyk  i r landz -
kiego pochodzenia, i polecam tę 
książkę każdemu, kogo interesuje 
odpowiedź na zasadnicze pytanie 
– dlaczego jest tak, jak jest? Czy 
znajdzie ją w książce? Niekoniecz-
nie, ale przeczytać trzeba, bo 
ciekawa. A poza tym i tak , poza 
imprezami „Artystycznego Lasta 
u Kossaków” Kossaków i organi-
zowanych OPKIS-u nie będzie tego 
lata nic lepszego do roboty.

Bo przecież nie samą al.-gebrą żyje 
człowiek. Pewnie, że nie. Dziś żyje 
także chemią (konserwanty i dodatki 
smakowe) ,  k tóra  w dawnych 
dobrych czasach nazywała się 
al-chemią i pozwalała uzyskiwać 
z ołowiu złoto. Czy aby na pewno? 
Może jedynie w baśniach „Z 1000 
i jednej nocy”.  Niektórzy ubierają 
się w rzeczy z bawełny, zwanej po 
arabsku al.-godon. Na a wszystkie 
marynarki wojenne świata mają 
admirałów, którzy także wywodzą 
się Arabii, przynajmniej w sferze 
językowej.

A kiedy było najgoręcej? Podczas 
najazdu Maurów na Półwysep 
Iberyjski, co ukrócił najpierw król 
Franków Karol Młot ( nie jest to 
żadna aluzja do inteligencji tego 
władcy) a potem jego wnuk, już 
randze cesarza, także Karol, tyle że 
niemały, a nawet całkiem Wielki. 
Była też , jak to się mówi, ostra 
jazda w czasach wypraw krzyżo-
wych, spośród których, a było ich 
coś z osiem, nie do wszystkich 
chcemy się dziś do też przyznawać. 
Ogólnie po okresie początkowych 
sukcesów (zdobyto nawet Jerozo-
limę) dostaliśmy baty, które mówiąc 
uczciwie, raczej nam się należały. 
Ale też zyskaliśmy trochę wiedzy 
– teoretycznej (filozofia, historia, 
geografia, matematyka, astronomia) 
i praktycznej (medycyna, produkcja 
szkła, budownictwo, metalurgia, 
wojskowość, materiałoznawstwo). 
Per saldo – mogło być gorzej. Choć 
nie da się ukryć, że jakoś nas od 
tamtej pory nie bardzo tam lubią. To 
znaczy jako całość, czyli tzw. cywili-
zację Zachodu.

A Morze? I my i oni nazwaliśmy  je 
”naszym morzem” – mare nostrum – 
po łacinie, jeśli ktoś kuma. Ostatnim 
nadmorskim (śródziemnomorskim 
) łomotem było zdobycie przez 
muzułmanów Konstantynopola, 
który jako Stambuł jest perłą świata 
muzułmańskiego świata do dziś, ze 
wspaniałym meczetem Haghia Sofia, 
który kiedyś był  kościołem św. Zofii. 
Zofia znaczy w co najmniej kilku 
językach mądrość, więc zmieniono 
tylko nieco wystrój wnętrz i gotowe.  

My spotykaliśmy się z muzułma-
nami nie arabskimi, a tureckimi 

Lato nie zapowiada się w tym roku 
nadzwyczajnie, z wyjątkiem „Lata 
artystycznego”, które wzbogaciło 
się w nowe imprezy i wydarzenia, 
tak, że teraz patronować mu muszą 
dodatkowe muzy – tańca i literatury. 
Ale może ten bogaty i wyrafino-
wany program sprawi, iż pomimo 
pogody jakoś to będzie. Ostatecznie 
okrzyk ten towarzyszy nam od kilku 
setek lat. Nawet Mickiewicz w „Panu 
Tadeuszu” uznał go za godny epopei 
narodowej. Pamiętacie Państwo? 

„ Szabel nam nie zabraknie, 
szlachta na koń wsiędzie,

Ja z synowcem na czele i - jakoś to 
będzie!”

Najważniejsze, że z synowcem – 
o rodzinę trzeba dbać. Nepotyzm 
ma w Polsce głębokie korzenie. 
Wieszcz Adam wiedział, co wieszczy.

Ale żarty na bok. Trzeba gdzieś 
jechać na wakacje. Dla tych, którzy 
wybierają się nad Morze Śródziemne  
mam wspaniała lekturę na włoską, 
hiszpańską czy francuską plażę. Na 
chorwacką czy portugalską także się 
nadaje. Powiem więcej – można ją 
czytać nawet w deszczowe dni nad 
polskim morzem. Albo w górach. 
Opowiada o wpływach chrześcijań-
skich i muzułmańskich na kulturę 
basenu Morza Śródziemnego. 
O tym jak się ścierały – tzn. o tym, 
co się działo w czasach konflik-
tów i jak społeczności współżyły ze 
sobą czasach pokoju, co zdarzało 
się znacznie, znacznie rzadziej. Ale 
się jednak zdarzało. No i skutek 
jest taki, że musimy się dziś uczyć 
al.-gebry, w której jak wiadomo 
występują al-gorytmy. I co jeszcze? 

Witold Turant

FelietonFelieton
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SportSport

Trzy drużyny szkół podstawowych 
oraz dwie gimnazjalne wzięły udział 
w  szkolnych rozgrywkach w piłce 
nożnej . Zawody odbyły się 8 maja 
2009 na boisku w Brennej Centrum. 
Wyniki zawodów :

Szkoły podstawowe :
1.Zespół Szkół w Górkach Wielkich
2 .Szko ła  Pods tawowa n r  2 

w Brennej Bukowej
3 .Szko ła  Pods tawowa n r  1 

w Brennej Leśnicy

Szkoły gimnazjalne:
1.Zespół Szkól w Górkach Wielkich
2.Gimnazjum w Brennej

Uczniowie z Brennej zajęli w grupie 
III miejsce przegrywając z SP Zabrze 
i Pasjonatem Dankowice a wygry-
wając z Gamowem i Sosnowcem. 
Myślę,  że trzecie miejsce jest 
ogromnym sukcesem młodych 
piłkarzy z Brennej.

Tomasz Jaworski

wała się następująco:

Pogwizdów – SP-2 Brenna 0:6
Chybie- SP-2 Brenna 2:4
Finał Cieszyn- SP-2 Brenna 7:0

Poniedziałek 8 czerwca był wypeł-
niony  sportowymi  emoc jami . 
W Czańcu zmierzyło się ze sobą 250 
dzieci, reprezentujących 
20 drużyn z całego woje-
wództwa śląskiego. Zespoły 
biorące udział  w f inale 
w o j e w ó d z k i m  z o s t a ł y 
wyłonione w eliminacjach 
gminnych i powiatowych. 
W województwie śląskim do 
Turnieju zgłosiło się prawie 
2 tys. dzieci, a w całym kraju 
było ich ponad 26 tysięcy, 
wyłonienie  na j lepszych 
drużyn było więc trudne. 

Młodzi Piłkarze ze szkoły pod-
stawowej nr 2 awansowali do 
rozgrywek wojewódzkich Turnieju 
Piłki Nożnej „TYMBARK CUP”, który 
odbył się 08.06.2009 w Czańcu. 
Chłopcy z rocznika 1999 i młodsi 
po wcześniejszym wyeliminowa-
niu drużyny z Leśnicy wygrali na 
szczeblu powiatowym w Chybiu. 
M ł o d z i  z a w o d n i c y  t r e n u j ą 
z Tomaszem Jaworskim, nauczy-
cielem W-F i trenerem Wieczor-
kiem w klubie LKS Beskid Brenna. 
W składzie: Mateusz Matuszek, 
Marek Heller, Robert Kubok, Dawid 
Bystroń, Antoni Gawlas, Piziurny 
Jan, Ferfecki Gracjan, Greń Michał, 
Chołomek Szymon, Kujda Seweryn, 
Cieślar Andrzej, Frączek Łukasz. 
Najlepszym strzelcem turnieju był 
Mateusz Wieczorek strzelając 7 
bramek. Tabela wyników prezento-

Puchar Wójta w piłce nożnej szkół gminnych

MŁODZI PIŁKARZE Z BRENNEJ NAJLEPSI!!!
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REKLAMA
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

Sport
23.05.2009 w Gimnazjum Publicz-

nym nr1 w Czechowicach-Dzie-
dzicach odbyła się ostatnia runda 
tegorocznej edycji Szachowej Ligi 
Szkolnej Podbeskidzia. Zawody roz-
grywano od października do maja 
w szkołach w: Czechowicach-Dzie-
dzicach, Zabrzegu, Strumieniu, 
Skoczowie oraz w Zespole Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich 
o  c z y m  i n f o r m o w a l i ś m y  j u ż 
w jednym z poprzednich numerów 
„Wieści ...”

Po rozegraniu wszystkich sześciu 
rund Szkoła Podstawowa w Górkach 
Wielkich w składzie: Patryk Marek, 
Łukasz Janasik, Agnieszka Owczarzy 
oraz Katarzyna Waliczek uplaso-
wała się na trzecim miejscu. Indy-
widualnie najlepszy wynik osiągnęła 
Agnieszka Owczarzy plasując się na 
drugim miejscu wśród dziewczyn 
z klas IV-VI.

R e p r e z e n t a c j a  g i m n a z j u m 
w składzie: Marek Waliczek, Dawid 
Heller i Natalia Rawlik zajęła czwarte 
miejsce. 

Powrót naszej szkoły do rozgrywek 
Podbeskidzkiej  Szachowej Ligi 
Szkolnej można więc uznać za 
udany. Wszystkim młodym adeptom 
tej królewskiej gry gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów.

Lucyna Krzywoń

P O D B E S K I D Z K A  S Z A C H O W A  L I G A  S Z K O L N A 
ZAKOŃCZONA

SportSport

REKLAMA
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Wkrótce w Gminie Brenna Wkrótce w Gminie Brenna 
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Wkrótce w Gminie Brenna Godne poleceniaGodne polecenia

Genua. Włoskie lato
(Genova)
Mary (11 lat) i Kelly (16) jadą 

wraz z ojcem na rok do Genui, aby 
rozpocząć od nowa swoje życie 
po wypadku samochodowym, 
w którym zginęła ich matka. Mary, 
która spowodowała wypadek, 
nawiązuje kontakt z duchem matki. 
Kelly zaś nie może dojść do poro-
zumienia z ojcem, który nie potrafi 
jej zastąpić matki. Pewnego dnia 
niemal dochodzi do ponownej 
rodzinnej tragedii...

Afonia i pszczoły
Afonia od dziecka zajęta docie-

kaniem kształtu świata. Zbiera 
miody niepodobne do innych 
miodów, uspokaja pszczele roje. 
Nie rozstaje się ze swoją wojskową 
kamerą, którą filmuje wszystko, co 
jej zdaniem na to zasługuje. Rafał 
- kiedyś światowej sławy zapaśnik, 
ukrywający się pod czarną maską. 
Teraz sparaliżowany po wypadku, 
całkowicie uzależniony od swojej 
żony Afonii. Wymyślił kilka śmiertel-
nie niebezpiecznych chwytów zapa-
śniczych...

Ja cię kocham, a ty z nim
(Dan in Real Life)
H i s to r i a  pewnego  wdowca 

samotnie wychowującego trzy córki 
i piszącego porady dla rodziców 
w lokalnej gazecie. Jego surowe 
za sady  mora lne  wys taw ione 
zostaną na próbę, kiedy bez pamięci 
zakochuje  s ię  w narzeczone j 
swojego młodszego brata.

Terminator: Ocalenie
(Terminator Salvation)
Akcja filmu osadzona jest w post-

apokaliptycznym 2018 roku. John 
Connor to człowiek, którego prze-
znaczeniem jest prowadzić opór 
przeciwko Skynet i armii Termi-
natorów. Ale przyszłość, w którą 
Connor od początku wierzył, zostaje 
częściowo zmieniona na skutek 
pojawienia się Marcusa Wrighta, 
obcego, którego ostatnim wspo-
mnieniem jest pobyt w celi śmierci. 
Connor musi teraz zdecydować czy 
Marcus został przysłany z przyszło-
ści, czy jest zbiegiem z przeszłości...

Home: S.O.S. Ziemia
(Home)
Po raz pierwszy na świecie, 

jednego dnia, w Dniu Ziemi, 5 
czerwca 2009 - równocześnie w 85 
krajach, w kinach, w telewizji, na 
DVD i w Internecie będzie miała 
miejsce premiera największego na 
świecie multimedialnego wydarzenia 
pro-ekologicznego. Wspólny projekt 
Luca Bessona i fotografa Yanna 
Arthusa-Bertranda to zapierające 
dech w piersiach, piękne i porusza-
jące obrazy. To niesamowita podróż 
w głąb australijskiej rafy koralowej...
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Godne poleceniaGodne polecenia

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

R e p e r t u a r  t e a t r u 
w Cieszynie
07 Lipca 2009, wtorek godzina 19:00
C i e s z y ń s k i  F e s t i w a l  F i l m o w y  
„ W A K A C Y J N E  K A D R Y ” 
7-12 lipca 2009 r.
17 Lipca 2009, piątek godzina 17:30, 
20:00
10 LAT KABARETU „ ANI MRU – MRU” 

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
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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

Zakład Budżetowy
Ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna

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. 103 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./fex (033) 853-62-85
kom: 504 039 392

e-mail: zbgk@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.




