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Zastanawiającym wydaje się być 
fakt, że w obliczu takiego zagroże-
nia jakim jest powódź w ostatnich 
dniach media skupiają się równie 
mocno, jak nie więcej na zbliżają-
cych się wyborach. A dla większo-
ści z nas to właśnie zagrożenie za-

laniem stanowi priorytet, zwłasz-
cza że deszcze o tak dużym natę-
żeniu nawiedziły nas ostatnio po-
dobno bardzo dawno temu, bo w 
1949 roku. Wielu z nas zastanawia 
się skąd? Hipotez jest wiele, nie 
brakuje wśród nich katastroficz-
nych, chociaż najbardziej prawdo-
podobna wydaje się być ta z wpły-
wem wybuchu wulkanu i pyłem 
krążącym w atmosferze. Wiele do-
mów zostało zalanych, straż pracu-
je na okrągło, a wkrótce potrzebna 
będzie pomoc dla potrzebujących. 
Tutaj nasuwa mi się refleksja, jak w 
takich sytuacjach radzą sobie inne 

państwa np. Stany Zjednoczone. 
Tam sztab kryzysowy ogranicza się 
do podstawowej pomocy potrze-
bującym, gdyż udowodniono że  w 
trudnych sytuacjach ludzka deter-
minacja jest tak olbrzymia, że po-

szkodowani potrafią się zjednoczyć 
i razem poradzić sobie w trudnych 
warunkach. Prawdziwy dramat za-
czyna się dopiero około pół roku do 
roku od tragedii, kiedy to siły zosta-
ją nadwątlone i wkrada się rezygna-
cja - wtedy właśnie ingeruje pań-
stwo i pomaga. U nas ta prawidło-
wość wygląda zupełnie inaczej po-
magamy od razu, a gdy czas hero-
izmu mija zapominamy i odhacza-
my problem, który niestety w dużej 
mierze nadal istnieje i często pogłę-
bia się, a ludzie czują się opuszcze-
ni. Ufam, że na naszym terenie nie 
będzie dużo takich przypadków, a 
wszyscy poszkodowani szybko od-
zyskają równowagę sprzed tragedii.

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

Miesiąc maj, to intensywne 
opady deszczu w Polsce i wal-
ka z zagrożeniem powodziowym 
również w naszej Gminie i miej-
scowościach ościennych. Proszę 
powiedzieć jak wyglądała akcja 
ratownicza, czy urząd był przy-
gotowany na sytuację zagrożenia 
wylania Brennicy oraz jak radzili 
sobie mieszkańcy i służby ratow-
nicze w Gminie Brenna?

Należy na samym wstępie po-
wiedzieć, że przez cały czas mo-
nitorowaliśmy sytuację związaną  
z obfitymi opadami deszczu na na-
szym terenie.  Reakcja na zagrożenie 

powodziowe i podjęta akcja ratow-
nicza były natychmiastowe. O tym, 
że byliśmy przygotowani na ewen-
tualność powstania zagrożenia, 
świadczy fakt, że już w godzinach 
popołudniowych w niedzielę pra-
cownicy urzędu gminy podjęli dzia-
łania monitorujące zagrożenia. W 
niedzielę też, ok.  godz. 18.00 zaczął 
funkcjonować  Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, w ramach którego 
rozpoczęto całodobowe dyżury. 
W trakcie tych dyżurów zbierano 
na bieżąco informację o powsta-
łych zagrożeniach na terenie gmi-
ny, a następnie kierowano na miej-
sce zdarzenia odpowiednie służby 
ratunkowe. W chwili rozpoczęcia 
działalności Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w pełnej gotowości 
bojowej byli już strażacy ochotnicy 
z naszej gminy. To oni w pierwszej 
kolejności podejmowali działania 
ratunkowe, polegające głównie na 
wypompowywaniu wody z zalanych 
miejsc.  Kiedy w poniedziałek opa-
dy nie ustępowały, a prognozy były 
niezadawalające, do pomocy ruszył 
ciężki sprzęt, którym dysponowali 
przede wszystkim przedsiębiorcy 
z terenu gminy Brennej. Do pracy 

został zaangażowany ciężki tabor 
w postaci koparek, koparko-łado-
warek, samochodów ciężarowych, 
ciągników  itp. Pomoc polegała na 
wzmacnianiu wałów przeciwpowo-
dziowych, utrzymaniu przejezd-
ności szlaków komunikacyjnych i 
ich ratunkiem przed całkowitą de-
strukcją. Koparki sprawdzały się 
przede wszystkim przy pogłębianiu 
poszczególnych miejsc, chroniąc 
mieszkańców przed zalaniem ich 
dobytku. Ważnym elementem akcji 
ratunkowej była też pomoc udzie-
lona przez przedsiębiorców, którzy 
dysponowali kamieniem, żwirem, 
piaskiem oraz workami przeciw-
powodziowymi służącymi wzmoc-
nieniu poszczególnych konstrukcji, 
tworzonych dla odpowiedniego 
ukierunkowania nadmiaru wody. W 
trakcie trwania całej akcji przepro-
wadzono ponad 100 interwencji.

Uregulowanie wałów Brennicy 
spowodowało, że rzeka nie wystą-
piła z brzegów i nie przekroczy-
ła stanu, który zagrażałby wylaniu 
jej z koryta.  Należy podkreślić, że 
Gmina Brenna była miejscowością, 
gdzie zanotowano największa skalę 
opadów w województwie śląskim. 
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Biorąc pod uwagę ten fakt, uwa-
żam, że w bardzo trudnej sytuacji 
poradziliśmy sobie dobrze, jednak 
skutki które nas dotknęły są bardzo 
znaczące. Byliśmy w każdej chwili 
przygotowani do ewakuacji ludno-
ści, i miejsca takie były od same-
go początku zapewnione łącznie z 
wyżywieniem. Muszę przyznać, że 
wiele osób podejmowało działania 
ratunkowe nie czekając na sygnał 

z żadnej strony, i nie chodzi tutaj o 
ich mienie, lecz podjęte działania 
na rzecz całej społeczności. Taka 
postawa zasługuje na szczególne 
wyróżnienie. 

Jeżeli chodzi o zalane studnie to 
musieliśmy tutaj odczekać pewien 
okres czasu, gdyż wypompowywa-
nie wody z tych studni nie dałoby 
pożądanego skutku. Nie istniały 
miejsca „suche”, do których można 

by odprowadzić wodę. Po ustaniu 
opadów strażacy sukcesywnie będą 
wypompowywać wodę ze studni, 
po czym powinna nastąpić ich de-
zynfekcja.  Gmina zorganizowała 
punkt pobierania chloru do tego 
celu, a punkt ten znajduje się na te-
renie Zakładu Budżetowego Gospo-
darki Komunalnej w Brennej. 

 Niedziela godziny popołudnio-
we -   lokalne podtopienia, przekro-
czenia stanów alarmowych na rze-
kach, zalane piwnice i pola. Nieste-
ty nic nie wskazywało  na to, że pa-
dać przestanie. Wójt Gminy zwołał 
posiedzenie Zespołu Zarządzania  
Kryzysowego. Podjęto natych-
miastową decyzję o całodobo-
wym  dyżurze, aż do odwołania. 
Dodatkowo w stan najwyższej 
gotowości postawiono wszystkie 
jednostki OSP z terenu gminy. Po 
godzinie 17.00 zaczęły napływać 
pierwsze zgłoszenia mieszkań-
ców (łącznie od niedzieli do śro-
dy odnotowano 118  interwen-
cji). 

W nocy z niedzieli na  ponie-
działek sytuacja znacznie się po-
gorszyła,  zaczęły wylewać lo-
kalne potoki – Snowaniec, Jatny, 
Jastrzębiec, które spowodowały 
znaczne uszkodzenia dróg zagra-
żając odcięciem przysiołków. Po-
nadto wystąpiło niebezpieczeń-
stwo przerwania wałów  rzeki  Bren-

POWóDź W GMiNie BReNNA 
nica na wysokości tartaku, a po-
tok Leśnica uszkodził drogę powia-
tową i zagrażał przerwaniem wa-
łów w rejonie Kępkowego. Nato-
miast w Górkach w wyniku wyla-
nia potoku Krzywaniec, Wschodni-
ca i  Żurówka zalaniu i podtopie-

niu uległy znaczne obszary rolne  
i domostwa.

Do akcji zaangażowano oprócz 
służb gminnych wszystkie jednost-
ki OSP oraz lokalnych przedsiębior-
ców dysponujących ciężkim sprzę-

tem. Na bieżąco przywracano prze-
jezdność dróg. 

Uruchomiano zaopatrzenie w 
wodę pitną, zabezpieczono moż-
liwość ewakuacji zagrożonych 
mieszkańców wraz wyżywieniem 
i  transportem.  Od czwartku stra-

żacy  ochotnicy wypompowują 
wodę  z zalanych  piwnic i stud-
ni. Do dyspozycji mieszkańców 
jest chlor, który należy wyko-
rzystać przy doprowadzaniu 
do ponownego użytku prywat-
nych studni. Chlor można po-
brac na terenie Zakładu Budże-
towego Gospodarki Komunal-
nej w Brennej.

W chwili obecnej przystą-
piono do szacowania strat i 
usuwania szkód. Przez cały czas 
pracownicy Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Brennej 
przyjmują wnioski od osób poszko-
dowanych. 

Urząd Gminy Brenna
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Są tacy ludzie, których przyby-
cia,  gdy jesteśmy w zagrożeniu, 
oczekujemy jak zbawienia. To wła-
śnie strażacy bronią nas przed ży-
wiołami i innymi niebezpieczeń-
stwami. W Polsce mamy podział 
straży na: Ochotnicze Straży Pożar-
ne oraz Gminne Zawodowe Stra-
że Pożarne i Zakładowe Służby Ra-
townicze. Te pierwsze znajdują się 
również w naszej Gminie i podczas 
ostatnich zmagań z intensywnymi 
opadami pomagały poszkodowa-
nym i zagrożonym oraz zabezpie-
czały nasze domostwa przed nie-
ustająco napływającą  wodą. Nie 
wszyscy wiedzą jakie obowiązki i 
zadania ciążą na naszych straża-
kach. Otóż do głównych celów i za-
dań OSP należą (za wikipedią):

STRAŻAK POWODZi Się Nie BOi
1. prowadzenie działalności ma-

jącej na celu zapobieganie poża-
rom oraz współdziałanie w tym za-
kresie z Państwową Strażą Pożarną, 
organami samorządowymi i innymi 
podmiotami,

2. udział w akcjach ratowniczych 
przeprowadzanych w czasie poża-
rów, zagrożeń ekologicznych zwią-
zanych z ochroną środowiska oraz 
innych klęsk i zdarzeń,

3. informowanie ludności o ist-
niejących zagrożeniach pożaro-
wych i ekologicznych oraz sposo-
bach ochrony przed nimi,

4. upowszechnianie, w szczegól-
ności wśród członków, kultury fi-
zycznej i sportu oraz prowadzenia 
działalności kulturalnej i oświato-
wej,

5. wykonywanie zadań wynika-
jących z przepisów o ochronie prze-
ciwpożarowej,

6. działania na rzecz ochrony 
środowiska,

7. wspomaganie rozwoju spo-
łeczności lokalnych na własnym te-
renie,

8. występy na zawodach sporto-
wo-pożarniczych.

Z tej listy wynika, jak wielka od-
powiedzialność ciąży na naszych 
bohaterach. Chciałem w imieniu 
nas wszystkich podziękować na-
szym strażakom za olbrzymie za-
angażowanie w niesieniu pomo-
cy i zapewnieniu bezpieczeństwa 
nam mieszkańcom w tych trudnych 
chwilach.

Szczepan Spis

Panom

Józefowi Mojeścikowi w 95-tą rocznicę urodzin
Oraz

Józefowi Palowskiemu w 90-tą rocznicę urodzin

Składamy serdeczne życzenia
Pomyślności, spokoju, zdrowia i ciepła rodzinnego

Wójt Gminy  Brenna iwona Szarek
Przewodniczący Rady Gminy Brenna Krzysztof Holeksa
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Meteorolodzy długo twierdzili, 
że tak intensywne opady w maju 
nie są niczym niezwykłym. Jednak 
sytuacja, która nastała w związ-
ku z nimi nadzwyczajna była – i w 
dalszym ciągu jest, bez wątpie-
nia.  Kiedy Brennica i Wisła w nocy 
z niedzieli na poniedziałek okazały 
się śmiertelnym zagrożeniem, na-
tychmiast utworzono w Urzędzie 
Gminy Brenna sztab kryzysowy do 
walki z powodzią. Zmobilizowano 
nie tylko strażaków i policję, do 
najbardziej podtopionych tere-
nów już w poniedziałek wyjechali 
także pracownicy socjalni  GOPS’u 
i urzędnicy. Nie zapomniano tak-
że o starszych i samotnych miesz-
kańcach gminy. Monitorowano 
ich sytuację i na miarę potrzeb za-
pewniano wsparcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej podjął szereg działań ma-
jących na celu zapewnienie tym, 
którzy ucierpieli na skutek gwał-
townych opadów doraźną pomoc. 
Dzięki odruchowi serc tych miesz-

PODTOPiONe MORALe
kańców naszej gminy, którzy znaj-
dują się w lepszej sytuacji, Ośro-
dek mógł rozpocząć rozdzielanie 
koców, odzieży, kołder i poduszek. 
Mamy również możliwość rozdzie-
lania wody pitnej tym, których 
studnie zostały w trakcie powo-
dzi zalane i skażone. Tworzona jest 

baza danych osób podtopionych 
w związku z pozyskaniem pomocy 
od Śląskiego Banku Żywności. W 
budynku Urzędu Gminy, w pokoju 
nr 16 od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8 do 15 pracownicy 
GOPS’u przyjmują wnioski dotyczą-
ce pomocy w niwelowaniu szkód 
związanych z zalanymi mieszkania-
mi i gospodarstwami. 

Nowe zgłoszenia napływają do 
Ośrodka niemal cały czas i końca 
im nie widać. Nie jesteśmy w stanie 

oszacować, ile rodzin będzie po-
trzebowało naszej pomocy, dlate-
go apelujemy, by jak najszybciej 
składać wnioski, byśmy mogli do-
trzeć do najbardziej dotkniętych 
skutkami powodzi. Wszyscy, któ-
rzy przychodzą, przedstawiając 
swoją sytuacje otrzymują także 
wsparcie psychologiczne, a każdy 
z przypadków traktowany będzie 
indywidualnie. Wszelkie działa-
nia pomocowe będą nadal po-
dejmowanie do czasu zażegnania 
kryzysu.  informacje będą udzie-

lane pod numerami telefonów (33) 
8536-459 / 8587 101.

GOPS
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uroczystości 3 maja
Upamiętniając poświęcenie 

mieszkańców gminy Brenna w wal-
ce z okupantem, w dniu 3 maja pani 
Wójt iwona Szarek wraz z przewod-
niczącym Rady Gminy Krzysztofem 
Holeksą, jak co roku, złożyli wień-
ce i zapalili znicze pod pomnika-
mi walczących. Uchwalona w  1791 
roku Konstytucja 3 maja jest czę-
sto uważana za drugą na świecie - 
po amerykańskiej - i pierwszą w eu-
ropie ustawę regulującą organiza-
cję władz państwowych oraz prawa 
i  obowiązki obywateli.  W tym wy-
jątkowym dniu powinniśmy pamię-
tać o wszystkich walczących i tak 
samo jak odwiedzamy groby na-
szych najbliższych, oddać cześć pa-
triotą, którzy zginęli w imię naszej 
ojczyzny.

Szczepan Spis

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 W dniu 20 czerwca 

2010 r. odbędzie się pierw-
sza tura wyborów na urząd 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Urząd Gminy Bren-
na uruchomił w tym celu ser-
wis wyborczy na swojej stro-
nie internetowej. Po wejściu 
na adres www.brennna.org.
pl po prawej stronie umiesz-
czony jest banner z flagą pol-
ską. Po jego uruchomieniu 
otwiera się podstrona, gdzie 

WieCZóR WSPOMNień O ZOfii KOSSAK
14 maja górecki Mikroklimat stał 

się miejscem wspomnień naszej pi-
sarki Zofii Kossak. Dziękuję organi-
zatorowi tego wieczoru, Zarządowi 
Głównemu i Oddziałowi Towarzy-
stwa im. Zofii Kossak w Górkach, 
w tym pani Danucie Zoczek za za-
proszenie na ten wieczór. Całość 

rozpoczęła się upamiętnieniem Zo-
fii Kossak – Szatkowskiej i jej męża 
Zygmunta Szatkowskiego na sąsia-
dującym cmentarzu, poprzez złoże-
nie kwiatów i zapalenie zniczy przez 
wszystkich zebranych. Po powrocie 
do mikroklimatu mieliśmy okazję 
posłuchać prezentacji o autorce i 

są umieszczone: aktualności, 
informacje dotyczące komi-
sji obwodowych, obwieszcze-
nia oraz formularze do pobra-
nia. Zachęcamy do korzystania 
z udostępnionych informacji. 
Dodatkowe informacje moż-
na również znaleźć na stro-
niewww.kbw.bielsko.pl,www.
pkw.gov.pl.

Urząd Gminy Brenna

jej losach. Byłem pod dużym wraże-
niem występu uczniów ze szkoły nr 
6 w Pierśccu, które recytowały frag-
menty prozy Zofii Kossak opisującej 
przyrodę naszego regionu. Niestety 
obowiązki nie pozwoliły mi pozo-
stać do końca wieczoru w tak miłej 
atmosferze, a program był napraw-
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OGóLNOPOLSKA AKCJA POLSKA BieGA
8 maja 2010 r. w Brennej Cen-

trum przy wałach rzeki Brenni-
cy odbyły się wiosenne biegi zna-
nej ogólnopolskiej akcji Polska Bie-
ga. Akcja patronowana przez gaze-
tę wyborczą co roku mobilizuje ty-
siące biegaczy na terenie całego 
kraju. Na terenie Gminy Brenna ak-
cję organizował Ośrodek Promocji, 
Kultury i Sportu, któremu pomaga-
li nauczyciele ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, sekcja ruchu 
drogowego policji cieszyńskiej oraz 

UKS Brenna – Gór-
ki. W biegu wystar-
towało 172 zawod-
ników, głównie z te-
renu Gminy Brenna 
ale nie zabrakło też 
reprezentantów oko-
licznych miejscowo-
ści. Trasa liczyła 3 ki-
lometry i biegła wa-
łami rzeki Brennicy.

Łukasz Muschiol

NAGRODy DLA MŁODyCH SPORTOWCóW
Miłym akcentem rozpoczę-

ła się ostatnia sesja Rady Gminy 
Brenna. Na 28 kwietnia Wójt Gmi-
ny iwona Szarek zaprosiła do Urzę-
du młodych sportowców, którzy 
osiągnęli znaczące wyniki w spor-
tach zimowych w sezonie zimowym 
2009/2010. Odebrali oni z rąk Pani 
Wójt oraz Przewodniczącego Rady 
Krzysztofa Holeksy podziękowania 
oraz nagrody. 

Wśród zaproszonych byli:
Michał Podżorski – uprawia 

skoki oraz kombinację norweską 
w klubie Wisła Ustronianka. Jego 
trenerem jest Pan Jan Szturc. Mi-
chał w tym roku na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Sportach 
zimowych zajął siódme miejsce. 

Kasia Szczotka – w tym roku 
była druga w Ogólnopolskim fina-
le Lig Alpejskich i druga w Amator-
skich Mistrzostwach Polski w Nar-

ciarstwie Alpejskim. Trenuje w UKS 
Brenna Górki.

Monika Macura – jest aktual-
nym Mistrzem Polski Amatorów w 
Narciarstwie Alpejskim, wygrała 
również Śląską Ligę Narciarską . Tre-
nuje w UKS Brenna Górki

Marcin Widenka – w tym roku 
na Mistrzostwach Polski Amatorów 
w narciarstwie alpejskim był trze-
ci, a w Śląskiej Lidze Narciarskiej 
czwarty. Trenuje w UKS Brenna Gór-
ki.

Mateusz Rucki – był trzeci w 
narciarskiej Lidze Śląskiej i szósty 
na Mistrzostwach Polski Amatorów. 
Trenuje w UKS Brenna Górki. 

Trenerami tej czwórki zawodni-
ków są Paweł Polak oraz Rafał Ka-
łuża, 

Wioletta Pachuła – skibobistka 
, zajęła pierwsze m- ce w Mistrzo-
stwach Polski w Slalomie gigancie, 

trenuje w LKS Beskid Brenna 
Dawid Ferfecki – skibobista, za-

jął pierwsze m- ce w slalomie gigan-
ci. Trenuje w LKS Beskid Brenna . 

Grzegorz Cieślar –również wy-
chowanek LKS Beskidu Brenna, za-
jął pierwsze miejsca w Mistrzo-
stwach Polski w slalomie i super gi-
gancie. 

Trenerem skibobistów jest Pan 
Karol Hałgas. 

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Brennej Bukowej – w 
sztafetowych biegach narciarskich 
zajęli drugie miejsce w Powiecie 
oraz piąte w Województwie . Wy-
stępowali w składzie : Hubert Greń 
,Jan Gawlas ,Michał Gluck i Pa-
tryk Choroszko . Przygotowują-
cym ich nauczycielem Wf jest Bog-
dan Żur. 

Katarzyna Macura

dę bogaty. Ufam, że zawsze znaj-
dą się osoby, chętne pieczołowicie 
pielęgnować ten chlubny  skrawek 
naszej regionalnej historii.

Szczepan Spis
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Państwowy Powiatowy inspek-
torat Sanitarny w zawiązku z ba-
daniami laboratoryjnymi wody ze 
studni indywidualnych informuje, 
że woda z zalanych studni jest nie-
zdatna do spożycia. Badanie takiej 
wody jest bezcelowe. Przywrócenie 
studni do użytkowania może nastą-
pić po jej czyszczeniu i dezynfek-
cji. ewentualne badania wody będą 
przeprowadzane, po uzgodnieniu 
terminów, za pośrednictwem gmin. 
W związku z powyższym, proszę o 
zbieranie informacji o studniach 
będących jedynym zaopatrzeniem 
w wodę pitną, które uległy zalaniu. 

CO Z ZALANyMi STUDNiAMi?
Trwają rozmowy pomię-
dzy Śląskim Państwowym 
Wojewódzkim inspekto-
ratem Sanitarnym, a Wo-
jewodą Śląskim na temat 
pozyskania środków fi-
nansowych na ten cel. 
W innych przypadkach 
tj. studni nie zalanych, 
nie będących jedynym 
źródłem zaopatrzenia w 
wodę pitną, badania będą 
wykonywane na indywi-
dualne zlecenie.

Państwowy Powiatowy
 inspektorat Sanitarny

SUKCeS MARySi - Z BReNNeJ DO LeGOLANDU 
Wielkim sukcesem może po-

chwalić się uzdolniona uczennica 
klasy iV b  Szkoły Podstawowej nr 
2 w Brennej, Marysia Sorkowicz. 
Dziewczynka uzyskała bardzo do-
bry wynik w XiX Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kan-
gur”, zajęła 3 miejsce. W  nagrodę 
pojedzie na kilkudniową wycieczkę 
do Legolandu w Danii. 

Wyróżnienia w konkursie otrzy-
mali również uczniowie klasy iii: 
Antoś Siedloczek, Cyprian Ziebura i 

Bartosz Skałka oraz Robert Kubok z 
kl. iVa i Darek Greń z kl. Va.

Międzynarodowy Konkurs Mate-
matyczny „Kangur” gromadzi dzie-
ci i młodzież wielu krajów świata. 
Jego uczestnicy otrzymują te same 
zadania wspólne dla danej kate-
gorii wiekowej. ideą konkursu jest 
zbliżenie dzieci i młodzieży całego 
świata poprzez masowy udział we 
wspólnej zabawie matematycznej.

SP-2

iNfORMACJA DLA PRZeDSięBiORCóW 
Wójt Gminy Brenna przypomina, 

że zgodnie art. 111 pkt 7 kielceUsta-
wy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. 
zm.należy dokonać opłaty II raty za 
zezwolenia na sprzedaż napoi alko-
holowych.

Nie dokonanie opłaty za zezwole-
nie na sprzedaż napoi alkoholowych 
w wymaganym ustawowo terminie 
do dnia 31 maja 2010 roku spowo-
duje wygaśnięcie zezwolenia.

Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 

13 ww. ustawy przed-
siębiorca, którego ze-
zwolenie wygasło  z 
przyczyn określonych 
w ust. 12 pkt 5, może 
wystąpić z wnioskiem  
o wydanie nowego ze-
zwolenia nie wcześniej 
niż po upływie 6 miesię-
cy od dnia wydania de-
cyzji o wygaśnięciu ze-
zwolenia.

Dodatkowe informa-
cje można uzyskać w biurze nr 6 
Urzędu Gminy Brenna pod nr tele-

fonu 33 8536 222 wew. 106.
UG
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13 czerwca 2010 r. zapraszamy wszyst-
kich miłośników rajdów samochodowych na  
i RAJD TURySTyCZNO – KRAJOBRAZO-
Wy BeSKiDZKieJ 5. impreza rozpocznie się  
o godzinie 9.00 w Szczyrku, a uczestni-
cy będą mieli do pokonania prawie 90 km 
po najciekawszych miejscach pozostałych 
gmin Beskidzkiej 5: istebnej, Wisły, Ustronia  
i Brennej. Meta Rajdu znajdować się będzie w Am-
fiteatrze w Brennej. Dużą atrakcją będą konku-
rencje sprawnościowe, rozgrywane w kilku punk-
tach na trasie Rajdu - m.in. na boisku w istebnej 
Zaolziu, na placu B. Hoffa w Wiśle czy na Rynku 
w Ustroniu. Nie lada sprawdzianem dla zawodni-
ków będą także pytania z wiedzy o regionie oraz 
zadania niespodzianki.

Organizatorami imprezy są gminy Beskidzkiej 
5 oraz Automobilklub Cieszyński.  Szczegóły do-
tyczące Rajdu można znaleźć na stronach www.
beskidzka5.pl lub www.ak-cieszynski.ox.pl. Za-
pisów można dokonywać drogą elektroniczną: 
rajd@beskidzka5.pl. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 
rajdzie oraz  do kibicowania!

Dzień z rzemiosłem i folklorem - 
Beskidzkiej 5

Beskidzka piątka promuje się na Śląsku, 6-tego 
czerwca w Parku etnograficznym w Chorzowie 
odbędzie się dzień z rzemiosłem i folklorem. W 
programie imprezy znajdą się między innymi: wy-
stęp zespołu Mały Ondraszek ze Szczyrku, kape-
la regionalna Brenna , konkursy: gwarowy, nauki 
tańca góralskiego, gry na trąbitach i inne. W tym 
dniu można zobaczyć  pokaz heklowania koro-
nek i ćiepiynio. Nie zabraknie prezentacji wszyst-
kich pięciu miejscowości i ciekawych opowieści 
prowadzących. Wszyscy smakosze kulinarnibędą 
mogli skosztować prawdziwych góralskich po-
traw i innych regionalnych przysmaków. Wszyst-
kich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do 
udziału w naszej imprezie promocyjnej.
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NARKOTyKi - DOPALACZe
Narkomania – stałe lub okreso-

we przyjmowanie środków odurza-
jących lub psychotropowych, albo 
środków zastępczych, w wyniku 
czego może powstać lub powstaje 
zależność. Jest chorobą powodują-
cą degradację fizyczną, psychiczną, 
społeczną, chorobą postępującą, 
prowadzącą do utraty kontroli nad 
swoim życiem, ograniczenia wol-
ności wyboru, chaosu, rezygnacji, 
kończy się bardzo często śmiercią.

Narkotyk – substancja pocho-
dzenia naturalnego lub syntetycz-
nego, która przyjęta przez żywa 
istotę degeneruje jedną lub kilka 
czynności jej organizmu.

Środek odurzający – jest to 
każda substancja, która podwyż-
szając lub obniżając pobudliwość 
ośrodkowego układu nerwowe-
go wywołuje przymus stałego jej 
przyjmowania, zależność fizyczną i 
psychiczną od działania środka oraz 
powoduje szkodliwe następstwa 
dla zdrowia fizycznego i psychicz-
nego.

Uzależnienie fizyczne – jest 
wynikiem adaptacji ośrodkowe-
go układu nerwowego      do danej 
substancji psychoaktywnej. Nagłe 
odstawienie wywołuje wystąpienie 
zespołu abstynencyjnego/ głodu 
narkotycznego/ - grupa objawów o 
zmiennym przebiegu         i nasile-
niu.

Uzależnienie psychiczne -   to 
potrzeba pragnienia przyjmowania 
danej substancji. Pragnienie może 
mieć charakter przymusu i jest naj-
silniejszym czynnikiem prowadzą-
cym do powtórnego przyjmowania 
substancji psychoaktywnych.

Tolerancja – wzrost odporno-
ści organizmu na dany środek w 
wyniku czego dla uzyskania takich 
samych efektów zachodzi koniecz-
ność przyjmowania coraz więk-
szych dawek.

Młodzi ludzie sięgają po narko-
tyki, alkohol bo:

Ciekawość, nuda, chęć poznania 
stanu odurzenia.

Robią to ich koledzy, szukają no-
wych wrażeń.

Wpływ grupy rówieśniczej, daje 
im to poczucie przynależności do 
grupy.

Szukają rozluźnienia, dodaje im 
to pewności siebie.

Uciekają od problemów we-
wnętrznych i zewnętrznymi, chcą 
się bronić przed problemami.

Chcą poczuć się niezależnie i do-
rośle.

   Oto niektóre wypowiedzi,  nar-
komanów:

- „ Chciałem, aby postrzega-
no mnie jako chłopaka, który ma 
dużo wolności, żyje na luzie, cho-
dzi na balangi. Zaryzykowałem 
prawie wszystko. Proponowali 
wódkę, to piłem, częstowali mari-
huaną, nie odmawiałem. Wierzy-
łem, że mam silną wolę i nic mi się 
nie stanie. Nie minęło pół roku, a 
paliłem trawkę codziennie. Nagle 
wszystko zaczęło mnie denerwo-
wać. Wszyscy się czepiali, Zerwa-
łem  z dziewczyną. Balansowałem 
na linie, aż pewnego dnia „ spa-
dłem ”. Nie rozumiałem, o co tyle 
hałasu ”.

- „ Brałam amfetaminę jako 
środek dodający mi energii. Mo-
głam dłużej się uczyć    i bawić. 
Z czasem przestało to być przy-
jemne. Trzęsły mi się ręce i nogi, 
serce nie równo biło. Tygodnia-
mi cierpiałam na bezsenność, ale 
bez amfetaminy nie potrafiłam 
już zrobić kroku. To była prawdzi-
wa udręka. Z czasem zrobiłam się 
nieufna. Zaczęłam brać prochy 
na sen, ale po nich było jeszcze 
gorzej. Nie byłam już ta samą co 
dawniej, osobą.”

 Często wielu z nas zadaje sobie 
pytanie: Skąd bierze się narkoma-
nia?

Narkomania to choroba braku 
miłości, poczucia bezpieczeństwa, 
własnej wartości i akceptacji, jak 

również nadopiekuńczości, któ-
ra powoduje, że dziecko żyje pod 
kloszem pozbawione możliwości 
samodzielnego decydowania,  roz-
wiązywania własnych problemów. 
Jest chorobą demokratyczną tzn. 
wybiera nie tylko dzieci zaniedby-
wane przez  rodziców, ale również z  
tzw. „dobrych rodzin”.

      Dorastanie jest najtrud-
niejszym okresem w życiu każde-
go człowieka jest to czas nauki, 
obowiązków, odpowiedzialności, 
rozwiązywania problemów, kon-
fliktów, akceptacji, tolerancji, kom-
promisów. Młody człowiek styka się  
z  rzeczywistością, która niejedno-
krotnie  jest bardzo bolesna, bru-
talna, przerażająca,  przerasta jego 
wyobrażenia co powoduje utratę 
wiary w siebie. Kryzys oznacza, że 
prosty świat dziecka rozpada się. 
Znika wiara w rodzicielski autory-
tet,  dziecko poszukuje potwier-
dzeń zadając pytania :

Kim jestem ? Ile jestem wart 
? Co potrafię ?  Do czego jestem 
zdolny ?

      Narkotyki przyjmowane są w 
celu przeżywania przyjemnych wra-
żeń, budzą ciekawość, wypełniają 
czas. Samo zorganizowanie „towa-
ru” może stać się ciekawą przygodą. 
Najczęściej do uzależnienia docho-
dzi w wieku od 13 do 18 lat,  ta gra-
nica obecnie się obniża. Pierwszą 
zakazaną używką, po którą sięga 
większość dzieci, jest zwykle, któraś 
z dozwolonych dla dorosłych – alko-
hol czy wyroby tytoniowe. Nie miej-
my złudzeń, że mówienie dziecku o 
szkodliwości spożywania alkoholu 
czy palenia papierosów przyniesie 
jakikolwiek skutek, jeżeli My Doro-
śli korzystamy          z tych używek. 
eksperymentowanie z wyrobami 
tytoniowymi, piwem czy drinkami    
to zazwyczaj pierwszy krok ku re-
gularnemu zażywaniu narkotyków, 
które wydają się nie zawodne  i w 
przeciwieństwie do rodziców za-
wsze są pod ręką.  Wypicie piwa czy 
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wypalenie jointa  to dla dziecka ni-
ska cena   za możliwość wejścia do 
danej grupy.    Na początku nie mają 
znaczenia także pieniądze. Narkoty-
ki, alkohol stają się jednym   z wielu 
sposobów ucieczki, lecz mało sku-
tecznym, ponieważ prowadzą  do 
niezwykle silnego przyzwyczajenia 
i utraty kontroli nad ich przyjmo-
waniem. Należy wziąć pod uwagę, 
że uzależnienie jest chorobą i pew-
ne dyspozycje mogą być dziedzicz-
ne.         To proces zachodzący niepo-
strzeżenie w czasie, nieodwracalny, 
to choroba chroniczna mająca fazy 
nawrotów. Osoba uzależniona al-
koholik, narkoman nie potrafi nor-
malnie funkcjonować  „ Żyje aby 
pić, aby brać, pije i bierze aby żyć ”. 
Człowiek, który nie chce i nie zaak-
ceptuje tej prawdy, manipuluje aby 
uciec od niej, jeśli nie uzna swojej 
bezsilności i bezradności, nie „zła-
mie samego siebie” ciągle tkwi i na-

dal tkwić będzie w tym „zaklętym 
kręgu”, który przerywa śmierć. Ta 
„przygoda”, prędzej czy później, 
zawsze kończy się śmiercią. 
Prawdą  jest to że:	

KAŻDY ALKOHOLIK
PRZESTAJE PIĆ

KAŻDY NARKOMAN
PRZESTAJE BRAĆ

TYLKO NIELICZNYM 
UDAJE SIĘ TO 

JESZCZE ZA
ŻYCIA

 Pamiętajmy, że otrzymali-
śmy największy skarb, którym jest 
jedno, jedyne, niepowtarzalne ŻY-
CIE i za to jak go przeżyjemy MY 
SAMI ponosimy odpowiedzialność 
w pełnym słowa tego znaczenia. 

Nie marnujmy go, nie warto bo  
jest takie piękne i tak krótko trwa, 
a tylko nielicznym dane jest otrzy-
mać kredyt na drugie ŻYCIE. 

Ja to już wiem, jestem tego pew-
ny bo tego doświadczam, a Ty nie 
popełnij tego błędu.  

 
Czy urodziłem się po to by 

krzywdzić, ranić, zadawać ból so-
bie i swoim   bliskim ? Czy urodzi-
łem się po to by stać się ofiarą lub 
katem?                                   

Więcej informacji na poniżej po-
danych stronach internetowych:

www.dopalaczeinfo.pl 
www.narkomania.gov.pl

Krystian fest
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MAJóWKA NA ŚLąSKą NUTę
Jak co roku w naszej Gminie 

Brenna, odbyła się Majówka na Ślą-
ską nutę. Tegoroczna impreza roz-
poczęła się występem zespołu „Jor-
gusie”. Ten czteroosobowy zespół, 
przy pomocy żartów oraz piose-
nek , stylizowanych na śląskiej gwa-
rze nawiązał kontakt z publiczno-
ścią. Tym sposobem udało się „Jor-
gusiom zachęcić do zabawy  liczną 
widownie zgromadzona na amfite-
atrze. Większość widzów przyjecha-
ło do nas ze Śląska. Pomimo  prze-
lotnych opadów wszyscy się dobrze 
bawili

Wielka atrakcją okazał się Cho-
rzowski kabaret „ Mocherowe  Be-
rety”. Członkowie kabaretu, w tym 
cztery panie na co dzień grają Te-
atrze Rozrywki w Chorzowie. Tak 
nieprzeciętnie ucharakteryzowa-
nych kobitek nie można było nie za-
uważyć a doskonały żart, wywołał 
uśmiechy na wielu twarzach.

Po występie kabaretu na scenie 
mogliśmy oglądać zespół Mirosława 

Jędrowskiego, który śpiewał wraz z 
dwoma bardzo charyzmatycznym 
dziewczynami. Które wystąpiły w 
kolorowych strojach, śpiewając i 
tańcząc rozgrzały przybyłych gości, 
którzy pod parasolami kołysali się w 
rytm melodii. Chyba  najzabawniej-
szym ich programem były zawody 
w piciu z dziecięcej butelki. Utwo-
rzone zostały dwie drużyny, w każ-
dej z nich był „Tata” z „Mamą” oraz 
„ Dzidziuś”. W tym wypadku  owy 
„Dzidziuś” posiadał brodę, oraz pie-
luchę, ponieważ z pośród widowni 
wybrano dorosłych mężczyzn. Trze-
ba przyznać iż cały skecz wyglądał 
bardzo komicznie. Pan Mirosław w 
takim oto stylu bawił naszą publicz-
ność.

Późnym wieczorem impreza 
nabrała innego charakteru, a mia-
nowicie zmieniła się w dyskote-
kę. Zebrana młodzież bawiła się 
przy tanecznej muzyce, puszczanej 
przez miejscowych Didżejów.

Nawet przelotne opady desz-
czu nie przeszkodziły w organizacji 
Majówki na Śląską Nutę. To jedna 
z pierwszych imprez tego sezonu, 
ufamy, że każda następna będzie 
również na miarę Waszych oczeki-
wań. 

Antonina Szydłowska
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MAJ CZASeM MATUR... TAKŻe DLA BReńSKieJ MŁODZieŻy
Jak co roku maj zarezerwowany 

jest na okres zdawania egzaminu 
dojrzałości. Także w naszej miejsco-
wości znalazło się wielu maturzy-
stów. Różne szkoły, różne kierunki, 
różne plany na przyszłość, a jednak 
wspólny cel – matura.

Co było tego roku nowością – 
po 25 latach wprowadzono ponow-
nie obowiązkowy egzamin z mate-
matyki. Każdy maturzysta musi też 
przystąpić do egzaminu 
z polskiego i języka ob-
cego, a pozostałe przed-
mioty może dowolnie wy-
bierać. Jak donoszą por-
tale internetowe z języ-
ków obcych najchętniej 
wybierany jest angielski 
(80%), a z przedmiotów 
dodatkowych geografia, 
biologia i wiedza o spo-
łeczeństwie. A co wybra-
li nasi abiturienci?-Oprócz 
tego co obowiązkowe, zda-
wałam polski i angielski na 
rozszerzeniu- mówi Mar-
lena Pilch, była uczennica i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Antoniego 
Osuchowskiego w Cieszynie, z pro-
filu humanistycznego. -Dodatkowo 
zdawałem na rozszerzeniu matema-
tykę i geografię- opowiada Łukasz 
Herzyk, maturzysta z „Kopera”. 

A co z maturą z matematyki, 
tegoroczną zmianą w maturach? 
Zdania są podzielone. -Mi zawsze 
uczenie się matematyki łatwo przy-
chodziło i nawet jak ona by nie była 
obowiązkowa to bym ją brała jako 
dodatkowy – mówi Magda Cieślar, 
absolwentka Zespółu Szkół ekono-
miczno Gastronomicznych, na kie-

runku technik ekonomista. -Osobi-
ście uważam, że źle, że wprowadzili 
znowu, bo to niepotrzebny stres, dla 
osób, które mają problemy z matą- 
mówi Marlena.

By jednak coś napisać, najpierw 
trzeba się dobrze przygotować. - 
Chodziłam na dodatkowy angielski- 
przygotowujący do matury oraz na 
dodatkową matematykę. Nie mogę 
powiedzieć, żebym dużo czasu spę-

dzała na nauce, coś tam powtórzy-
łam z angielskiego kilka dni przed 
i przeczytałam jeszcze streszczenia 
lektur, które myślałam, że mogą być 
(ale ich nie było). Nie stresowałam się 
specjalnie. W sumie tylko przed ma-
turą z angielskiego- rozszerzoną zła-
pał mnie stres. - opowiada Marle-
na. Z kolei Marcin Sidzina z Zespo-
łu Szkół Technicznych na kierunku 
technik mechatronik nie uczestni-
czył w żadnych kursach - Jakoś tak 
szczególnie się nie przygotowywa-
łem jedynie we własnym zakresie, ale 
też nie „co będzie to będzie” i nie było 
takiej możliwości żebym nie zdał. Pi-

semne części w ogóle mnie nie trwo-
żyły gorzej jest z ustnymi przed an-
gielskim miałem małego stresa.- po-
dobnie jak Łukasz -Nie chodziłem 
na żadne korki ani kursy, do matu-
ry podszedłem na luzie z tym co się 
nauczyłem przez 3 lata, przed sama 
matura też już się nie uczyłem, bylem 
raczej pewny siebie.

Pod koniec czerwca otrzymają 
wyniki matur, co pozwoli większo-

ści na wybór dalszej edu-
kacji – czy to w szkole po-
licealnej, czy na studiach. 
Jakie zatem są plany na 
przyszłość młodych ab-
solwentów liceów i tech-
ników? Łukasz i Magda są 
zgodni co do tego by zna-
leźć równocześnie pracę 
i studia. Pierwsze myśli o 
kierunku logistyka i trans-
port, drugie natomiast o 
zarządzaniu logistyką i 
transportem, bądź BPH. 
Marlena myśli o studiach 
we Wrocławiu na filolo-

gii, najprawdopodobniej włoskiej. 
Nie wyklucza jednak tego że bę-
dzie musiała znaleźć pracę i studio-
wać zaocznie. Marcin myśli o stu-
diach, jednak nie jest do końca pe-
wien formy (dzienne/zaoczne) oraz 
kierunku, aczkolwiek bliskie są mu 
kierunki techniczne jak choćby me-
chatronika.

 Pozostaje tylko życzyć na-
szej młodzieży wysokich wyników 
egzaminów, udanych planów na 
przyszłość i radości z wykonywanej 
później pracy.

Sylwia Chrapek

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

+ 200 zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10 gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Kolejnym sukcesem zakończył 
się udział szachistek z Zespołu Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich w 
zawodach szachowych organizowa-
nych przez Szkolny Związek Spor-
towy. Drużyna dziewczyn w skła-
dzie: Katarzyna Waliczek, Agnieszka 
Owczarzy zajęła pierwsze miejsce 
przed Szkołą Podstawową nr 3 w 
Skoczowie i Szkołą Podstawową nr 

PieRWSZe W ReJONie
2 w Woli. Zwycięstwem w zawodach 
rejonowych zapewniły sobie awans 
do finału igrzysk Młodzieży Szkol-
nej Województwa Śląskiego w Sza-
chach Dziewcząt. Sukces jest tym 
większy iż spośród 8 drużyn do fi-
nału awansowała tylko jedna.

W finale rozegranym 20.04.2010 
w Rybniku  zawodniczki miały oka-
zję zmierzyć się z najlepszymi sza-

chistkami z całego województwa. 
Reprezentacja naszej szkoły zajęła 
dziesiąte miejsce. Warto  także pod-
kreślić fakt iż nasza szkoła była je-
dyną szkołą wiejską biorącą udział 
w tym turnieju. W zawodach zwy-
ciężyła Szkoła Sportowa z Mysło-
wic przed SP nr 1  Rydułtowy i SP 
34 Rybnik.

opiekun: Lucyna Krzywoń
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Gdzie Brenna, gdzie Wawel – 
pozornie żadnego związku nie 
ma. Kto jednak patrzy uważnie, 
koneksję dostrzeże; i nie trzeba 
do tego nadzwyczajnych zdolno-
ści…

Wystarczy, wchodząc na królew-
skie wzgórze, przyjrzeć się białym 
tabliczkom z piaskowca, którymi 
pokryty jest mur oporowy przy dro-
dze, wiodącej do Bramy Herbowej 
– pośród 735 identycznych wid-
nieje jedna z napisem „Obywatele 
Brennej na Śląsku Cieszyńskim”. To 
dowód owego związku, dowód za-

DAR BReNNeJ
szczytny.

Jego historia sięga 1920 r. Kie-
rownictwo Odnowienia Wawelu, 
które od 1905 prowadziło w sie-
dzibie monarchów, zdewastowanej 
przez austriackich zaborców, prace 
konserwatorskie stanęło wówczas 
w obliczu poważnego problemu. 
Subsydiujące rewaloryzację Mini-
sterstwo Robót Publicznych zapo-
wiedziało bowiem, że na skutek 
katastrofalnej sytuacji skarbu pań-
stwa zmuszone jest wstrzymać fi-
nansowanie robót.

Wieść była iście hiobowa: za-
przestanie odno-
wy nie wchodziło 
w grę, gdyż prze-
rwanie działań 
konserwatorskich 
groziło zaprze-
paszczeniem już 
osiągniętych efek-
tów.

i wtedy szef 
K i e r o w n i c t w a , 
prof. Adolf Szysz-
ko-Bohusz, wpadł 
na zbawienny po-
mysł. Ogłosił apel 
do Polaków – o 
ratowanie zamku. 
W jednej z pierw-
szych odezw na-
pisał: „Roboty na 

Wawelu nie należą rzeczywiście do 
konieczności państwowej. Wobec in-
nych pilniejszych prac są one luksu-
sem – nie trzeba jednak zapominać, 
że istnieją takie roboty, których wy-
konania domaga się od nas honor 
Polski. Prace, które bez przerwy trwa-
ły pod rządem zaborczym i w naj-
gorszych chwilach wojny światowej, 
w wolnej Polsce przerwane być nie 
mogą, a postarać się o to powinno 
samo społeczeństwo”.

Odezw przyszedł natychmiast. 
Już w pierwszym roku gromadze-
nia wpłat, 1921, pieniądze rodaków 
pokryły wydatki na aż 1661 dnió-
wek – w takiej „walucie” bowiem 
obliczano wpływy: cegiełki, które 
rozprowadzało Kierownictwo, miały 
cenę równą kosztowi jednego dnia 
robót konserwatorskich. Datki na-
pływały ze wszystkich stron kraju, 
z najrozmaitszych środowisk; akcją 
ratowania symbolu państwowości 
przejął się cały naród.

Pośród ofiarodawców byli – co 
potwierdza kamienny bloczek na 
murze, zwanym cegiełkowym – tak-
że i mieszkańcy Brennej. Warto o ich 
darze pamiętać: nie tylko dlatego, 
iż akcję rozpoczęto 90 lat temu…

wald
fot. autor
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Cała Polska czyta dzieciom, rozmowa
 z panią Renatą Piątkowską

Renata Piątkowska ukończyła 
socjologię na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, mieszka w Bielsku Białej, a 
jej pasją jest jazda konna. 

W 2007 roku otrzymała drugą 
nagrodę za książkę dla dzieci do lat 
6 w konkursie literackim na współ-
czesną książkę dla dzieci i młodzie-
ży im. Astrid Lindgren, zorgani-
zowanym przez fundację ABCXXi 
– Cała Polska czyta dzieciom.

Jest autorką książek dla dzie-
ci: Opowiadań dla przedszkolaków, 
Opowiadań z piaskownicy, Nie ma 
nudnych dni, Z przysłowiami za pan 
brat, Przygoda ma kolor niebieski.

Zaproszona przez gminną bi-
bliotekę, gościła w Brennej 12 maja 
na spotkaniach z czytelnikami w 
mikroklimacie oraz w szkole na Le-
śnicy. Zgodziła się również udzielić 
wywiadu:

Dlaczego zaczęła Pani pisać? 
Od czego się zaczęło?

Dlaczego zaczęłam pisać?  Moż-
na powiedzieć, że było to dzieło 
przypadku, bardzo szczęśliwego 
przypadku. Przed laty mieszkałam z 
rodziną za granicą.  Nie miałam tam 
dostępu do polskich książek, a dzie-
ci jak to dzieci, zawsze przed snem 
oczekiwały na swoją porcję bajek.  
Z  braku innych możliwości, sama 
zaczęłam układać dla nich zabawne 
historyjki . Mając w pamięci wszyst-

ko, co wydarzyło się w ciągu minio-
nego dnia, dziecięce kłótnie i zaba-
wy, śmieszne powiedzonka,  wielki 
strach przed ciemną piwnicą i ma-
rzenia o własnym psie, zachlapaną 
po kąpieli łazienkę i dyskusje o tym 
po co myć zęby, skoro taki tygrys ni-
gdy ich nie myje i  żyje  -  siadałam i 
pisałam.  Powołałam do życia Tom-
ka, który stał się bohaterem mojej 
pierwszej książki.  Dzieci go poko-
chały, zarówno moje jak i te malu-
chy w przedszkolach. i tak powstały 
„Opowiadania dla przedszkolaków”, 
a potem ich kontynuacja „Opowia-
dania z piaskownicy” i „Piegowate 
opowiadania”.

Dlaczego akurat taka tematy-
ka?

Piszę książki dla dzieci i mło-
dzieży, bo w tym temacie czuję się 
pewnie i bezpiecznie. Znam ich 
problemy i radości, jestem mamą, 
studiowałam socjologię rodziny i 
to mi pomaga. Myślę, że czytelnicy 
bardzo szybko „demaskują” autora, 
który pisze o czymś na czym się nie 
zna. Taki autor popełnia błędy, gubi 
się w szczegółach, upraszcza, bo nie 
czuje się do końca pewnie w tema-
cie.

Pisanie zajmuje się Pani zawo-
dowo czy hobbystycznie?

Pisaniem zajmuję się zawodowo. 
Napisałam 16 książek, dwie kolejne 
są w przygotowaniu. Poza pisaniem 
spotykam się z czytelnikami, pro-
wadzę warsztaty literackie i uczest-
niczę w promocji moich książek. To 
pochłania tak dużo czasu, że z wy-
konywania zawodu socjologa daw-
no już zrezygnowałam.

Jak wygląda praca nad książ-
ką?

W pracy nad książką liczy się 
przede wszystkim pomysł, temat, 
to co chcę powiedzieć czytelni-
kom. Potem ubieram to w słowa. 
Jeśli muszę dotrzeć do materiałów 
źródłowych, jak np. przy pisaniu 
książki „Z przysłowiami za pan brat” 
to szukam ich w bibliotekach, w in-

ternecie, lub u fachowców. Gotowy 
tekst poddawany jest korekcie i tra-
fia do rąk ilustratora. Tak to wyglą-
da w wielkim skrócie.

A ile czasu zajmuje napisanie 
jednej książki?

Napisanie książeczki typu „Le-
moniadowy ząb”, lub „Dziadek na 
huśtawce” zajęło mi około czterech 
miesięcy. Książki obszerniejsze, lub 
wymagające przed napisaniem ja-
kiegoś przygotowania, lub zdoby-
cia materiałów jak np. „Przygoda 
ma kolor niebieski”, czy „Z przysło-
wiami za pan brat” – powstają w 
ciągu około dwunastu miesięcy.

Co czyta Pani prywatnie? Jakie 
są Pani ulubione książki?

Czytam bardzo dużo. Oczywiście 
wszystko co ukazuje się na rynku w 
temacie literatury dziecięcej. Uwiel-
biam książki Cornelii funke, wszyst-
kie „Przygody Mikołajka” i całą serię 
„Niefortunnych zdarzeń”. Z książek 
innego gatunku zachwyciła mnie 
ostatnio powieść młodej fińskiej 
autorki Sofii Oksanen  pt. „Oczysz-
czenie”. Gorąco polecam.  

Sylwia Chrapek
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Czy są proste kraje

Czy są na świecie kraje,
gdzie wszystko prostym się wydaje:

proste drogi wiodą ku miastom.
Dom jest wprost pod szczęśliwą 

gwiazdą.
Prosto z pracy mama wraca do niego.
Proste prawa prostych ludzi strzegą.

Prosto z okna widzi się sklep, 
a w tym sklepie proste mleko,

prosty chleb.
Ludzie mówią prosto z mostu,

zwyczajnie –
nikt nie pyta,

czy te proste kraje
mogą ot tak po prostu być sobie,
czy też świat musi wpierw stanąć

na głowie?
Joanna Kulmowa

Zbyt często są takie sytuacje 
w życiu, kiedy to co powinno być 
stosunkowo proste – zaczyna być 
pokrętne, niewyjaśnione i skom-
plikowane. Na przykład chwile, 
kiedy dopada nas klęska żywio-
łowa. Hipotetycznie powinny być 
zawczasu przygotowane – takie 
tu modne obecnie słowo – odpo-
wiednie procedury, ażeby akcja 
ratownicza w takim przypadku 
zadziałała sprawnie i prosto. 

Całkiem niedawno, w paź-
dzierniku ubiegłego roku, do-
świadczyliśmy na własnej skórze 
w Brennej – co to znaczy niespo-
dziewany atak żywiołu. Śnieg to 
nie woda, było tu  strasznie i groź-
nie, nie było prądu, mnóstwo do-
słownie porąbanych i zwalonych 
drzew  w wielu miejscach utrud-
niało dojazd i dojście do domów. 
Zamknięte sklepy i lekcja ogrom-
nej pokory. Dla wszystkich. Ale 
był to nagły opad mokrego śnie-
gu u progu jesieni – akcydens 
można by rzec.  Coś co się nie zda-
rza, raczej i prawie. Jak wszyscy 
wiemy – prawie robi wielką róż-
nicę. Ale powodzie, szczególnie 
wiosną nie są niespodziewane. To 
precedens, coś co się zdarza, cho-
ciaż mało kiedy w tak straszliwej 
skali. Na tę sytuację, na drama-
tycznie wysoką wodę - powinny 
być zaplanowane i zapewnione 
odpowiednie działania. Nie da się 
przewidzieć kataklizmu, trudno 
walczyć z trzęsieniem ziemi ale 
są małe wielkie sprawy, do któ-
rych można zawczasu się przygo-
tować. Nie rozumiem, dlaczego 
ludzie, urzędnicy  kłócą się teraz 
o kompetencje – co miałam oka-
zję obserwować na ekranie TV w 
ramach relacji o akcji ratunkowej. 
Nie bardzo wiem, dlaczego do-
piero teraz mają się znaleźć po-

prawki i jakieś właściwe regulacje 
prawne odnośnie tej sytuacji? Te-
raz?! i wcale się niniejszym tekstem 
nie wymądrzam ani robię za pańcię 

w bezpiecznym miejscu, która so-
bie marudzi – bo tak ma. Stawiam 
proste pytania, odnośnie konkret-
nej chwili. Tym razem nam tutaj 
prawie się udało, sytuacja napraw-
dę dramatyczna nas ominęła. (Oby). 
Na razie; wobec tego co się dzieje 
wokół – jest spokojnie. Ale nie do 
końca, bo nigdy nie wiadomo, jak 
sprawy potoczą się dalej. 

 Patrzyłam na akcje ratunkowe, 
na walkę wszystkich jednakową – 
jak to mówią: cywilów, żołnierzy, 
strażaków – absolutne współdzia-
łanie i współpracę, na niesioną so-
bie wzajemnie pomoc. i mam takie 

dziwne wrażenie, że robi się cyrk 
medialny i szoł telewizyjny. Że co-
raz mniej informacji dotyczy pro-
stych ludzi w nieprostej sytuacji, a 
więcej na temat pyskówki polity-
ków, licytujących się: kto czego nie 
zrobił. Na czas nie zrobił, bo prze-
cież (oczywiście generalizuję teraz) 
masę bzdur jest ważniejszych. Pod 
bzdurę można „wstawić’ dowolną, 
doraźną inwestycję, najlepiej ko-
lejny hipermarket, czy podatek od 
następnego czegoś. Boże broń za-
interesowania urzędników np. sta-
nem kanalizacji, czy wystawianiem 
zezwoleń na budowę kolejnych do-
mów nie tam, gdzie można -  byle 
szybko zarobić itp. itd. Lajtmotiv  
całej klęski – dom podmyło, zwa-
liło, coś tam – bo nie powinien tu-
taj stać.  i proste pytanie: Odpowie 
ktoś za to?

Z głębokim współczuciem oglą-
dam to, co się dzieje na równinnej 
Polsce – ze strachem myślę, co mo-
głoby być u nas. Pozostaje mi je-
dynie mieć nadzieję, że  w naszej 
gminie procedury są odpowiednio 
opracowane.   Może moje  proste 
założenie, że ktoś u władzy my-
śli wcześniej, przewiduje sytuacje 
awaryjne i ma prosty plan działa-
nia, nie jest jedynie pobożnym ży-
czeniem? 

Podoba mi się świat przedsta-
wiony w wierszu Joanny Kulmowej. 
Prosty świat, proste pytania, które 
mogą być niebezpieczne. Bo są pro-
ste - wymagają prostych,  jasnych 
odpowiedzi i  natychmiastowych 
rozwiązań.  Co prawda wniosek 
końcowy autorki, nie jest specjal-
nie budujący – ale może dopiero 
wtedy, kiedy świat staje na głowie, 
tak naprawdę wszystko jest skrajnie 
proste?

Aleksandra Kulicka

i WSZySTKO PROSTe
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„Nić ŻyCiA – SAMOBóJSTWO W SPOŁeCZeńSTWie 
XXi WieKU”

Codziennie na całym świecie 
ponad 1000 osób umiera śmiercią 
samobójczą. Problematyka samo-
bójstwa nie zalicza się w poczet 
tych, o których mówimy bez emo-
cji; można by powiedzieć, że temat 
jest na równi emocjonujący i wywo-
łujący sprzeczne zdania krytyki, jak 
np. aborcja, jednak  ze względów 
religijnych i naznaczających, wręcz 
piętnujących swoje ofiary, często 
bywa niewygodny i zacierany. 

Samobójstwo jest definiowane 
w sposób różny. Nowa encyklope-
dia Powszechna 
PWN podaje, że 
samobójstwo to: 
„Celowe zachowa-
nie samodestruk-
cyjne prowadzące 
do śmierci bio-
logicznej, które 
może mieć cha-
rakter gwałtowny 
(np. samobójstwo 
przez powieszenie 
się) lub charakter 
stopniowy(np. sa-
mobójstwo przez 
zagłodzenie się)”. 
Różnica pomiędzy 
kobietami, a męż-
czyznami polega 
na tym, że kobie-
ty częściej pró-
bują je popełnić, 
mężczyźni natomiast je dokonują 
– prawdopodobnie ze względu na 
bardziej drastyczne środki.

 Samobójstwa towarzyszyły nam 
od wieków i ich jaskrawe przykłady 
można znaleźć chociażby w litera-
turze tak naszej, jak i obcej.. W celu 
przybliżenia motywu samobójstwa 
można podać kilka znamiennych 
przykładów:  Judasz iskariota z Bi-
blii po oddaniu 30-stu srebrników, 
Dejanira z Mitologii po skazaniu na 
męczeńską śmierć swego męża He-
raklesa,  Werter z miłości do Lotty, 
która wyszła za innego, Hrabia Hen-
ryk zdradzony przez sojuszników w 

„Nie – Boskiej komedii”, oszukany 
przez izabelę Wokulski w „Lalce”, 
komtur ze Szczytna puszczony wol-
no przez Juranda w „Krzyżakach”, 
pan Wołodyjowski dla którego ho-
nor i ojczyzna były ważniejsze od 
życia, skompromitowany Ziembie-
wicz w „Granicy” i wiele innych. Z 
tych przykładów wynika, że mo-
tywów do popełnienia tego czynu 
jest naprawdę bez liku, co utrud-
nia badaczom znalezienie złotego 
środka zapobiegawczego.

Żeby lepiej zrozumieć proble-

matykę samobójstwa powinniśmy 
odwołać się również do historii i 
aktów społecznych w tym obsza-
rze, gdyż nie funkcjonujemy jako 
jednostka ale cały organizm, jakim 
jest społeczeństwo. Już w społecz-
nościach pierwotnych występowa-
ło samobójstwo jako rodzaj pro-
cesu selekcji, wykonywane przez 
starców. Ciekawym i powszechnie 
znanym jest występujący onegdaj 
hinduski obyczaj „sati”, polegający 
na spaleniu wdowy wraz ze zwłoka-
mi męża na stosie. Zwyczaj ten był 
również praktykowany u Słowian, 
wywodzących się przecież z rdze-

nia religii indoeuropejskich, co mo-
żemy zobaczyć np. w obrazie „Sta-
ra Baśń”; o dziwo chociaż nie był 
to akt obowiązkowy, wiele kobiet 
wręcz zabiegało o to. Samobójstwo 
to nierzadko akt honoru w różnych 
społecznościach np. harakiri popeł-
niane przez oficerów japońskich na 
wieść o kapitulacji, samobójcze loty 
„kamikaze”  mające na celu znisz-
czenie wroga, samobójcze zama-
chy bombowe terrorystów z Hama-
su, czy protestacyjne samospalenia 
buddyjskich mnichów. 

Skoro jednak 
motywy jak wi-
dać mogą być 
różnorodne, war-
to zwrócić uwa-
gę m.in. na czyn-
niki ryzyka, które 
mogą pretendo-
wać do miana wy-
zwalaczy samo-
bójczych myśli i 
działań. Tutaj je-
steśmy w stanie 
wymienić: pory 
roku, czyli wio-
snę i jesień jako 
czas przesilenia, 
wiek powyżej 45 
lat, rozwód lub 
owdowienie, osa-
motnienie, zła sy-
tuacja materialna, 

utrata pracy, samobójstwo wśród 
osób bliskich, przewlekłe choro-
by somatyczne i bóle, nieuleczalne 
choroby, nadużywanie alkoholu, 
zaburzenia osobowości i wiele in-
nych. 

Bardzo istotne jest również za-
uważenie w porę problemu i po-
moc potencjalnemu samobójcy; 
dlatego też ważne jest sprawne 
„wyłapywanie” sygnałów jakie wy-
syła, których absolutnie nie można 
bagatelizować. Po pierwsze osoba 
potencjalnie zagrożona może prze-
jawiać nienaturalne dotychczas dla 
niej zachowania, czyli np. gwałtow-
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PsychowieściPsychowieści

nie zwiększyć lub zmniejszyć ilość 
spożywanych pokarmów, mieć pro-
blemy ze snem, przejawiać hiper-
aktywność, lub odwrotnie objawy 
depresyjne, niedbałość o wygląd 
zewnętrzny i higienę, oraz częste 
i diametralne zmiany nastroju. W 
kontakcie z innymi ludźmi taka oso-
ba jest często wycofana, nierzadko 
zrywa dotychczasowe przyjaźnie i 
zamyka się w sobie. Pojawia się rów-
nież aspekt posiadania, gdyż dla 
osoby zagrożonej próbą samobój-
czą wszelkie dobra materialne tra-
cą wartość, w wyniku czego często 
pojawia się precedens rozdawania 
swoich cennych rzeczy. Po okresie 
wycofania i kształtowania się my-
śli samobójczej, u większości ujaw-
nia się nagła euforia - w momencie 
podjęcia ostatecznej decyzji o pró-
bie samobójczej, jako rozwiązania 
nawarstwiających się problemów.

Czasy, w których żyjemy prze-
pełnione są brutalnością, bombar-
dującą nas głównie przez media i 
już zakorzenioną w naszej psychice. 
To często wywołuje agresję i auto-
agresję, a u niektórych osób w trud-
nych chwilach może przeradzać się 
w autoagresję skrajną, czyli samo-
bójstwo. i chociaż, prawdopodob-

nie, większość z nas w przeciągu 
życia chociaż przez chwilę myślała 
o tym akcie, nie równa się to w ża-
den sposób z realnym zagrożeniem 
wprowadzenia czynu w życie. 

Jeśli jednak zaobserwujemy nie-
które z ww. objawów u innych osób, 
starajmy się ich nie bagatelizować 
i w porę udzielić takim ludziom 
wsparcia.

Szczepan Spis

Ankieta:
 Zagrożenie samobójstwem jest 

tym silniejsze, im więcej odpowie-
dzi odsłania nam negatywną kon-
dycję wewnętrzną respondenta (w 
przypadku pytań 1-11 jest to odpo-
wiedź tak, a w przypadku pytań 12-
16 odpowiedź nie). 

Czy odczuwałeś ostatnio potrze-
bę myślenia o odebraniu sobie ży-
cia?

Czy zdarzało się to często?
Czy musiałeś/łaś o tym myśleć, 

nawet jeżeli tego nie chciałeś/łaś?
Czy masz konkretne wyobraże-

nia, w jaki sposób odebrałbyś/abyś 
sobie życie?

Czy już w jakiś sposób rozpoczą-
łeś/łaś przygotowania do tego?

Czy rozmawiałeś/łaś już z kimś o 
zamiarze samobójstwa?

Czy próbowałeś/łaś już kiedyś 
odebrać sobie życie lub byłeś bli-
sko tego?

Czy w twojej rodzinie lub w gro-
nie przyjaciół, względnie bliskich 
znajomych był ktoś, kto już targnął 
się na swoje życie?

Czy uważasz swoją sytuację za 
beznadziejną, za kryzys bez szans 
wyjścia?

Czy jest dla ciebie trudnością 
myślenie o innych sprawach, niż tyl-
ko o swoich własnych problemach?

Czy w ostatnim okresie miałeś 
jedynie nieliczne kontakty z rodzi-
ną, przyjaciółmi i znajomymi?

Czy nadal interesujesz się swoim 
życiem zawodowym i tym, co dzie-
je się w najbliższym otoczeniu? Czy 
jeszcze zajmujesz się swoim hobby?

Czy masz kogoś, z kim mógłbyś 
otwarcie, ufając mu, porozmawiać o 
twoich wszystkich problemach?

Czy mieszkasz razem ze swoją 
rodziną lub z innymi osobami?

Czy odczuwasz, że znajdujesz 
się ostatnio pod silną presją spraw 
dotyczących rodziny lub wykony-
wanej pracy?

Konwalia majowa zwana 
również lanuszką to piękna by-
lina tworząca całe kobierce ze 
swoich liści, usłane charakte-
rystycznymi białymi kwiatami. 
Lubi glebę wilgotną, próchni-
czą i stanowiska raczej śred-
nio nasłonecznione wręcz za-
cienione, ale dobrze radzi so-
bie w różnych warunkach, dla-
tego zaliczamy ją do roślin eks-
pansywnych. Wykorzystywana 
w ogrodach jako element de-
koracyjny, często sadzona pod 
drzewami razem z paprociami, 
gdzie trawa nie może się utrzy-
mać. Nie możemy jednak zapo-
minać że w tych miejscach musimy 
podlewać nasze konwalie.

Zielono mi

Liliowiec ogrodowy zwa-
ny także żółtą lilią to rośli-
na bardzo łatwa w uprawie, 
można śmiało powiedzieć 
że prawie niezniszczalna. 
Zaletą liliowca jest to, że 
jego liście stanowią ozdo-
bę dla ogrodu przez prak-
tycznie cały rok, nie licząc 
zimy oczywiście. Kwiaty na-
tomiast mogą przybierać 
różne barwy: żółtą, poma-
rańczową, morelową, czer-
woną, w zależności od ga-
tunku. Roślina polecana do 
robienia rabat i klombów w 
ogrodach. 

ethienne
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Ze świataZe świata

Z Górek Wielkich do ... indii
 Zapewne większość z nas 

będąc dzieckiem marzyła o za-
morskich wyprawach i dalekich, 
egzotycznych podróżach. Moją 
wymarzoną  od najmłodszych lat 
była podróż do indii, którą zreali-
zowałam w styczniu tego roku. Na 
pierwszy raz wybrałam najbardziej 
malowniczy i egzotyczny region 
- Rajasthan (Radżastan), którego 
północno-zachodnią część stanowi 
pustynia a południowo-wschodnią 
zajmują góry. 

egzotyka dopadła mnie już w 
stolicy indii – Delhi w drodze z lot-
niska do hotelu. Wśród przejeżdża-
jących samochodów, z warkotem 
przemieszczających się trójkoło-
wych pojazdów o nazwie tuk-tuk i 
wszechobecnych riksz, ujrzałam kil-
kunastoosobowy odział żołnierzy 
na ... wielbłądach. Były to przygo-
towania do nadchodzącego Święta 
Republiki.     

Życie w indiach to symbioza 
ludzi i pozostałej części natury – 
zwierząt, roślin, klimatu. Dla ludzi 
absolutnie normalnym jest widok 
spokojnie przechadzających się uli-
cami krów, biegających swobod-
nie lub wylegujących się na słońcu 
psów (bez obroży, kagańca i nie na 
smyczy). Kiedy pierwszy raz ujrza-
łam na ulicy wychudzone, chodzą-
ce luzem krowy i cielęta, myślałam 
że są niczyje. Zakupiłam więc duże 
opakowanie pieczywa tostowego 
(tylko taki rodzaj był w sprzedaży) 

i rozpoczęłam akcję dokar-
miania „biednych, głodnych 
krówek”. Po skonsumowa-
niu przez zwierzęta kolejnej 
paczki pieczywa doszłam do 
wniosku, że ta akcja nie ma 
sensu. Ja stracę czas potrzeb-
ny na zwiedzanie a krowy i 
tak się nie najedzą do syta. 
Potem dowiedziałam się, że 
mają one swoich właścicie-
li, którzy wieczorem doją je 
a rano znowu wypuszcza-
ją aby same znajdowały so-
bie pożywienie. Niejednokrotnie 
są to resztki ze śmietniska, tektura 
lub ukradzione ze stoiska gazety, 
w które sprzedawcy zawijają zaku-
piony towar. W miastach często rolę 
przedsiębiorstwa oczyszczania z 
odpadków pełnią również psy, kozy 
i świnie. Zapewne są i szczury ale 
te widziałam tylko w świątyni Karni 
Mata w miejscowości Deshnok. Jest 
to świątynny kompleks budynków, 
w których żyją tysiące szczurów do-
karmianych przez wiernych i tury-
stów. Przed wejściem do świątyni 
zakupiłam specjalnie przygotowany 
pokarm. Ponieważ do hinduistycz-
nych budynków sakralnych można 
wchodzić tylko boso więc zdjęłam 
buty i w samych skarpetkach oraz 
duszą na ramieniu udałam się na 
wewnętrzny dziedziniec świątyni. 
Tu oniemiałam ze zdziwienia. Set-
ki szczurów kłębiły się w specjal-
nie wydzielonym pomieszczeniu, 

gdzie usługiwał im zatrudniony w 
tym celu pracownik. Czyścił podło-
gę, sprzęty stojące wewnątrz, na-
lewał wodę i mleko do olbrzymich 
mis. Nie jest to jednak szczelnie za-
mknięte pomieszczenie. Zwierzęta 
wychodzą na zewnątrz i spacerują 
po całym terenie świątynnym. Jest 
ich tak wiele, że robi to wrażenie 
ruchomej podłogi. Wierni modlą się 
do nich ale jednocześnie bacznie 
obserwują szukając jedynego w ca-
łym stadzie białego szczura. Kto go 
zobaczy, będzie miał szczęście. Ja 
go zobaczyłam i sfotografowałam. 
W tym czasie jednak parokrotnie 
zostałam podgryziona przez szu-
kające pożywienia szczurki, które 
próbują wspinać się po ubraniu do 
góry.

Niedaleko miasta Jaipur (Dżaj-
pur) – stolicy regionu, znajduje się 
opuszczona przez ludzi świątynia 
zwana Świątynią Małp. Nazywano 
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ją tak, gdyż jej stałymi mieszkańca-
mi są właśnie małpy a właściwie ich 
niezliczona ilość. Budynki świątyn-
ne otoczone są górami, po których 
skaczą i dokazują dorosłe osobni-
ki wydając przy tym przeraźliwe 
dźwięki. To co usłyszałam i zobaczy-
łam w pewnym momencie wyglą-
dało na bójkę samców, które goni-
ły się, podgryzały, groźnie i głośno 
wrzeszczały. Miałam szczerą ochotę 
stamtąd uciekać bo wyglądało to 
na niebezpieczną sytuację. Ostrze-
gano mnie przed podchodzeniem 
do małp na małą odległość i dokar-
mianiem ich z bliska, gdyż bywają 
agresywne. Pozostają one jednak w 
doskonałej komitywie z krowami, 
które również zamieszkują teren 
świątyni. Małpy często przesiadują 
przy drodze lub w parkach oczeku-
jąc na smaczny kąsek od turystów. 
Jeżeli dokarmia się je z okna samo-
chodu, trzeba bardzo uważać bo 
potrafią wskoczyć nawet do wnę-
trza a wtedy można być narażonym 
na duży kłopot.

Niczym niezwykłym jest widok 
świń wygrzebujących resztki ze 
stert śmieci na ulicy. Może nie było-
by w tym nic dziwnego, gdyby nie 
to, że pierwszy raz widziałam świnię 
z „irokezem” na grzbiecie. Świnia 
jest cała łysa a tylko jej grzbiet pio-
nowo porasta sztywna szczecina. 
Przyzwyczailiśmy się już do widoku 
pawi na trawnikach w parku ale w 
indiach są to ptaki żyjące w lasach 
na wolności. Widziałam przepiękne 
zimorodki, przedziwnej urody wie-
wiórki, jelenie (inne gatunki niż u 
nas), spacerujące po ulicy miasta 
osły i kozy, zebu – olbrzymie bydło 
domowe (do 100-160 cm w kłębie,  
15-to kilogramowy garb tłuszczo-
wy). Jedną z największych atrakcji 
turystycznych jest przejażdżka na 
słoniu lub wypad na pustynię, na 
grzbiecie wielbłąda. Jednak na co 
dzień zwierzęta te wykorzystywa-
ne są do wykonywania prac gospo-
darskich. Wielbłąd zaprzęgnięty do 
wozu, kroczy z dumnie podniesioną 
do góry głową i na wpół przymknię-

tymi oczami. Wygląda jakby patrzył 
na innych z lekką pogardą. 

Jednak ta symbioza bywa czasa-
mi zakłócona, bo przyglądając się 
uważnie  można nieraz zauważyć 
okładanie kijem krowiego grzbie-
tu, wykorzystywanie węży, w tym 
zagrożonej wyginięciem kobry kró-
lewskiej, do celów zarobkowych 
(rocznie pada ok.70 tysięcy węży), 
okaleczanie młodych niedźwiedzia 
wargacza aby tańczyły dla tury-
stów. Często spotykany jest proce-
der handlu organami zwierzęcymi, 
które jakoby mają właściwości lecz-
nicze. Tak na granicy wymarcia 
znalazł się tygrys – symbol indii. 
Światowe Towarzystwo Ochrony 
Zwierząt zamierza zwiększyć spo-
łeczne zainteresowanie tym pro-
blemem ale czy żyjące w indiach, w 
skrajnej nędzy miliony ludzi zrezy-
gnują z zarabiania pieniędzy w ten 
sposób?         

Beata Znamierowska

Ze świataZe świata
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OGROMNy SUKCeS SAMORZąDOWCóW Z BReNNeJ W Mi-
STRZOSTWACH POLSKi W HALOWeJ PiŁCe NOŻNeJ „5”

W dniach 13-16 maja 2010 r. w 
Brennej po raz kolejny odbyły się 
XiV Mistrzostwa Polski w halowej 
piłce nożnej „5”. Wśród najlepszych 
z całej Polski, udział wzięła również 
drużyna samorządowców z Brennej. 
W historii zmagań mistrzowskich 
drużynie z Brennej tylko raz udało 
się wyjść z grupy, i do tej pory był to 
największy sukces. Tym razem mia-
ło być inaczej i było!

W grupie Brenna spotkała się 
z Nakłem n/Notecią – remisując 
1:1 oraz z Poznaniem, wygrywając 
4:2. Te wyniki pozwoliły drużynie 
z Brennej na zajęcie pierwszego 
miejsca w grupie. W 1/8 finału Bren-
na spotkała się z Nidzicą. Mecz miał 
dramatyczny przebieg, a drużyna z 
Nidzicy zdołała wyrównać dopiero 
w samej końcówce meczu. Wynik w 
normalnym czasie gry brzmiał 1:1, 
w związku z czym o zwycięstwie 
musiały zdecydować rzuty karne. Te 
skuteczniej wykonywali zawodnicy 
z Brennej i to oni stali się ostatnim 
ćwierćfinalistą turnieju. W ćwierćfi-
nale ponownie Brenna spotkała się  
z Nakłem n/Notecią. Począ-
tek meczu to dwa szybkie tra-
fienia Krzysztofa Majerana  
i pewne prowadzenie. Niestety 
niewykorzystane sytuacje się msz-
czą, o czym przekonała się druży-
na z Brennej. Zamiast podwyższyć 
prowadzenie Brenna straciła dwie 
bramki i mecz ponownie musiał 
zostać rozstrzygnięty w rzutach 
karnych. Losy awansu do półfinału 
ważyły się z jednej na drugą stronę. 

Dopiero piata seria rzutów karnych 
zadecydowała, że Brenna zagra w 
półfinale. Dla wszystkich było to 
ogromne zaskoczenie, tym bar-
dziej, że w składzie z poprzedniego 
roku nie nastąpiły znaczące zmiany. 
Półfinały to już naprawdę wysokie 
progi. Brenna spotkała się ze zna-
komicie zorganizowana drużyną z 
Zabrza. Był to jednej z najlepszych 
meczów w całym turnieju na bardzo 
wysokim poziomie. Po pierwszej 
połowie wynik brzmiał 0:0. To kolej-
ne zaskoczenie, ponieważ Brenna 
nie ustępowała samorządowcom 
z Zabrza w żadnym elemencie. W 
drugiej połowie w dwóch prostych 
sytuacjach zabrakło koncentracji, 
co skrzętnie wykorzystali piłkarze 
z Zabrza zdobywając dwie bramki  
i awansowali do finału. W fina-
le drużyna z Zabrza dopiero po 
rzutach karnych wygrała z ubie-
głorocznym zwycięzcom turnie-
ju – samorządowcami z Nowego 
Sącza.  Najważniejsze jest jednak 
to, że Brenna w meczu o trzecie 
miejsce zwyciężyła Bydgoszcz 1:0 
i zajęła historyczne iii miejsce w 
Polsce. Bramkę na wagę zwycię-
stwa dobył Krzysztof Majeran po 
indywidualnej akcji. Tego nikt się 
nie spodziewał! Ponadto bramkarz 
ekipy z Brennej – Jerzy Pilch, zo-
stał uznany za najlepszego bramka-
rza mistrzostw. Po zdobyciu przez 
Brenną Mistrzostwa Śląska w lutym  
2010 r. , teraz przyszedł czas na me-
dal Mistrzostw Polski. Dobra passa 
trwa.

Drużyna z Brennej wystąpiła w 
następującym składzie: Jerzy Pilch, 
Krystian Żyłka, Janusz Jasiński, Ro-
bert Madzia, Krzysztof Dybczyński, 
Bolesław Bury oraz Krzysztof Maje-
ran.

Ostateczna kolejność
1. UM Zabrze
2. UM Nowy Sącz
3. UG Brenna
4. UM Bydgoszcz
5. UM Nakło n/ Notecią
6. UM Grodzisk Wielkopolski
7. UM Bielsk Podlaski
8. UM Nowy Dwór Mazowiecki

Wyniki:
Mecz o i miejsce: UM Zabrze - 

UM Nowy Sącz  2:2, rzuty karne 3:2 
dla Zabrza

Mecz o iii miejsce: UG Brenna - 
UM Bydgoszcz  1:0

Mecze ½ finału:
UM Nowy Sącz - UM Bydgoszcz 

3:0
UM Zabrze – UG Brenna 2:0

Królem strzelców został Dąbrow-
ski Adrian – Nowy Sącz – 11 bramek

Najlepszym zawodnikiem Ryma-
szewski Dariusz – Zabrze

Najlepszym bramkarzem wybra-
ny został – Jerzy Pilch – Brenna
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16 mają 2010 odbyły się w 
Brennej Mistrzostwa Beskidów 
w Nordic Walking. Pomimo desz-
czu, wiatru oraz niskich tempera-
tur zawodnicy przybyli.

Na starcie stawiły się 34 oso-
by. Przeważali głównie uczest-
nicy w kategorii seniorów i we-
teranów, jak również nestorów. 
Jedyny uczestnik w kategorii ju-
niorów włączony został do grupy 
seniorów i weteranów. Pojawiły się 
też juniorki. Zawodnicy przybyli 
zarówno indywidualnie jak i grupa-
mi z najróżniejszych zakątków na-
szego regionu i kraju jak choćby z 
Bielska-Białej, Wisły, Opola, Mysło-
wic, Warszawy czy Krakowa. Jedna 
z uczestniczek przybyła świeżo po 
zawodach w Gdańsku które odbyły 
się tam poprzedniego dnia.

Ze względu na warunki pogo-
dowe, zmieniono nieco trasę. Jed-
nak zagorzałym fanom tego spor-
tu nic nie stało na przeszkodzie by 
stanąć w szranki z konkurencją. Po 
ponad godzinie na mecie stanął za-
wodnik z - jak na ironię - numerem 
1. Po zakończeniu klasyfikacji roz-
dano dyplomy i nagrody. Ważnym 
jest tutaj wspomnieć o sponsorach, 
bez których zawody te by się nie 
odbyło, a są nimi: firma exel, Deca-
thlon, hotel Kotarz, firma fizan, Le-
śny Park Niespodzianek w Ustroniu 
oraz Centrum Aktywnego Wypo-
czynku z Brennej.

A czym jest Nordic Walking? Jest 
to forma rekreacji – ciężko powie-
dzieć czy to sport czy bardziej for-
ma turystyki- polegająca na mar-
szu ze specjalnymi kijkami. Zapew-
ne każdy widział, bądź też sam pró-
bował tego sportu, jednak może 
nie każdy wie skąd się właściwie 
wziął. Powstał w finlandii w latach 
20-tych XX wieku i był treningiem 
dla narciarzy biegowych (który mo-
gli uprawiać cały rok). Zalety tego 
chodu to m.in. rozwijanie i wzmac-
nianie siły mięśni ramion, większa 
stabilizacja chodu, spalanie więk-

Mistrzostwa Beskidów Nordic Walking

szej ilości kalorii niż przy normal-
nym marszu czy odciążenie stawów 
– ważne dla 
osób starszych 
i otyłych, a tak-
że podczas re-
habilitacji. Co 
ciekawe, po 
takim mar-
szu największe 
zmęczenie od-
czuwane jest 
w rękach, a nie 
w nogach. Jest 
to w sumie do-
bry trening dla 
każdego, nie-
zależnie od 
płci, wieku czy sprawności fizycz-
nej. W Polsce jest dość prężnie roz-
wijającą się gałęzią sportu i zysku-
je coraz większą popularność – po-

wstają nawet kluby zrzeszające mi-
łośników tego sportu. Największą 

zaletą jest zapewne niejaka prosto-
ta, bo do uprawiania tego sportu 
wystarczy zaledwie para kijków!

Warto wspomnieć, o organizo-
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SportSport

W ostatnim czasie młodzi pił-
karze MUKS Brenna wzięli udział 
w dwóch turniejach i w obu poka-
zali się z najlepszej strony zajmu-
jąc dwa razy pierwsze miejsca.

Pierwszy wiosenny turniej ża-
ków odbył się 26 kwietnia na bo-
isku RKS Cukrownik Chybie. W tur-
nieju wzięły udział zespoły klubo-
we : RKS Cukrownik Chybie, Kuźnia 
Ustroń, LKS Pogórze, Wisła Ustro-
nianka, Mieszko Piast Cieszyn oraz 
zespół MUKS Brenna. 

Po zwycięstwach z Wisłą (4-3) 
i Ustroniem (3-1) zespół z Brennej 
w finale zagrał z zespołem Miesz-
ko Piast Cieszyn. finał zakończył się 
zdecydowanym zwycięstwem mło-
dych piłkarzy MUKS Brenna, którzy 
rozgromili rywali  6-0. Trzecie miej-

Sukcesy młodych piłkarzy z Brennej
sce w turnieju zdobył zespół 
RKS Cukrownik Chybie. Naj-
więcej bramek zdobyli: Ma-
teusz Wieczorek, Mateusz 
Madzia, Dawid Bystroń oraz 
Marek Heller.

Drugi turniej piłkarski ża-
ków odbył się 11 maja  w 
Ustroniu na stadionie Kuź-
ni Ustroń. Również w tych 
rozgrywkach zespół MUKS z 
Brennej po pokonaniu Wisły 
Ustronianki (2-0), Mieszko 
Piast Cieszyn (2-1) oraz go-
spodarzy Kuźni Ustroń (3-0) zdobył 
pierwsze miejsce. 

Opiekunem drużyny jest Bogu-
sław Żur, z którym współpracują Le-
szek Wieczorek oraz Robert Madzia.

Na zdjęciu: od lewej Robert Kubok, 
Krzysztof Stebel, Mateusz Madzia, Kacper 
Choroszko, Marek Heller, Daniel Chrapek, 
na dole od lewej: Dawid Bystroń, Konrad 
Marek, Mateusz Wieczorek, Jan Piziurny, 
Andrzej Cieślar oraz Łukasz Frączek.  

Bogusław Żur

Dnia 1.05.2010  grupa lekko-
atletów  pod opieką Tomasza Dyb-
czyńskiego wzięła udział w „Mitin-
gu Otwarcia Sezonu „  na stadio-
nie MOSiR SOSNOWieC. Ucznio-
wie  mieli możliwość porazpierwszy 
wziąć udział w tego typu zawodach. 
Na tle czołowych zawodników wo-
jewództwa śląskiego wypadli cał-
kiem nieźle biorąc pod uwagę,  iż 
większość przeciwników była od 
nich starsza. W biegu na 300m ko-

biet bardzo dobry wynik osiągnęła  
uczennica Gimnazjum w Górkach 
Jolanta Pilch  49.52, czas ten  pla-
suje ją wysoko pośród młodziczek 
w województwie, a trzeba dodać że 
Jola będzie młodziczką jeszcze w 
przyszłym roku.

Na uznanie zasługują wyniki in-
nych naszych reprezentantów rów-
nież startujących na 300m  Holek-
sa Magda 52.41 , Słowiok Grażyna 
54.30, i Kotorc Patrycja 55.31, Szo-

stok Maksymilian 52.50, Greń Jan 
45.49  i w biegu na 1000m Gawlas 
Bernard 3.52.72. Wszyscy zawodni-
cy trenują w sekcji lekkoatletycznej, 
która działa od marca tego roku. Za-
jęcia odbywają się w środy godz 
16.00 i piątki godz 15 .00 przy SP2 
Brenna. Wszystkich chętnych do 
udziału w trenningach bardzo ser-
decznie zapraszamy!

Tomasz Dybczyński

Lekkoatleci z naszej gminy  w Sosnowcu

wanych w naszej gminie zajęciach 
z nordic walkingu, na które może 
przyjść każdy i spróbować tej for-

my rekreacji, szczególnie że jesie-
nią planowane są kolejne zawody, 
co może być szansą na poprawienie 

własnej kondycji i zdrową rywaliza-
cję.
                                      Sylwia Chrapek 

Studnie - czyszczenie ciśnieniowe 
Kärcher, wydobywanie osadów, 
odkażanie wg norm Sanepidu.  

Tel. 660-426-349, 
www.czyszczeniestudni.pl. Re

kl
am

a
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Godne poleceniaGodne polecenia

Saga Zmierzch: Zaćmienie

W trzecim filmie Jones i Stewart 
wcielą się w role rodzeństwa Clear-
water, które razem z Jacobem Blac-
kiem i resztą wilkołaków pomaga-
ją Cullenom w ochronie Belli Swan 
przed armią dzikich Młodych Wam-
pirów.

Zagubieni w miłości

Głównym bohaterem tego ob-
razu jest Daniel, samotny mężczy-
zna, który ma romans z Sonią. Jego 
miłość jest zaborcza, a Sonia musi 

znosić z jego strony emocjonal-
ne tortury, podejrzenia i nieustan-
ną kontrolę. Nie przeszkadza jej to 
jednak w romansowaniu z innym 
mężczyzną, któremu funduje takie 
same tortury jak Daniel jej.

Solo quiero caminar

Aurora, Ana, Gloria i Paloma to 
najlepsze przyjaciółki, które zbyt 
często dostawały od życia w kość. 
Mają dość bycia pomiatanymi, dość 
bycia obiektami seksualnymi; nie 
mają zamiaru czekać na rycerzy w 
lśniących zbrojach. Kiedy nadarza 
się okazja, nie boją się postawić 
na szali swojego życia. „Solo qu-
iero caminar” to pełna przemocy i 
namiętności opowieść o przyjaźni 
silniejszej od śmierci oraz znakomi-
te odświeżenie formuły kina gang-
sterskiego.

Metropia

Wizja europy przyszłości, w któ-
rej władze dzierżą korporacje, spo-
łeczeństwo zniewala propaganda 
konsumpcji, a ludzie żyją w kom-
pleksie podziemnych tuneli metra.

Les aventures extraordinaires 
d’Adèle Blanc-Sec

Tytułowa Adele Blanc-Sec to 
atrakcyjna, popularna pisarka, któ-
ra musi zmagać się z głupkowatymi 
policjantami, wstrętnymi potwora-
mi, zawziętymi złoczyńcami i nie-
doszłymi kochankami.

PReMieRy KiNOWe W CZeRWCU
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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
tel. 033 853 62 85

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. 33 8536222, fax: 33 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. 33 853-62-22, 853-65-48

fax: 33 853-63-70
e-mail: poczta@brenna.org.pl

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 Bu-
czu (Górki), Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowa-
nie, 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, Skle-
pie „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.

tel./fax (033) 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl
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