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To już ponad dwa lata, jakmam 
przyjemność prowadzić nasze lo-
kalne pismo „Wieści znad Brennicy”, 
zapewne są rzeczy które udało się 
zmienić na lepsze, dużo też można 
nadal poprawić i zmodernizować. 
Obecnie cieszy mnie każdy nade-
słany od Was artykuł, ta współpraca 
jest nieoceniona, gdyż to właśnie 
ona wpływa na poczytność gazety 
i co najważniejsze sprawia, że jej 
zawartość jest bardziej atrakcyjna 
i aktualna.  Ogromną radość spra-

wia mi praca z młodymi dziennika-
rzami z naszej Gminy, których jest  
coraz więcej i to oni oprócz pisania 
artykułów coraz aktywniej uczest-
niczą w życiu Gminy Brenna. Moja 
przygoda, tak chyba mogę nazwać 
dziennikarstwo, to również kwar-
talnik cieszyński „Kwadrat”,  pismo o 
zgoła innym charakterze ale skupia-
jące wokół swej działalności wielu 
ciekawych i wartościowych ludzi, to 
także skarbnica wiedzy i doświad-
czenia dla mnie samego.  Ponadto 
olbrzymią dozę satysfakcji przyno-
szą mi warsztaty dziennikarskie dla 
młodzieży organizowane na terenie 
województwa śląskiego, a także na-
szej Gminy.

Pozwoliłem sobie na te drob-
ne osobiste refleksje, gdyż złożyły 
się na to dwie sprawy, po pierw-
sze kwietniowe urodziny, które rok 
rocznie wywołują we mnie to samo 
poczucie, że za mało zrobiłem, że 
można było więcej, że...Ale  pocie-
szenie przyszło stosunkowo szybko, 
bo 16 kwietnia w Żywcu, gdzie zo-
stałem laureatem ziem górskich, w 
plebiscycie organizowanym przez 
Koalicję Marek Ziem Górskich- jest 

to dla mnie ogromny zaszczyt, z 
którego niezmiernie się cieszę. To 
wyróznienie potęguje moją chęć 
do dalszej wzmożonej pracy. Piszę 
o tym jednakże, by podziękować 
wszystkim, którzy się zaangażowali 
w zgłoszenie mojej kandydatury, w 
tym przede wszystkim Ani Musioł, 
zebrali podpisy, a później też gło-
sowali w internecie, gdy zostałem 
nominowany do dalszego etapu 
plebiscytu. W moim przekonaniu 
wygrałem już na etapie zgłoszenia, 
kiedy to uznaliście, że to co robię 
warte jest zauważenia i pokazania 
na forum.

Często jest tak, że szukamy swo-
jego miejsca na ziemi, a gdy już go 
znajdziemy zapuszczamy przysło-
wiowe korzenie i czerpiemy z nie-
go siłę, siłę do życia. Takim miej-
scem dla mnie jest właśnie Brenna, 
od wczesnego dzieciństwa daje mi 
bardzo dużo, z kolei wyjątkowym 
wyróżnieniem jest dla mnie akcep-
tacja i poparcie, jej mieszkańców, 
za co wszystkim z całego serca dzię-
kuję.

Szczepan Spis 
Redaktor Naczelny 
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Szczepan Spis - Na terenie na-
szej Gminy jest organizowanych 
wiele przedsięwzięć dla dzieci i 
młodzieży, są one możliwością 
rozwoju, aktywnego spędzania 
wolnego czasu, posiadają zna-
miona profilaktyki ale i dobrej za-
bawy. O niektórych działaniach, 
pomimo sporej promocji nie uda-
je nam się dowiedzieć, proszę 
więc o kilka słów nt. tego co jest 
obecnie organizowane, jakie są 
plany na przyszłość, ale również 
jakimi zrealizowanymi projekta-
mi na rzecz młodzieży możemy 
się już pochwalić?

Wójt Gminy Brenna Iwona Sza-
rek: Zacznę od końcowej części 
pytania. Na początku mojej pra-
cy w samorządzie spotkałam się  
z szeregiem informacji dotyczących 
aktywizacji dzieci i młodzieży na 
terenie naszej gminy. Były to prze-
ważnie apele o zagospodarowa-
nie wolnego czasu. Byłam bardzo 
zadowolona, że zgłaszane propo-
zycje zawierały w sobie różnorod-
ną tematykę – to pozwoliło nam 
poszukiwać w szerszym zakresie 

odpowiednich rozwiązań. Tak też 
zaczęła się realizacja pierwszego  
z projektów „Witaj w Klubie” – dofi-
nansowanego ze środków zewnętrz-
nych. Projekt ten pokazał nam i 
uświadomił jakie potencjały drze-
mią w naszych dzieciach i młodzieży  
i jednocześnie stał się katalizatorem 
do podejmowania dalszych działań. 
Kontynuacją wymienionego pro-
jektu był projekt „Klub na 102”, w 
ramach którego młodzież ponow-
nie mogła nabyć nowe umiejętno-
ści, rozwinąć swoje zainteresowa-
nia, jak też nabyć różnego rodzaju 
uprawnienia. Retoryczną kwestią 
stała się też potrzeba rozwijania 
umiejętności muzycznych wśród 
naszej młodzieży. To przecież jest 
zakorzenione w naszej kulturze.  
W siedzibie OPKiS zorganizowali-
śmy warsztaty muzyczne dla mło-
dzieży, które cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Do chwi-
li obecnej odbywają się warsz-
taty z gry na gitarze, skrzypcach 
i akordeonie. Zajęcia takie mają 
też miejsce w Górkach Wielkich  
w Mikroklimacie, który oka-
zał się strzałem w przysłowio-
wą dziesiątkę, jeżeli chodzi  
o aktywizacje dzieci i młodzieży. 
Poza zajęciami muzycznymi odby-
wają się tam też zajęcia plastyczne, 
prowadzone jest kółko teatralne, 
kółko taneczne, ma tam też swoje 
zajęcia zespół regionalny „Raubczy-
cy”. 

Wiele przedsięwzięć dla mło-
dzieży ma charakter sportowy. To 
organizowane turnieje piłki nożnej, 
koszykówki, Puchar Beskidzkich 
Groni w narciarstwie alpejskim, 
zawody downhillowe, czy uczest-
nictwo w akcji „Polska Biega”. Wy-

mienione działania skutkują osią-
ganiem bardzo dobrych wyników 
przez nasze dzieci i młodzież na 
poziomie wojewódzkim czy krajo-
wym. W ostatnim czasie powstał też 
kompleks boisk sportowych „Moje 
Boisko - Orlik 2012”, który jest w 
chwili obecnej oblegany przez dzie-
ci i młodzież. Jest to bardzo profe-
sjonalny obiekt, który mam na-
dzieję, będzie  cieszył nasze młode 
pokolenie przez wiele lat. 

A co nas czeka? Czeka nas nowe 
zagospodarowanie Parku w Cen-
trum Brennej, gdzie powstaną 
również boiska wielofunkcyjne, w 
tym również boisko do tak ostat-
nio popularnej piłki plażowej. Poza 
sezonem będzie tam również do 
dyspozycji lodowisko. W Górkach 
Wielkich natomiast ma miejsce za-
gospodarowanie terenu Pod Bran-
dysem, gdzie także powstanie bo-
isko do piłki plażowej oraz ścianka 
wspinaczkowa. 

Na koniec chcę powiedzieć, że 
nasze przyszłe plany dotyczące po-
dejmowania przedsięwzięć, których 
adresatem są dzieci i  młodzież, za-
leżą właśnie głównie od nich sa-
mych. To  ich aktywność będzie 
nas motywowała do działań w tej 
materii. Tak było z projektem „Witaj  
w Klubie”, który pokazał, że po-
trzebny jest „Klub na 102”, tak też 
jest z projektem „Nasza Dzieci – na-
sza Przyszłość” i „Przedszkole Rów-
nych Szans”. Aby nasze działania 
odniosły zamierzony skutek nie-
zbędna jest również pomoc i czyn-
ny udział rodziców, o czym mogli-
śmy się już wielokrotnie przekonać 
i za co chciałabym szczególnie po-
dziękować.

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



Wieści znad Brennicy 5 Strona 5Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia



6Strona 6 Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO
-WYBORCZE W OSP

DRUGI ETAP USUWANIA SKUTKóW POWODZI W 
GMINIE BRENNA

Na terenie gminy Brenna zakoń-
czyły się zebrania sprawozdawczo 
– wyborcze w jednostkach  Ochot-
niczych Straży Pożarnych, podczas 
których druhowie strażacy  doko-
nali oceny działalności Zarządów za 
minioną kadencję oraz za 2010 rok.  
Zarządy OSP przedstawiły szczegó-
łowe sprawozdania  z realizacji za-
dań oraz plany pracy na rok 2011. 

Walne zebrania wybrały nowe 
Zarządy, Komisje Rewizyjne oraz 
Delegatów na Zjazd Oddziału 
Gminnego.  Dokonano wyboru no-
wych władz. Funkcję prezesa OSP 

w Górkach Wielkich  powierzono  
Ryszardowi  Główczak, natomiast  
w jednostce OSP Brenna Centrum  
stanowisko prezesa objął Józef Fer-
fecki.  W Brennej Leśnicy prezesem  
został  Bogusław Gruszczyk.  

Walne zebrania sprawozdawczo 
– wyborcze zakończyły się wspól-
nym posiłkiem.  

Tym samym dobiegł koń-
ca pierwszy etap kampanii spra-
wozdawczo – wyborczej OSP  
w Gminie Brenna. 

Urząd Gminy Brenna 

Do odbudowy i remontu w 2011 
r. zakwalifikowane zostały jako naj-
pilniejsze 4 drogi – ul. Snowaniec, 
Węgierski, Chrobaczy i Jatny, a 
także most w ciągu ul. Chrobaczy. 
Jest to, poza wymienionym mo-
stem, kontynuacja prac rozpoczę-
tych w roku poprzednim, których 
wartość opiewała na kwotę ok. 1,74 
mln złotych. 

Na tegoroczne roboty Gmi-
na otrzymała promesę dota-
cji ze środków budżetu państwa  

w wysokości 1,2 mln złotych. Po-
nadto, w wyniku oszczędności po 
przetargu (łączna wartość wszyst-
kich robót wyniosła 1 057 622,68 
złotych brutto) Gmina Brenna, po 
uzyskaniu zgody MSWiA, ogłosiła 
kolejny przetarg na remont ul. Ko-
tarz w Brennej.

W ramach wymienionych zadań, 
zaplanowanych jako drugi etap usu-
wania skutków powodzi z 2010 r., 
odbudowane lub wyremontowane 
zostaną zniszczone nawierzchnie 

oraz pobocza dróg, a w przypadku 
ul. Jatny również wykonane dal-
sze prace w korpusie drogi - mury 
oporowe stanowiące elementy 
konstrukcyjne dróg w technologii 
murów kamienno-betonowych. Re-
montowi poddany zostanie również 
most w ciągu ul. Chrobaczy w km 0 
+ 135. Zakończenie realizacji wy-
mienionych zadań przewidziano na 
koniec lipca br.

Urząd Gminy Brenna

W dniu 16 kwietnia 2011 roku  w 
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Górkach Wielkich odbył się Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Brennej.

Zjazd był okazją do podsumo-
wania pięcioletniej działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych na 
terenie gminy  Brenna. Dokonano 
wyboru nowego zarządu, komisji 
rewizyjnej i delegatów na zjazd po-
wiatowy.

Władze Zarządu Oddziału Gmin-

nego Związku OSP RP w Brennej: 
Prezes – dh Iwona Szarek  
Wiceprezes – dh Bogusław Grusz-
czyk  
Wiceprezes – dh Czesław Cieślar  
Komendant – dh Józef  Ferfecki  
Skarbnik – dh Wojciech Pilch  
Sekretarz– dh Ryszard Główczak  
Członek Prezydium– dh Henryk 
Greń

Członek– dh Tadeusz Mendrek
Członek– dh Adrian Gruszczyk  

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący– dh Władysław 
Madzia 
członek– dh Henryk Strach  
członek – dh Bronisław Mendrek  

 
Przedstawicielem do Zarzą-
du Oddziału Powiatowe-
go została dh Iwona Szarek 
a delegatami na zjazd po-
wiatowy dh Tadeusz Men-
drek i dh Zdzisław Tarasiewicz.  

            Jan Czernicki 

NOWY ZARZąD ODDZIAŁU GMINNEGO 
ZWIąZKU OSP RP W BRENNEJ
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SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI 
POZARZąDOWYMI W RAMACH CCSO

W dniu 5 kwietnia 2011 
r. w Urzędzie Gminy w Bren-
nej odbyło się spotkanie  
z organizacjami pozarządowymi 
oraz stowarzyszeniami działającymi 
na terenie Gminy Brenna. Spotka-
nie zorganizowano w ramach pro-
jektu Cieszyńskie Centrum Społe-
czeństwa Obywatelskiego. 

Spotkanie skierowane było do 
przedstawicieli stowarzyszeń za-
interesowanych rozwojem swojej 
organizacji, a co za tym idzie roz-
budową struktury personalnej oraz 
możliwościami pozyskiwania fun-
duszy na działalność. 

W trakcie spotkania zaprezen-
towana została oferta bezpłatnego 
wsparcia organizacji pozarządo-
wych, m.in. w formie usług dorad-
czych, pomocy technicznej czy 
rozbudowy sieci współpracy mię-
dzysektorowej.

W ramach CCSO organizacje 

mogą uzyskać wsparcie w zakresie: 
prowadzenia księgowości,
prowadzenia działalności go-

spodarczej,
doradztwa prawnego,
rozwoju zasobów ludzkich  w or-

ganizacji,
fundraising,
zarządzania w organizacji,
zarządzania jakością,
planowania strategii rozwoju or-

ganizacji,
ekonomii społecznej.

Cieszyńskie Centrum Społeczeń-
stwa Obywatelskiego to projekt, 
który ma na celu rozwój potencja-
łu trzeciego sektora w świadomym 
tworzeniu społeczeństwa obywa-
telskiego, jak również wsparcie 
współpracy organizacji pozarządo-
wych z sektorem publicznym.

W ramach tej współpracy 

przeprowadzone zostanie ko-
lejne spotkanie z organizacjami  
w dniu 16 maja 2011 r. w godzi-
nach od 16.00 do 18.00 w Urzędu 
Gminy w Brennej.

Spotkanie będzie miało charak-
ter warsztatu, dotyczącego prak-
tycznego przygotowania dokumen-
tacji konkursowej, w szczególności 
wniosków o dofinansowanie reali-
zacji zadań publicznych oraz wzoru 
umów i sprawozdań. 

Tematyka spotkania podyktowa-
na jest wejściem w życie 18 stycznia 
br. rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 15 grud-
nia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  
i ramowego wzoru umowy dotyczą-
cych realizacji zadań publicznych 
oraz wzoru sprawozdania z wyko-
nania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., 
Nr 6, poz. 25). 

Barbara Greń

W dniach od  1 do 8 kwietnia 
2011 r. przeprowadzone zostały 
konsultacje społeczne, których ce-
lem było przedstawienie projek-
tu uchwały Rady Gminy Brenna w 
sprawie określenia zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień.

Do konsultacji zaproszone zo-

stały organizacje pozarządowe 
i podmioty realizujące zadania  
z zakresu sportu. 

Ogłoszenie o przeprowadze-
niu konsultacji wraz z projektem 
uchwały umieszczone zostało  
w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej Urzędu 
Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu Gminy w Brennej.

KONSULTACJE NA TEMAT STYPENDIóW 
SPORTOWYCH PRZEPROWADZONE

Do poddanego pod konsulta-
cje projektu uchwały nie wniesiono 
żadnych propozycji i uwag.

Projekt uchwały zostanie pod-
dany pod obrady Rady Gmi-
ny na najbliższym posiedzeniu  
w dniu 12 maja 2011 roku.

Barbara Greń

W dniu 26 czerwca 2011 roku, 
na parkingu przed Urzędem Gmi-
ny w Brennej ul. Wyzwolenia 77, 
planowana jest Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa. Aby oddać krew, 
trzeba być zdrowym, mieć 18-65 
lat, ważyć co najmniej 50 kg, mieć 
przy sobie dokument tożsamości ze 

AKCJA HONOROWEGO KRWIODASTWA
zdjęciem. Przed oddaniem krwi na-
leży koniecznie zjeść lekki posiłek. 
Kobiety mogą oddawać krew co 12 
tygodni (3 miesiące). Mężczyźni co 
8 tygodni (2miesiące). Podczas od-
dawania krwi dostaje się do picia 
kawę, herbatę lub wodę mineralną. 
Za oddaną krew dawca otrzymu-

je 8 czekolad i 10 dkg kawy. Naj-
piękniejszy Dar Serca podzielić się 
cząstką siebie ratując komuś życie.       

W imieniu Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa w Katowicach

Terenowy Oddział w Bielsku Białej
Eugeniusz Hyski
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REALIZACJA PROJEKTU KLUCZOWEGO

Wójt Gminy Brenna zawiada-
mia mieszkańców, że w roku bie-
żącym istnieje możliwość uzyska-
nia dotacji na usunięcie azbestu z 
obiektów budowlanych znajdują-
cych się na terenie Gminy Brenna.  
W marcu 2011 r. została podję-
ta Uchwała Rady Gminy Brenna 
w sprawie przyjęcia Regulaminu 
przyznawania dotacji na realizację 
przedsięwzięć związanych z usu-
nięciem wyrobów azbestowych z 
terenu Gminy Brenna. Regulamin 
określa zasady przyznawania oso-
bom fizycznym i osobom prawnym 
nie prowadzącym działalności go-
spodarczej dofinansowania na re-
alizację przedsięwzięć związanych 
z usunięciem elementów zawiera-
jących azbest z obiektów budowla-
nych stanowiących własność wnio-
skodawców i znajdujących się na 

terenie Gminy Brenna.
Warunkami koniecznymi do 

uzyskania dofinansowania do 
kosztów przedsięwzięcia jest 
kompleksowe usunięcie wyro-
bów azbestowych polegające 
na likwidacji pokryć dachowych  
i elewacji zawierających azbest, 
ich transport oraz unieszkodli-
wienie dokonane wyłącznie przez 
przedsiębiorcę legitymującego się 
decyzją zatwierdzającą program 
gospodarki odpadami niebezpiecz-
nymi zawierającymi azbest (na zle-
cenie właściciela nieruchomości). 
W pierwszej kolejności dotacją 
zostaną objęte obiekty budowla-
ne, na których znajduje się azbest 
w bardzo złym stanie. Podstawę 
udzielenia dotacji będzie stanowić 
złożenie kompletnego wniosku o 
udzielenie dotacji oraz umowa spi-

sana pomiędzy Gminą Brenna, a 
wnioskodawcą przed realizacją in-
westycji, a następnie po realizacji 
zadania złożenie wniosku o wypła-
cenie dotacji. Realizacja przedsię-
wzięcia powinna zostać zrealizo-
wana w okresie od dnia podpisania 
umowy do dnia 31 października da-
nego roku, w którym została zawar-
ta umowa.

Dofinansowanie kosztów usu-
wania wyrobów azbestowych bę-
dzie udzielone ze środków Budżetu 
Gminy Brenna na zasadach określo-
nych w wyżej wymienionym regu-
laminie, natomiast wysokość środ-
ków przeznaczona na udzielenie 
dotacji określona będzie każdora-
zowo w Budżecie Gminy Brenna na 
dany rok budżetowy.

Urząd Gminy Brenna

DOTACJE NA REALIZACJę PRZEDSIęWZIęĆ 
ZWIąZANYCH Z USUNIęCIEM WYROBóW AZBE-

STOWYCH Z TERENU GMINY BRENNA

Projekt kluczowy realizowany w 
naszej Gminie składa się z następu-
jących zadań:

1. Zagospodarowanie Parku 
Turystyki w Brennej Centrum  po-
przez wykonanie dwóch zadań in-
westycyjnych:

Zadanie I - Rozbudowa i mo-
dernizacja amfiteatru w Brennej 
Centrum

Zadanie II - Zagospodarowa-
nie Centrum Brennej wraz z infra-

strukturą towarzyszącą
Na podstawie umowy zawar-

tej 15 września 2010 r. roboty re-
alizuje Przedsiębiorstwo „FABER”  
z Górek Wielkich, które w postępo-
waniu przetargowym, złożyło naj-
korzystniejszą ofertę cenową. 

Koszt umowny robót wynosi 
brutto 5.657.033,60 zł. 

w tym: 
Zakończenie robót przewiduje 

się do końca 31 sierpnia 2011 r.

Zadanie I. Rozbudowa i mo-
dernizacja amfiteatru w Brennej 
Centrum, Etap I

Nowy amfiteatr będzie posiadał  
405,98 m2 powierzchni użytkowej 
tj. o 274,13 m2 więcej niż poprzed-
ni amfiteatr. W budynku powstanie 
nowe zaplecze socjalno – magazy-
nowe, sala medialna, szatnie, po-
mieszczenia techniczne i biurowe 
oraz sanitariaty ogólnodostępne.

W stosunku do pierwotnej, wizu-

Regionalny Program Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013
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alnie zmieni się również konstruk-
cja zadaszenia nad sceną. Nadal bę-
dzie to jednak konstrukcja stalowa 
zadaszona membraną.

Zadanie II. Zagospodarowa-
nie Centrum Brennej wraz z infra-
strukturą towarzyszącą

W ramach inwestycji zostanie 
wykonane zagospodarowanie Cen-
trum Brennej, wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą. Powstaną między 
innymi: boisko do piłki plażowej o 
wymiarach zewnętrznych 20 x 12 
m (wymiar boiska 16 x 8 m), boisko 
wielofunkcyjne do koszykówki i 
siatkówki z nawierzchni syntetycz-
nej o wymiarach 32,0 x 19,0 m, lo-
dowisko (w sezonie jesienno-zimo-
wym) i pole do mini golfa (w sezonie 
wiosenno letnim) o wymiarach 20 x 
30 m wraz z mini zapleczem i oświe-
tleniem, 5 punktów gastronomicz-
nych, stragany dla artystów i ręko-
dzieła oraz punkt obsługi lodowiska  
i mini golfa. Inwestycja obejmuje 
także rozbudowę placu zabaw oraz  
wykonanie małej sceny dla dzieci.  
W parku wykonane zostaną nowe 
chodniki z kostki brukowej oraz po-
sadzona zostanie nowa zieleń. Cały 
park będzie oświetlony. Inwesty-
cja obejmuje również przebudowę 
istniejącego parkingu naprzeciw 
hali sportowej w Brennej, z wyko-
naniem 49 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, 3 miejsca 
dla niepełnosprawnych, 8 miejsc 
dla autobusów.

2.Zagospodarowanie tere-

nu „Pod Brandysem” w Górkach 
Wielkich

Firma Brierlivia Developments 
Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z 
siedzibą w Żywcu realizuje inwesty-
cję, związaną z Zagospodarowa-
nie terenu pod Brandysem w Gór-
kach Wielkich przy ul. Sportowej. 
Zadanie obejmuje budowę boiska 
do piłki plażowej, ścianki wspinacz-
kowej, budynków sanitariatów i za-
plecza, elementów małej architek-
tury (ławki, kosze na śmieci, stojaki 
na rowery, trybuny przenośne), cią-
gów pieszych i miejsc postojowych. 
Ponadto cały teren zostanie oświe-
tlony i będzie miał nową zieleń.

Koszt  przedsięwzięcia wyniesie 
brutto 953.415,47 zł. Aktualne za-
awansowanie rzeczowe robót ok. 
60%.

3.Parking koło kościoła w 
Brennej Centrum

Wykonano remont parkingu 
koło kościoła w Brennej Centrum. 
Parking o powierzchni 1444,46 
m2, na 56 miejsc postojowych w 
tym 4 miejsc dla osób niepełno-
sprawnych, został odwodniony   
i  posiada nową nawierzchnię as-
faltobetonową. Ponadto parking 
został oświetlony. Wokół parkin-
gu wykonano kablową linię za-
silania parkingu, zabudowano 5 
słupów oświetleniowych, na któ-
rych umieszczono 7 opraw oświe-
tleniowych. Roboty w okresie od 
14.07.2010 do 27.08.2010 r. wy-
konała firma  EUROVIA z Bielan 

Wrocławskich za kwotę brutto 
274.319,89 zł. 

4. Budowa trzech parkingów w 
Brennej Bukowa. 

Ogłoszono przetarg na budowę 
3 parkingów w Brennej Bukowa, 
dwa w rejonie Karczmy „Skalica” je-
den koło pętli autobusowej w Bren-
nej Bukowa. Parkingi koło ”Skalicy” 
łącznie na  97 miejsc postojowych 
oraz koło pętli autobusowej  na 45 
miejsc postojowych, będą  miały  
nawierzchnię asfaltobetonową i z 
kostki brukowej. Parkingi będą od-
wodnione i oświetlone. Wokół par-
kingów przewiduje się  urządzenie 
zieleni  oraz montaż elementów 
małej architektury ( ławki , kosze 
na śmieci ). Nowe parkingi mają po-
wstać do końca września br.

Zadania realizowane są w ra-
mach projektu kluczowego. Uchwa-
łą Zarządu Województwa Śląskie-
go nr 1785/393/III/2010 z dnia 
15.07.2010 r. projekt otrzymał do-
finansowanie ze Środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Poddziałania 
3.2.2 Infrastruktura okołoturystycz-
na/podmioty publiczne, Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2007 
z ogólną kwotą dofinansowania  
4.106.308,34 zł .

Urząd Gminy Brenna

Że infrastruktura sportowa jest 
przydatna wiedzą wszyscy. Że dro-
ga, wiedzą ci, którym przyszło z ja-
kichś względów w nią inwestować. 
Że ważna i jak ważna codziennie 
przekonują się rodzice, nauczycie-
le i sami podopieczni, którzy mogą 
dzięki boiskom, bieżniom, torom i 

kortom rozwijać swoje umiejętno-
ści. 

Kiedy Gmina Brenna otworzy-
ła swojego „Orlika” przy Gimna-
zjum im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Brennej (które jest jednocześnie 
administratorem kompleksu boisk 
sportowych „Orlik 2012”), jeden z 

zaproszonych gości honorowych 
powiedział, że zazdrości młodzieży 
takich boisk. Kiedy on sam zaczynał 
trenować, mogli liczyć jedynie na 
kawałek betonu albo zwykłe klepi-
sko, na którym kopało się w „balo”. 
Ten sam gość niedługo później zo-
stał koordynatorem naszego „Orli-

TYLKO CZEKAĆ, AŻ POWYLATUJą ORŁY
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ka”. Ryszard Staniek, bo o nim mowa, 
mimo początków na kiepskich bo-
iskach, zagrał na wielu polskich i 
zagranicznych murawach. Od 1987 
roku, kiedy rozpoczął karierę pił-
karza, reprezentował barwy takich 
klubów jak: Odra Wodzisław, Gór-
nik Zabrze, Osasuna, Legia Warsza-
wa,  Odra Opole, Piast Gliwice, GKS 
Jastrzębie i Orzeł Zabłocie. Zdobył 
wicemistrzostwo olimpijskie w Bar-
celonie w 1992. Jest zdobywcą Pu-
charu Polski (1997) i Superpucha-
ru Polski (1998) z Legią Warszawa. 
Zakończył karierę zawodniczą w 
wieku 35 lat w Beskidzie Skoczów 
i do niedawna był aktywnym dzia-
łaczem tego klubu, pełniąc także 
obowiązki trenera grup młodzie-
żowych. Obecnie szkoli piłkarzy A-
klasowego Orła Zabłocie i rozpocz-
nie szkolenie „trampkarzy” również 
w A-klasie („Orzeł Zabłocie”). A do 
tego, od niedawna, zajmuje się mło-
dzieżą, która grywa na breńskim 
„Orliku”. Z takim opiekunem trzeba 
bardzo się postarać, by nie poczuć 
sportowego ducha i nie złapać bak-
cyla zdrowej rywalizacji „fair play”. 

I widać, że „orlikowe” oddziały-

wanie ma się świetnie. Boisko pra-
wie nigdy nie jest puste. Bywa, że i 
późnymi wieczorami z daleka widać 
jasne, stadionowe światła. Gra się w 
„nogę”, „siatę” i „kosza”. Gra się nie-
mal cały czas, bez ograniczeń wie-
kowych, w pełnej równowadze płci. 
Dzieci, młodzież i dorośli. Nawet 
kluby sportowe z zewnątrz, które 
przyjeżdżają na zgrupowania do 
Brennej korzystają z „Orlika” i bar-
dzo chwalą jego standard. 

Już niebawem ruszy też „Liga 
Orlika”. Możliwości stale przybywa. 
Ryszard Staniek, wraz z Witoldem 
Greniem, popołudniami czekają na 
zorganizowane grupy, na ich pro-
pozycje rozgrywek i zajęć sporto-
wych, którym na ile mogą, wycho-
dzą naprzeciw. 

Zwykle jest tak, że celowość in-
westycji widać dopiero po latach. 
Niewiele jest obiektów, które budzą 
zachwyt i ogólny poklask nim jesz-
cze powstaną, ale na pewno należą 
do nich te wpisujące się w infra-
strukturę sportową. Zwłaszcza tak 
nowoczesne i dobrze przystosowa-
ne, jak „Orliki”. Sztuczna nawierzch-
nia, mocne oświetlenie, świet-

ne zaplecze szatniowo-sanitarne, 
wszystko to sprawia, że chętni do 
usportowienia się całymi grupami 
ściągają na „Orlika”. I dobrze. Oby 
więcej takich możliwości.

Gdzie? 
Kompleks Boisk Sportowych 

„Orlik 2012” w Brennej znajduje się 
przy Gimnazjum w Brennej, na ul. 
Górecka 224

Kiedy?
Koordynatorów na boisku za-

stać można codziennie po 15.00, a 
i wcześniej jest oczywiście na „Orli-
ka” wstęp, udostępnianiem zajmuje 
się Administrator

Z kim?

Kordynatorzy: Ryszard Staniek, 
Witold Greń

Nr tel.: 784 944 264
Administrator: Gimnazjum w 

Brennej
Tel.: 33-8536-568

Anna Musioł

31 marca 2011r. zakończono re-
alizację projektu „Górecka Inicjaty-
wa Internetowa”, w ramach którego 
za niemal 50.000,00 zł udało nam 
się wspólnie z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Górkach Wielkich zain-
westować w rozwijanie umiejętno-
ści komputerowych naszych miesz-
kańców. 

Realizacja projektu umożliwiła 
wyposażenie salki komputerowej 
w 3 wysokiej jakości multimedialne 
zestawy komputerowe z dostępem 

do Internetu i otwarcie Klubu Kom-
puterowego. 

W Klubie Komputerowym zosta-
ły przeprowadzone dla 47 miesz-
kańców naszej gminy warsztaty 
pn. „Podstawy obsługi komputera i 
Internetu”. Pozwoliły one na naby-
cie i rozwijanie umiejętności ob-
sługi komputera i wykorzystywa-
nia Internetu. Ostatnim elementem 
projektu, pozwalającym na posu-
mowanie jego efektów, było zorga-
nizowane w dniu 11 marca br. spo-

tkanie kończące projekt. 
Na zakończenie projektu, 

wszystkim jego Uczestnikom i 
Uczestniczkom oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Górkach Wielkich, 
a także Opiekunowi Klubu Kompu-
terowego składamy serdeczne po-
dziękowania za udział i współpra-
cę przy jego wdrażaniu, zachęcając 
jednocześnie do dalszego rozwija-
nia umiejętności komputerowych i 
korzystania z Internetu. 

Urząd Gminy Brenna

GóRECKA INICJATYWA INTERNETOWA
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GIMNAZJALIŚCI NA START!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

DLA NAJMŁODSZYCH

Od września br. rusza projekt 
„Gimnazjaliści na start!” Będzie 
on w 100% współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej i bu-
dżetu państwa, a jego wartość 
wynosi 49.959,00zł. W projekcie, 
którego realizacja przyczyni się 
do osiągnięcia sukcesu szkolnego  
i zawodowego, a także zwiększenia 
szans naszych mieszkańców na ryn-
ku pracy, weźmie udział młodzież 
ucząca się w gimnazjach na tere-
nie naszej Gminy (51 uczniów i 42 
uczennice).

Założenia do tego projektu po-
wstały wspólnie z pedagogami 
szkolnymi – Panią Alicją Burda z 

Gimnazjum w Brennej oraz Panią 
Joanną Duczmalewską z Gimna-
zjum w Górkach Wielkich. 

Opracowały one analizę potrzeb 
swoich wychowanków w zakresie 
doradztwa zawodowego i kariero-
wego. W oparciu o jej wyniki zro-
dziła się inicjatywa stworzenia pro-
jektu edukacyjnego. Projekt został 
złożony do konkursu ogłoszonego 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego i okazał się na 
tyle atrakcyjny oraz dobrze przygo-
towany, że uzyskał dofinansowanie. 

Zajęcia zaplanowane w projek-
cie są różne dla obu szkół. W Gimna-
zjum w Brennej uczniowie i uczen-

nice będą brać udział w szkoleniu 
w zakresie metod efektywnej nauki  
i radzenia sobie ze stresem, obej-
mującym zajęcia grupowe i kon-
sultacje indywidualne. Natomiast 
w Górkach Wielkich zostanie wpro-
wadzony wewnątrzszkolny system 
doradztwa zawodowego, który po-
zwoli na zapoznanie się młodzieży 
z rynkiem edukacyjnym i rynkiem 
pracy powiatu cieszyńskiego oraz 
ułatwi podjęcie decyzji odnośnie 
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 

  
Urząd Gminy Brenna

Wcześniejsze sukcesy w realiza-
cji projektów współfinansowanych 
ze środków unijnych np. „Przed-
szkole równych szans”, „Nasze dzieci 
– Nasza przyszłość” czy też „Wyjazd 
integracyjny do Gminy Główczyce” 
zadecydowały o przygotowaniu ko-
lejnych projektów skierowanych do 
najmłodszych mieszkańców naszej 
Gminy. , 

W czerwcu 2010 r. złożyliśmy 3 
wnioski o dofinansowanie realizacji 
następujących projektów:

- „1,2,3 rytmika i Ty!”,
- „1,2,3 plastyka i Ty!”,
- „1,2,3 angielski i Ty!”.

skierowanych do dzieci uczęsz-
czających do oddziałów przed-
szkolnych działających przy szko-
łach podstawowych.

Ze względu na długotrwały pro-
ces oceny wniosków i przygotowa-
nia do podpisania umów o dofinan-
sowanie przez Urząd Marszałkowski 
realizacja zajęć dla dzieci rozpocz-
nie się od września tego roku. 

W projektach, których łączna 
wartość wyniesie 119.888,26 zł., w 
najbliższym roku szkolnym zapla-
nowano zajęcia muzyczno-rucho-
we, plastyczne i z języka angielskie-
go, rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia 156 przedszkolaków z 
naszej Gminy. 

Realizacja projektów, za-
pewni dzieciom możliwość ak-
tywnego i twórczego spę-
dzania czasu w przedszkolu, 
pozwoli na wzrost poziomu umie-
jętności poznawczych, społecznych  
i emocjonalnych, a także stworzy 
warunki do prawidłowego rozwoju 
najmłodszych mieszkańców naszej 
Gminy warunkującego równe szan-
se edukacyjne w przyszłości.  

Urząd Gminy Brenna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego
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NARKOTYKOWE  DYLEMATY I DOPALACZE
W dniu 13.04.2011 r. w cza-

sie wywiadówki dla rodziców 
uczni Szkoły Podstawowej nr 2     
w Brennej Bukowej odbyły się 
profilaktyczne zajęcia warsztato-
we pn.: „Narkotykowe Dylematy  
i Dopalacze”. Celem zajęć było zwe-
ryfikowanie wiedzy jaką dysponu-
ją rodzice dotyczącej powodów i 
przyczyn zażywania przez dzieci 
substancji psychoaktywnych, za-
grożeń i następstw, jak również 
obalenie mitów i stereotypów w 
dziedzinie związanej z nar-
kotykami (narkotyki miękkie, 
twarde, dopalacze, bezpiecz-
ne i kontrolowane „branie”)  i 
narkomanią (fazy od ekspe-
rymentowania do uzależnie-
nia fizycznego, psychiczne-
go). W trakcie realizacji zajęć 
w celu podniesienia wiedzy 
opiekunów omówiono, rów-
nież zagadnienia  związane 
z nowelizacją ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii oraz 
zagadnienia dotyczące od-
powiedzialności prawnej wy-
nikającej z przepisów prawa 
karnego.

Dopalacze – termin nie 
posiadający charakteru na-
ukowego, używany potocz-
nie, dla nazwania grupy 
różnych substancji lub ich 
mieszanek o rzekomym bądź 
faktycznym działaniu psy-
choaktywnym.

Narkomania – stałe lub 
okresowe przyjmowanie 
środków odurzających lub psycho-
tropowych, albo środków zastęp-
czych, w wyniku czego może po-
wstać lub powstaje zależność. Jest 
chorobą powodującą degradację fi-
zyczną, psychiczną, społeczną, cho-
robą postępującą, prowadzącą do 
utraty kontroli nad swoim życiem, 
ograniczenia wolności wyboru, 
chaosu, rezygnacji, kończy się bar-
dzo często śmiercią.

Narkotyk – substancja pocho-
dzenia naturalnego lub syntetycz-

nego, która przyjęta przez żywą 
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 fizycz-
ną i psychiczną od działania środ-
ka oraz powoduje szkodliwe na-
stępstwa dla zdrowia fizycznego  
i psychicznego.

Uzależnienie fizyczne – jest 
wynikiem adaptacji ośrodkowego 
układu nerwowego do danej sub-
stancji psychoaktywnej. Nagłe od-
stawienie wywołuje wystąpienie 
zespołu abstynencyjnego (głodu 
narkotycznego) - grupa objawów o 
zmiennym przebiegu i nasileniu.

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.

   Narkomania to choro-
ba braku miłości, poczucia bez-
pieczeństwa, własnej wartości                    
i akceptacji, jak również nado-
piekuńczości, która powoduje, 

że dziecko żyje pod kloszem 
pozbawione możliwości sa-
modzielnego decydowania, 
rozwiązywania własnych pro-
blemów.

      Dorastanie jest najtrud-
niejszym okresem w życiu każ-
dego człowieka jest to czas 
nauki, obowiązków, odpowie-
dzialności, rozwiązywania pro-
blemów, konfliktów, akcepta-
cji, tolerancji, kompromisów. 
Młody człowiek styka się  z  rze-
czywistością, która niejedno-
krotnie  jest bardzo bolesna, 
brutalna, przerażająca,  przera-
sta jego wyobrażenia,    co po-
woduje utratę wiary w siebie. 
Kryzys oznacza, że prosty świat 
dziecka rozpada się. Znika wia-
ra w rodzicielski autorytet,  
dziecko poszukuje potwierdzeń 
zadając pytania :

 
Kim jestem? Ile jestem wart? 

Co potrafię?  Do czego jestem 
zdolny?

 Wypowiedzi osób w, które zaży-
wały narkotyków, dopalaczy i po-
stanowiły podzielić się swoimi do-
znaniami. Pisowni oryginalna.

- „ 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 
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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 przyjem-
ne. Trzęsły mi się ręce i nogi, serce 
nie równo biło. Tygodniami cier-
piałam na bezsenność, ale bez am-
fetaminy nie potrafiłam już zrobić 
kroku. To była prawdziwa udręka. Z 
czasem zrobiłam się nieufna. Zaczę-
łam brać prochy na sen, ale po nich 
było jeszcze gorzej. Nie byłam już ta 
samą co dawniej, osobą.”

- „ Jak dla mnie „S.....” to za..bista 
mieszanka. Paliłem to w wakacje z 
ziomkami. Ściągnąłem 2 spore bu-
chy i przez jakiś 2-3 minuty leża-
łem na trawniku  i zwijałem się ze 
śmiechu. A amatorem nie jestem. 
Po prostu rewelacja – różowo w 
oczach, zielono w mózgu:) A po 
dwóch buchach to żadna mieszani-
na mnie tak nie ugotowała.”

- „ Jaka ekonomiczność? Na 2 
dni wystarcza. Czyli 3 gr powinno 
na około 5-6 dni codziennej za..bki. 
Zajarałem jedną lufę dobrze mnie 
porobiło. Druga już strasznie tak, że 
jeździłem w kółko po placu  w ma-
nufakturze na rowerze. Popełniam 
błędy dziwny, brak liter, brak przy-
słówków w odpowiednim miejscu 
przykro mi mam zryty łeb.”

- „masakry tu nie ma, ale jest 
bardzo fajny i przyjemy stan – ta-
kie upalenie, że czuje się pe-
łen relaks, bezpieczeństwo, we-
wnętrzny spokój i ową tajemniczą 
mądrość, oraz co najważniejsze 
to motywacja -bardzo mi ona 
skacze po tej mieszance, mocno 
się wkręcam w wiele czynności  
i milo i aktywnie spędzam czas....”.

Narkotyki przyjmowane są w 
celu przeżywania przyjemnych 
wrażeń, budzą ciekawość, wypeł-
niają czas. Samo zorganizowanie 
„towaru” może stać się ciekawą 
przygodą. Najczęściej do uzależnie-
nia dochodzi w wieku od 13 do 18 

lat,  ta granica wiekowa obecnie się 
obniża. Narkotyki, alkohol stają się 
jednym  z wielu sposobów uciecz-
ki, lecz mało skutecznym, ponieważ 
prowadzą  do niezwykle silnego 
przyzwyczajenia i utraty kontroli 
nad ich przyjmowaniem Pierwszą 
zakazaną używką, po którą sięga 
większość dzieci, jest zwykle, któ-
raś  z dozwolonych dla dorosłych 
– alkohol czy wyroby tytoniowe. 
Nie miejmy złudzeń,  że mówienie 
dziecku  o szkodliwości spożywa-
nia alkoholu czy palenia papiero-
sów przyniesie jakikolwiek sku-
tek, jeżeli My Dorośli korzystamy z 
tych używek. Eksperymentowanie 
z wyrobami tytoniowymi, piwem 
czy drinkami  to zazwyczaj pierw-
szy krok ku regularnemu zażywa-
niu narkotyków, które wydają się 
nie zawodne i w przeciwieństwie 
do rodziców zawsze są pod ręką.  
Wypicie piwa czy wypalenie „jo-
inta”   to dla dziecka niska cena za 
możliwość wejścia do danej grupy. 
Narkotyki, alkohol stają się   jednym  
z wielu sposobów ucieczki, lecz 
mało skutecznym, ponieważ pro-
wadzą do niezwykle silnego przy-
zwyczajenia i utraty kontroli nad 
ich przyjmowaniem.  Uzależnienie  
to proces zachodzący niepostrze-
żenie w czasie i nieodwracalny. Jest 
chorobą demokratyczną tzn. wy-
biera nie tylko dzieci zaniedbywa-
ne przez  rodziców, ale również  z  
tzw. „dobrych rodzin”. To choroba 
chroniczna mająca fazy nawrotów i 
nieleczona prędzej czy później,  za-
wsze kończy się  śmiercią.                                                                                                                   

Więcej informacji można uzy-
skać na poniżej podanych adresach 
e-mail:

Krajowe Biuro do Spraw Prze-
ciwdziałania Narkomanii -  www.
narkomania.gov.pl,

Dopalacze mogą Cię wypalić 
-www.dopalaczeinfo.pl

Katolicki Ośrodek Wychowa-
nia i Resocjalizacji Młodzieży w 
Bielsku - Białej    ul. Borkowska 
167c tel. 33 8160767  -  www.na-
dzieja.bielsko.pl

APEL
NIE psuj mnie, dając mi wszystko 
o co Cię proszę. Niektórymi 
prośbami jedynie wystawiam Cię  
na próbę.

NIE obawiaj się postępować wobec 
mnie twardo i zdecydowanie. Ja to 
wolę, bo to daje             mi poczucie 
bezpieczeństwa.

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

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

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

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

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

NIE przejmuj się zbytnio, gdy 
mówię: „Ja Cię nienawidzę”. To 
nie Ciebie nienawidzę, ale Twojej 
władzy, która mnie niszczy.

NIE przejmuj się zbytnio moimi 
małymi dolegliwościami. One jednak 
przyciągają Twoją uwagę, której 
potrzebuję.

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

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

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

NIE przesadzaj, co do mojej 
uczciwości. To mnie krępuje i 
doprowadza do kłamania.
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HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NR 1 W BRENNEJ LEŚNICY

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

NIE zbywaj mnie, gdy stawiam 
Ci pytania. W przeciwnym wypad-
ku zobaczysz, że przestanę Cię py-
tać, a informacji poszukam gdzie 
indziej.

NIE mów mi, że mój strach i 
obawy są głupie. One są bardzo 
realne.

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

NIGDY nawet nie myśl, że uspra-
wiedliwianie się przede mną jest 
poniżej Twojej godności. Uczciwe 
usprawiedliwienie się wzbudza 
we mnie nadzwyczajną serdecz-
ność ku Tobie.

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

NIE zapominaj, jak szybko rosnę. 
Jest Ci zapewne trudno dotrzy-
mać mi kroku, ale - proszę Cię - 
postaraj się.

Dawno. dawno temu za górami, 
pomiędzy lasami, w dolinie Leśni-
cy była szkoła. Dziś miałaby już 114 
lat! Obecnie na jej miejscu znajdu-
je się boisko szkolne. Położona była 
na terenie ofiarowanym przez arcy-
księcia Fryderyka. Posiadała jedną 
salę lekcyjną, gabinet kierownika 
oraz dwa pokoje i kuchnię, gdzie 
mieszkał ów kierownik. Otaczał ją 
ogródek i  dosyć spore pastwisko. 
Do tej niewielkiej szkółki chodziło 
przed II wojną światową ponad stu 

uczniów! Po wojnie budynek szkol-
ny odnowiono, wzbogacono o wo-
dociąg i drugą salę lekcyjną (kosz-
tem gabinetu kierownika). To wciąż 
było zbyt mało, więc wynajmowa-
no sale u  gospodarzy – u p. Hele-
ny Heller, p. Franciszka Madusioka 
i p. Franciszka Hellera. Co  ciekawe, 
obok jednej z sal znajdowała się…  
gospoda, więc uczniowie mieli oka-
zję wzbogacić swą wiedzę także o 
„nadprogramowe” treści. 

Kamień węgielny pod nowy 

budynek szkolny wmurowano 16 
sierpnia 1956 roku. Po  wielu pe-
rypetiach otwarcie nowej szkoły 
nastąpiło 31 stycznia 1960 roku. 
ówczesna szkoła też mało przypo-
minała dzisiejszą. Był to jednopię-
trowy budynek, w którym mieściły 
się 4 sale lekcyjne, pracownia do za-
jęć praktycznych i fizyki, mała salka 
gimnastyczna, czytelnia i bibliote-
ka. W latach 1971/72 doszło do roz-
budowy placówki – dobudowano 
drugie piętro, zmieniono dach, za-
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instalowano centralne ogrzewanie. 
W tamtym okresie szkoła zyskała 
patrona, jakim jest do dziś Janusz 
Korczak. 

Od roku szkolnego 2001/2002, 
gdy w gminie Brenna nastąpiła re-
organizacja szkół, podstawówka w 
Leśnicy funkcjonuje jako 6 – klaso-
wa Szkoła Podstawowa nr 1. Obec-
nie szczyci się piękną salą gimna-
styczną, która została oddana do 
użytku w 2005 roku. Ponadto dzię-
ki staraniom dyrekcji i Rady Rodzi-
ców budynek szkoły i jej otoczenie 
wciąż są poddawane „liftingowi” – 
wymieniono okna, podłogi, zago-
spodarowano plac zabaw dla  dzie-
ci( huśtawka, karuzela, ściana 

wspinaczkowa i inne), systematycz-
nie wzbogaca się ją o nowoczesne 
wyposażenie. Powstały 2 nowe pra-
cownie komputerowe – dla dzieci 
starszych i młodszych ). Do wszyst-
kich klas zakupiono nowe meble, w 
których każdy uczeń  ma dla siebie 
swoje miejsce. Oddział przedszkol-
ny stale jest doposażany nowym, 
atrakcyjnym sprzętem, ku wielkiej 
radości maluchów ( np. suchy ba-
sen ).

SP nr 1 tętni życiem! Dziś uczy 
się w niej 116 uczniów, a w jej mu-
rach mieści się od  ubiegłego roku 
przedszkole z 2 oddziałami i zerów-
ka, gdzie baraszkuje 63 dzieci. Pra-
cuje w niej ponad 30 pracowników 

Zdjęcie starej szkoły (sprzed 1960 r.) - zdjęcie ze zbiorów Błażeja 
Mendrka

Zdjęcie nowej szkoły z roku 1960 - z kroniki szkolnejZdjęcie nowej szkoły z roku 1960 - z kroniki szkolnej

(24 nauczycieli i 11 pracowników 
obsługi). Do  tradycji szkoły należy 
organizacja bali karnawałowych, 
które przyciągają rokrocznie ponad 
200 uczestników. Co roku letnie wa-
kacje i zimowe ferie  spędzają tu 
sportowcy. Nasi uczniowie osiąga-
ją znaczące sukcesy w konkursach 
przedmiotowych i w sporcie.

Dobro naszych dzieci jest wspól-
nym celem nauczycieli, pracowni-
ków i naszych wspaniałych rodzi-
ców.
                                                   Opracowała: 

mgr Katarzyna Bobola
      nauczycielka języka 

polskiego i historii
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Wiersze- MArTA HArATYK

                    RAMIONA

Jak przywrócić uśmiech na twej 
młodej twarzy?

Jak ochłodzić czoło Twoje rozpa-
lone?

Ostatkiem sił stanę przy Tobie 
na straży,

w dłoniach swych ogrzeję serce 
przeziębione

Nie pomoże srebro, nie pomoże 
złoto,

w sprawach wyższej wagi, trze-
ba innej miary...

Nie stwarzam pozorów, tu nie 
chodzi o to,

ważne jest ziarenko Twej maleń-
kiej wiary.

Są takie ramiona sięgające nieba
które z własnej woli małymi się 

stały.
Niosą w dłoniach prawdę, kiedy 

prawdy trzeba,
ochronią przed burzą dom ro-

dzinny cały.
Te wątłe ramiona nigdy się nie 

męczą
z miłością utulą, przygarną do 

siebie,
zasłonią kłopoty siedmiobarwną 

tęczą
i będą Cię wspierać gdy będziesz 

w potrzebie.

MATCZYNE   DIAMENTY

Tam, gdzie jesteśmy, wszystko 
odżywa

Tam myśl przyświeca twórcza i 
praca.

Chodź w trudzie życia, sił nam 
ubywa,

Dobro czynione zawsze powra-
ca.

Matka kochana uczyła mnie mi-
łości,

to ona, cierpliwa, całym swoim 
życiem

dzień po dniu, uczyła mnie 
prawdy i radości,

swoim uśmiechem szczerym, 
swoim serca biciem.

Dla Twoich oczu tylko to, co naj-
piękniejsze, 

dla Twego serca tylko najłaskaw-
sze słowa;

diamenty Twych matczynych 
oczu najgorętsze

w sercach oziębłych rozpalają 
żar od nowa.

Zostawiłaś mi miłość, posag nie-
wielki.

Większego bogactwa nikt mi nie 
ofiarował.

Strząsają rosę nocną dwa małe 
wróbelki.

Odpoczynek każdemu, kto w 
trudzie pracował.
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Takie przyszły czasy, że nie tylko 
„w czasie deszczu dzieci się nudzą”. 
Rodzice muszą mocno się napraco-
wać, by uznały za godne uwagi coś, 
co nie jest związane z najnowszymi 
grami, nowinkami technologiczny-
mi czy Internetem. Wielu, niestety, 
przegrywa te małe wojenki. A takie 
przegrane to też niejednokrotnie 
przegrane dzieciństwo własnych 
pociech, które nie będą wiedzieć, 
co to gra w chowanego, „Stary 
niedźwiedź”, podchody, czy... baj-
ki, bez logo „Disneya”, jako pierwszy 
kadr na ekranie. I proszę źle tego 
nie rozumieć: nikt nie ma nic prze-
ciwko Disneyowi i jego wytwórni, 
mało kto może im zarzucić, że ich 
bajki są złe, czy mają destrukcyjny 
wpływ na charakter dzieci. Jednak... 

czy ze względu na to należy wyłącz-
nie do nich się ograniczać? Zdecy-
dowanie nie. Choćby dlatego, że 
oglądając nawet najpiękniejszy ani-
mowany film dziecko nie ma moż-
liwości twórczego uczestniczenia 
w wydarzeniach, jak jest to w przy-
padku żywych spektakli. Podczas 
nich dziecku zadaje się pytania, 
uczy się ono walki ze stresem, który 
wywołują publiczne występy, a tak-
że samodzielności, gdy musi usiąść 
samo w grupce rówieśników, mamę 
zostawiając poza zasięgiem ręki. 

Tym bardziej nas cieszy, że coraz 
większym zainteresowaniem darzą 
rodzice inicjatywy takie jak „Bajko-
wa Piwnica”. Z każdym spektaklem 
można tam spotkać coraz więcej 
dzieci, które żywo reagują na ak-

KSIęŻNICZKI, ŻEBRACY 
I CZARY-MARY POD ZIEMIą

cję fabuły najpiękniejszych bajek 
w wykonaniu aktorskich duetów, 
lub występów solo. Tańczą razem z 
Kopciuszkiem i Księciem na balu, z 
Rybakiem wołają złotą rybkę (przy 
okazji zdradzając żonie rybaka, że 
„Ten lybak nie złowił zadnej lyyyby-
yyy!”, bo to w końcu „amatol....”). 

Po Jednym ze spektakli w Piw-
nicy Artystycznej do Ośrodka Pro-
mocji, Kultury i Sportu zadzwoniła 
mama jednej z pociech, prosząc, 
byśmy rozważyli możliwość orga-
nizowania bajkowych spotkań tak-
że w Górkach. Chcąc sprostać tej 
prośbie, która jest dla nas, jako ani-
matorów kultury swoistym komple-
mentem, zapraszamy już w maju na 
pierwszy spektakl z nowego cyklu 
„Bajki u Kossaków”, który w piątek 
13 maja ubarwi scenerię Centrum 
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” 
w Górkach Wielkich. Studio „Art.-
Re” z Krakowa przedstawi tam dla 
naszych milusińskich historię „Cali-
neczki”. Tradycyjnie już zachęcamy, 
by dzieci miały ze sobą bajkowe ak-
cesoria i rekwizyty, jak korony, ber-
ła, różdżki, skrzydełka, czy inne ele-
menty bajkowych strojów. Prosimy 
również rodziców, by wyposażyli 
pociechy w wygodne poduchy, na 
których będą mogły siedzieć w peł-
nej gotowości do żywego uczestni-
czenia w przedstawieniu. 

Na koniec, w imieniu Kopciusz-
ka, Calineczki, dobrego Rybaka, 
Felka i wielu, wielu innych miłych 
gości, którzy odwiedzają nas w Baj-
kowej Piwnicy, a teraz także u Kac-
perka, Góreckiego Skrzata, bardzo 
prosimy, by na spektakle przycho-
dzić punktualnie. Na pewno da się 
coś z tym zrobić, a księżniczki, cza-
rodzieje i niezwykłe stwory, zacza-
rują dla nas w podzięce piękne, ko-
lorowe wspomnienia na długi czas.

OPKiS
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Kiesi na Równicy rosła se mło-
do jedliczka. Szumno ci bóła, tóż 
ludzie, kierzy chodzili po gróniach, 
sie ji tam dycki prziglóndali. Ty ga-
łązki, taki ciymnozielóne, miała 
równiutko porozkłodane na wszyst-
ki stróny, od dołu aż do wiyrchu, w 
taki raje. Huśtały sie, jak wiaterek 
powiywoł. Wyglóndała jak jako mło-
do paniczka, co sie wyszykowała na 
zabawe w gospodzie albo na festyn 
w Brynnej. Wóniało też ci od nij na-
około: lasym żywicznym, kwiotkami 
i jakimsi wiaterkiym, kansi od Czan-
toryji. Ptoszki roztomajte se siodały 
na nij, pogwizdały chwilke i leciały 
dalij. Jo też czasym, za młodu, wy-
chodziuł na Równice, siadowoł se 
koło tej jedliczki i rozglóndoł po 
gróniach naokoło.

Jedliczka se rosła rok za rokiym. 
Z wiyrchu grónia spoglóndała se w 
doliny, hań kansi do Brynnej albo 
do Ustrónio, i pewnie sie dziwa-
ła, co też tam ludziska robióm. Na 
grónie, co sóm naokoło Równicy, 
też zoglóndała kożdego dnia: na 
Czantoryje, na Orłowóm, na Stożek, 
na Mały i Wielki Cisowy, na Czupel, 
na Łazek, na Zebrzydke, na Błotny, 
na Kotorz i na Lipowski Grón, kiery 
jest niedaleko. Wiater ji tam nieroz 
fest podmuchowoł, łogiboł jóm, a 
nejbardzij na jesiyń i w zimie. Na 
zime zaś dycki sie okrywała biołóm 
pierzynom ze śniegu, coby ji bóło 
ciepło i nie zmarzła. Godała se też 
z inszymi jedliczkami i smreczka-
mi, co rosły koło nij. A nejbardzij 
zaś wolała słuchać starego buka, 
kiery bół poniżyj, a mioł już chyba 
ze sto roków albo i wiyncyj. Opo-
wiadoł ji, jak tam kiesi bywało. Jak 
tam owce sie posały na hali niżyj, 
jak pastyrze i pastyrki sie umowiali, 
jak maliny i borówki ludzie zbiyrali, 
a potym niyśli do Ustrónio na torg, 
jak schrónisko na Równicy wybudo-
wali, coby ludzie, kierzy chodzóm 
po gróniach, mieli sie kaj przespać 
i cosi zjeść. A to schrónisko jest ci 
do dzisioj, i jo tam bywoł, i czasym 
jodoł. Jyny tego buka już ci ni ma, 

ściyli go, bo w postrzodku bół już 
dudławy i mógł sie łobalić, jakby 
wiater mocnij duchnół.    

Jednego dnia, a bóło to chy-
ba na wiosne, jedliczka też sie tak 
dziwała na grónie, aż ci dojrzuła na 
wiyrchu Lipowskigo Grónia młode-
go smreczka. Dziwała sie dłógo na 
niego, a łón sie łogiboł, bo go wia-
ter łechtoł po gałązkach. Chyba sie 
ji spodoboł, bo ci też wyglóndoł jak 
jaki kawaler młody, co sie szyku-
je do żyniaczki. Dziwała sie tak na 
tego smreczka chyba do wieczora i 
jeszcze w nocy zyrkała na Lipowski 
Gróń, bo miesiónczek bół w pełni i 
bóło widno, a z grónia jest ci jeszcze 
bliżyj do miesiónczka. Smreczek też 
musioł uwidzieć tóm jedliczke, bo 
pokiwoł ji gałązkami i co rusz spo-
glóndoł na Równice. Tak se teraz ki-
wali do siebie gałązkami kożdego 
dnia od rana do wieczora. A kiery 
by jich tam zrozumioł, co ze sobóm 
godali. Może jedliczka mu prawiuła: 
przidź do mnie na wieczór... A może 
smreczek do nij: kiedy przidziesz do 
mnie...A tu ani jedno, ani drugi ru-
szyć sie ni mógło. Choć od Równicy 
na Lipowski Gróń ni ma ci daleko. 
Wiym, bo żech nieroz tam za młodu 
chodziuł wiyrchym. Teraz bych już 
nie doł rady, bo sie muszym loskóm 
podpiyrać. A może ptoszki, co sia-
dowały na jedliczce, leciały potym 
na Lipowski Gróń do tego smrecz-
ka i przinosiuły mu od nij chocioż 
po igiełce z gałązek, zaś jak leciały 
spadki to igiełki od smreczka ji przi-
nosiuły? Tak mógło być...Co w tych 
igiełkach zaś bóło, tego ci żodyn nie 
wiy. Jyny dycki bóły zielóne. I cosi 
jednak musieli se tam godać. Bo to 
ni ma prowda, że drzewo z drze-
wym se nie pogodo. Dyć i kamiyń 
z kamiyniym se pogodajóm, choć 
sóm w potoku albo w rzyce. Trzeja 
se jyny siednąć na brzegu i posłu-
chać, choć nie kożdy to zrozumiy.

Tak, bezmała,  przeszły zaś ze 
dwa roki. Jedliczka na Równicy, a 
smreczek na Lipowskim Gróniu. I 
jedno do drugigo nigdy ci nie do-

szło. Tak jyny czasym dowało mu 
pusy...*

Aż kiesi, a bóło to przed Wilijóm, 
poszoł se do lasa Paweł od Jendry-
sków spod Orłowej. A śniegu bóło 
po kolana. Gojiczek chcioł se uciąć 
na świynta. Chodziuł tak po le-
sie, aż ci wyszoł kansi na Równice. 
Dojrzoł tam jedliczke, kiero se ro-
sła na samym wiyrchu. Spodobała 
mu sie. Strzepnół śniyg, co bół na 
gałązkach, pooglóndoł jeszcze ze 
wszystkich strón... Ja, wiyncyj już 
nie bydym chodziuł, bo mnie nogi 
bolóm – tak se powiedzioł. A mioł 
ze sobóm siekerke schowanóm pod 
guniokiym. Tóż wyciągnół tóm sie-
kerke i ciupnół pore razy u piyńka 
tej jedliczki. Cosi tak jyny piskny-
ło i jedliczka sie przewróciuła. Pa-
weł zaś wziół tóm jedliczke i poszoł 
spadki do chałpy. A bół ci rod, że 
mo taki piekny gojiczek. Tak se szoł 
na dół, z jedliczkóm na ramiyniu i 
kutoł sie w śniegu po kolana. A tu 
noprzeciw szoł leśniczy, z flintóm 
na ramiyniu, i dziwoł sie po lesie. 

- A cóż to, Pawle, niesiecie? Czy 
to ni ma ta jedliczka, co rosła na 
wiyrchu? – spytoł.  

- Na tóż, panie leśniczy, gojiczek 
żech se uciół, bo przeca świynta 
sóm za pore dni. – powiedzioł Pa-
weł. 

- Ja, świynta, świynta, a wiycie 
Pawle, że ścinani jedliczek w pań-
skim lesie jest zakozane? – powie-
dzioł leśniczy. 

- Nó..., wiym, ale ta bóła tako 
piekno. A bółaby szkoda, jakby jóm 
kiesi wiater złómoł. – wystynkoł Pa-
weł. 

- Tak sie nie godzi robić, Pawle. 
Muszym wóm zabrać te jedliczke. I 
jeszcze dejcie tóm siekierke, co mo-
cie pod guniokiym. – kozoł leśniczy 
i poszoł.

I tak Paweł od Jendrysków spod 
Orłowej zostoł sóm w tym lesie. Ani 
gojiczka ni mioł, ani siekierki. Jak 
prziszoł do chałpy, to se legnół, bo 
bół zmochany. Na drugi dziyń poje-
choł do Ustrónio, kupiuł se sztuczny 

BALLADA O JEDLICZCE I SMRECZKU
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Z KART HISTORII

gojiczek i mo go do dzisioj. Jeszcze 
potym jakisi sztrof musioł zapłacić 
za tóm jedliczke, co ściół na Rów-
nicy. A siekierke, co tóm jedliczke 
ściyła, leśniczy zawrzuł potym w 
hareszcie i jest tam bezmała do dzi-
sioj.

Leśniczy z tóm jedliczkom wy-
szoł na gróń i poszoł do Brynnej, bo 
tam miyszkoł. Tam zaszoł do przed-
szkola (a kiesi sie na to mówiuło 
„szkółka”; jo też chodziuł do takij 
szkółki, a kiero bóła wtedy w szkole, 
tej „koło piły”, a teraz zaś sie na to 
mówi „tartak’) i postawiuł jedliczke 
w sali, kaj sie dzieci bawiuły. Dzie-
ci pełno sie zleciało zaroz i wołały: 
huuurrraaa! Mómy gojiczek! Mómy 
gojiczek! I pani z przedszkola, tako 
gryfno i wiesioło, też sie radowała 

z nimi. A potym wystrojili tóm je-
dliczke w roztomajte świycidełka, 
ptoszki, lańcuszki kolorowe, Mi-
kołaje na saniach, gwiozdki i insze 
rzeczy, kiere sami zrobili z papióru 
roztomajtego. Piekny mieli tyn go-
jiczek. A nejbardziyj sie podoboł na 
wieczór, jak na nim zaświycili lamp-
ki elektryczne. Wiym, bo żech sie 
tam nieroz dziwoł przez okno. 

Na drugi dziyń, jak już widniało, 
smreczek z Lipowskigo Grónia po-
dziwoł sie na Równice, ale jedlicz-
ki tam nie uwidzioł. Może se po-
myśloł, że do niego idzie... Na, tóż 
jak..? Czakoł do wieczora, a jedliczki 
nie bóło. Może bydzie jutro? Jutro 
też ji nie bóło, ani pojutrze... Ani za 
tydziyń, ani za miesiąc... Smreczek 
strasznie lutowoł za jedliczkom. Tak 

rok, za rokiym...Czasym jyny wia-
ter od Równicy prziwioł do niego, a 
cosi mioł z tej jedliczki.  

I jeszcze do dzisioj na samym 
wiyrchu Lipowskigo Grónia stoji se 
smreczek uschniynty. Bo ci uschnół 
od tego czekanio na jedliczke. Zaś 
na Równicy zostoł jyny kónsek jo-
dłowego piyńka. A jakby kiery nie 
wierzuł, co jo tu opowiedzioł, to 
niech sie tam idzie podziwać. Jo 
tam bół łónskigo roku i wszystko 
widzioł. 

* dać pusy, dować pusy, doła 
pusy, doł ji pusy  – to znaczy  po-
całować, całowała, całowoł, pocało-
wała, pocałowoł.

Franciszek Małysz

Z uśmiechu Pana Boga?
Chociaż piękna beskidzka zie-

mia, jak pisał Morcinek, powstała 
z uśmiechu Pana Boga, nie była to 
nigdy ziemia szczególnie gościnna 
i urodzajna. Breńskie pola i łąki nie 
przynosiły góralom wielkich plo-
nów, dlatego też Brenna przed stu 
laty była wsią biedną, Warunki, w 
jakich egzystowano, były z roku na 
rok skromniejsze. Powodowało to 
emigrację mieszkańców w poszuki-
waniu ziemi i chleba. Brenniacy wy-
jeżdżali zarówno do dalekiej Ame-
ryki, jak i do pobliskiej Karwiny, czy 
Trzyńca, gdzie pracowali w kopal-
niach i hutach. 

O ile w dawniejszych czasach 
utrzymanie góralom zapewniało 
pasterstwo, to już z początkiem XIX 
w. warunki nie sprzyjały tej tradycyj-
nej formie gospodarowania. Władze 
austriackie wszelkimi sposobami 
zwalczały gospodarkę szałaśniczą. 
Góralom odebrano ich górskie pa-
stwiska, by jak najbardziej powięk-
szyć połacie lasu. Wycinka drzew 
bowiem zapewniała stały dochód 
ich właścicielowi – Księciu Cieszyń-
skiemu z rodu Habsburgów. Na nic 
zdały się protesty ludności, władze 
austriackie, działając często wbrew 

prawu, postawiły na swoim (bezpra-
wie owo ostatecznie udowodniono 
przed polskimi sądami 70 lat póź-
niej, gdy poszkodowanym chłopom 
przyznano prawo do rekompensat). 
Tym sposobem, u progu XX wieku, 
szałaśnictwo w Beskidach było w 
stadium zaniku. I chociaż Brenna 
należała do gmin, gdzie pasterstwo 
było najmocniej zakorzenione, nie 
zmieniało to faktu, iż jej mieszkań-
com doskwierała bieda.

Miała ona wiele przyczyn, jed-
ną z nich było zacofanie. Chociaż w 
Brennej gospodarowano w ten sam 
sposób, co i przed wiekami, różni-
ca polegała na tym, iż z roku na rok 
ziemia rodziła coraz mniej plonów. 
Wynikało to głównie z wyjałowie-
nia gleby. Ta, na terenach pierwot-
nie zajmowanych przez las, czy na 
terenach podmokłych, była boga-
ta, jednak po kilkudziesięciu latach 
intensywnego użytkowania, nie-
uchronnie traciła swoje właściwo-
ści. Tymczasem areał gospodarstw 
zmniejszał się, wraz z wzrostem ich 
liczby w kolejnych pokoleniach. 

By podnieść gospodarkę
Wobec trudnego położenia ma-

terialnego górali, należało zro-

bić wszystko, by ich gospodarkę 
usprawnić, by maksymalnie wy-
korzystać tutejsze trudne warun-
ki. Ziemia Cieszyńska, choć nie tak 
urodzajna jak Małopolska, czy Po-
znańskie słynęła, na równi z tym 
ostatnim, z gospodarności i trady-
cji rolniczych. Od 1868 r. istniało 
tu Towarzystwo Rolnicze dla Księ-
stwa Cieszyńskiego, które szerzyło 
wśród chłopów oświatę rolniczą. O 
jego znaczeniu niech świadczy fakt, 
iż w 1900 r. grupowało ono ok. 2000 
członków. Jednak Brenna, izolowa-
na bardziej niż Ustroń, czy Wisła od 
Cieszyna, który był głównym ośrod-
kiem oświaty, pozostawała daleko 
w tyle za sąsiednimi miejscowo-
ściami, jeśli chodzi o przemyślaną 
i nowoczesną gospodarkę rolniczą 
i hodowlaną. Świadczą o tym licz-
by. W samej Wiśle ok. roku 1925 
Towarzystwo Rolnicze miało prze-
szło 120 członków, w Brennej takich 
światłych gospodarzy, było ich za-
ledwie 30. 

Zmiany na lepsze miały przyjść 
dopiero na początku lat 30-stych. 
Zajęło trochę czasu nim okrzepła 
nowa Ojczyzna brenniaków, a życie 
w Polsce i na Śląsku Cieszyńskim 
wróciło na normalne tory. Przyszedł 
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jednak taki moment, w którym 
zwrócono uwagę na problemy i nie-
domagania gospodarki w górach. 
Zamierzano także naprawić daw-
ne krzywdy górali, którym Komora 
Cieszyńska bezprawnie odebrała 
ziemie. W tym celu zamierzano po-
wołać tzw. fundusz szałaśniczy, któ-
ry w ten czy inny sposób wypłacił 
im odszkodowanie. W połowie 1928 
roku prasa przyniosły wieść, iż Ślą-
ski Urząd Wojewódzki i Śląska Izba 
Rolnicza opracowały program, któ-
ry, w ramach tzw. sprawy szałaśni-
czej, miał na celu podnieść poziom 
górskiego rolnictwa i hodowli by-
dła. Z funduszy wojewódzkich po-
stanowiono wysłać grupę górali do 
Szwajcarii. Mieli oni m.in. zapoznać 
się tam z uprawą pastwisk górskich, 
a osiągnięte w ten sposób doświad-
czenia zużytkowali przy melioracji 
szałasów w Beskidach Śląskich.

Ku lepszemu. Z Brennej do 
Szwajcarii

10. VI 1928 roku delegacja z 
Polski wyruszyła w podróż do da-
lekiej Szwajcarii. Grupa ta składa-
ła się z kilkunastu górali z Podhala 
i czterech ze Śląska, między nimi 
dwóch mieszkańców Wisły i po jed-
nym z Istebnej i Brennej. Plan wy-
jazdu zakładał zwiedzanie licznych 
gospodarstw górskich Szwajcarii, 
a także miast: Lucerny, Berna i Zu-
rychu. Po dwóch tygodniach więk-
szość uczestników miała powrócić 
do kraju, czterech zaś: dwóch Pod-
halan, Poloczek z Wisły i Moskała 
z Brennej, mieli pozostać na okres 
trzech miesięcy, by pracując u miej-
scowych gospodarzy, jeszcze bliżej 
poznać alpejski model gospodaro-
wania, tym samym by zdobyć więk-
sze doświadczenie.

Poświęćmy parę słów naszemu 
rodakowi, który wziął udział w tym 
niezwykłym przedsięwzięciu. Był 
nim Józef Moskała, gospodarz mło-
dy (miał ok. 35 lat), człowiek zdolny 
i jak się później okazało niezwykle 
przedsiębiorczy. Pochodził z Mła-
ki pod Kotarzem, gdzie prowadził 
skromne gospodarstwo. Był on obe-
znany ze światem, albowiem przed 

kilkunastu laty, podczas pierwszej 
wojny światowej, przemierzył już 
Europę w mundurze wojsk austriac-
kich. Co ciekawe, miał on podobno 
brać udział w walkach na pierwszej 
linii frontu francusko-niemieckiego 
pod Verdun. O tym, że Józef Moska-
ła był człowiekiem inteligentnym i 
oczytanym (co w przypadku breń-
skiego górala nie było takie oczy-
wiste!), najlepiej świadczą pisane 
przez niego relacje, które „przyobie-
cał nadsyłać do »Gwiazdki«”. Oto 
pierwsza z nich zamieszczona w 49 
numerze „Gwiazdki Cieszyńskiej” z 
roku 1928.

Korespondencje ze Szwajcarji
„Przyjechało nas do Szwajcarji 

ogółem 24 górali, w tem 4 ze Ślą-
ska, zaś reszta z Podhala. Wszyscy 
Podhalanie jechali w stroju góral-
skim, co wszędzie robiło wielkie 
wrażenie. Począwszy od Wiednia aż 
do Szwajcarji powitano nas po dro-
dze i częstowano cygarami były też 
i liczne zdjęcia fotograficzne. 

Dnia 12. czerwca przybyliśmy do 
granicy Szwajcarji. Najpierw zwie-
dziliśmy wioskę Pfaffikon, gdzie 
znajduje się szkoła rolnicza OO. Be-
nedyktynów. Przełożony klasztoru, 
jako też cała ludność witali nas bar-
dzo serdecznie z wielkim entuzja-
zmem. Obejrzeliśmy też gospodar-
kę szkoły, potem zjedliśmy obiad, a 
następnie pokazano nam winnice, 
łąki i bydło. Kolację i nocleg mieli-
śmy w tymże klasztorze. Przed uda-
niem się na spoczynek dziewczęta 
wiejskie zaśpiewały nam kilka pie-
śni ludowych szwajcarskich. W od-
powiedzi my odśpiewaliśmy nasze 
pieśni narodowe oraz „Boże coś Pol-
skę”. Szwajcarki biły nam huczne 
brawa, także i my nie szanowaliśmy 
dłoni po ich śpiewie. Rano poszli-
śmy piechotą do Einsiedeln, gdzie 
opuściłem wycieczkę, udając się do 
Horbododen w kantonie berneń-
skim, gdzie mam pozostać sześć ty-
godni. 

Tu w Szwajcarji jest całkiem inna 
gospodarka, inne stosunki, aniżeli 
u nas w kraju. Kiedy przyjechaliśmy 
tutaj, z daleka witały nas piętrzące 
się góry skaliste, wysokości 2000 

m. znikły zboża, a oczom wszędzie 
przedstawiały się łąki z drzewami 
owocowemi. Przyroda tu piękna, 
wioski przecudne, jeziora zielenie-
jące się po górach i piękne hale, na 
których pełno bydła rogatego rasy 
Emmental i Schwyz. Szwajcarzy 
hodują przeważnie krowy i kozy. 
Owiec tu coraz mniej, gdyż krowy 
lepiej się opłacają, dając 18—20 li-
trów mleka dziennie (doi się je tylko 
dwa razy dziennie). Bydło w nocy 
pasie się na halach, a w dzień za-
wierają je do stajni, by je uchronić 
od kąsania much. Krowy tutejsze 
ważą od 800 do 1000 kg., a kosztu-
ją po 1500—2000 franków (2700—
3600 złotych). 

Góry są wysokie od 1500—3000 
metrów. Na Wysokości 2000 m. znaj-
dują się jeszcze hale i bydło, wyżej 
jest już tylko goły kamień, granit i 
wapień. Klimat dolinami jest ciepły 
i łagodny, ale na halach jest zimno, 
zwłaszcza w nocy, a przechodzą 
częste deszcze. Dnia 17. czerwca 
spadł dosyć duży śnieg, który leżał 
cały dzień i noc następną, zanim 
stajał. Gospodarze karmią bydło w 
stajniach sianem, gdyż tu każdy ma 
jeszcze zapas siana. 

Hale tutejsze wyglądają jak na-
sze łąki, nie ma tu żadnej psiarki i 
borowiny. Gdzie niegdzie zobaczy 
się jeszcze trochę psiarki, ale to 
tylko u niedbałych gospodarzy i w 
niedostępnych miejscach. Przed 20 
laty były hale zarośnięte psiarką i 
borowiną, udało się jednak wytępić 
psiarkę za pomocą gnojownicy z 
tomasyną. Przy każdej stajni na hali 
czy we wiosce znajduje się zbiornik 
na gnojownicę. Gospodarze tutejsi 
cały dzień pilnują gospodarki; je-
śli sobie wypiją, to w domu, wie-
czorem po pracy, a nie wódki, lecz 
wina. W ogóle wódkę rzadko się 
tu zobaczy. A u nas?! U nas nieste-
ty jest inaczej, są tacy gospodarze, 
którzy w gospodzie tracą czas, pie-
niądze, a częstokroć i zdrowie. 

Pozdrawiam serdecznie wszyst-
kich Czytelników »Gwiazdki«. Póź-
niej znowu coś napiszę. – J. M.

Wojciech Grajewski
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PRZEPISY Z DOMOWEGO NOTESU

LAWENDA 

Sernik na zimno z owocami

Skład:
50dkg owoców 
70dkg sera (3x zmielony)
1 galaretka wiśniowa
1 galaretka cytrynowa
4 łyżki bakalii (rodzynki, skórka 

pomarańczowa)
½ szklanki śmietany kremówki
7 okrągłych biszkoptów

 Galaretkę cytrynową rozpu-
ścić w ½ szklanki wrzątku- ostudzić. 
Żółtka ubić z cukrem dodać śmieta-
nę oraz ser- wymieszać. Dodać ga-
laretkę i bakalie. Tortownicę wyło-
żyć biszkoptem, nałożyć ser, owoce. 
Zalać galaretką.

Nalewka z pigwy

 Wyjąć pestki z pigwy po-
kroić w cienkie plasterki. Ułożyć 
warstwami, przesypać cukrem. Po 
48h. przecedzić sok. Rozrabiać w 
stosunku 1:1 ze spirytusem. Dodać 
1 gożdzik na 1 l. nalewki. Dobrze 
jest jeśli nalewka odczeka ok. roku, 
zmieniając kolor ze słomkowego w 
złoty. Można stosować przy bólach 
brzucha. 

Ethienne

Patrząc na lawendę w ogrodzie, 
zawsze pojawia mi się w pamięci 
obraz  pól lawendowych w ekra-
nizacji książki pachnidło Patricka 
Süskinda. W miejscowości Grasse 
centrum przemysłu perfumeryjne-
go, całe pola różnych kwiatów były  
przygotowywane specjalnie do 
produkcji wszelakich perfum. Krąży 
również opowieść o kaletniku Gras-
se, który używał olejku lawendowe-
go do perfumowania swoich mod-
nych wyrobów skórzanych i dzięki 
temu uodpornił się na zarazy, a lu-
dzie zaczęli nosić ze sobą lawendę 

by uchronić się przed chorobami 
zakaźnymi. 

Roślina bardzo dekoracyjna, po-
nadto pięknie pachnąca. Nadaje się 
na niskie żywopłoty, kwiaty do su-
szenia i dekoracji. W kuchni kwiaty 
lawendy można używać do przy-
prawiania dżemów i przyrządzania 
lawendowego octu. Bardzo często 
suszone kwiaty można spotkać w 
woreczkach w naszych szufladach 
lub szafach, gdzie chronią nasze 
ubrania przed molami. Dodatkowo 
kwiaty lawendy stosuje się w zioło-
lecznictwie w postaci herbaty łago-

dzącej bóle głowy, uspokajającej, 
na duszności i zawroty głowy, także 
na nieświeży oddech. Wszyscy lu-
biący uspokajające kąpiele powin-
ni dodawać kilka kropel olejku z la-
wendy do wody. 

Zachęcam wszystkich do upra-
wy tej rośliny, a właściwie ziela w 
przydomowych ogrodach, pamię-
tajcie aby sadzić lawendę w nasło-
necznionych miejscach, lubi ziemię 
dobrze przepuszczalną i piaszczy-
stą.

Ethienne
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 CZAS- JAK GO OKIEŁZNAĆ...

Pojęcie czasu jest bardzo ela-
styczne i jego definicji jest wiele, 
istotne jest kogo o czas pytamy - 
inaczej odpowie nam menadżer, fi-
lozof, matematyk, uczeń czy dziec-
ko.  Św. Augustyn pytany o czas 
odpowiadał: „Gdy nikt nie pyta, to 
wiem, czym jest czas. Ale gdy ktoś 
zapyta- nie wiem”. Czas jest zaso-
bem, bardzo pożądanym i ulot-
nym, stąd zapewne wciąż nam go 
brakuje. Zwiedzając Polskę można 
zauważyć pewną prawidłowość, 
że czas płynie szybciej i wolniej, w 
zależności od regionu, 
miasta czy wsi. Ludzie 
żyją szybciej w dużych 
aglomeracjach miej-
skich, siłują się z czasem 
każdego dnia, narzeka-
jąc że czasu im braku-
je. Pomyśleć, że kiedyś 
jedynym czasem jaki 
nami rządził był cykl do-
bowy i pory roku- wte-
dy wszystko było pro-
ste i czasu wydawać by 
się mogło było więcej. 
Potem niewinne dzwo-
ny kościelne informo-
wały nas o porze dnia. 
Niestety postępujący rozwój prze-
mysłu sprawił że czas zaczęto odli-
czać bardziej dokładnie i co gorsze 
przeliczać go na zasoby materialne 
głównie pieniądze- stąd powiedze-
nie czas to pieniądz. 

Obecnie funkcjonuje zjawisko 
umiejętnego zarządzania czasem, 
a wraz z nim wszelkiego rodza-
ju szkolenia i coaching z tego ob-
szaru. Lecz czy możemy zarządzać 
czasem, który jest tak płynnym 
zasobem? Zapewne nie, ale mo-
żemy zarządzać sobą w czasie, na-
szymi działaniami , celami itp., tak 
by nie spędzić np. całego życia w 
pracy. W szkoleniach i treningach, 

które mam okazję prowadzić zwra-
cam okazję na wartości życiowe, 
każdy posiada inne, jakimi powin-
niśmy się kierować, a o których 
zapominamy w natłoku codzien-
nych obowiązków. By uzmysłowić 
sobie jątrzący nas problem często 
przytaczam znaną przypowieść: 

Pewnego dnia, pewien stary pro-
fesor został zaangażowany, aby prze-
prowadzić kurs dla grupy dwunastu 
szefów wielkich koncernów amery-
kańskich, na temat efektywnego pla-

nowania czasu. Kurs ten był jednym 
z pięciu modułów przewidzianych 
na dzień szkolenia. Stary profesor 
miał więc do dyspozycji tylko jedną 
godzinę by wyłożyć swój przedmiot.  
Stojąc przed tą elitarną grupą (któ-
ra gotowa była zanotować wszystko, 
czego ekspert będzie nauczał), stary 
profesor popatrzył powoli na każde-
go z osobna, następnie powiedział: 
„Przeprowadzimy doświadczenie”. 
Spod biurka, które go oddzielało od 
studentów, stary profesor wyjął wiel-
ki dzban (o pojemności 4 litrów) i 
postawił go delikatnie przed sobą. 
Następnie wyjął około dwunastu ka-
mieni, wielkości piłki do tenisa, po 
czym delikatnie włożył je kolejno do 

dzbana. Gdy dzban był wypełniony 
po brzegi i niemożliwym było dorzu-
cenie jeszcze jednego kamienia, pod-
niósł wzrok na swoich studentów i 
zapytał ich: „Czy dzban jest pełen?”   
Wszyscy odpowiedzieli:   „Tak”. Pocze-
kał kilka sekund i dodał: „Na pewno?”. 
Następnie pochylił się znowu i wyjął 
spod biurka naczynie wypełnione 
żwirem. Delikatnie wysypał żwir na 
kamienie po czym potrząsnął lekko 
dzbanem. Żwir zajął miejsce między 
kamieniami, aż do dna dzbana. Stary 
profesor znów podniósł wzrok na au-

dytorium i znów zapytał: 
„Czy dzban jest pełen?”   
Tym razem świetni stu-
denci zaczęli rozumieć. 
Jeden z nich odpowie-
dział: „Prawdopodobnie 
nie”. 

„Dobrze”, odpowie-
dział stary profesor. Po-
chylił się jeszcze raz i wy-
jął spod biurka naczynie 
z piaskiem. Z uwagą wsy-
pał piasek do dzbana. 
Piasek zajął wolną prze-
strzeń między kamienia-
mi i żwirem. Jeszcze raz 
zapytał: „Czy dzban jest 

pełen?”   Tym razem, bez zająknie-
nia, świetni studenci odpowiedzieli 
chórem: „Nie”.   „Dobrze” odpowie-
dział stary profesor. I tak, jak się spo-
dziewali, wziął butelkę wody, która 
stała na biurku i wypełnił dzban aż 
po brzegi. Stary profesor podniósł 
wzrok na grupę studentów i zapy-
tał ich:   „Jaką wielką prawdę ukazu-
je nam to doświadczenie?”   Niegłu-
pi, najbardziej odważny z uczniów, 
biorąc pod uwagę przedmiot kursu, 
odpowiedział: „To pokazuje, że na-
wet jeśli nasz kalendarz jest całkiem 
zapełniony, jeśli naprawdę chcemy, 
możemy dorzucić więcej spotkań, 
więcej rzeczy do zrobienia”. „Nie,” 
odpowiedział stary profesor, „To nie 
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o to chodziło. Wielka prawda, którą 
przedstawia to doświadczenie jest 
następująca: jeśli nie włożymy ka-
mieni, jako pierwszych do dzbana, 
później nie będzie to możliwe”. Za-
panowało głębokie milczenie, każdy 
uświadomił sobie oczywistość tego 
stwierdzenia. Stary profesor zapytał 
ich: „Co stanowi kamienie w Waszym 
życiu? Wasze zdrowie? Wasza rodzi-
na? Wasza praca? Przyjaciele? Zreali-
zowanie Marzeń? Robienie tego, co 
jest waszą pasją? Uczyć się? Odpo-
czywać? Dać sobie czas...? Albo jesz-
cze coś innego? Należy zapamiętać, 
że najważniejsze jest włożyć swoje 
KAMIENIE jako pierwsze do życia, w 
przeciwnym wypadku ryzykujemy 
przegrać... własne życie. Jeśli damy 

pierwszeństwo drobiazgom (żwir, 
piasek), wypełnimy życie drobiazga-
mi i nie będziemy mieć wystarczają-
co dużo cennego czasu, by poświęcić 
go na ważne elementy życia. Zatem 
nie zapomnijcie zadać sobie pytania: 
Co stanowi kamienie w moim życiu? 
Następnie, włóżcie je na początku do 
Waszego dzbana...” 

Ta historia często wywołuje 
chwile refleksji, nie oszukujmy się, 
jest jej w nas coraz mniej. Kiedy już 
ułożymy wstępny plan i potwierdzi-
my sobie sami, co jest dla nas waż-
ne, a co ważniejsze, warto zastano-
wić się też co zabiera nam najwięcej 
czasu, a nie jest produktywne. Mowa 
tutaj o tzw. pożeraczach czasu, któ-
re lubimy, hołubimy i dbamy o nie 
niezmiennie, chociaż podświado-
mie zdajemy sobie sprawę, że są 
zgubne i zdradliwe. Każdy traci czas 
w inny lubiany dla niego sposób, 
ale najwięcej osób  poświęca swój 
czas serfując po internecie, ogląda-
jąc telewizję, grając na komputerze 
w ilości czasu tak imponującym, że 
sami się później dziwią, że tyle go 
stracili. Ale nie myślmy że tylko po-
zorne przyjemności wchodzą w to 
szanowny grono. Naprawdę dużo 
z naszych codziennych działań w 
pracy, można nazwać pożeraczami 
czasu. Niepotrzebne konsultacje i 
zebrania, utarte schematy, okradają 
nas z tego co określamy dzisiaj naj-

cenniejszym zasobem. 
 
Ludzie na wysokich stanowi-

skach, pochłonięci w pełni swoją 
pracą, często zwykli mówić: „ cóż z 
tego, że zarabiam tyle, że przez rok 
mógłbym żyć za miesięczną wypła-
tę, jeśli nie mam czasu, żeby wydać 
moje pieniądze, odpocząć i cieszyć 
się życiem”- ale i do tego stwier-
dzenia trzeba dojrzeć. Dlatego też 
uczą się umiejętności delegowania 
zadań, która często kojarzy nam się 
bardzo negatywnie ze zrzucaniem 
pracy, odpowiedzialności na innych 
- nic bardziej błędnego. Umiejętne 
delegowanie zadań to bardzo ce-
lowa organizacja czasu, z uwzględ-
nieniem wszelkich predyspozycji i 
umiejętności osoby delegowanej, 
niosąca za sobą także elementy mo-
tywacyjne, bo nierzadko jest wyróż-
nieniem. Niestety bardzo często w 
naszych głowach pojawia się myśl: 
„jeśli coś ma być dobrze zrobione, 
zrób to samemu” i to ona blokuje 
nas przed podjęciem decyzji o dele-
gowaniu, a jednocześnie pozbawia 
możliwości zaoszczędzenia czasu i 
sprawdzenia swoich pracowników. 

 
Czas od dawien dawna był w 

centrum zainteresowań, początko-
wo filozofów, później psychologów 
czy socjologów. Powstało wiele in-
teresujących teorii, o których będą 
mogli państwo poczytać w następ-
nym numerze Wieści znad Brennicy.

Szczepan Spis

   „ Marzę o cofnięciu cza-
su. chciałbyM wrócić na pew-
ne rozstaje dróg w swoiM 
życiu, jeszcze raz przeczy-
tać uważnie napisy na drogo-
wskazach i pójść w innyM kie-
runku.” 

— JANUSZ LEON WIŚNIEWSKI



Wieści znad Brennicy 25 Strona 25Wieści znad Brennicy

SportSport

    BRENNA PONOWNIE MISTRZAMI ŚLąSKA

W dniach 12-13 marca 2011 r. 
w Tarnowskich Górach odbyły się 
IV Mistrzostwa Śląska Radnych  
w Halowej Piłce Nożnej. Mistrzo-
stwa po raz kolejny były organi-
zowane przez powiat tarnogórski.   
Z naszego regionu udział wzięła 
– broniąca tytułu mistrzowskiego 
reprezentacja Gminy Brenna, która 
wspomagana była przez wicestaro-

stę – Jerzego Pilcha. Drużyna z Bren-
nej pozostawiła w polu wszystkich 
uczestników mistrzostw i powtórnie 
została mistrzem zwyciężając w fi-
nale powiat tarnogórski 5:1. Trzeba 
dodać też, że ponownie wszystkie 
pozostałe laury przypadły drużynie  
z Brennej, tj. najlepszym bram-
karzem został Jerzy Pilch, najlep-
szym strzelcem - Piotr Greń, naj-

lepszymi zawodnikami Piotr Greń 
i Krzysztof Majeran. Zwycięska 
drużyna zagrała w składzie: Je-
rzy Pilch, Krzysztof Holeksa, Piotr 
Greń, Krystian Żyłka, Damian No-
wak, Seweryn Greń, Marcin Janasik  
i Krzysztof Majeran.

Urząd Gminy Brenna

III miejsce Żaków z Bukowej
19 marca 2011r. drużyna mło-

dych futbolistów z SP-2 Brenna 
wzięła udział w turnieju żaków, 
który odbył się w Ustroniu na no-
wej Hali Sportowej SP-1 Ustroń. W 
turnieju wzięło udział 7 drużyn. Po 
zwycięstwie z Ustroniem, Podbeski-
dziem I, Podbeskidziem II, remisie z 
Kuźnią Ustroń, zespół zdobył trze-
cie miejsce.

Skład zespołu SP-2 Brenna: 

Czyż Daniel, Frączek Łukasz, Hel-
ler Jakub, Andrzej Cieślar, Chrapek 
Daniel, Kamil Greń, Siedloczek An-
toni 

Rezerwowi:
Gawlas Maria, Holeksa Szczepan, 

Gruszczyk Szymon, Stebel Damian  
  Opiekun Drużyny: 

Bogusław Żur
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 
W KOSZYKóWCE

W Brennej zakończyły się trzy-
dniowe Akademickie Mistrzostwa 
Polski w koszykówce kobiet – pół-
finał D, uczestniczyło 9 zespołów z 
województwa śląskiego, dolnoślą-
skiego, opolskiego oraz lubuskiego. 
Wystartowało ponad 100 zawodni-
czek, zostały rozegrane 22 mecze, 
w których w finałach spotkały się 
cztery zespoły w tym trzy z Wro-
cławia oraz Akademia Jana Długo-
sza z Częstochowy reprezentująca 
województwo śląskie. W meczu o 
III miejsce w dolnośląskich derbach 
pomiędzy Uniwersytetem Ekono-
micznym, a Akademią Wychowania 

Fizycznego swoją wyższość udo-
wodnił zespół AWF Wrocław 53:35. 
Finał zapowiadała się bardzo emo-
cjonująco i taki był przebieg naj-
ważniejszego meczu turnieju, pro-
wadzenie zmieniało się w każdej 
z kwart przynajmniej dwukrotnie, 
ostatecznie większym doświadcze-
niem w końcowych minutach wy-
kazała się drużyna Akademii Jana 
Długosza z Częstochowy pokonując 
zespół Uniwersytetu Wrocławskie-
go 54: 48. Finaliści rozgrywek za-
gwarantowały sobie awans do ogól-
nopolskich finałów, które odbędą 
się w Katowicach na Uniwersytecie 

Śląskim. Partnerem Mistrzostw była 
Gmina Brenna oraz Starostwo Po-
wiatowe w Cieszynie, patronat me-
dialny nad rozgrywkami pełnił por-
tal śląska cieszyńskiego OX.pl. Już 
jutro rozpoczynają się rozgrywki 
męskie zapowiadają się dobre spo-
tkania z widowiskową koszykówką, 
szczególnie pomiędzy drużynami 
z Wałbrzycha, Opola, Wrocławia, 
Gliwic, Katowic oraz Jeleniej Góry. 
Polecamy odwiedzić stronę azscie-
szyn.pl na której będą aktualizowa-
ne mecze z turnieju mężczyzn.

AZS Cieszyn

Mistrz Akademickich Mistrzostw Polski – strefy D (śląskie, opolskie, dolnośląskie oraz lubuskie)
I miejsce         AJD Częstochowa

II miejsce       Uniwersytet Wrocławski
III miejsce      Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

IV miejsce      Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
V miejsce        Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

VI miejsce      Państwowa Wyższa Szkoła w Nysie
VII miejsce     Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

Najwięcej punktów w Mistrzostwach Polski zdobyły:
1.    Stasiuk Martyna                     AJD Częstochowa – 84 pkt

2.    Zamożniewicz Barbara          Uniwersytet Wrocławski – 80 pkt
3.    Ćwiek Julia                            Uniwersytet Wrocławski – 78 pkt

4.    Mielczarek Edyta                   AJD Częstochowa – 76 pkt
5.    Motyl Agnieszka                    AJD Częstochowa – 62 pkt

Najwięcej koszy zdobyła drużyna: AJD Częstochowa – 357 pkt

Najmniej punktów straciła drużyna: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 125 pkt

Najlepszy bilans punktowy miała drużyna: AJD Częstochowa – 2.259

Najwięcej punktów straciła drużyna: PWSZ Racibórz – 257 pkt
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WIOSENNY TURNIEJ 
W PIŁCE NOŻNEJ I KOSZYKóWCE

Wykorzystując perwsze wiosen-
ne, ciepłe dni, na początku kwietnia 
można było wziąć udział w turnieju 
organizowanym przez OPKiS na hali 
sportowej w Górkach. Możliwość 
sportowych zmagań przyciągnęła 
wiele drużyn, a wyniki rywalizacji 
można poznać poniżej. 

PIŁKA NOŻNA 02.04.11 r.

Grupa A:
1. Alco Skład 
2. Zespół Regionalny Brenna  
3. Muminki 
4. FC Ada

Grupa B:
1. Nankatsu Wisła 
2. Czarna Elka 
3. Kamtex 
4. Nieckarz Team

Alco – Skład – FC Ada 5-1  
Nankatsu Wisła – Nieckarz Team 
5-2 
Zespół Regionalny Brenna – Mu-
minki 6-3 
Czarna Elka – Kamtex 0-4 
Alco-Skład – Muminki 8-0 
Nankatsu Wisła – Kamtex 3-2 
FC Ada – Zespół Regionalny Brenna 
2-1 
Nieckarz Team – Czarna Elka 1-5 
Alco Skład – Zespół Regionalny 

Brenna 6-1 
Nankatsu Wisła – Czarna Elka 1-1 
Maminki – FC Ada 1-2 
Kamtex – Nieckarz Team 5-0

Pół finały:
1 miejsce grupa A – 2 miejsce gru-
pa B 
Alco-Skład –Kamtex 0-2

2 miejsce grupa A – 1 miejsce 
grupa B 
Fc Ada – Nankatsu Wisła 0-1

Mecz o 3 miejsce:
Alco-Skład – Fc Ada 6-0

Finał:
Kamtex – Nankatsu Wisła 5-1

Najlepszy strzelec:
Krzysztof Przybył (Alco-Skład) 8 
bramek

Najlepszy Bramkarz
Tomasz Greń (Alco-Skład)

Najlepszy Piłkarz:
Leszek Wieczorek (Kamtex) 

KOSZYKÓWKA 03.04.11 r.

Grupa A:
1. Niebanalni 
2. Smelik Grupa 
3. Cieszyńskie Endemitki 
4. No Name

Grupa B:
1. ZSEG 
2. Twoja Stara 
3. W Pogoni Za Chlebem  

4. Filia Ustroń 
Niebanalni – No Name 23-10 

ZSEG – Filia Ustroń 18-16 
Smelik Grupa – Cieszyńskie Ende-
mitki 9-11 
Twoja Stara – W Pogoni Za Chle-
bem 22-11 
Niebanalni – Cieszyńskie Endemitki 
25-24 
ZSEG – W Pogoni Za Chlebem 20-
11 
No Name – Smelik Grupa 10-36 
Filia Ustroń – Twoja Stara 18-16 
Niebanalni – Smelik Grupa 29-22 
ZSEG – Twoja Stara 21-15 
Cieszyńskie Endemitki – No Name 
32-20 
W Pogoni Za Chlebem – Filia 
Ustroń 13-22

Pół finały:
1 miejsce grupa A – 2 miejsce gru-
pa B 
Niebanalni – Filia Ustroń 21-18

2 miejsce grupa A – 1 miejsce 
grupa B 
Cieszyńskie Endemitki – ZSEG 
28-21

Mecz o 3 miejsce:
ZSEG – Filia Ustroń 10-19

Finał:
Cieszyńskie Endemitki – Nieba-
nalni 17-26

Ł.M.
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SportSport 

BRENNA ŻYJ ZDROWO
16 kwietnia Brenną opanowały 

sport i rozrywka. W hali sportowej 
rozgrywano mistrzostwa w siat-
kówce, na boisku odbył się mecz 
piłki nożnej, a na placu w centrum 
gminy zainaugurowało działalność 
rozrywkową wesołe miasteczko. Na 
terenie ośrodka wypoczynkowego 
Pod Starym Groniem w ramach ak-
cji „Brenna - Żyj Zdrowo!” jeżdżono 
na rolkach i wędrowano z kijkami 
trekkingowymi. Nie ważny był wiek 
i umiejętności, a rolek starczyło dla 
wszystkich. Rozegrano zawody w 
jeździe na rolkach po ulicy Spor-
towej i zwycięzcy otrzymali nagro-
dy od Tytan-Sport i K2. Najmłodsza 

uczestniczka imprezy została wy-
brana „sierotką” i losowała nagrody 
dla uczestników eventu. Turyści z 
Bielska-Białej powędrowali z prze-
wodnikiem nad Stary Groń, gdzie 
w górach spotkała ich niespodzian-
ka, ponieważ na szlaku było jeszcze 

sporo śniegu. Wędrówka przebie-
gała jednak bezpiecznie, a to dzięki 
kijkom trekkingowym udostępnio-
nym wszystkim bezpłatnie przez fir-
mę Fizan i Greenland Group. Wszy-
scy chętni mogli posilić się pyszną 
grochówką. Duże słowa uznania na-
leżą się Mateuszowi Sośnie z Tytan-
Sport, który bardzo dobrze wywią-
zał się z roli koordynatora imprezy. 
Serdecznie podziękowania kieruje-
my na ręce kierownictwa OW Pod 
Starym Groniem za udostępnienie 
Turystom miejsca na terenie obiek-
tu.

Beskidtrek

PUCHAR POLSKI W AKROBATYCE 
W GMINIE BRENNEJ

Pierwsze w tym roku zawody 
PZAS odbyły się właśnie w Brennej. 
W Pucharze Polski  wystartowały za-
wodniczki i zawodnicy z 29 klubów, 
w sumie 249 osób w akrobatyce 
sportowej, skokach na ścieżce i na 
trampolinie. To już kolejne z rzędu 
zawody na tak wysokim szczeblu, 
które mają miejsce w naszej gminie 
na hali sportowej w Brennej Cen-
trum. Sportowe zmagania akroba-
tów przyciągają coraz to większe 

rzesze widzów i wzbudzają ol-
brzymie zainteresowanie, a 
dobrze przygotowana impre-
za jest gwarancją sukcesu. 
Dlatego też można już spo-
kojnie myśleć nad następ-
ną. Wyniki Pucharu można 
sprawdzić na stronie: www.
pzas.org.pl.

Szczepan Spis
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BAJKI W PIWNICY ARTYSTYCZNEJ
w Maju
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KUNG FU PANDA 2

Po kontynuuje swą podróż wy-
brańca wypełniającego starożytną 
przepowiednię. Doskonali się także 
w sztuce kung-fu.

THOR

Częściowo niepełnosprawny 
student medycyny Donald Blake 
odkrywa swe, ukryte do tej pory, al-
ter ego – wojownika Thora.

X-MEN: PIERWSZA KLASA

Widowiskowy film akcji, ukazu-
jący początki epickiej sagi X-Men. 
Zanim Charles Xavier i Erik Lensherr 
przybrali imiona Profesor X i Ma-
gneto, byli młodymi ludźmi, którzy 
odkryli w sobie niezwykłe moce. 
Nim zostali zaciętymi wrogami, byli 
bliskimi przyjaciółmi, którzy połą-
czyli swe siły z innymi Mutantami, 
aby zapobiec największemu zagro-
żeniu, przed którym stanął świat. 
Wkrótce jednak rozdzielił ich kon-
flikt, który doprowadził do wybu-
chu wiecznej wojny między Brac-
twem skupionym wokół Magneto 
a grupą X-Men, której przewodził 
Profesor X

DON’T BE AFRAID OF THE 
DARK

Młoda dziewczyna zostaje wy-
słana, by zamieszkać z ojcem i jego 
nową dziewczyną. W domu ojca 
odkrywa dziwne stworzenia, które 
pragną, by stała się jednym z nich.

CONAN THE BARBARIAN

Conan, w czasie wędrówki przez 
kontynent Hyboria, szuka zemsty 
na zabójcach swoich rodziców i in-
nych członków jego barbarzyńskie-
go plemienia.

Godne poleceniaGodne polecenia

PREMIERY KINOWE W MAJU
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Ważne i przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 33 853 65 50, 33 858 71 50
email: opkis@brenna.org.pl

Informacja Turystyczna
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 33 858 69 71
e-mail: gpi@brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 33 853 64 59, 33 858 71 01,
email: gops@brenna.org.pl

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 33 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brwnna ul. Wyzwolenia 34a tel. 33 8536319
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858-71-19

Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 85

GOPR
tel. alarmowy 985
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 817 85 36

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86

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. 33 8536222 w. 103 lub 33 8536350

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
MAREK WOJNAR

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-63-35
fax: 33 853-63-70

e-mail: rada@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 33 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl
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