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Wykwalifikowany personel, pozwala nam doskonale wykonywać swoją pracę †O każdej porze jeste-
śmy do Państwa dyspozycji przez 24h. †Zapewniamy kompleksową obsługę uroczystości pogrzebowych.  
†Prowadzimy całkowitą obsługę formalności i czynności związanych ze zgonem  osoby. † Zlecenia przyj-
mujemy również telefonicznie lub w domu klienta.† Gwarantujemy doświadczenie i fachowość świad-
czonych przez nas usług.† Nasze usługi dostosowujemy do finansowych możliwości klienta†

 
NA ŻYCZENIE KLIENTA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAŁATWIENIA WSZYSTKICH FORMALNOŚCI W DOMU 

KLIENTA

Szereg różnych wydarzeń wy-
musił na mnie pewne refleksje, 
którymi chciałbym się z Państwem 
podzielić. Studiując strukturę or-
ganizacji pozarządowych w Polsce 
można dopatrzyć się wielu stowa-
rzyszeń widmo, istniejących jedy-
nie na papierze, nie działających 
nawet sporadycznie. Sama ilość 

społecznych zalążków współpracy 
jest znikoma w porównaniu z na-
szymi zachodnimi sąsiadami. Nie-
stety taki stan rzeczy determinuje 
również historia podmiotów „ngo” 
na przestrzeni lat- kiedyś były to 
głównie organizacje charytatywne, 
zwłaszcza kościelne, pomagające 
najbiedniejszym i schorowanym, 
później z kolei dbające o zacho-
wanie polskości w okresie wojen 
i zaborów, aż wreszcie wszystkie 
zostały zdewaluowane do roli na-
ciągaczy w czasach PRL-u. Dopiero 
teraz te podmioty zaczynają się od-
radzać, niektóre rozkwitają i owocu-
ją ku uciesze ogółu, ale to wszystko 
mało, wciąż mało do zadawalające-
go stanu tego obszaru kooperacji 
społecznej i ekonomii społecznej. 
Moje przemyślenia to jedynie anali-
za tego co było, jest obecnie i może 
się zmienić w przyszłości, ale nawet 
najlepsze narzędzia, zapożyczone 
od naszych zagranicznych sąsiadów 

nie sprawdzą się bez odpowiednich 
osób za sterem takich organizacji. 
Liderzy lokalni mają ciężkie życie 
i to wszędzie, myślę że również w 
naszej Gminie- ich praca to wiele 
poświeceń i wyrzeczeń. Moja rada 
dla tych którzy zastanawiają się 
nad pracą dla dobra społeczności 
lokalnej i ogółu, by dobrze sobie 
przemyśleli tę decyzję, by nie sta-
nowili po tygodniu, miesiącu dzia-
łania martwej duszy w organizacji 
pozarządowej i co najważniejsze 
umieli przedkładać dobro i profit 
innych, nad swoje, będąc jedno-
cześnie obiektywnymi sędziami re-
aliów otaczającej nas codzienności. 
Wszystkim aktywistom społecznym 
w naszej Gminie życzę niestrudzo-
nej wytrwałości w działaniu i walce 
o lepsze jutro społeczeństwa.

Szczepan Spis 
Redaktor Naczelny

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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Jesteśmy gminą turystyczną, a 
zatem, jak można wypoczywać w 
gminie Brenna?

Wójt Gminy Brenna Iwona 
Szarek: Osoby, które odwiedza-
ją naszą gminę, to zróżnicowane 
wiekowo mniejsze lub większe gru-
py osób, choć indywidualni miło-
śnicy górskich wycieczek również 
nie są obcy w naszych stronach. 
Nie przypadkowo w pierwszym 
swoim zdaniu użyłam słowa „wy-
cieczek”. Najbardziej wybredny 
turysta znajdzie w naszej gminie 
odpowiednie szlaki dla siebie. Sieć 
tych szlaków rozpoczyna się od ła-
godnych tras w Górkach Małych 
i przebiega następnie przez cała 
Brenną. Jest ich naprawdę wiele,  
o różnej skali trudności, z cieka-
wymi widokami i położonych w 
różnej scenerii. Wychodząc na-
przeciw apetytom turystów, na naj-
bliższy sezon przygotowaliśmy od-
powiednią mapkę z zaznaczonymi  

i opisanymi trasami pt. „Pieszo i ro-
werem po …”, aby z jednej strony 
ułatwić poruszanie się po nich od-
wiedzającym nas po raz pierwszy, 
a stałym bywalcom przypominać o 
ich istnieniu i walorach. 

Mało kto wie, że kolejna z naszych 
atrakcji – rzeka Brennica, to jeden z 
najczystszych cieków wodnych w 
całym województwie. To nad Bren-
nicą spędzają wolny czas w upalne 
dni - i nie tylko - nasi mieszkańcy 
i odwiedzający nas turyści. To tam 
można spotkać najwięcej spaceru-
jących osób. Wszyscy byśmy chcie-
li aby Brennica nadal przyciągała 
żądnych spotkania z naturą – czystą 
naturą. Czy tak jest? No niestety nie 
do końca. Wielokrotnie spotykam 
się z pretensjami, że brzegi rzeki 
Brennicy są zbyt zanieczyszczone. 
Może wystarczy skorzystać tylko z 
koszy i  kierować się szeroko poję-
tą kulturą zachowania. Pozostawie-
nie śmieci w takich miejscach przez 
osoby, które przyjeżdżają do nas  
i oczekują nieskazitelnej natury 
przeczy samemu sobie. Minimalizu-
jąc ten proceder w wielu miejscach 
nad Brennicą ustawiliśmy wraz z 
ławkami kosze na śmieci. 

Gmina Brenna to miejsce, gdzie 
usytuowanych jest wiele gospo-
darstw agroturystycznych. Znacz-
na część osób chcąc zapomnieć o 
miejskim zgiełku poszukuje spoko-
ju i zaszycia się w wiejskim klima-
cie. Dla takich osób właśnie nasze 
miejscowości mają wiele do zaofe-
rowania. Tam oprócz przysmaków 
regionalnych można skorzystać z 

różnego rodzaju rekreacji np. jaz-
dy konnej po szlakach górskich. 
Dla lepszej orientacji, w ostatnio 
wydanych materiałach promocyj-
nych umieściliśmy książkową wer-
sję pt. „Agroturystyka”, zawierającą 
szczegółowe informacjami na te-
mat oferty wszystkich gospodarstw 
agroturystycznych. 

Dla osób aktywnych sportowo 
nasza gmina to wymarzone miej-
sce. Jest wiele tras rowerowych dla 
tych wymagających, i dla tych któ-
rzy lubią sobie po prostu pojeździć. 
Mamy w swoim programie imprez 
rajdy i zawodowy sportowe, w któ-
rych każdy może wziąć udział. Każ-
dy też, kto do nas przyjedzie może 
skorzystać z kompleksu boisk spor-
towych, który powstał w ramach 
projektu „Moje boisko – Orlik 2012”. 
Można tam zagrać w piłkę nożną, 
koszykówkę czy w piłkę siatkową.

Należy podkreślić, że mieszkań-
cy oraz osoby wypoczywające u nas 
mogą skorzystać z oferty imprez 
kulturalno-rozrywkowych, które 
będą się odbywały na terenie na-
szej gminy. Szczegółowy kalendarz 
tych imprez jest dostępny na stro-
nie internetowej gminy.

Wszystkich miejsc nie jestem w 
stanie wymienić, dlatego też zainte-
resowane osoby odsyłam do naszej 
strony internetowej i infokiosków 
rozmieszczonych na terenie gminy, 
gdzie można znaleźć wszystkie nie-
zbędne informacje na temat spę-
dzania u nas wolnego czasu. 

Serdecznie zapraszam!

OBCHODY ŚWIęTA KONSTYTUCJI
Z okazji obchodów święta Kon-

stytucji 3 Maja Wójt Gminy Brenna 
Iwona Szarek wraz z Przewodniczą-
cym Rady, Markiem Wojnarem zło-
żyli kwiaty pod Pomnikami Pamięci 
znajdującymi się na terenie Gminy 
Brenna.

Urząd Gminy Brenna
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Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej
 
       Z okazji „Dnia Strażaka ” składam wszystkim dru-

hom   serdeczne życzenia.
Dziękuję za ofiarność i trud ponoszony w wypełnia-

niu swoich obowiązków, za gotowość do niesienia po-
mocy potrzebującym.

Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych 
powrotów z akcji, by służba drugiemu człowiekowi była 
źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Wójt Gminy Brenna

                                       
Iwona Szarek

Brenna, maj  2011 rok

Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek 
została uhonorowana Brązowym 
Medalem za Zasługi dla Obronno-
ści Kraju. Medal w imieniu Ministra 
Obrony Narodowej wręczył Pani 
Wójt, podczas obchodów rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wo-
jewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk. 

Zasady nadawania medalu zmie-
niono obecnie obowiązującym roz-
porządzeniem Ministra Obrony Na-

rodowej z dnia 19 kwietnia 1991. 
Według tego rozporządzenia, me-
dal nadaje się osobom, które:

- wykazały męstwo lub odwagę 
w bezpośrednim działaniu związa-
nym z obronnością kraju albo osią-
gnęły bardzo dobre wyniki w reali-
zacji zadań obronnych

- posiadają szczególne zasługi 
w dziedzinie rozwoju nowoczesnej 
myśli wojskowej, techniki wojsko-

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA 
OBRONNOŚCI KRAJU

wej oraz potencjału obronnego, jak 
również w zakresie szkolenia i wy-
chowania wojskowego

- swoją pracą zawodową lub 
działalnością w organizacjach spo-
łecznych znacznie przyczyniły się 
do rozwoju i umocnienia systemu 
obronnego kraju.

Urząd Gminy

DNI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
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OGŁOSZENIE W SPRAWIE AKTUALIZACJI 
PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

GMINY BRENNA

W NASZEJ GMINIE KADRY Z FILMU

Urząd Gminy w Brennej roz-
poczyna prace nad Aktualizacją 
Programu ograniczenia niskiej 
emisji Gminy Brenna, którego 
celem jest polepszenie jakości 
powietrza w naszej gminie.   W 
związku z faktem, iż najwięk-
szym źródłem zanieczyszczeń 
atmosfery na tym terenie są bu-
dynki indywidualne powodują-
ce tzw. „niską emisję”, najlepsze 
efekty w ograniczaniu emisji 
szkodliwych substancji do at-
mosfery ze źródeł rozproszo-
nych daje eliminacja kotłów na 
paliwa stałe, umożliwiających 
spalanie gorszych rodzajów wę-
gla i palnych odpadów znajdu-
jących się w gospodarstwach 
domowych. Zastosowanie no-
woczesnego kotła pozwala uzy-
skać wysoką efektywność wy-
twarzania ciepła, połączoną z 
małą emisją zanieczyszczeń. 

Przypominamy równocze-
śnie, iż w trakcie realizacji pierw-
szego etapu PONE zainstalowa-
no 42 szt. nowoczesnych kotłów, 
spełniających wszelkie normy 
emisji zanieczyszczeń. 

Aktualizacja Programu ma na 
celu zweryfikowanie i ocenienie 
popytu na realizację dalszych 
etapów PONE, w tym zbadanie, 
na jakie kotły jest obecnie za-
potrzebowanie oraz czy plano-
wane są instalacje kolektorów 
słonecznych (wyłącznie w przy-

padku jednoczesnej wymiany źró-
dła ciepła lub w przypadku mon-
tażu kolektorów słonecznych przy 
istniejącym kotle posiadającym 
odpowiednie certyfikaty w zakre-
sie norm ekologicznych).

W związku z powyższym 
uprzejmie informujemy, iż w 
Urzędzie Gminy w Brennej przyj-
mowane są deklaracje udziału w 
Programie (w godzinach pracy 
Urzędu). Deklaracje dostępne są 
w Urzędzie Gminy pok. nr 28 oraz 
na stronie internetowejwww.
brenna.org.pl (w zakładce ochro-
na środowiska/wnioski do pobra-
nia).

Deklaracje prosimy składać 
w terminie do dnia 19 czerwca 
2011 r.

Urząd Gminy

Co niektórzy zapewne zauważyli 
w miesiącach lutym i kwietniu ka-
rawany filmowców, które zjechały 
do naszej miejscowości. Wielu za-
stanawiało się cóż mogą u nas krę-

cić, na naszych stokach, w naszych 
chatach? Jak się szybko okazało w 
Brennej kręcone były kadry do fil-
mu „Jesteś Bogiem”, opisującego hi-
storię zespołu PAKTOFONIKI. 

Film kręcony na podstawie sce-
nariusza Macieja Pisuka, wydanego 
wcześniej w formie książki, naresz-
cie doczekał się ekranizacji. Pierw-
sze podejścia do realizacji filmu 
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NORDIC WALKING W BRENNEJ - 
PROJEKT „AKTYWNYM BYĆ!”

legły w gruzach, gdy wycofały się 
firmy producenckie, m.in. dlatego 
że muzykę do filmu tworzą Rahim 
i Fokus, a zdjęcia mają być realizo-
wane głównie w Katowicach, a nie 
jak chcieli na warszawskiej Pradze. 
Obecnie zdjęcia już trwają, reży-
serem został Leszek Dawid, a pro-
dukcją zajęło się  Studio Filmowe 
„Kadr”, znane z produkcji ambit-
nych filmów, takich jak m.in. „Re-
wers” czy „Sala samobójców”. Film 
to retrospekcja tego co było, mi-

nęło, pamiętamy jako wyjątkowe i 
wspominamy z nostalgią. Oczywi-
ście główny wątek to historia ze-
społu PAKTOFONIKA i skupienie się 
na liderze Piotrze Łuszczu „Magiku”, 
w tym zrozumieniu jego samobój-
czej śmierci (popełnia samobójstwo 
w apogeum popularności zespołu, 
skacząc z 9 piętra), ale także cza-
sów i realiów w jakich wówczas żyli 
bohaterowie. Film dostał dofinan-
sowanie na kwotę 200 tys. złotych 
ze Śląskiego Funduszu Filmowego, 

co umożliwiło rozpoczęcie zdjęć już 
teraz.

Skąd pomysł na zdjęcia w gmi-
nie Brenna? Odpowiedź jest pro-
sta, w historię zespołu wpleciona 
jest również nasza miejscowość, jak 
widać na tyle silnie, że nie sposób 
było ją pominąć przy ekranizacji. 
Serdecznie zapraszam wszystkich, 
już niedługo na premierę filmu, po-
dobno prapiermiera ma mieć miej-
sce w Katowicach.

Szczepan Spis 

Od sierpnia 2010 do czerwca 
tego roku Gmina Brenna realizu-
je projekt pod nazwą „Aktywnym 
być!”, dofinansowany kwotą 50 tys. 
złotych z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu 
VI Rynek pracy otwarty dla wszyst-
kich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokal-
ne na rzecz podnoszenia poziomu 
aktywności zawodowej na obsza-
rach wiejskich. 

Projekt zakłada stworzenie moż-
liwości uzyskania dla 20 osób kwali-
fikacji instruktora lub przewodnika 
Nordic Walkingu oraz nabycia wie-
dzy dotyczącej zakładania własnej 
działalności gospodarczej. Ponad-
to w ramach projektu wyznaczono 
i oznakowano trasę szkoleniowej w 
centrum Brennej (po istniejących 
szlakach spacerowych na wałach 
rzeki Brennicy), na której stworzono  
możliwość uprawiania tej dyscypli-
ny rekreacji. 

Poza wyznaczeniem i oznakowa-
niem ponad 2 km trasy szkolenio-
wej wyposażonej w tablice infor-
macyjne i kierunkowe (tłumaczone 

na język angielski i czeski), uczest-
nicy szkoleń - wyłonieni w drodze 
rekrutacji, od maja do czerwca nie-

odpłatnie biorą udział w szkole-
niach dotyczących rynku pracy i 
Nordic Walking (łącznie 144 godzin 

szkoleń). Ponadto dla wszystkich 
uczestników zakupiono kije do Nor-
dic Walking. 

Projekt zakończony zostanie im-
prezą, w czasie której nabyte przez 
uczestników umiejętności będą wy-
korzystane w czasie praktycznego 
treningu Nordic Walking. Impreza 
rekreacyjna z udziałem mieszkań-
ców i turystów, którzy będą mieli 
okazję skorzystania z darmowego 
instruktażu Nordic Walking udziela-
nego przez przeszkolonych uczest-
ników projektu, odbędzie się w 
Brennej Centrum na trasie szkole-
niowej, której start zlokalizowany 
jest przy ul. Malinowej (obok am-
fiteatru). Dla wszystkich chętnych 
zaplanowano możliwość nieod-
płatnego wypożyczenia sprzętu do 
Nordic Walking.

Impreza odbędzie się 19 
czerwca 2011 r. (w niedzielę) w 
godz. 15.00 – 18.00.

                                  Zapraszamy!

Urząd gminy Brenna
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INFORMACJA DOTYCZąCA ZAGROŻEń, DLA 
MIESZKAńCóW I OSóB PRZEBYWAJąCYCH NA 

TERENIE GMINY BRENNA

SZóSTOKLASISTA Z BUKOWEJ LAUREATEM 
KONKURSU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

Dariusz Greń, uczeń klasy 6a 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bren-
nej Bukowej został laureatem tego-
rocznej edycji konkursu przedmio-
towego z matematyki z elementami 
przyrody. W tym prestiżowym kon-
kursie wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych z całego wojewódz-
twa śląskiego.

Droga do zwycięstwa była długa. 
Najpierw Darek wygrał wewnątrzsz-
kolne eliminacje, co uczyniło z nie-
go reprezentanta SP2 na etapie po-
wiatowym konkursu. Również tutaj 
odniósł sukces, tym samym torując 
sobie drogę do finału wojewódzkie-
go, gdzie sięgnął ostatecznie po ty-
tuł laureata.

Ciężka praca związana z przy-
gotowaniami do konkursu opłaci-
ła się. Bardzo dobry wynik zwalnia 
Darka z obowiązku pisania spraw-
dzianu po klasie szóstej. Zgodnie 
z regulaminem tego sprawdzianu, 
laureat otrzymuje maksymalną licz-
bę punktów i wstęp do dowolnego, 
wybranego przez siebie gimnazjum 
na terenie całej Polski.

Ponadto, obok innych zwycięz-
ców olimpiad przedmiotowych ze 
szkół podstawowych i gimnazjów, 
zdolny szóstoklasista otrzymał list 
gratulacyjny od Śląskiego Kuratora 
Oświaty Stanisława Fabera oraz se-
natora RP Sławomira Kowalskiego. 
Wręczenie listu miało miejsce 28 

marca 2011 na uroczystej Gali Lau-
reatów w Bielsku Białej.

Darek Greń jest najlepszym 
przykładem tego, że talent w po-
łączeniu z systematyczną pracą są 
gwarantem powodzenia i wzorem 
do naśladowania dla jego młod-
szych kolegów.

Należy również wspomnieć o na-
uczycielkach, które przyczyniły się 
do sukcesu: Ewie Stoszek, która pra-
cowała z Darkiem nad częścią ma-
tematyczną oraz Adrianie Trochim, 
współodpowiedzialnej za sukces w 
części przyrodniczej konkursu.

SP2 Brenna

Biorąc pod uwagę zdarzenia 
kryminalne zaistniałe w przeszło-
ści na terenie gminy, Urząd Gminy  
w Brennej wspólnie z Komisaria-
tem Policji w Skoczowie pragnie 
poinformować społeczeństwo lo-
kalne, osoby przebywające na 
tym terenie czasowo oraz tury-
stów odwiedzających naszą gminę  
o zagrożeniach z jakimi mogą się 
spotkać, i których można uniknąć. 

Szczególnie należy tutaj zwró-
cić uwagę na przestępstwa i wy-
kroczenia przeciwko mieniu. Aby 
zapobiec staniu się ofiarą takie-
go czynu wystarczy odpowied-
nio przewidzieć co może stać się  
z naszym mieniem, które pozosta-
wiamy w rożnych miejscach i oko-
licznościach bez opieki. 

W związku ze zbliżającym się se-
zonem letnim powinniśmy pamiętać 

o pozostawianiu swoich pojazdów 
w miejscach do tego przeznaczo-
nych, widocznych dla innych oraz  
o właściwym zabezpieczaniu i za-
mykaniu tych pojazdów. Pozosta-
wiane wewnątrz przedmioty mogą 
stać się pokusą dla osób czyhają-
cych na takie okazje lub np. osób 
przypadkowo tam przechodzą-
cych. Dlatego też należy pamiętać 
aby dokumenty, pieniądze, portfe-
le, torebki, telefony, kamery i inne 
drogocenne przedmioty zabierać 
ze sobą, a gdy jest taka koniecz-
ność to podostawiać w pojazdach  
w sposób niewidoczny z zewnątrz. 

Szczególną uwagę należy rów-
nież zwrócić podczas korzystania 
z akwenów wodnych. Trzeba pa-
miętać, że wówczas powinno się 
przebywać w miejscach do tego 
przeznaczonych, zapewniając so-

bie i najbliższym obecność innych 
osób. Idąc do wody można poprosić  
o zwrócenie uwagi na nasze rzeczy 
przez osoby przebywające w są-
siedztwie, w zamian zaproponować 
to samo. 

Będąc w miejscach użytecz-
ności publicznej np. w sklepie, 
należy unikać tłoku. Pieniądze  
i inne środki płatnicze nosić nale-
ży w kieszeniach przylegających 
bezpośrednio do ciala. Korzystając  
z bankomatów i wykonując trans-
akcje kartami płatniczymi trzeba 
uważać na inne osoby, które mogą 
nas obserwować i próbować odczy-
tać kod PIN, który wprowadzamy w 
czytnikach. Nie wolno zapisywać 
kodu PIN na kartach płatniczych, 
w notesach czy innych kankach pa-
pieru, które nosimy ze sobą. Kod 
ten powinno się pamiętać. 
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PIKNIK NAUKOWY BRENNA 2011

Korzystając z okazji przypomina-
my, iż jako właściciele, posiadacze 
lub osoby chwilowo opiekujące się 
zwierzętami mamy obowiązek za-
chować właściwe środki ostrożności 
przy trzymaniu tych zwierząt. Szcze-
gólnie dotyczy to psów. W ostat-
nim czasie zanotowano zdarzenia 
z udziałem psów, które nie zostały 
właściwie dopilnowane i stwarzały 
zagrożenie dla innych osób. Dzia-
łanie takie stanowi wykroczenie z 

art. 77 Kodeksu wykroczeń, za które 
grozi grzywna w drodze mandatu 
karnego w wysokości do 250 zł. Na-
leży też pamiętać o obowiązkowym 
szczepieniu psów, wynikającym  
z ustawy o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczania chorób zakaź-
nych zwierząt. Przepisy tej ustawy 
stanowią jednoznacznie, że pies 
powyżej 3 miesiąca życia musi być 
zaszczepiony przeciwko wściekliź-
nie i szczepienia te należy powta-

rzać co rok. Nie stosowanie się do 
tych przepisów również stanowi 
wykroczenie, za które nakladane są 
grzywny. 

Reasumując, aby nie stać się 
ofiarą przestępstwa lub wykro-
czenia, sami możemy w znacznym 
stopniu ograniczyć taką możliwość, 
odpowiednio przewidując co może 
nastąpić. 

Urząd Gminy Brenna

Na początku maja w naszej Gmi-
nie miała miejsce X Jubileuszowa 
Ogólnopolska Konferencja Kół Na-
ukowych Fizyków „Piknik Naukowy 
2011”  organizowana przez Koło Na-
ukowe Fizyków UŚ. W pikniku brało 
udział 70 studentów. Organizatorzy 
opisują idee pikniku następująco: W 
trakcie konferencji odbywa się kilka 
sesji wykładowych poświęconych 
zagadnieniom fizyki teoretycznej, 
doświadczalnej, stosowanej (bio-
fizyki, fizyki medycznej, geofizyki 
etc.) oraz jej metodom matema-

tycznym i komputerowym. Trady-
cyjnym elementem jest również se-
sja posterowa. Oprócz możliwości 
zaprezentowania swoich osiągnięć 
oraz zapoznania się z dorobkiem 
kół naukowych z całej Polski, konfe-
rencja pozwala na nawiązanie bliż-
szej znajomości i współpracy po-
między jej uczestnikami. Sprzyjają 
temu niepowtarzalne wieczory in-
tegracyjne. Nie sposób zapomnieć 
o wybitnych przedstawicielach 
polskiej fizyki, którzy corocznie 
przyjmują nasze zaproszenia, aby 

wspólnie zgłębiać tajemnice tej fa-
scynującej nauki. „Piknik Naukowy” 
stanowi także wyjątkową okazję do 
odpoczynku od zgiełku, stresu i ha-
łasu wielkich miast akademickich 
oraz zapoznania się z urokami pięk-
nego kryształu górskiego Beskidu 
Śląskiego. Jesteśmy przekonani, że 
nasza konferencja stanowi wyśmie-
nitą okazję do poszerzania wspól-
nych zainteresowań.

Szczepan Spis

Turystę trzeba doceniać, za to że 
skorzystał z naszej oferty, że wra-
ca do nas, że nas poleca innym. 
Jednym ze sposobów nagradzania 
jest powszechnie obecnie stoso-
wany program lojalnościowy, który 
umożliwia zbieranie tzw. punktów 
lojalnościowych przez turystę i wy-
mienianie ich na przeróżne nagro-
dy. Każdy zainteresowany progra-
mem turysta otrzymuje specjalną 
kartę magnetyczną na której zbiera 
swoje punkty, dodatkowo organiza-
torzy mogą sprawdzić w jakim stop-
niu są aktywni turyści na ich terenie 
i korzystają z różnych usług. Czynni 
uczestnicy programu zostają wy-

różnieni Złotymi Kartami VIP, auto-
matycznie będą również otrzymy-

wać informacje o imprezach, będą 

BESKIDZKA PIąTKA DOCENIA 
LOJALNOŚĆ TURYSTóW

mieli dostęp do dodatkowych usług 
itp. Dodatkową usługą jest informa-
cja masowa via SMS-owa o wszel-
kich wydarzeniach lokalnych, jak 
imprezy, wystawy itp. Nad całością 
programu prowadzone są rozmo-
wy przez przedstawicieli Beskidz-
kiej Piątki, wymagane są oczywiście 
jeszcze porozumienia z lokalnymi 
przedsiębiorcami. Wszystko jednak 
wskazuje na to, że już niedługo taki 
system zacznie działać w pięciu be-
skidzkich miejscowościach, na co 
wszyscy czekamy.

Szczepan Spis
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BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE, 
NIE MIJAM – WCHODZę!

Ostatnia sobota kwietnia upły-
nęła nam pod znakiem góralskie-
go kapelusza i fleszy. Dziecięce 
zespoły regionalne z Gminy Bren-
na: „Leśnica” i „Mała Brenna” wzię-
ły udział w akcji promocyjnej „Gó-
ralska Wiosna”, która rozpoczęła 

się plenerem fotograficznym przy 
skansenie „Chlebowa Chata”. Przez 
kilka godzin pięćdziesięcioro dzie-
ci biegało, pozowało, tańczyło i ba-
wiło się pod okiem instruktorów i 
kierowników, a przede wszystkim, 

CHLEBOWA CHATA ZADRŻAŁA W POSADACH!
śledzone przez czujne oko obiekty-
wu Weroniki Pieczko. Efekty tej se-
sji można podziwiać na zdobytych 
w ten sposób fotografiach, które 
stały się profesjonalnym portfo-
lio naszych zespołów. Gospodarze 

Tegoroczne hasło Tygodnia Bi-
bliotek propaguje bibliotekę jako 
przyjazne miejsce, do którego war-
to wstąpić, ponieważ dzieje się w 
niej coś ciekawego.

Z okazji Tygodnia Bibliotek GBP 
w Brennej przygotowała atrakcje 
zarówno dla młodszych, jak i nieco 
starszych.

Dzieci z SP w Górkach Wielkich 
oraz z Przedszkola nr 1 w Brennej w 
dniu 5 maja miały okazję obejrzeć 
w bibliotece przedstawienie pt. 
„Koziołek Matołek” w wykonaniu 
Studia Rozrywkowo-Teatralnego 
„Duet” z Krakowa. Spektakl cieszył 
się dużym powodzeniem, postać 
Koziołka jest dobrze znana, dzieci 
żywo interesowały się jego przygo-
dami, a także brały aktywny udział 
w zabawach, które dla nich przygo-
tował.

Dnia 9 maja do biblioteki w 
Gorkach Małych i SP nr 1 w Bren-
nej Leśnicy zawitał Teatr „Art.-Re” 
z Krakowa ze spektaklem „Bocian 
i żabka”. Była to bajka eduka-
cyjna, która uczyła dzieci posłu-
szeństwa względem rodziców 
oraz niesienia pomocy słabszym  
i młodszym. Dzieci były bardzo za-

interesowane historią żabki Hanusi, 
razem z nią bawiły się i pomagały jej 
znaleźć drogę powrotną do domu.

Dla wszystkich mieszkań-
ców i Koła Emerytów „Marze-
nie” zorganizowano 10 maja 
spotkanie z panem Michałem 
Lubiną i Adamem Wilczyń-
skim, którzy ciekawie opowiadali 
o pszczelarstwie oraz przedstawili 

życie i twórczość ks. Jana Dzierżo-
na – prekursora pszczelarstwa na 
ziemi śląskiej. Imprezie towarzyszy-
ła wystawa dotycząca działalności  
J. Dzierżona, można ją było obej-
rzeć w dawnej siedzibie GOK i w bi-
bliotece w Górkach Małych (do koń-
ca maja b.r.).

Na zakończenie obcho-
dów Tygodnia Bibliotek odby-
ło się 19 maja spotkanie au-
torskie z Renatą Piątkowską 
– pisarką dla dzieci. W spotkaniu 
tym wzięli udział uczniowie z SP  
w Górkach Wielkich i SP nr 2 
w Brennej. Renata Piątkow-
ska interesująco opowiadała  
o swoich książkach, czyta-
ła humorystyczne fragmen-
ty. Dzieci mogły zapoznać się  
z bohaterami jej powieści, a także  
zakupić książki oraz otrzymać auto-

graf.
Biblioteka serdecznie dziękuje 

prelegentom, nauczycielom i opie-
kunom oraz wszystkim uczestni-
kom za udział w imprezach.

Anna Habarta
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„Chlebowej Chaty”, państwo Dudys 
przyjęli dzieci gościnnie, z otwarty-
mi ramionami, opowiadając o skan-
senie i częstując podpłomykami, za 
co gorąco im dziękujemy. Bez ich 
pomocy trudno byłoby zdobyć tak 
piękne zdjęcia. 

Ale nie skończyło się na zdję-
ciach! Po udanej sesji dzieci, rodzi-
ce i goście przenieśli się do „Mikro-
klimatu” w Górkach Wielkich, gdzie 
każdy zespół dał jedyny w swoim 

rodzaju koncert. Nie zabrakło rów-
nież niespodzianki w postaci za-
proszonych z Jaworzynki gości – 
dziecięcej kapeli góralskiej „Mała 
Jetelinka”, która wystąpiła na otwar-
ciu, po przywitaniu gości. 

OPKiS pragnie serdecznie po-
dziękować instruktorom, pani Ol-
dze Heller i Jackowi Musiołowi, 
którzy przygotowali dzieci do wy-
stępów, za ich wytrwałą pracę przy 
wychowywaniu dzieci w poszano-

waniu do tradycji i folkloru kultury 
góralskiej, która jest fundamentem 
historii i kultury naszej gminy. To 
dzięki takim właśnie osobom speł-
niają się słowa pieśni:

„(...) Górolsko muzyka i górolski 
grani:

Nigdy nie zaginie w Beskidach 
Śpiewani”

OPKiS

Stosownie do zapisów art. 9 
ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o 
zbiórkach publicznych (Dz. U. z 
1933 r. Nr 22,poz. 162 z późn. zm.) 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Górkach Wielkich informuje, że 
na podstawie Decyzji Wójta Gmi-
ny Brenna z dnia 11 kwietnia 2011 
r. w sprawie pozwolenia na prze-
prowadzenie zbiórki publicznej ( 
OC.5311.1.2011) przeprowadzona 
została w dniach 30 kwietnia i 01 
maja 2011 r. przez strażaków OSP 
w Górkach Wielkich zbiórka pu-
bliczna na terenie miejscowości 
Górki Wielkie i Górki Małe, w celu 
zebrania środków na cele kultural-
no-społeczne, tj. modernizację i za-

kup wyposażenia kuchni w budyn-
ku strażnicy OSP mieszczącej się w 
Górkach Małych przy ul. Breńskiej 
11.

W wyniku przeprowadzonej 
zbiórki publicznej zebrano łącznie 
6 256,00 zł .

Pragniemy poinformować spo-
łeczeństwo Górek Wielkich i Górek 
Małych oraz wszystkie te osoby 
spoza naszych obu wsi, które włą-
czyły się do naszej zbiórki, przeka-
zując swoje datki, że zebrane środki 
finansowe zostaną spożytkowane 
na następujące przedsięwzięcia:

kwota 6 000,00 zł - zapłata fak-
tury za kapitalny remont kuchni 
węglowej,

INFORMACJA- ZBIóRKA PUBLICZNA
kwota    256,00 zł - zakup wy-

posażenia niezbędnego dla właści-
wego funkcjonowania kuchni i jej 
zaplecza.

 Tym samym wyrażamy naszą 
wdzięczność wszystkim tym, którzy 
włączyli się do naszej zbiórki prze-
kazując swoje datki.

Dziękuję też strażakom Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Górkach 
Wielkich, którzy  aktywnie brali 
udział w kweście.

Zwyrazami wdzięczności i stra-
żackim pozdrowieniem Prezes Za-
rządu       Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Górkach Wielkich         dh 
Ryszard
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RZąDY DZIECI WE DWORZE
Kacperek był bardzo zdziwio-

ny. Takiego hałasu, tyle śmiechu i 
krzyków nie słyszał od dawna. Od 
dawna też nie widział dzieci. Ba! 
Tylu dzieci na raz nie widział chyba 
nigdy! I dawno, bardzo dawno nie 
miał okazji oglądać bajek... a prze-
cież lubił bajki. 

Tak, jak i wszystkie dzieci, które 
odwiedziły Dwór Kossaków w pią-
tek 13 maja. Ten dzień dla nich na 
pewno nie był pechowy. Był prze-
pełniony radością, muzyką i baśnia-
mi. Bo to właśnie wtedy miał miej-
sce pierwszy spektakl z cyklu „Bajki 
u Kossaków”. Aktorzy Studia Małych 
Form Teatralnych „Art.-Re” z Krako-

wa ponownie zachwycili dzieci, za-
praszając je do wspólnego śpiewu, 
tańca i odtwarzania teatralnych ról 
postaci z prezentowanej bajki „Cali-
neczka”. 

Przed spektaklem pojawiła się 
obawa, że bajka przegra z pięk-
ną pogodą, która rozpieszczała 
nas w tym czasie. Ale już niedługo 
ustawiła się kolejka, która rozwia-
ła wszystkie lęki. Frekwencja była 
niesamowita. Sala Dworu pękała w 
szwach. Na kolorowych poduchach 
rozsiadła się prawie setka dzieci! 
Przed taką widownią, najlepszą z 
możliwych, aktorzy nie mogli so-
bie nie poradzić. Ogólna wesołość 

udzielała się wszystkim, także go-
spodyni Dworu, pani Hani Tylor, 
której pragniemy gorąco podzięko-
wać za gościnę.

Zapowiadamy też, że już nie-
bawem poduszki znowu się milu-
sińskim przydadzą, bo na pewno 
w czerwcu też baśnie zagoszczą 
u Kacperka Góreckiego skrzata. A 
nieco wcześniej, 27 maja, z bajką 
„Stoliczku nakryj się!” Studio Art.-
Re odwiedzi Piwnicę Artystyczną 
w Brennej. Zapraszamy wszystkich 
serdecznie na spektakl!

OPKiS

PAWEŁ DADOK I JEGO PLAKAT
Paweł Dadok, mieszkaniec Gó-

rek Wielkich, student Wydziału 
Architektury i Urbanistyki Poli-
techniki Śląskiej, został laureatem 
pierwszej nagrody w międzynaro-
dowym konkursie „Water is life” ( 
woda to życie). Jego praca została 
wybrana spośród ponad 5 tysię-
cy nadesłanych dzieł, to niebywa-
ły sukces rangi międzynarodowej. 
Nagrodą za zwycięską prace było 5 
tys euro, ale nie pieniądze są tutaj 
najważniejsze ale prestiż, plakat był 
prezentowany na wystawie w RPA 
w ramach Światowego Dnia Wody. 
Cała wystawa będzie podróżować 
jeszcze po świecie, by zwiększyć 
świadomość ludzką nt. marnotra-
wienia tego życiodajnego zasobu 

jakim jest woda. Każdego roku z po-
wodu braku dostęny do wody ginie 
ok. 2 miliony ludzi, z kolei inni mar-
nują tę wodę nie tylko nie licząc się 
z jej nadmiernym wykorzystaniem, 
ale również zanieczyszczając ją. 
Dzieło urzeka swoją prostotą i zmu-
sza oglądającego do refleksji.Z ra-
cji, że warunki gazety nie pozwoliły 
technicznie przedstawić realnego 
plakatu, dlatego zachęcam wszyst-
kich do obejrzenia działa Pawła Da-
doka i reszty prac na stronie: www.
posterart-waterislife.com  i jeszcze 
raz gratuluję autorowi dzieła.

Szczepan Spis
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Niedzielne popołudnie, 15 maja 
2011 upłynęło mieszkańcom Bren-
nej, jak i licznym gościom w atmos-
ferze fenomenalnej, a także bardzo 
nastrojowej muzyki.

To właśnie tego dnia miała miej-
sce inauguracja serii Wieczorów 
Muzycznych w Leśnicy. W tym roku 
mamy już okazję uczestniczyć w 
czwartej edycji tego mini festiwalu. 
Kierownikiem artystycznym cyklu 
jest niezmiennie Paweł Seligman.

Wieczór ten uświetnili swą obec-
nością kwartet z Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Cieszynie, w składzie: 
Maja Amelia Oleksa – skrzypce, Pa-
weł Riess – skrzypce, Kinga Szarzec 
– wiolonczela oraz Anna Nawrocka 
– fortepian, a także znakomity or-
ganista Michał Markuszewski z War-
szawy.

W programie znalazły się utwo-
ry przeróżnych kompozytorów, 
jak choćby dzieła J. Pachelbela 
(usłyszeliśmy m.im. słynny „Kanon 
D-dur” ), J.S. Bacha ( chyba najbar-
dziej znanego artysty w dziejach 

muzyki klasycznej), W.A. Mozarta 
( jednego z klasyków wiedeńskich) 
jak i wielu innych pomniejszych 

twórców. Na koniec, Michał Marku-
szewski zafundował nam też swoją 
własną improwizację na temat jed-

BACH I PACHELBEL ODWIEDZILI LEŚNICę!

nej z popularnych pieśni. 
Zgromadzona publiczność, a 

wśród niej również wójt naszej gmi-
ny, pani Iwona Szarek, gromko okla-
skiwali każdy utwór. Co jest pewne, 
atmosfera koncertu była niepowta-
rzalna, a artyści dali z siebie wszyst-
ko, grając nie tylko na wysokim po-
ziomie, ale też z sercem.

Jeśli nie udało Ci się być na 
tym koncercie, nic straconego! Na 
wszystkich chętnych czekają jesz-
cze trzy zaskakujące koncerty. Ko-
lejny odbędzie się już 26 czerwca, a 
zagra na nim Magdalena Pilch (flet 
Traverso) oraz Marek Pilch (organy). 
W programie przewidziane jest wy-
konanie utworów takich artystów 
jak J.S. Bacha, G.Ph. Telemanna czy 
kompozycje wirginalistów angiel-
skich.  Następne wieczory muzycz-
ne to 17 lipca oraz 21 sierpnia. Każ-
dy z koncertów rozpoczyna się o 
17.15, A co ważne, wstęp na te wy-
darzenia jest całkowicie wolny.

Sylwia Chrapek

MPK jest młodzieżową organi-
zacją działającą na terenie Śląska 
Cieszyńskiego, a w najbliższym cza-
sie planująca poszerzyć działalność 
na miasto Katowice. Mimo swoje-
go charakteru non-profit, nie prze-
staje się rozwijać i ciągle poszerza 
swoje horyzonty. Zrzesza ludzi am-

Młodzieżowa PlatforMa KoMuniKacyjna
bitnych, ciekawych świata, chcą-
cych ciągle przeżywać coś nowego, 
ciągle się rozwijać, a składa się z 
uczniów szkół średnich.

Jak zostać członkiem? Bardzo 
prosto – wystarczą dobre chęci. 
MPK podzielone jest na działy: pra-
sowy, marketingu, promocji, in-

formatyczny, koncepcyjny i szko-
leniowy. Każdy członek MPK może 
należeć do jednego z powyższych 
działów i działać na rzecz jego roz-
woju. Dodatkowo istnieje też Za-
rząd do którego należą przedstawi-
ciele każdego z działów oraz Prezes 
i Zastępca prezesa.
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Całemu projektowi towarzyszy 
hasło: „Od młodych – dla młodych”. 
Działania tej organizacji mają na 
celu integrację ludzi młodych, roz-
wijanie ich zainteresowań, ale też i 
mają zapewnić dobrą zabawę i re-
laks. Dotychczas podjęte inicjaty-
wy to m.in. zorganizowanie uroczy-
stej gali i spotkania z Ewą Farną w 
Ustroniu, organizacja międzyszkol-
nego zakończenia semestru, wy-
danie pierwszego numeru gazetki 
międzyszkolnej, warsztaty dzienni-
karskie w Ustroniu, wyjazd do Kato-
wic i zwiedzanie stacji TV Silesia, or-
ganizacja eliminacji do Miss Śląska 
Cieszyńskiego i wiele innych.

Obecnie MPK zostało współor-
ganizatorem młodzieżowego fe-

stiwalu „No name” w Ustroniu. Wy-
darzenie to będzie miało miejsce 
25 czerwca na ustrońskim rynku. 
W programie przewidziane są licz-
ne konkursy, występy zespołów ta-
necznych, koncerty, w tym, m.in. 
koncert naszego rodzimego zespo-
łu Radoghost. Należy również do-
dać, że patronat tej akcji objęła TV 
Silesia.

Aktualnie każdy uczeń  szko-
ły średniej może też wziąć udział 
w konkursie, a wygraną jest w nim 
niebanalny obóz dziennikarski w 
Katowicach! Co trzeba zrobić? Wy-
starczy wymyślić hasło przewod-
nie MPK na wakacje 2011. Ceniona 
jest kreatywność i oryginalność. Aż 
dwie osoby mają szansę uzyskać za-

proszenie na w.w. obóz, który odbę-
dzie się w terminie 4-10 lipca 2011. 
Tam, w czterech grupach (dzien-
nikarstwo prasowe, telewizyjne, 
radiowe oraz fotografia prasowa) 
będą mogli rozwijać swoje zainte-
resowania. Jedyne koszty jakie po-
niosą to koszt dojazdu do Katowic. 
Nocleg, wyżywienie, sprzęt oraz 
prywatny autokar funduje Europej-
ska Stolica Kultury Katowice 2016. 
Współpracę zadeklarowała Gazeta 
Wyborcza, Telewizja Katowice oraz 
Radio Katowice.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Odwiedź stronę MPK : mpkonline.pl

Masz jakieś pytania? Pisz na: biu-
ro@mpkonline.pl

Sylwia Chrapek

OSIąGNIęCIA I SUKCESY 
NASZYCH JUDOKóW 

W   dniu 10.04.2011 r. w So-
snowcu odbył się III Turniej Dzieci 
i Młodzieży w Judo.   Wśród 23 za-
wodników zgłoszonych do Turnieju 
przez Stowarzyszenie „Dąb” Dębo-
wiec czternastu z nich reprezento-
wało barwy naszej Gminy, zajmując 
w swoich kategoriach wagowych 
wysokie medalowe miejsca. Wśród 
tej medalowej czternastki najmłod-
szym zawodnikiem był Wiktor Ma-
dzia, który w tym trudnym Turnieju 
wywalczył I miejsce           i zdobył 
swój pierwszy złoty medal.

KLASYFIKACJA  INDYWIDUAL-
NA:

I GRUPA - MŁODZICY I JUNIO-
RZY MŁODSI /licencje/:

1. Patrycja Wantulok - 
kategoria wagowa  47 kg – miej-
sce III 

2. Alicja Banaś   - 
kategoria wagowa  49 kg – miej-
sce II 

ZŁOTY MEDAL PRZEDSZKOLAKA

II GRUPA - DZIECI:

1. Jacek Czyż   
- kategoria wagowa  24 kg – miej-
sce I 

2. Dawid Pilch    
- kategoria wagowa  26 kg – miej-
sce III 

3. Dawid Kołder   
- kategoria wagowa  30 kg – miej-
sce II 

4. Weronika Wieczorek  
- kategoria wagowa  30 kg – miej-
sce II

5. Rafał Kotrys   

- kategoria wagowa  32 kg – miej-
sce III 

6. Julia Maśnik   
- kategoria wagowa  32 kg – miejsce 
III 

7. Dagmara Wodyńska  
- kategoria wagowa  34 kg – miejsce 
II 

8. Maciej Horzyk   
- kategoria wagowa  35 kg – miejsce 
II 

9. Sara Banaś   
- kategoria wagowa  38 kg – miejsce 
III

10. Dominika Wieczorek - 
kategoria wagowa  43 kg – miejsce 
II 

11. Przemysław Pyda  - 
kategoria wagowa  49 kg – miejsce 
II 

III GRUPA - PRZEDSZKOLAKI:

1. Wiktor Madzia   
- kategoria wagowa  22 kg – miej-
sce I

Krystian Fest
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I TURNIEJ JUNIORóW MŁODSZYCH I MŁODZIKóW W JUDO  
O PUCHAR WóJTA GMINY DęBOWIEC

 Na sali gimnastycznej Gimna-
zjum w Dębowcu w dniu 07.05.2011 
r. o godzinie 10.00  po raz pierwszy 
został rozegrany Turniej Juniorów 
Młodszych i Młodzików w JUDO              
o Puchar Wójta Gminy Dębowiec, 
który  został zdobyty przez gospo-
darza i organizatora tego turnieju 
Stowarzyszenie Sportowe „Dąb” Dę-
bowiec przy współudziale czterech 
zawodników z sekcji działających 
na naszym terenie.

KLASYFIKACJA  INDYWIDUAL-
NA:

Sara Banaś   – 
kategoria wagowa  40 kg – miej-
sce II 

Marta Marko   – 
kategoria wagowa  44 kg – miejsce I 

Alicja Banaś  – 

kategoria wagowa  44 kg – miej-
sce II 

Magdalena Koloczek  – 
kategoria wagowa  48 kg – miejsce I 

Patrycja Wantulok – katego-
ria wagowa  48 kg – miejsce III 

Damian Kuczera  – 
kategoria wagowa  40 kg – miej-
sce II 

Mateusz Mohr   
– kategoria wagowa  50 kg – miej-
sce I

Arkadiusz Stoszek  – 
kategoria wagowa  55 kg – miejsce I 

Patryk Wyleżoł  – 
kategoria wagowa  60 kg – miejsce I 

Kamil Górniak  – 
kategoria wagowa  60 kg – miejsce I 

Dawid Mohr   – 
kategoria wagowa  60 kg – miejsce 
II 

Krystian Koloczek  – 

kategoria wagowa  60 kg – miejsce 
II 

Piotr Zagóra   – 
kategoria wagowa  66 kg – miejsce I 

Ryszard Kubica  – 
kategoria wagowa  90 kg – miejsce I 

KLASYFIKACJA  ZESPOŁOWA:

1. Stowarzyszenie Sportowe 
„Dąb” Dębowiec - 30 pkt - Puchar 
Wójta Gminy Dębowiec

2. AZS Gliwice   
        - 14 pkt

3. KS Czechowice – Dziedzice 
        - 11 pkt

4. MOS i R Mysłowice  
        -   6 pkt

    KS Gwardia Bielsko – Biała 
        -   6 pkt

Krystian Fest
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  PRZEMOC W RODZINIE ,A ALKOHOL!
Przemocy domowej bardzo czę-

sto towarzyszy nadużywanie alko-
holu. Według danych instytucji zaj-
mujących się ochroną ofiar czy też 
przeciwdziałaniem przemocy wy-
nika, iż jedną z głównych przyczyn 
zaistnienia przemocy w rodzinie 
jest uzależnienie od alkoholu oraz 
szkodliwe spożywanie alkoholu. W 
stanie nietrzeźwości zanikają me-
chanizmy samokontroli, sprawca 
przemocy w zachowaniach  może 
być nieobliczalny.  W ludziach za-
zwyczaj spokojnych, opanowanych 
pod wpływem alkoholu również 
mogą nasilać się zachowania agre-
sywne.  „Ten człowiek jest bardzo 
spokojny, zrównoważony, z pewno-
ścią nie może być sprawcą przemo-
cy, to jest nie możliwe, ktoś musiał 
go sprowokować”, tego typu stwier-
dzenia nie są rzadkością. Dzieje się 
tak ponieważ świadoma kontro-
la nad zachowaniem zmniejsza się 
wraz ze wzrostem upojenia. Wów-
czas bardzo często wzrasta nieuza-
sadnione poczucie pewności sie-
bie. Osoba nietrzeźwa nie może być 
partnerem do negocjacji, rozmowy 
czy też ugody. Dlatego też wszelkie 
próby tzw. „przemówienia do rozu-

mu” są bezsensowną stratą czasu. 
Jednakże nie oznacza to, iż  pijany 
człowiek   może być zwolniony od 
odpowiedzialności za własne czyny. 
Należy podkreślić, iż w różnych na-
pojach alkoholowych zawarta jest 
ta sama substancja - alkohol ety-
lowy – C2H5OH. Na zadane pytanie 
„czy pił pan alkohol?” bardzo często 
sprawca przemocy przeważnie od-
powiada: „jaki alkohol, tylko kilka 
piw”.  Alkohol dosyć szybko wchła-
niany jest już w śluzówce jamy ust-
nej, przełyku, żołądku, jelitach, a 
stamtąd dostaje się do krwi. Nie jest 
on trawiony, podlega jedynie proce-
sowi rozkładu w wątrobie. Tą drogą 
szybko rozprzestrzenia się po orga-
nizmie, przenika z krwią do mózgu, 
powodując zmiany procesów neu-
ropsychologicznych. Zaburza funk-
cjonowanie komórek  i poszcze-
gólnych systemów biologicznych, 
uszkadza przede wszystkim  wątro-
bę, serce i mózg. Proces rozkładu 
alkoholu jest powolny i dotychczas 
nie są znane żadne sposoby, któ-
re mogłyby go przyspieszyć. Picie 
mocnej kawy, herbaty, zimny prysz-
nic, wyjście na świeże powietrze, 
czy też „inne sztuczki” są tylko nie 

uzasadnionym stereotypem i mogą 
dawać jedynie chwilowe poczucie 
otrzeźwienia,  nie obniżają jednak 
w żadnym stopniu stężenia alkoho-
lu we krwi. Nie muszę przekonywać, 
iż stosunkowo nieduże dawki wy-
wołują u nieletnich silne zaburze-
nia funkcji biologicznych, hamują 
wzrost i rozwój organizmu. W wyni-
ku rozkładu alkoholu powstaje tzw. 
aldehyd octowy – substancja silnie 
trująca miedzy innymi odpowiada-
jąca za „kaca”. Osoby uzależnione 
od alkoholu cierpią na dolegliwości 
związane z odstawieniem alkoholu 
z tzw. zespołem odstawienia, ob-
jawiającym się rozdrażnieniem, nie 
raz gwałtownym wzrostem agresji 
w sytuacji braku alkoholu. Główną 
przyczyną są przykre dolegliwości 
fizyczne i psychiczne, pojawia się 
silny przymus natychmiastowego 
zdobycia alkoholu, która może ww. 
objawy złagodzić. Człowiek w takim 
stanie może posunąć się do złama-
nia prawa, popełnienia przestęp-
stwa, czy dokonania „aktu zemsty” 
na osobach, które jego zdaniem 
go upokorzyły. Ofiary przemocy 
rodzinnej z tego powodu zawsze 
boją się powrotu sprawcy prze-

GRAND PRIX W JUDO DZIECI I MŁODZIEŻY  
 MYSŁOWICE 2011

 W dniu 8.05.2011 r., w Mysło-
wicach odbyło się Grand Prix w 
Judo Dzieci i Młodzieży. Do za-
wodów Stowarzyszenie Spor-
towe ,,Dąb” Dębowiec zgłosiło  
4 zawodników,  którzy i w tym Tur-
nieju wywalczyli w swoich katego-
riach wagowych  trzy medale złote  
i jeden medal srebrny.

KLASYFIKACJA  INDYWIDUALNA:

Magdalena Kolaczek  – 
kategoria wagowa 48 kg – miejsce I 

Damian Kuczera  – 
kategoria wagowa 46 kg - miejsce 

I 
Patryk Wyleżoł  – 

kategoria wagowa  55 kg - miejsce I 
Kamil Górniak  – 

kategoria wagowa 60 kg  - miejsce II 

Gratulujemy i życzymy zawodni-
kom oraz  trenerom dalszych sukce-
sów.  

Krystian Fest
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mocy z izby wytrzeźwień.  Uzależ-
nienie od alkoholu jest chorobą 
chroniczną, postępującą i poten-
cjalnie śmiertelną.   Uzależnienie 
od alkoholu wpływa destrukcyjnie 
nie tylko na osobę nadużywającą 
alkoholu, ale także na pozostałych 
członków rodziny. Rodzina próbuje 
sama sobie poradzić z narastający-
mi problemami, stara się wpływać 
na zachowanie osoby uzależnio-
nej, bardzo często bezskutecznie. 
U dorosłych  członków rodziny ży-
jących z osobą uzależnioną rozwi-
ja się wspóluzależnienie, które jest 
szkodliwą formą przystosowania 
się do  patologicznego systemu ro-
dzinnego. Sprzyja ono utrwalaniu 
takiego systemu, ponieważ pod-
trzymuje picie i uniemożliwia zna-
lezienie pozytywnego rozwiązania 
problemu. Osoba współuzależnio-
na podejmuje wiele działań, które 
jej zdaniem mają doprowadzić do 
poprawy sytuacji, a jednak w kon-
sekwencji utrwalają i pogłębiają 
problem. Członkowie rodziny w 
której funkcjonuje osoba uzależ-
niona wymagają specjalistycznego 
wsparcia terapeutycznego. Objęcie 
pomocą psychologiczną członków 
rodziny jest zagwarantowane usta-
wowo. Osoby współuzależnione 
bardzo często zapadają na choroby 
somatyczne, z kolei leczenie obja-
wowe sprzyja adaptacji do destruk-
cyjnej sytuacji i ją pogłębia. Dziec-
ko w rodzinie alkoholowej żyje w 
permanentnym stresie i napięciu. 
Trwanie w ciągłej niepewności wy-
wołuje u niego poczucie braku bez-
pieczeństwa i  stabilności, braku 
kontroli nad własnym życiem. Róż-
ne nieprzewidywalne zachowania 
rodziców w tym również zachowa-
nia agresywne i represje , chronicz-
ne zaniedbywanie dzieci i  ich po-
trzeb mają destrukcyjny wpływ na 
zdrowie psychiczne i fizyczne dzie-
ci. Dostosowują się do chorej sytu-
acji, przyjmując postawę obronną  
i izolują się od rzeczywistości, aby 

choć trochę zneutralizować skutki 
zachowania pijącego rodzica. Role 
jakie przejmują dzieci w rodzinie 
chociaż pozwalają przetrwać, po-
wodują wiele przykrych doświad-
czeń i zaburzają funkcjonowanie 
dziecka, także w życiu dorosłym. 

Nowelizacja ustawy oprócz na-
łożenia na pracowników socjalnych 
nowych obowiązków, wprowadza 
przede wszystkim nowe obowiązki 
dla jednostek samorządu terytorial-
nego. Samorządy obecnie podej-
mują nowe działania na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w tym działania profilaktyczne jako 

skuteczne formy pomocy w sytu-
acjach, gdy w rodzinie nie wystę-
puje jeszcze zjawisko przemocy, ale 
jest tym zjawiskiem zagrożona. Z 
tych względów podstawową zmia-
ną jest wprowadzenie aktualnego 
Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie jak rów-
nież tworzenie zespołów interdy-
scyplinarnych. Interdyscyplinarny 
Zespół Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Brenna zo-

stał powołany Zarządzeniem Wójta 
Gminy Brenna w 2008 r. Dotychcza-
sowy zespól zajmował się wszystki-
mi problemami społecznymi w tym 
między innymi przeciwdziałaniem 
przemocy jak również ochroną ofiar 
przemocy. Obecnie podjęto szereg 
działań zmierzających do utworze-
nia wymienionego ustawą zespo-
łu ds. przeciwdziałania przemocy 
i ochrony ofiar. Przyjęto Gminny 
Program Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-
2016. Wymieniony Gminny system 
przeciwdziałania przemocy obej-
muje trzy obszary: profilaktyczny, 
interwencyjny oraz terapeutyczny. 
Założenia programu obejmują mię-
dzy innymi działania interdyscypli-
narne zmierzające do ograniczenia 
i przeciwdziałania dalszej przemocy 
jak również zapewnienie osobom 
doznającym przemocy domowej 
wsparcia i pomocy terapeutycznej 
prawnej, socjalnej itd. Ponadto za-
łożenia programowe uwzględniły 
uwrażliwienie społeczności lokal-
nej na problemy z zakresu przemo-
cy domowej, promowanie metod 
wychowawczych bez stosowania 
przemocy, promowanie wartości 
rodzinnych, edukację społeczeń-
stwa z zakresu ochrony praw czło-
wieka, ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, poszanowa-
nia godności osobistej. Istnieje 
społeczny obowiązek zawiada-
miania właściwych organów (pro-
kuratury, policji) o wszelkich za-
chowaniach będących przejawem 
przemocy w rodzinie, a stanowią-
cych przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa karnego. W sku-
tek biernej postawy świadków zja-
wiska przemocy nie jednokrotnie 
dochodzi do ludzkiej tragedii, któ-
rej można byłoby zapobiec  lub ją 
ograniczyć, zakończyć względnie  
zatrzymać. 
 

Renata Ciemała-Sojka
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PROJEKT „NASZE DZIECI, NASZA PRZYSZŁOŚĆ” W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ST. ŻEROMSKIEGO W BRENNEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

W roku szkolnym 2010/2011 w 
naszej szkole rozpoczęło działal-
ność wiele kółek zainteresowań w 
ramach unijnego projektu „Nasze 
dzieci, nasza przyszłość”. Ucznio-
wie mogli wybierać zajęcia według 
swoich zainteresowań    i potrzeb. 
Obecnie można uczestniczyć w 
kółku plastycznym, wokalnym, in-
strumentalnym, robótek ręcznych, 
dziennikarskim, języka polskiego,   
angielskiego oraz matematycznym 
i informatycznym. Dla zwolenników 
aktywności fizycznej mamy zajęcia 
taneczne dla klas I-III „Zakręcone 
Talenty”  a dla klas IV-VI „Rytmix”.  

 
 
Zajęcia zespołu „Zakręcone Ta-

lenty”

Występ starszej i młodszej grupy 
zespołu „Rytmix”

Nasi młodzi aktorzy realizu-
ją swoje pasje na kółku literackim. 
Spektakle przygotowane przez 
naszych kolegów pod fachowym 
okiem pani mgr Barbary Brańczyk- 
Ruckiej podobają się nawet bardzo 
wymagającej widowni. 

Spektakl słowno-muzyczny „Nie 
lękajmy się” kółka literackiego.

Przedstawienie „Pinokio” kółka 
literackiego

 W sondażu przeprowadzo-
nym przez młodych dziennikarzy 
z redakcji szkolnej gazetki „Świat 
Dwójeczki” wynika, że najwięk-
szą popularnością cieszą się kółka: 
dziennikarskie, plastyczne, Rytmix 
oraz robótek ręcznych. Uczniowie 
potwierdzili, że chętnie uczestniczą 
w zajęciach, są zadowoleni z suk-
cesów i miłego spędzania wolne-
go czasu. Dla wielu kółka trwają za 
krótko.

   Do tej pory w szkole działały 
praktycznie wszystkie kółka oprócz 
robótek ręcznych. Dlatego wła-
śnie te zajęcia znalazły wielu chęt-
nych wśród uczennic naszej szkoły. 
Dzięki pani mgr Joannie Konieczny 
możemy wykonywać nowoczesne 
ozdoby na różne okazje, stworzyć 
własną kolekcję biżuterii czy ozdo-
bić przedmioty w technice deco-
upage.

 Kółko plastyczne otrzymało nie-
dawno super pomoce do wykorzy-
stania w różnych technikach ma-
larskich i graficznych. Zrobiły one 
wrażenie na naszych utalentowa-
nych malarzach. Opiekun pani mgr 
Alicja Pohl-Greń może doskonalić 
nasze zdolności. Pierwsze efekty 
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można podziwiać na wystawie w 
holu szkoły.

Nowością w szkole jest kółko 
dziennikarskie, którego uczestnicy 
redagują gazetkę szkolną. Miesięcz-
nik zawiera najświeższe informacje, 
porady dla uczniów, niekiedy ścią-
gawki na lekcje i artykuły pisane na 
bieżąco. Opiekunem kółka jest pani 
mgr Adriana Trochim, która koor-
dynuje nasze działania  i nadzoruje 
część techniczną wydawania „Świa-
ta Dwójeczki”. W ramach zapozna-
wania się z zawodem dziennikarza 
i powstawania gazet odwiedziliśmy  

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie 
oraz braliśmy udział w warsztatach 
graficznych. Trzeba przyznać, było 
ciekawie.

z rodzicami  to wynik pracy pani  
mgr Izabeli Białkowskiej- Żur i pani 
mgr Ireny Seligman, które kształcą 
nasze zdolności taneczne i muzycz-
ne. Czasem bywa ciężko, ale i tak 
lubimy chodzić na te zajęcia. Nale-
ży całkiem sporo osób z wszystkich 
klas . Tańczyć i grać lubią też chłop-
cy. W tym roku jest ich więcej.

Dla miłośników przedmiotów 
ścisłych i komputerów proponuje-
my kółko matematyczne i informa-
tyczne. Duży wkład i zaangażowa-
nie nauczycieli prowadzących dają 
nam szansę na udział w konkursach 
wojewódzkich oraz ogólnopolskich, 
gdzie też mamy niemałe sukcesy.

     Mamy nadzieję, że wszystkie 
kółka a może jeszcze jakieś inne 
będą realizowane w przyszłym roku 
szkolnym.

Opracowały : Maria Bąk, Patrycja Przy-
była i Katarzyna Holeksa kl. Vb,

                     dziennikarki miesięcznika 
„Świat Dwójeczki”

                     pod opieką pani mgr Adriany 
Trochim                         

Ile, z ręką na sercu, wiemy o lu-
dziach, którzy mieszkają wokół nas? 
Czy wiemy, jak są wyjątkowi? O ilu 
z nich za jakiś czas będą uczyć się 
nasze dzieci? Pamiątki po ilu z nich 
będą miały niebawem ogromną 
wartość sentymentalną, a może i 
historyczną, naukową? Takie py-
tania nasunęły mi się, kiedy słu-
chałam wspomnień różnych ludzi, 
opowiadających o Zofii Kossak i jej 
rodzinie. I to nie o artystycznej stro-
nie ich życia, a o tej całkiem pro-
zaicznej. O pracach w ogrodzie. O 
przychodzeniu po obiady do spół-
dzielni. O przypadkowych spotka-
niach na spacerze. O krótkich, ser-

decznych rozmowach na chodniku. 
O uśmiechach, pozdrowieniach, 
wspólnym czekaniu na autobus. 
Później także o pogrzebie pisarki. O 
tym, że nie wolno było w tej uroczy-
stości uczestniczyć. O tym, „jakie to 
dziwne były czasy”.

Warto było poświęcić trochę 
czasu i uwagi na udział w Wieczo-
rze Wspomnień, organizowanym 
przez Towarzystwo im. Zofii Kossak, 
który odbył się w góreckim „Mikro-
klimacie”. Najpierw, tradycyjnie już, 
z przedstawicielami władz naszej 
Gminy, panią wójt Iwoną Szarek i 
zastępcą przewodniczącego Rady 
Gminy Brenna, panem Damianem 

Nowakiem, a z panią Zoczek na 
czele, wszyscy goście udali się na 
cmentarz, by złożyć kwiaty i znicze 
na grobie pisarki i jej męża, przy 
którym straż w to piękne, słoneczne 
i wietrzne popołudnie trzymała gó-
recka młodzież. Chwila wyciszenia, 
modlitwa, opowieść o życiu Zofii 
Kossak. W drodze powrotnej także 
zatrzymanie przy mogile księdza 
proboszcza Szczepana Wróbla, kil-
ka słów o nim, modlitwa. A potem 
wszyscy przenieśliśmy do „Mikro-
klimatu”, gdzie po oficjalnym przy-
witaniu gości rozpoczęła się arty-
styczna część spotkania.

Zaprezentował się regional-

WSPOMNIENIA O ZOFII KOSSAK
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Przez 14 lat działalności Stara 
Karczma może pochwalić się dzia-
łalnością artystyczną, która polega 
na organizowaniu koncertów mu-
zycznych. Okazuje się, że zespoły i 
soliści, którzy koncertowali w Starej 
Karczmie, dobrze radzą sobie rów-
nież na dużej scenie. 

Genek Loska, który dwukrotnie 
występował w Starej Karczmie, z ze-

społem „Seven B” jest finalistą pro-
gramu telewizyjnego „X- Factor”. 
Również Karolina Kidoń z Ustronia 
koncertowała w Brennej, a niedaw-
no występowała w reprezentacji 
Cieszyna w programie „Bitwa na 
głosy”. 

Na przestrzeni lat w Starej Karcz-
mie wystąpili m.in. Easy Rider, Tor-
tilla Flat, Jacek Polak, Adam Kulisz 

ZE STAREJ KARCZMY DO „X FACTORA”
Band, Hokus, Teenage Beat i wielu 
innych wykonawców. 

Stara Karczma w sezonie zimo-
wym i letnim nadal organizuje kon-
certy, większość z nich zazwyczaj 
ogranicza się do koncertów kame-
ralnych.

Bogdan Żur

ny zespół z Pieśca, dzieci ze szkoły 
podstawowej w Górkach Wielkich, a 
także zespół wokalno-instrumental-
ny z Gimnazjum. A wszystko prze-
platane było wypowiedziami wielu 

osób, które znały bliżej lub dalej 
Zofię Kossak. Wiele można było się 
dowiedzieć o pisarce. Ale nie o tym, 
co pisała i jak pisała. Nie o tym, „co 
autor miał na myśli”. Zupełnie nie o 

pisaniu, nie o sztuce. To były rozmo-
wy o człowieku. O wartościowym i 
mądrym człowieku, jakim bez wąt-
pienia była Zofia Kossak.

Lubov
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Od zOlytów dO wiesiela

Bydzie to już przeszło trzicet 
roków tymu, jak taki synek z Żar-
nowca (tóż mój brat, nejmłodszy z 
dziecek, kiere Mama miała) poszoł 
se kiesi w niedziele na festyn w 
Brynnej. Bół jeszcze kawalerym, tóż 
myśloł, że może tam jakóm dziełu-
che znóńdzie. Choć do żyniaczki sie 
mu jeszcze nie śpiychało. Na to mioł 
jeszcze czas. 

Ludzi na tym festynie bóło 
moc, bawili sie, tańcowali a muzy-
ka szumnie grała. Piwo se popijali, 
może i gorzołke, a nikierzy lemo-
niade. Bóła też tam tako młodo fre-
liczka i tańcowała z młodymi chłap-
cami. Staszek (tyn mój brat) też se 
tam wybiyroł dziełuchy do tańca, 
ale jeszcze nie tańcowoł z tóm fre-
liczkóm, choć sie ji prziglóndoł tak 
od czasu do czasu. Ona też czasym 
zyrkała na niego spod oka. Może sie 
spodobali sobie? Aż przi tym tańco-
waniu kańsi sie sturzili o siebie, że o 
mało a ta freliczka by sie bóła oba-
luła. – Co za wymasta, czy to tań-
cować nie umiy ? – zadudrała jyny 
do siebie ta freliczka. Ale bawili sie 
dalij. 

Jak muzyka przestała grać (mu-
zykanci musieli se kapke dychnąć 
i cosi napić), Staszek se siednół na 
ławeczce i też cosi łyknół. Ta frelicz-
ka też tam lemoniade popijała. A 
Staszek sie jyny dziwoł, kiedy mu-
zykanci zaś zacznóm grać, bo chcioł 
do tej freliczki podskoczyć i z nióm 
zatańcować, choć kapke sie boł. 
Muzykanci sie już zaczyli szyko-
wać do nowego kónska, bo chwycili 
swoji trómpety, tóż Staszek też sie 
prziszykowoł, by gibko podskoczyć 
do tej freliczki i napytać jóm do tań-
ca. Muzyka zaczóła grać, a bóła to 
jakosi poleczka. Staszek podlecioł 
do freliczki. – Zatańcujymy? – spy-
toł. – Ja. Czymu ni? – powiedziała 
freliczka. I zaczyli wywijać do mu-
zyki. – Jo jest Staszek – powiedzioł. 
– Piekne miano. I taki świynte. A do 
mnie godajóm Helynka – powie-
działa freliczka. – Też piekne mia-
no. I taki wiesiołe. Bo i na gróniach 
se śpiywajóm: Helo, helo, Helynko, 

jakóż ci sie pasie... Mnie sie dobrze 
pasie, a jakóż tam tobie...

Tóż tak sie poznali Staszek z 
Żarnowca z Helynkóm. Tańcowali 
na tym festynie jeszcze dłógo. Tak 
kónsek za kónskiym. Żodne z nich 
za inszym do tańca sie już nie obe-
zdrzuło. Tóż cosi musiało jich tak 
przicióngać do siebie. Jak już tak 
troche zaczynało szarzeć pod wie-
czór, Helynka powiedziała:  -  Wiysz 
co, jo sie już bydym musiała zbiyrać 
do chałpy, bo móm dość daleko. A 
po ćmoku bych sie boła iść przez 
las. –  A kaj miyszkosz? – spytoł Sta-
szek. – Na trzeba iść do „Spolónej” 
a potym jeszcze do grónia, na Głę-
biec. – powiedziała Helynka. – Na 
tóż to jo też tam idym w te strone, 
do Żarnowca. To cie odkludzym. – 
dodoł Staszek. Zatańcowali se jesz-
cze ze dwa albo trzi razy, a potym 
już poszli do chałpy. Nie czakali na 
autobus i poszli se piechty na dół. 
Po dródze se też opowiadali rozto-
majte rzeczy, śmioli sie i byli tacy 
wiesieli. Tak doszli do „Spolónej”. 

- Tóż jo cie tam zakludzym na 
gróń. – powiedzioł Staszek. – A nie 
bydziesz sie potym boł iść spadki, 
bo już bydzie kapke cima? – spy-
tała Helynka. – Na ni. Jo móm do-
bre oczy. – powiedzioł Staszek. No i 
poszli dalij na gróń, na Głębiec. Szli 
tak z pół godziny, aż dziepiyro do-
szli do takij polany, kaj bóły jyny trzi 
chałupy. Tam miyszkała Helynka. W 
takij chałupie drzewianej i nejwy-
żyj. Ta chałupa tam jeszcze stoji do 
dzisioj i kierysi tam miyszko. – Nó, 
to jo już jest w dóma. A ty jeszcze 
mosz szmat drógi do Żarnowca. – 
powiedziała Helynka. – A jakosi tam 
dóndym, móm jeszcze gibki nogi. 
– powiedzioł ji Staszek. – A kiedy 
sie zaś uwidzymy? – spytoł jeszcze. 
– Na może zaś w niedziele, przi ko-
ściele. Jo chodzym dycki na „wielki”, 
bo z tego grónia pryndzyj bych tam 
nie doszła. – powiedziała Helynka. 
– To jo też tam bydym. To chyba sie 
spotkómy. – odpowiedzioł Staszek. 
I tak sie rozeszli. 

Za tydziyń w niedziele zaś sie 

spotkali przi kościele. A byli radzi z 
tego. Pochodzili se tam koło rzyki, 
a potym se siedli na ławeczce w ta-
kim lasku przi kościele, kaj bóły też 
budki z lemoniadom i bónbónami, 
a i do zjedzynio też cosi tam mieli. 
Tóż se kupili lemoniade i jakisi cia-
steczka. Tak se tam posiedzieli tro-
che. A potym poszli już do chałpy, 
na łobiod, każde do siebie. Szli zaś 
piechty do „Spolónej”, a stamtela do 
grónia, na Głębiec, bo Staszek He-
lynke tam odkludzoł. Po dródze se 
zaś opowiadali, śmioli sie i byli ra-
dzi. Jak już tam doszli, zaś sie umo-
wiali, kiedy sie spotkajóm. Tak to 
bóło przez wiela miesiyncy. A może 
i pore roków tych zolytów? 

Kiesi, a bóło to też chyba w nie-
dziele po kościele, Helynka powie-
działa do Staszka, czyby dzisioj nie 
prziszoł do nij na Głębiec na łobiod. 
Bo mama i tata chcieliby go poznać. 
Co to za chłapiec, co umiy, co robi i 
czy mo dość rozumu w głowie. Sta-
szek sie kapke wymigowoł od tego, 
ale Helynka go w końcu napytała. 
Tóż poszli tam na Głębiec. Staszek 
jednak cały czos sie kapke boł. Do-
szli w końcu do chałupy, kaj Helyn-
ka miyszkała. A przed chałupóm se 
siedzieli na ławce mama i tata He-
lynki i czakali na nich. Jak już tam 
doszli, przywitali sie. – Nó, to jest 
tyn Staszek z Żarnowca, o kierym 
żech wóm godała. – powiedziała do 
mamy i taty Helynka. – Na witej sy-
nek, toś ty jest od tego gazdy Edu-
sia z Żarnowca... Dyć my sie dobrze 
znómy. – wesoło prziwitoł go tata 
Helynki. – Tóż pódź dalij do izby, bo 
tam już łobiod chyba szykujóm. – 
dodoł jeszcze. Poszli do środka, do 
izby, a tam już talyrze bóły na sto-
le i zaroz mama Helynki prziniósła 
we wazie rosół z nuglami. A ty nu-
gle ci bóły taki żółciutki, chyba ze 
szejść wajec zrobióne. Helynka na-
loła Staszkowi tej zupy pełny talyrz. 
I jedli wszyscy. Potym mama He-
lynki prziniósła na wielkim talyrzu 
miynso, a bóła to pieczono gyńś, i 
jeszcze ziymnioki, kapusta zasmo-
żano i kompot ze śliwek. A wónia-
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ło ci to aż kansi pod las. Staszek 
se wziół jednóm, tłóstóm kite z tej 
gynsi i szmakowało mu to wszyst-
ko. Jak  se wszyscy pojedli, to poszli 
zaś na pole i siedli se na ławeczce 
koło chałupy. Tam se godali o roz-
tomajtych rzeczach, śmioli sie, tak 
przez całe popołednie. A godzi sie 
dodać, że stamtela to ci widać aż na 
Żarnowiec, tóż Staszek ni mioł tak 
daleko spadki do swoji chałupy. I z 
Żarnowca też ci widać na Głębiec, 
a jak kiery mo dobre oczy to może 
uwidzieć, czy tam kto chodzi po 
polu albo pod lasym ( i jo sie kiesi 
też tam dziwoł i tak mi sie zdowo, 
żech tam widzioł jakómsi młodóm 
dziełuche, kiero zbiyrała borówki w 
lesie. A może to bóła Helynka?). 

Tak to przeszło pore roków jak 
Staszek chodziuł na Głębiec na zo-
lyty, nieroz tam jodoł łobiod. Aż kie-
si powiedzioł do Helynki, czyby nie 
prziszło do niego w niedziele na ło-
biod, bo jego mama i tata chcieliby 
jóm poznać, tak dłógo sie już zna-
jom, tóż może co z tego i być. Ja. Tak 
też bóło. Helynka prziszła na łobiod 
do Żarnowca, do Staszka. A mama 
Staszka sie wyszykowała z tym ło-
biadiym. Dała rosół z żółciutkimi 
nuglami, a potym pieczóne miynso 
z babucia i jeszcze kurczoki pieczó-
ne.  Tóż se fest tam pojedli. Helynce 
też sie spodobało tam w Żarnowcu. 
I na Głębiec bóło widać.   

Tak zaś przeszoł rok, może dwa. 
Kiesi, a bóło to też w niedziele po 
kościele jak szli na dół do chałpy na 
Głębiec, Staszek powiedzioł do He-
lynki, czyby sie nie wydała za nie-
go. Helynka bóła strasznie rada na 
to. – Ja, nó chciałabych, żebyś sie 
symnóm łożyniuł. – powiedziała. 
Jak doszli już na Głębiec, Helynka 
od razu zawołała do mamy i taty: - 
Szykujcie wiesieli, bo my ze Stasz-
kiym chcymy sie pobrać. – Ja, a tóż 
to kiedy? Może na jesiyń? To jeszcze 
sporo czasu. A kaj? Dyć to wszystko 
muszymy teraz obgodać w Żarnow-
cu. – powiedzieli radzi mama i tata 
Helynki. – Też se tak myślymy, że 
może na jesiyń... To by bóło dobrze. 
– powiedziała Helynka i Staszek też 
ji przitaknół. – Tóż to co, może za ty-

dziyń by my sie wybrali do Żarnow-
ca? – spytała mama Helynki. – Nó 
dobrze, ni ma na co czakać. – uznali 
wszyscy. 

Zaś Staszek, jak prziszoł do chał-
py, to powiedzioł mamie i tacie, że 
za tydziyń w niedziele bydóm mieć 
gości z Głębca. – Bo wiycie, chcioł-
bych się łożynić z tóm Helynkóm, 
bo już dość dłógo chodzym tam 
na zolyty. Tam już wszyscy o tym 
godajóm. – Ja, a kiedy by to miało 
być? – spytała mama Staszka. – Nó, 
na jesiyń, jak już w polu bydzie po-
robióne. – powiedzioł Staszek. – To 
dobrze. – rzykła mama.

Za tydziyń w niedziele prziśli do 
Żarnowca mama i tata z Helynkóm 
na łobiod, bo tak byli napytani. – Na 
witejcie, tóż downo my sie nie wi-
dzieli, tak jyny czasym przi kościele. 
– powitoł ich tata Staszka. I mama 
też wyskoczóła z kuchni i sie z nimi 
witała. – Tóż pódźcie dalij, do izby. 
– namowiała mama Staszka. Poszli 
tam.

A tam już bół prziszykowany ło-
biod. Pojodali se wszyscy, godali, 
śmioli. – A co tam w robocie w łó-
mie (bo tata Helynki robiuł w ka-
mieniołómie niedaleko kaj miysz-
koł, i tam chodziuł piechty). – pytoł 
tata Staszka ojca Helynki. – Na tak 
pomalutku jakosi czas leci, jak to na 
gróniu. Po robocie to i w polu cosi 
trzeba porobić. Pokosić. Krowy też 
czasym jeszcze posóm, bo móm 
dwie na mlyko. – odpowiedzioł tata 
Helynki. – A co z tym wiesielim, bo 
żech słyszoł, że mój synek chce sie 
łożynić z twojóm dziełuchóm? – 
spytoł tata Staszka. Przi tym cosi se 
tam podlywali do kieliszków, bo im 
bóło coroz wiesielij. – Nó, bezmała, 
chcóm mieć wiesieli. Tóż jako by to 
bóło? – spytoł tata Helynki. A obie 
mamy, Staszka i Helynki, też se tam 
godały kansi w kuchni. – Nó prze-
ca wiysz, że jo tu móm miynsa dość, 
wszyscy se pojedzóm. Gorzołki też 
nie bydzie brakować. I przespać też 
sie bydzie kaj. – odpowiedzioł tata 
Staszka. – Na tóż u nas też. Mómy 
ci i cieloka na zabici, tak na jesiyń. 
Dobrze by to trefiuło. – dodoł tata 
Helynki. I tak to też  bóło potym. Nó 

i tak se wszystko tam obgodali, co 
i jak, i to wiesieli bydzie na jesiyni. 

I tak prziszoł dwacaty piónty 
dziyń października 1980 roku. Wie-
sielisko mómy w Żarnowcu. Muzy-
ka bydzie grać. Nó, a jak to? Prze-
ca po młoduche młody pón musi 
iść... A młoducha tam na gróniu, na 
Głębcu. Tóż poszli tam wszyscy. Pón 
młody, ojcowie, ciotki i ujcowie, i 
jeszcze wiela gości i sómsiadów. Aż 
doszli tam do tej chałupy, kaj bóła 
ta młoducha. A tu ci żodyn dźwiy-
rzi nie chcioł odewrzić. Godali, że to 
może u sómsiadów, a potym przi-
kludzili takóm młodóm dziełuszke, 
może miała z dziesiyńć roków. – Ni, 
to nima ta, po kieróm my tu przi-
śli. Dowejcie nóm nojpryndzyj tóm 
młoduche. Kaj zeście jóm schowa-
li? Zaś ci pokozali jakómsi staróm 
babe, kiero miała już chyba z piń-
dziesiont roków. – To nie ta. – wrza-
snął starosta od Staszka. Tak sie tam 
dość dłógo wadzili, aż starosta tam 
cosi zapłaciuł, a bóło ci tego tak do 
gorści. 

Potym nogle w dźwiyrzach sie 
pokozała młoducha. – Ja, to jest 
ta! – wrzasnyli wszyscy. Młody pón 
do nij podskoczół, chwyciuł jóm i 
tak szli na dół, bo tam czakały ja-
kisi auta, żeby dojechać do kościo-
ła na ślub. Tóż jo też tam poszoł ze 
swojóm ślubnóm. I tak my tam po-
jechali. W kościele przed farorzym, 
starostami i wszystkimi wiesielnika-
mi Helynka i Staszek powiedzieli se 
„tak”. Nó i sóm do dzisioj razym.

Potym to wiesieli bóło w doma, 
w Żarnowcu. Tam ci se dziepyro po-
jodali, popijali (i gorzołke też, jak to 
bywo na wieselu, ni...). A kiery by ci 
robiuł wiesieli bez gorzołki? Przeca 
by go obgodali po całej dziedzinie. 
Tańcowali potym aż do rana. W izbie 
i na polu. Bo ci bóło jeszcze ciepło. 
Jo też tam bół ze swojóm ślubnóm, 
tańcowoł, wygiboł sie. 

Tak to bóło z Helynkóm i ze 
Staszkiym. A co żech zapamiyntoł i 
cosi zmyśluł, toch tu opisoł.  

Franciszek Małysz                              
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Z KART HISTORII
Zapomniany bohater
Dzieje naszych stron rodzinnych 

kryją mnóstwo fascynujących histo-
rii i wiele wciąż nieodkrytych tajem-
nic. Części zagadek, niestety, nigdy 
nie zdołamy rozszyfrować i naświe-
tlić, część w dalszym ciągu czeka na 
odkrycie, ale są i takie, które roz-
wiązują się na naszych oczach. 

Przed miesiącem poznaliśmy 
postać niezwykłą. Chociaż barwną, 
niegdyś powszechnie znaną i sza-
nowaną, dziś zupełnie zapomnia-
ną. Zapomnianą, do tego stopnia, iż 
pominięto ją w świetnym i niezastą-
pionym skądinąd, słowniku biogra-
ficznym ludzi dla Brennej i Górek 
zasłużonych. W niepamięć odeszła 
osoba Józefa Moskały, jego czyny i 
zasługi. W powszechnej świadomo-
ści brenniaków zachował się jedynie 
jego bezrefleksyjnie powtarzany 
przydomek – Szwajcar. Przyszedł 
dziś czas by przywrócić honor tego 
wspaniałego gospodarza i wyjaśnić 
genezę przydomka, nadanego mu 
przez rodaków. 

Józef Moskała był pierwszym z 
mieszkańców naszej wioski odzna-
czonym przez odrodzoną Polskę. 
W 1933 roku, na XV-lecia państwa 
polskiego, uhonorowano go Brązo-
wym Krzyżem Niepodległości. Owo 
odznaczenie było ukoronowaniem 
jego starań, by podnieść i na wzór 
alpejski unowocześnić breńską go-
spodarkę szałaszniczą. Zaczynając 
od rodzinnego gospodarstwa, zre-
formował on cały sałasz na Kotarzu, 
czyniąc go dla wszystkich miesz-
kańców Beskidu Śląskiego. Rok w 
rok do Brennej przybywały liczne 
wycieczki, by podziwiać efekty jego 
pracy. W tym celu Kotarz odwiedzili, 
m. in.: starosta cieszyński, posłowie 
Sejmu Śląskiego, urzędnicy Śląskiej 
Izby Rolniczej i wielu górale z róż-
nych stron Karpat. Szwajcar stał się 
marką samą w sobie. I choć tragicz-
ne wydarzenia II wojny światowej, 

a później trudne czasy komunizmu 
zatarły ślady jego tytanicznej pra-
cy, to postać Józefa Moskały i dziś 
może uchodzić za wzór gospodar-
ności oraz sukcesu. 

Dziś, dzięki zachowanym rela-
cjom dawnej prasy, o Józefie Mo-
skale możemy przypomnieć. Zacho-
wały się bowiem, zarówno artykuły 
opisujące jego działalność, jak i (co 
jest pewnym ewenementem!) ma-
teriały nadsyłane przez samego 
Moskałę do „Gwiazdki Cieszyń-
skiej”. Przed miesiącem mogliśmy 
przeczytać pierwszy z listów przy-
słanych ze Szwajcarii, dokąd, jak 
wiemy, dzięki wsparciu władz wo-
jewódzkich, wyjechał w 1928 roku. 
Przez cztery miesiące, poznawał 
miejscowy, niezwykle efektywny 
model gospodarki górskiej, z my-
ślą o jego adaptacji w Beskidach. 
W trakcie swojego popytu brenniak 
spisywał relacje, spośród których 
drukujemy dziś dwie kolejne. Rzecz 
to arcyciekawa. Jaki obraz świata – 
Szwajcarii, wyłania się z owych li-
stów? Jak nasz góral go opisuje, jak 
go postrzega? Jakie spostrzeżenia 
dedykuje swoim rodakom? I wresz-
cie, czy relacje te mówią nam rów-
nież coś o ówczesnej Brennej? Po-
niżej korespondencja ze Szwajcarii, 
opublikowana przez „Gwiazdkę Cie-
szyńską”, 20. i 27. lipca 1928.

Garść wrażeń z życia szwajcar-
skiego

 „W ostatnim liście zapowiedzia-
łem, że opiszę bliżej stosunki tutej-
sze, co też niniejszym chcę uczynić. 
Przyznać trzeba, że kultura w Szwaj-
carii pod każdym względem znaj-
duje się na bardzo wysokim pozio-
mie. Dowodem tego jest chociażby 
obchodzenie się z więźniami. Nie-
daleko nas, w wiosce Schwenden, 
przebywają zbrodniarze, osądzeni 
przez sąd berneński nie na więzie-
nie, lecz na przymusową pracę przy 

bydle na halach, rozumie się pod 
dozorem i w ubiorach kryminal-
nych. We wspomnianej kolonii pod 
opieką więźniów, znajduje się parę 
set sztuk bydła, które jest własno-
ścią kantonu (kraju). Więźniowie, 
skazani na ciężkie kary, oczywiście 
zamknięci są w domach karnych. 
Nie zaszkodziłoby i w Polsce, gdyby 
tam więźniowie pracować musieli 
w pocie czoła, jak tutaj, od godz. 5. 
rano do 9. wieczór. 

 Obyczaje i bezpieczeństwo 
publiczne są wzorowe. Dzieci od-
bierają od rodziców dobre wycho-
wanie; gdy idą drogą, nie wymijają 
żadnego przechodnia bez pozdro-
wienia, lecz każdego, starego czy 
młodego, darzą pozdrowieniem. 
Także w domu, kiedy dzieci kładą się 
spać, życzą rodzicom dobrej nocy, a 
wstając znów witają się wzajemnie. 

 Kradzieże zdarzają, się tutaj 
bardzo rzadko. Inaczej tu niż u nas, 
gdzie gazety ciągle donoszą o więk-
szych lub mniejszych sztuczkach 
złodziejskich. W Szwajcarii można 
bez obawy zostawić na ulicy wa-
lizkę, a nikt się jej nie tknie. Byłem 
sam świadkiem podobnego zda-
rzenia. Onegdaj udałem się z moim 
gospodarzem, do miasta, gdzie za-
kupiliśmy wiele różnych rzeczy war-
tościowych, ładując je na bryczkę. 
Konia daliśmy do stajni, bryczkę z 
rzeczami pozostawiono na bocznej 
ulicy, sami zaś poszliśmy z pogrze-
bem na cmentarz, do sąsiedniej 
wioski, w drodze powrotnej wstą-
piliśmy jeszcze na szklankę wina 
do gospody, a kiedy po kilku godzi-
nach wróciliśmy ku bryczce, zasta-
liśmy wszystko nietknięte, nawet 
nasze surduty, któreśmy poprzed-
nio zostawili wraz z pieniędzmi na 
wózku. A ludzi była pełna ulica. Po-
myślałem sobie wtedy w duchu, co 
by się u nas było stało w podobnym 
wypadku, czy też my Polacy doro-
śniemy kiedyś do tutejszej kultury? 
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Tu każdy obywatel żyje sobie bez 
obawy przed złodziejami. W sklepie 
kupiec może spokojnie odejść do 
drugiego składu, a choć klientów, 
ma pełny lokal, nikt nie odważy się 
przywłaszczyć sobie najmniejszej 
drobnostkę. 

Jeszcze kilka słów o hodow-
li bydła. Cielętom dają z początku 
mniej mleka, potem coraz więcej. 
Do mleka dodają im mączki, zwa-
nej »Futterknochenmehl« [mączka 
kostna – W.G.], lub konserwę z mąki 
owsianej. Cielę dostaje codzien-
nie dwa razy po 6 litrów mleka, aż 
do 10 miesięcy albo i dłużej. Buha-
je (byczki) dostają więcej mleka i 
przez dłuższy okres do 18 miesię-
cy, a nie puszcza się ich na paszę, 
tylko codziennie rano przez dwie 
godziny na świeże powietrze. Taki 
buhaj, odżywiany w stajni sianem i 
owsem, waży po 18 miesiącach już 
do 700 kg . 

Przebywam na górze Männigen, 
wysokiej na 2000 metrów, a odda-
lonej o 30 km. od wioski Horboden. 
W gospodarstwie naszym mamy 
62 sztuk bydła rogatego i 4 sztuki 
trzody chlewnej. Do pracy jest nas 
tylko trzech, sami sobie gotujemy i 
przynosimy opał. W pobliżu nie ma 
żadnych zabudowań, więc tylko raz 
w tygodniu idzie ktoś z nas po żyw-
ność i pocztę do najbliższej wioski 
Schwenden. Z tęsknotą oczekuję 
wiadomości z kraju, a szczególnie 
»Gwiazdki«, którą każdym razem 
chętnie czytam, jako ulubioną ga-
zetę z rodzinnych stron. Kochanym 
Rodakom przesyłam serdeczne po-
zdrowienia. J. M.”

Dalsze wrażenia z kraju Hel-
wetów

„W Szwajcarii dużo poznałem po-
żytecznych rzeczy, ale niestety na-
trafiłem i na większą drożyznę, niż 
u nas. W czasie początkowej niepo-
gody zniszczyło mi się dużo odzie-
ży, a ponieważ jako praktykant mu-
szę się lepiej ubierać, by ludzie nie 
powiedzieli, że tam w Polsce wszy-

scy chodzą obdarci, więc na ubra-
nie poszło mi już dużo pieniędzy. 
Oto niektóre ceny: buty kosztują 33 
franki (56 złotych), spodnie 10 fran-
ków (17 zł), koszula 5 franków (8 zł); 
z artykułów żywnościowych: 100 
kg. ziemniaków 18 franków (31 zł), 
1 kg. masła 5 franków (8 zł). 

»Gwiazdkę«, otrzymuję regular-
nie, gdyż tu w Szwajcarii na poczcie 
nie może się nic zgubić. Czytelnic-
two wśród ludu jest tu bardzo roz-
winięte. Każdy gospodarz pobiera 
gazety, nie jedną tylko, lecz kilka. 

Kolega mój, p. Poloczek z Wisły, 
praktykujący w kantonie zurych-
skim, pisał mi, że mu się czas dłuży, 
ponieważ nie ma żadnej pracy. Tam 
wszystko robią prądem elektrycz-
nym, nawet krowy doją elektryką. 
Ja przeciwnie, mam tyle pracy, że 
kiedy chcę list napisać, muszę go-
spodarza prosić o pozwolenie.

Życie na halach jest bardzo we-
sołe. Naokoło roztacza sie prze-
piękny widok, na daleką odległość 
widać wysokie, niebotyczne góry, 
piętrzące się w obłokach, pokryte 
białą powłoką śniegu. Śnieg ten ni-
gdy nie stopnieje, gdyż góry wyso-
kie są do 4000 metrów. Na halach 
spotkać można codziennie dużo 
wycieczkowców z różnych krajów, 
przeważnie Anglików. Wycieczkow-
cy ci idą zwiedzać górę, zwaną Se-
eberg, na której, 2000 m. wysoko, 
znajduje się niewielkie jezioro, 400 
m. długie, 150 m. szerokie, a 6—8 
m. głębokie. W tym jeziorze widać 
codziennie setki kąpiących się tury-
stow-cudzoziemców. 

Hale zarośnięte są trawą szla-
chetną, nie chwastami. Codziennie 
po dojeniu krów idzie się czyścić 
hale z chwastów i kamieni, oraz roz-
rzuca się odchody bydlęce, powsta-
łe przez noc, by nie gnoiły w jed-
nym tylko miejscu, lecz wszędzie. 
Dzień za dniem ucieka szybko przy 
pracy, nie ma nawet czasu wspo-
mnieć o kraju i o rodzinie.

Ludność tutejsza jest bardzo 
uczciwa, grzeczna i uprzejma, 

zwłaszcza dla cudzoziemców. Każ-
dy Szwajcar, mężczyzna czy kobie-
ta, przy spotkaniu się z obcym, wita 
go pozdrowieniem i chętnie wdaje 
się z nim w rozmowę. Mówią tutaj 
po niemiecku, ale nie czystym ję-
zykiem lecz gwarą szwajcarską. Z 
tego powodu miałem początkowo 
pewne trudności porozumieć się z 
nimi i dziś jeszcze ich mowy zrozu-
mieć nie mogę. Religia jest miesza-
na; są katolicy, protestanci, a tak-
że żydzi i adwentyści. Do kościoła 
z gór rzadko uczęszczają, ale swą 
wiarę doskonale zachowują. Przed 
każdym jedzeniem modlą się, a 
dzieci na głos. Trudno przyzwyczaić 
swój żołądek do tutejszego wiktu, 
ponieważ na halach używa się dużo 
mleka, a mniej innych potraw. Mle-
ko alpejskie jest znacznie tłuściej-
sze od mleka w dolinach, masło jest 
żółte i także ser, a na dole jest białe 
i nie można go tak prędko zrobić jak 
na hali. Także trawę uważają Szwaj-
carzy za pożyteczniejszą na halach. 

Tu tylko mężczyźni zajmują się 
bydłem, zaś kobiety pilnują go-
spodarki w domu. Jeszcze w ogó-
le nie zobaczyłem kobiety przy 
bydle. Gospodarze nie spolegają 
się na »knechtów« (parobków), ale 
sami dopilnują swego bydła, wszę-
dzie zaglądają i rękę przykładają do 
pracy. Żona pracuje ze służącą na 
dole, w wiosce, a gospodarz na hali. 
Przejdzie cały tydzień, że się gospo-
darz z żoną nie widzi, każde z nich 
pracuje pilnie dla dobra domostwa.

Pogodę mamy teraz wspaniałą, 
tylko posucha jest wielka, po gó-
rach gdzieniegdzie trawa obsycha, 
tak, że gospodarze już o deszcz pro-
szą. 

Pozdrawiam serdecznie wszyst-
kich Czytelników »Gwiazdki«, a 
zwłaszcza Brenniaków – Józef Mo-
skała”

Wojciech Grajewski
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PRZEPISY Z DOMOWEGO NOTESU

KOLOROWE BALKONY

Sernik na zimno z owocami

Skład: 50dkg owoców, 
70dkg sera 3razy zmielonego
3 żółtka
15 dkg cukru pudru
1 galaretka wiśniowa
1 galaretka cytrynowa
4 łyżki bakalii (rodzynki, skórka 

pomarańczowa)
½ szklanki śmietany kremówki
7 okrągłych biszkoptów

Galaretkę cytrynową rozpuścić 
w ½ szklanki wrzątku, ostudzić. 
Żółtka ubić z cukrem dodać  śmie-
tanę oraz ser, wymieszać. Dodać ga-
laretkę + bakalie. Tortownicę wyło-
żyć biszkoptem, nałożyć ser, owoce, 
zalać galaretkę. 

Risotto z kurczakiem

Skład:
Ryż, olej, cebula

filet z 1 piersi

Masło, sól, pieprz, papryka

zielony groszek

Koncentrat pomidorowy,

natka pietruszki

zapiekać w piekarniku dodać ser 
żółty. Podawać z zieloną sałatą lub 
mizerią.  

Ethienne

Mamy już sezon kwiatów do-
niczkowych, które nadają wyjątko-
wy charakter naszym balkonom, 
dlatego chciałbym skupić się w tym 
numerze na dwóch chyba najbar-
dziej popularnych gatunkach: pe-
largoniach i petuniach. Pierwsze 
preferują nasłonecznione stano-
wiska, drugie nie lubią mocnego 
słońca- przekłada się to oczywiście 
na jakość ich kwitnienia. Pelargo-
nie muszą być podlewane przynaj-
mniej raz w ciągu dnia pod wieczór, 
w okresach suszy, również rano. Z 
kolei przelanie wiąże się z gniciem 
korzeni i żółknieniem liści. Musimy 

pamiętać żeby przycinać przekwit-
nięte kwiaty, co znacząco zwiększa 
ilość nowych. Pelargonie charak-
teryzują się olbrzymią różnorod-
nością, kwiaty mogą być: białe, 
różowe, łososiowe, czerwone, pur-
purowe, fioletowe, czasem dwu-
barwne kwiaty zwisając w postaci 
baldachów mogą także w zależno-
ści od odmiany być pojedyncze, 
półpełne lub pełne. Choroby pe-
largonii są bardzo ciężkie do zwal-
czenia, dlatego należy jak najszyb-
ciej usunąć zarażone części rośliny 
i spalić. Surfinie to odmiana petu-
nii wyprodukowana przez japoń-

czyków, wymagają 
bardzo dobrej gleby, 
a odwdzięczają się 
przepięknymi kwia-
tostanami. Oprócz 
uprawy w donicz-
kach balkonowych 
często sadzone w 
pojedynczych wi-
szących donicach 
tworzących olbrzy-
mie kule kwiatowe. 
Zasada pielęgna-
cji bardzo podob-

na jak u pelargonii, polega przede 
wszystkim na nawożeniu, usuwaniu 
przekwitniętych kwiatów i częstym 
podlewaniu. Jak widać nakład pra-
cy przy uprawie tych roślin nie jest 
duży, a efekt olbrzymi, stąd warto 
nadać swoim balkonom wyjątkowy 
wygląd i cieszy się ich pięknem do 
pierwszych przymrozków jesien-
nych.

Ethienne
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W poprzednim numerze Wieści 
starałem się zwrócić naszą uwagę 
na wartości życiowe, które powinny 
stanowić nasze życiowe parytety, a 
które niestety giną bezpowrotnie w 
gąszczu codziennych spraw i obo-
wiązków. Każdy z nas który chce 
dobrze dysponować swoim czasem 
powinien po pierwsze zastanowić 
się co dla niego jest w życiu naj-
ważniejsze, a potem wykorzystać 
te wartości jako oręż do walki z nie-
rzadko trudną codziennością. Jeśli 
tak uczynimy pierwszy najważniej-
szy etap mamy już za sobą.

Zastanówmy jakie techniki or-
ganizacji czasu są nam znane, któ-
re stosujemy na co dzień? Niewąt-
pliwie większość z nas dzieli swój 
drogocenny czas posługując się 
kalendarzem, wypisując tam ważne 
zadania do zrealizowania. I dobrze 
bo jest to oznaka umiejętnego pla-
nowania i celowości zadań. Badania 
przeprowadzane przez naukowców 
ewidentnie wykazały pozytywną 
korelację pomiędzy planowaniem, 
wyznaczaniem sobie celów (w tym 
również długookresowych), a zdro-
wiem psychofizycznym człowieka.  

Teraz skupmy się na technikach 
planowania swojego czasu, może-
my wybrać te które najbardziej pa-
sują do naszego trybu pracy i po-
trzeb. Pierwszą proponowaną jest 
analiza ABC. Zakłada ona podział 
zadań ze względu na ważność ich 
wykonania. I tak, zadania A to te 
które muszą być zrobione, zadania 
B to zadania które powinny być zro-
bione i wreszcie zadania C to te któ-
re mogą być zrobione, gdy zadania 
A i B zostaną wykonane. Najważniej-

CZAS, JAK GO OKIEŁZNAĆ, CZ.2
szą zasadą tej analizy jest aby robić 
najpierw rzeczy najważniejsze. Na-
stępną stosowaną techniką jest za-
sada Pareto, która zakłada podział 
swojego czas na 80% czasu zaplano-
wanego i 20% czasu wolnego który 
zapewnia nam elastyczność, jeśli 
pozostałe zadania zaplanowane np. 
będą wymagać większej ilości czasu 
niż sobie zakładaliśmy. Podział pro-
centowy zakłada również następna 
proponowana technika organizacji 
czasu- 60/20/20. Tutaj planujemy 
jedynie 60 % swojego czasu, 20% 
przeznaczamy na czynności nie-
oczekiwane (zewnętrzne, np. spóź-
niony środek lokomocji), kolejne 
20% przeznaczamy na czynności 
spontaniczne (wewnętrzne, np. na-
gły ból zęba, migrena). Taki rozkład 
czasu pozwala sprawnie radzić so-
bie z nieoczekiwanymi sprawami, 
a w przypadku ich nie wystąpienia 
po prostu możemy przeznaczyć ten 
czas na inne czynności. Ciekawa 
jest także teoria Parkinsona, która 
zakłada, że każde zadanie zabie-
rze nam tyle czasu, ile na nie sobie 
założyliśmy. Ci którzy nie wierzą, 
niech się zastanowią ile czasu zaj-
muje nam jakakolwiek praca, o ile 
nie mamy ograniczonego czasu na 
jej wykonanie- oczywiście czas ten 
musi być realnie zaplanowany, żeby 
zadanie było możliwe do zrealizo-
wania. Skądinąd tzw. deadline czyli 
termin, kiedy coś musimy mieć już 
zrobione, bardzo dobrze organizu-
je naszą pracę. Następnym przy-
kładem jest tabela Eisenhowera, 
która dzieli zadania na: pilne- bar-
dzo ważne, pilne- mniej ważne, nie 
pilne- ważne, nie pilne- mniej waż-

ne. Taki podział pozwala w sposób 
bardzo zorganizowany poukładać 
nasze działania, zarówno w pracy 
jak i poza nią, niemniej jednak me-
toda jest ciężka do wprowadzenia 
w życie, gdyż najczęściej uważamy, 
że wszystko co robimy jest bardzo 
ważne i pilne. 

Wielu z nas zapomina, że waż-
nym elementem zarządzania cza-
sem jest również dbałość o nasz 
organizm, prawidłowe odżywianie, 
uprawianie sportów, czas na relaks 
i sen. Organizacja czasu powinna 
brać uwagę również fakt czy jeste-
śmy przysłowiową sową czy skow-
ronkiem. To w jakich godzinach 
najlepiej się nam pracuje, o której 
wstajemy, o której kładziemy się 
spać, jest istotnym aspektem pla-
nowania ze względu na poziom wy-
dajności naszego organizmu. Dla 
bliższego zobrazowania problemu, 
proszę skorzystać z tabeli poniżej 
i na jej podstawie podzielić zada-
nia na te, które wymagają od nas 
większej aktywności i twórczości i 
te schematyczne, nie wymagające 
dużego nakładu energii.

O czasie można pisać dużo, o 
organizacji czasu jeszcze więcej, 
ale nawet najlepsza technika nie 
pozwoli nam go ujarzmić, jeśli nie 
będziemy stosować jej regularnie. 
Pamiętajmy że, aby coś weszło w 
nasz nawyk, musi być powtarzane 
co najmniej przez trzy tygodnie. Za-
chęcam do spróbowania i zapano-
wania nad nawałem naszych obo-
wiązków.

Szczepan Spis

MACIERZ EISENHOWERA
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 III MISTRZOSTWA BESKIDóW NORDIC WALKING

III Mistrzostwa Beskidów Nordic 
Walking już za nami. 29 zawodni-
ków nie wystraszyło się padającego 
deszczu i wystartowało na 15 km 
trudnej, górskiej trasy zawodów. 

Na przemoczonych zawodników na 
mecie czekały kiełbaski z grilla, ka-
pela góralska oraz nagrody ufundo-
wane przez sponsorów. 

Kolejne zawody - Pożegnanie 

lata z Nordic Walking - odbędą się 
w 02 października w Brennej. 

Tomasz Lorek
Organizator

III Mistrzostwa Beskidów Nordic Walking - WYNIKI
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SUKCESY NASZYCH BIEGACZY

W sobotę  9 kwietnia 
w Pogórzu odbyły się Po-
wiatowe Biegi Przełajowe. 
W zawodach tych, bardzo licz-
ny udział (50 osób) wzięli ucznio-
wie z SP nr 2 w Brennej Bukowej 
i SP nr 1 w Brennej Leśnicy zdo-
bywając wiele czołowych lokat. 
Oto nasi najlepsi biegacze :  
 
Kl.1dziewczynki                              Kl. 1 chłopcy 
 
2 miejsce MAŁGORZATA GREń SP-2                                                   
1 miejsce PATRYK SIUPKA SP-2 
4 miejsce WIKTORIA KMIECIK SP-2                                                 
2 miejsce SAMUEL KUCZERA SP-1 
                                                     
3 miejsce DAWID MACURA SP-2 
                                                       
4 miejsce TOMASZ MACURA SP-2 
 
Kl.2dziewczynki                                   Kl. 2 chłopcy 
 
                              

 1 miejsce DAWID OLEŚ SP-1 
                                       
Kl.3dziewczynki                                   Kl. 3 chłopcy 
 

4 miejsce ALICJA CHOLEWA SP-2                                                     
3 miejsce PATRYK WAWRZYCZEK SP-1 
 
Kl.4dziewczynki                              Kl. 4 chłopcy 
 
4 miejsce WERONIKA GREń SP-2                                                       
2 miejsce KAMIL GREń SP-2 
 
Kl.5dziewczynki                              Kl. 5 chłopcy 
 
1 miejsce ZUZANNA GREń SP-2                                                         
2 miejsce ROBERT KUBOK SP-2 

2 miejsce AGNIESZKA HOLEKSA SP-2 
3 miejsce WERONIKA GAWLAS SP-2 
4 miejsce MARTA GAWLAS SP-2      
 
Kl.6dziewczynki                              Kl. 6 chłopcy 
 
1 miejsce MAŁGORZATA GREń SP-2                                                   
1 miejsce MICHAŁ GLUCK SP-2 
2. miejsce MARTA KŁóSKO SP-2                                                       
4 miejsce DARIUSZ GREń SP-2 
 
                              Bożena Podżorska 

POLSKA POBIEGŁA W BRENNEJ
Gmina Brenna kolejny raz wzię-

ła udział w ogólnopolskiej akcji 
„Polska Biega”. Wiedzieni doświad-
czeniem z poprzednich lat, orga-
nizatorzy, czyli Ośrodek Promocji, 
Kultury i Sportu, przygotowali się 
na około stu – stu pięćdziesięciu 
uczestników. I co? I już w pierwszej 
po chwili w biurze zawodów usta-
wiła się kolejka, która zdawała się 
nie mieć końca. Ostatecznie bie-
gnącą, jak co roku, na wałach rze-
ki Brennicy swoim wytrwałym bie-
giem ubijało ponad dwieście osób, 
z przedziału wiekowego pomiędzy 
4 a 62 lat. Zdecydowanie był to re-
kord. Nagrodzono zawodników w 
sześciu kategoriach: Open, Gimna-
zjum, klasy 5-6, klasy 3-4, klasy 1-2 
i Najmłodsi. 

Wszystkich uczestników przy-
witał zastępca wójta, pan Krzysztof 
Majeran, który sam też wziął udział 
w biegu. Nim rozpoczęło się rozli-
czanie do startu, nie mogło zabrak-
nąć też rozgrzewki. Poprowadził ją 
Utopiec – Gazda Brennicy, maskot-
ka Gminy Brenna i jednocześnie 
gospodarz Brennicy. To on – oczy-
wiście, z pomocą nauczycieli w-f z 
terenu naszej gminy i pracowników 
OPKiS, czuwał również nad bezpie-
czeństwem zawodników i sprawie-
dliwym przebiegiem zawodów. 

A jakie były wyniki? Oto one:
Open:
Jadwiga Dybczyńska
Kornelia Jasiulek
Janina Greń

Marek Kawik
Tomasz Dybczyński
Paweł Dybczyński

Gimnazjum:
Justyna Kłósko
Dominika Macura
Karolina Greń

Tomasz Heller
Mateusz Gabzdyl
Szymon Holeksa

5-6:
1. Marta Kłósko
2. Małgorzata Greń
3. Asia Heller

Konrad Marek
Michał Gluck
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Wojtek Sabath

3-4:
Marcelina Wojtyła
Magda Wrzeszcz
Anna Greń

Wojtek Wojtyła
Piotr Uchyła
Robert Białożyd

1-2:

Alicja Uchyła
Bożena Greń
Patrycja Wrzeszcz

Dawid Oleś
Mateusz Gawlas
Filip Holeksa

Najmłodsi:
Marta Greń
Magda Podżorska

1. Jakub Lorek
2. Mateusz Chrapek

Serdecznie dziękujemy na-
uczycielom za mobilizację swoich 
uczniów do udziału w biegu i po-
moc w organizacji zawodów, panu 
Arkowi Hellerowi z firmy Maximus 
za użyczenie prądu i breńskiemu 
UKS za techniczną obsługę zawo-
dów.

OPKiS

MISTRZOSTWA SAMORZąDOWE
W dniach 12 do 15.05.2011r. w 

hali sportowej LKS „ Beskid” Bren-
na został rozegrany finał XV Mi-
strzostw Polski Samorządowców 
w halowej piłce nożnej „5” – 

W tegorocznym finale wzię-
ło udział 25 zespołów w kategorii 
„open”, oraz 6 zespołów w kategorii 
plus 45 lat.

W kategorii „open” zespoły zo-
stały podzielone na 8 grup elimina-
cyjnych. Rozstawiono osiem najlep-
szych drużyn z roku 2010. 

Mecze w grupach rozgrywane 
były systemem „każdy z każdym”. Z 
każdej grupy eliminacyjnej do 1/8 
finału awansowały po dwa zespoły,

Końcowe wyniki w kat. „open”:
1 miejsce – UM Zabrze;

2 miejsce – UM Nowy Sącz;
3 miejsce – UM Mława;
4 miejsce – UM Golub Dobrzyń
5 miejsce – UM Świętochłowice
6 miejsce – UM Tczew
7 miejsce – UG Brenna
8 miejsce – UM Ostrzeszów
9 miejsce – Nakło n/Notecią
Miejsca 10- 12 – Nowy Dwór Ma-

zowiecki, Grodzisk Wielkopolski, 
Police.

Miejsca 13 – 15 – Toruń, Radom, 
Bielsk Podlaski,

16 miejsce – Kluczbork
Królem strzelców został Andrzej 

Karpiński z Mławy – 13 bramek
Najlepszym zawodnikiem został 

Łukasz Malinowski z UM Golub Do-
brzyń

Najlepszym bramkarzem – Radoń 
Krzysztof z Zabrza

Ostateczna Kolejność +45:
1 miejsce – Gliwice
2 miejsce – Września
3 miejsce – Kołaczkowo
4 miejsce – Toruń
5 miejsce – Starostwo Wołomin
6 miejsce – Golub Dobrzyń

Sporządził:
Andrzej Greń

Przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego Mistrzostw
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TRANSFORMERS 3

Autoboty dowiadują się o statku 
Cybertronian, ukrytym na księżycu. 
Rozpoczyna się wyścig z Decepti-
conami o znalezienie go i odkrycie 
jego sekretów, które mogą prze-
sądzić o wyniku ostatecznej bitwy 
między robotami.

AUTA 2

Druga część wielkiego hitu z 
2006 roku. Samochód wyścigowy 
Zygzak McQueen po raz kolejny 
weźmie udział w wielkim wyścigu. 
Tym razem wyścig będzie obejmo-
wał trasę w Japonii, Austrii, Wło-
szech, Francji oraz Wielkiej Brytanii, 
jednak Zygzak wraz z swoim wier-
nym towarzyszem Złomkiem zosta-
nie wplątany w między narodową 
intrygę szpiegowską.

żyje w ciągłym poczuciu winy. Mat-
ka czuje się winna w stosunku do 
dzieci, ojciec z powodu pomocy w 
domu, syn czuje się odpowiedzial-
ny za wszystko co żyje, zwłaszcza 
opuszczone koty i psy, które znosi 
z ulicy.

ZIELONA LATARNIA

We wszechświecie od wieków 
istnieje potężna siła. Jej strażnikami 
są członkowie Korpusu Zielonych 
Latarni, odpowiedzialni za pokój i 
sprawiedliwość. Bractwo wojow-
ników posiada zielone pierścienie, 
które dają im nadprzyrodzoną siłę. 
Kiedy jednak złoczyńca Parallax za-
czyna zagrażać istnieniu kosmosu, 
jedyną nadzieją staje się Ziemia-
nin – utalentowany, choć zbyt pew-
ny siebie pilot testowy Hal Jordan 
(Ryan Reynolds). Jak dotąd, Zielone 
Latarnie nie darzyły ludzi wielkim 
szacunkiem i zaufaniem. Hal będzie 
pierwszym człowiekiem, który do-
stąpi zaszczytu założenia pierście-
nia. Jeśli uda mu się przezwyciężyć 
własne lęki, nie tylko pokona Paral-
laxa, ale też stanie się najznamienit-
szym wojownikiem w historii Zielo-
nych Latarni.

PIRACI Z KARAIBÓW: NA NIE-
ZNANYCH WODACH

Ścieżka życiowa kapitana Jacka 
Sparrowa ponownie krzyżuje się z 
kobietą z jego przeszłości i nie jest 
on jednak pewien czy jest to miłość 
czy próba wykorzystania go do od-
nalezienia sławnej Fontanny Mło-
dości. Kiedy werbuje go do załogi 
statku Queen Anne’s Revenge, któ-
ry jest własnością Czarnobrodego, 
Jack odnajduje się w tej nieoczeki-
wanej przygodzie jednak sam nie 
wie czego bardziej się w niej oba-
wia: Czarnobrodego czy kobiety ze 
swojej przeszłości.

MOSKITIERA

Historia zamożnej, miejskiej ro-
dziny, w której każdy z jej członków 

Godne poleceniaGodne polecenia

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. 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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