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Śladami żołnierzy 
niezłomnych - str. 18

Październik to jeden z moich 
ulubionych miesięcy. Wiąże się on 
z zakończeniem wakacji i okre-
su kojarzonego głównie z urlopa-
mi, wypoczynkiem. Nawet ci, któ-
rzy pracują w branżach latem prze-
żywających największy nawał obo-
wiązków, szukają dla siebie pod-
czas tych najcieplejszych mie-
sięcy choćby kilku dni wolnego.

Wrzesień, przynajmniej po czę-
ści, jest niejako przedłużeniem wa-

kacji. Ostatnie wyjazdy, korzysta-
nie z resztek pięknej pogody. I paź-
dziernik wreszcie, to już definityw-
ne rozpoczęcie nieco innych zajęć. 
Studiów, nauki, rozliczeń – także 
tych całorocznych. Październik to 
wreszcie jesień, ale jeszcze nie ta 
całkowicie utopiona w listopado-
wej słocie. Jeszcze ta, która uwo-
dzi setkami barw schnących liści i 
babim latem, a deszcz, jeśli nawet 
spadnie, to raczej po to by dać wy-
tchnienie wyschniętej po sierpnio-
wych upałach ziemi. Październik to 
czas, by przypomnieć sobie prze-
pisy na herbatę chroniącą przed 
chorobami, kawę, która porządnie 
obudzi w coraz ciemniejsze poran-
ki i pora, by odnaleźć wrzucone na 
dno szafy rękawiczki, czapki i szale. 

Październik to dobry czas, by 
podejmować ważne decyzje, lub 
przymierzać się do nich razem z 
powolutku zbliżającym się nowym 
rokiem. Dobry czas, by zaczynać 

nowe przedsięwzięcia, by realizo-
wać od dawna powstające plany. 

To też czas wydłużających się 
wieczorów, podczas  których, jak 
zwykle, zapraszam do lektury „Wie-
ści”. Ten numer zaciekawi nas rela-
cją z polsko-francuskiej współpra-
cy i wyjazdu delegacji Gminy Bren-
na do partnerskiego miasta Fleur-
baix na północy Francji. Z przy-
jemnością również zapowiadam 
pierwszą część artykułu młodej 
mieszkanki Górek, Marty Ociep-
ki, która poświęciła wiele czasu, 
by stworzyć znakomity tekst, opi-
sujący życie Pawła Heczko z Bren-
nej. Dzięki Marcie rozszerzymy nie-
co dział „Z kart historii” – trzeba 
przyznać, że to bardzo dobry de-
biut. Wiadomo – październikowy.

Redaktor naczelna
Anna Musioł

Reklama w miesięczniku
 „Wieści znad Brennicy”

1/8 strony – 50zł netto
¼ strony – 100 zł netto
½ strony – 200 zł netto
1 strona – 400zł netto

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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„ Bibliomaniak” - finał wakacyjnego 
konkursu czytelniczego

W dniu 30 sierpnia na Sali se-
syjnej Urzędu Gminy odbyło się 
rozdanie nagród dzieciom, które 
wzięły udział w konkursie czytel-

niczym organizowanym przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną. 

Konkurs na największą ilość 
przeczytanych w czasie waka-
cji książek trwał od 29 czerw-
ca do 28 sierpnia. Pragnęliśmy 
w ten sposób zachęcić mło-
dych ludzi do spędzenia wol-
nego czasu, właśnie z książką.

 Do udziału w konkur-
sie  zgłosiły się 23 osoby z bi-
blioteki w Brennej i Filii w Gó-
rach Małych. Przeczytali ra-
zem 592 książki. Rekordziści 
mieli na swoim koncie prze-
czytanych ponad 60 książek.. 

Laureatami konkursu zo-
stali: Karolina Chrapek i Cy-
prian Ziebura z Brennej 
oraz Anna Greń i Anna Paw-
lik z Filii w Górkach Małych.  

Pani Wójt Iwona Sza-
rek podkreśliła jak pozytyw-

ny wpływ ma czytanie na rozwój  
młodego człowieka. Podziękowa-
ła rodzicom za zachęcanie mło-
dzieży do czytania  oraz gratulowa-

ła uczestnikom i zwycięzcom kon-
kursu. Wszyscy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody, który-
mi były oczywiście nowe książki. 

Później odbyło się spo-
tkanie z pisarzem panem 
Łukaszem Dębskim i panią 
Anną Kaszuba-Dębską ilu-
stratorką. Pan Łukasz czy-
tał swoje utwory,  rozma-
wiał z dziećmi o podróżach, 
zadawał literackie zagad-
ki.. Pani Anna  pokazywała 
jak można zrobić wakacyj-
ną pamiątkową książkę a ry-
sowanie wcale nie jest trud-
ne i można się świetnie ba-
wić. Na zakończenie auto-
rzy rozdawali swoje zabawne 
niepowtarzalne autografy.  

Jeszcze raz serdecznie  
gratulujemy i dziękujemy za 
udział w konkursie Zapra-
szamy do obejrzenia zdjęć  
na facebooku biblioteki.

    
  GBP Brenna
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Fleurbaix i Gmina Brenna
Gmina Brenna i miejscowość 

Fleurbaix, znajdująca się na pół-
nocy Francji, współpracują z sobą 
już kilka dobrych lat. Początek tej 
współpracy datuje się na rok 2004, 
kiedy to ówczesne władze obu 
gmin postanowiły podpisać list in-

tencyjny o zamiarze współpracy. 
W maju 2005 r. delegacja z gmi-
ny Brenna odwiedzająca Fleureba-
ix podpisała protokół partnerstwa 
pomiędzy obiema gminami. Nato-
miast umowa o współpracy, nazwa-
na Przysięgą Partnerstwa, podpi-
sana została 10 maja 2009 roku we 
Fleurbaix przez Wójta Gminy Bren-
na – Iwonę Szarek oraz Mera Fleura-
baix Michel Dupont. Treść tej przy-
sięgi zakłada między innymi utrzy-
mywanie więzi trwałej przyjaźni i 
współpracy pomiędzy Partnerami, 
prowadzenie dialogu, wymianę do-
świadczeń i uruchomienie wszelkiej 
wspólnej działalności, która będzie 
mogła wzbogacić obydwie strony. 
Współpraca ta ma zachęcać i wspie-
rać wymianę w dziedzinach gospo-
darczej, kulturalnej, sportowej i tu-
rystycznej pomiędzy mieszkańca-
mi zaprzyjaźnionych miejscowości.

Nie ulega wątpliwości, że spo-
łeczności obu gmin, na czele z wło-

darzami gmin aktywnie dbają o re-
alizację celów zawartych w przysię-
dze. Jest to możliwe m.in. dzięki ak-
tywnie działającemu we Fleurbaix 
stowarzyszeniu polsko-francuskie-
mu „Ballada”. Służą temu między in-
nymi częste wzajemne odwiedziny 

delegacji partnerskich, spełniają-
ce jednocześnie postulat wymiany 
doświadczeń w wielu dziedzinach. 

Wójt Gminy Brenna – Iwo-
na Szarek, zapytana o tę współ-
pracę, mówi: „Dla mnie w całej tej 
współpracy najważniejsza jest idea 
spotkań i wzajemnych wizyt, któ-

re mają zachęcić mieszkańców obu 
gmin do wzajemnych kontaktów; 
to od ich inicjatywy zależeć będzie  
w głównej mierze, jaki będzie 
kształt i jakie płaszczyzny będą 
przedmiotem tej współpracy; ja 
ze swej strony dołożę wszelkich 
starań aby pomóc w organiza-
cji wzmacniania tych kontaktów i 
aby miały miejsce jak najczęściej.”

Końcem czerwca 2012 
roku Gminę Brenna odwiedzi-
ła dziesięcioosobowa delegacja  
z Fleurbaix. Była to już kolejna wizy-
ta naszych francuskich partnerów. 
Goście spędzili u nas ostatni week-
end, tuż przed wakacjami. Plan ich 
wizyty w Brennej zakładał relaks, 
zwiedzanie ważnych dla nas miejsc, 
spotkanie z władzami i mieszkańca-
mi gminy Brenna, a także rozmowy 
dotyczące rewizyty naszych miesz-
kańców, która odbyła się niedawno, 
bo na przełomie sierpnia i września. 
W sobotę Francuzi odwiedzili Cen-
trum Kultury i Sztuki Dwór Kossa-
ków w Górkach Wielkich, zapozna-
li się z przyrodą i krajobrazem w re-
jonie góry Bucze, którą przybliżył 
im Pan Tomasz Jonderko, a wieczo-
rem wzięli udział w imprezie plene-
rowej „Noc Świętojańska” odbywa-
jącej się w Parku Turystyki w Bren-
nej. Pokazaliśmy im w ten sposób 
naszą rodzimą obrzędowość i pięk-
no folkloru. Zorganizowane zosta-
ło również spotkanie członków Ro-

Podpisanie Przysięgi Partnerstwa: 10 maja 2009, Fleurbaix, Francja

Spotkanie z goścmi z Francji, 30 czerwca 2012, Brenna
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dzinnej Grupy Pieśni i Tańca “Kota-
rzanie”  z francuską delegacją. Ze-
spół brał już udział w wyjazdach do 
Francji, stając się stałym elemen-
tem wymiany kulturowej pomiędzy 
nami a Francuzami. Jak sami mó-
wią, „Kotarzanie” „nie mają co praw-
da we Fleurbaix zaprzyjaźnionego 
zespołu regionalnego, ale pozna-
li tam wielu wspaniałych ludzi, a at-
mosfera podczas wyjazdów i spotkań 
w Brennej zawsze jest niezwykła.”

I to właśnie Rodzinna Grupa 
Pieśni i Tańca „Kotarzanie” wzięła 
udział w minionej niedawno wizy-
cie we Francji. Na czele delegacji z 
Gminy Brenna znalazł się zastępca 
Wójta Gminy Brenna Krzysztof Ma-
jeran, a poza zespołem do Fleurba-
ix wyjechali również przedstawicie-
le Kół Gospodyń Wiejskich z Bren-
nej i Górek Wielkich oraz ucznio-
wie Gimnazjów w Brennej i Gór-
kach. Na miejsce przyjechali w pią-
tek 31 sierpnia i wtedy też delega-
cja z Brennej zakwaterowana zosta-
ła u francuskich rodzin.  W sobotni 
poranek część naszej delegacji wy-
jechała na tor rowerowy - bicros. 
Zwłaszcza młodzież gimnazjalna  
była bardzo rozentuzjazmowana 
tym punktem programu. Nie mógł 
się ten wyjazd obejść też bez wy-
cieczki nad morze. I właśnie po wy-
próbowaniu rowerowych możliwo-
ści, delegację z Brennej Francuzi za-
brali na plażę. Wieczorem już wszy-
scy razem spotkali się na kolacji, 
podczas której „Kotarzanie” śpie-

wali i grali, dając wszystkim oka-
zję do tańca, który, jak wiadomo, 
jest jedną z lepszych dróg integra-
cji, jakie dotychczas wynaleziono.  
   Ostatni dzień pobytu przedsta-
wicieli Gminy Brenna w Fleurba-
ix upłynął jako „Dzień Polski”. Za-
czął się on od mszy świętej w Ko-
ściele. Po niej nastąpił zaś prze-
marsz ulicami Fleurbaix w korowo-
dzie, w którym brali udział przed-
stawiciele obydwu gmin, w tym ze-
społy, organizacje pozarządowe 
oraz mieszkańcy z Fleurbaix. Po za-
kończeniu korowodu wszyscy prze-
nieśli się na teren parku, gdzie mia-
ły miejsce występy artystyczne. Z 
naszej strony pokazali się oczywi-
ście „Kotarzanie”. Wzięli oni również 
udział w występie chóru z Fleurba-
ix, który zaprosił breńskich górali 
do wspólnego odśpiewania „Góra-
lu czy Ci nie żal”. Występom towa-

rzyszyły gry i zabawy dla wszyst-
kich uczestników (strzelanie z łuku, 
cymbergaj). Podczas tej imprezy 
gminę Brenna przepysznymi wypie-
kami oraz rękodziełem promowa-
ły także Koła Gospodyń Wiejskich z 
Brennej i Górek, sprzedając kołocz 
breński i robótki ręczne. Pani He-
lena Pagieła z Brennej na pytanie, 
jak Francuzi oceniali ich produkty, 
odpowiedziała: „Kołoczem byli za-
chwyceni. To było coś jak nasze do-
żynki, i tak jak podczas naszych do-
żynek, ciasto znikało w oczach.” Go-
spodynie z Górek Wielkich sprze-
dawały zrobione przez siebie ser-
wetki, obrazy na szkle i drobne cia-

steczka. Pani Jadwiga Okuń powie-
działa, że „tak życzliwych i serdecz-
nych ludzi dawno już nie spotkała. 
Byli przygotowani na przyjęcie na-
szej grupy doskonale.” Impreza za-
kończyła się symbolicznym spale-
niem kukły, które to u naszych przy-
jaciół oznacza zakończenie letnie-
go sezonu. Wtedy też, niezbyt chęt-
nie, jednak nasza delegacja zaczę-
ła przygotowania do drogi powrot-
nej, która przebiegła bez zakłóceń.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu do 
Francji są nim zachwyceni, z uśmie-
chem wspominają i francuskie mo-
rze, gościnność naszych przyjaciół i 
doskonałą zabawę z nimi. To, a tak-
że fakt, że planowane są kolejne wi-
zyty i rewizyty, świadczy o tym, że 
współpraca gminy Brenna i miejsco-
wości Fleurbaix ma się znakomicie.

  OPKiS

Grupa z Gminy Brenna na torze rowerowym, wrzesień 2012, Fleurbaix, Francja

„Kotarzanie” podczas mszy, wrzesien 2012, Fleurbaix, Francja
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Agroturystyka jak trza!
Lało jak z cebra, kiedy przy-

jechałam do „Promyczka” w Żar-
nowcu. Trafić nie było trudno, 
zresztą, od wielu lat także goście 
trafiają tam bez problemu i bar-
dzo chętnie wracają do gospo-
darstwa agroturystycznego pań-
stwa Heleny i Stanisława Mały-
szów. Mało tego, także komisje 
konkursowe pojawiają się tam 
często i nie miewają zastrzeżeń 
do ich pracy, chętnie przydzie-
lają kolejne nagrody. Gospody-
ni wita mnie od razu w progu. 
Nie, nie wtedy, kiedy zadzwo-
niłam już do drzwi. Czuwa nad 
swoim „placem” i czeka na go-
ści tak, by nie musieli się zasta-
nawiać, gdzie to się tu zgłaszać. 
To jeden z tych wywiadów, które 
przebiegają w sposób nieoczeki-
wany, które zaczynają się, zanim 

jeszcze zadam pierwsze pytanie. I 
jedno z tych miejsc, gdzie nim za-
uważysz, czujesz się jak w domu.

Helena Małysz: Czemuś se 
bliży nie podjechała, jak wi-
dzisz, że tak padze?! Zmokniesz!

Anna Musioł: No bez przesa-
dy, przecież żech ni ma z cukru...

Helena Małysz: No, prowda 
w sumie. Wchodź, wchodź... Her-
baty? Kawy? A może żeś je głod-
no, jak tak z roboty jedziesz?

AM: Piekne dziyn-
ki, ale ni, nic mi nie trzeja.

Helena Małysz: No dobre... To 
ło coś sie mie tam miała pytać?

AM: Nagrody, pani He-
lenko. Co to tam z nimi było?

Helena Małysz: Ale kiere na-
grody? Bo my tu na nich już ga-

blote momy 
ł o s o b n ó m . . . 

 I pani He-
lena pokazuje 
mi gablotę z dy-
plomami uzna-
nia, pucharami, 
podziękowania-
mi i gratulacjami. 
Jest ich tam cał-
kiem sporo. Nie 
są schowane w 
domowych piele-
szach, tylko wy-
stawione w ja-
dalni, zwracając 
na siebie uwagę, 
choć nie w na-
chalny sposób. 
Trzeba powie-
dzieć, że Małyszo-
wie wiedzą jak się 
pochwalić osią-
gnięciami tak, by 
nie wyglądało to 
na przerost for-
my nad treścią. 

AM: To może 
po kolei to weź-

my, coby się nie potracić. Jak długo 
już mocie prowadzicie tyn biznes?

Helena Małysz: No... Ze trzy-
dzieści lot. Kiesi sie to inaczyj nazy-
wało. „Wczasy pod gruszą”, „wczasy 
u rolnika”... A potym ta piekno na-
zwa przyszła, „Agroturystyka”. Ale z 
grubsza to chodzi ło to samo. Wy-
poczynek w swojskim, wiejskim kli-
macie, domowo atmosfera, bliskość 
natury... i stosunkowo niski koszty 
takigo pobytu. Zaczyło sie od jedne-
go pokoju z dwóma łóżkami, a po-
tym jakoś już poszło i Zdzisio momy 
do dyspozycji gości trzydzieści dwa 
miejsca noclegowe i sale, w kierej 
spokojnie można robić imprezy na 
czterdzieści czy pięćdziesiąt ludzi. 
Agroturystyka to z założynio inte-
res rodzinny i tak na prowde dodat-
kowe źródło dochodu do rolników, 
kierym zyski właśnie z uprawy czy 
hodowli zaczyły w pewnym momy-
cie spadać. I u nas też to tak wyglón-
do do dzisiej. Zresztóm, sama wiysz, 
boś w agroturystyce chowano...

AM: Zgadzo sie. Ale chy-
ba jednak sie cosi pozmiy-
niało przez ty trzy dekady?

Helena Małysz: A pewnie. 
Przede wszystkim konkurencja wy-
muszo podnoszeni standardów. Ni 
ma w tym nic złego, ale Zdzisio lu-
dzie by chcieli, żeby było jak naj-
tanij, a wymagajóm prawie trzech 
gwiozdek hotelowych. Sie im kap-
ke myli, co to ta agroturystyka je i 
bez to dużo takich ośrodków, jak 
nosz, agroturystykom je już jyno 
z nazwy i może z położynio. U 
nas dali jest domowo i wiejsko – 
nasi kliynci ło tym wiedzom i wła-
śnie po to do nas przyjeżdżajóm.

AM: A konkursy? Jak że-
ście sie ło nich dowiadywali?

Helena Małysz: Taki konkur-
sy teraz robi już wiyncyj jednostek. 
Ale ty piyrsze, no i teraz już nejbar-
dzij uważane organizujóm Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego. My pod-
legomy pod tyn w Częstochowie. I 
to oni dzwoniom i zachyncajóm do 
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Zaproszenie

Instytut Ekologii Terenów Uprze-

udziału w plebiscytach. Ty nasze 
piyrsze sukcesy, z 2003 roku to było 
I miejsce w województwie Śląskim, 
a potym III w Polsce, w konkursie 
„Zielone Lato”, robionym przez Re-
gionalne Centrum Doradztwa Rol-
niczego, redakcje magazynu „Mod-
na Gospodyni” i pierwszy program 
Polskiego Radia. Z tóm ostatniom 
nagrodom też tak było. Zadzwo-
nili, my się zgodzili, jak zawsze...

AM: No właśnie. I jak wy-
glóndało ocyniani gospodarstw?

Helena Małysz: Przyjecha-
ła cztyroosobowo komisja z Ślą-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie i chodzi-
ła po całym łobiekcie. Do kuch-
ni zaglóndali, do pokoi, magazyn-
ków wszyskich, do zagrody ze zwie-
rzyntami nawet. Wszysko spraw-
dzali. I jak jyny mogli, to rozpyty-
wali sie gości o rozmaite rzeczy. 

AM: I jak poszły ty oglyndziny?
Helena Małysz: No, jak wi-

dać po pucharze: Drugi miejsce 
w plebiscycie na Najlepsze Go-
spodarstwo Agroturystyczne Wo-
jewództwa Śląskiego 2012 roku. 

AM: Gratulacje! Goście zwra-
cajóm uwage na taki rzeczy?

Helena Małysz: Jasne! To je 
wielko promocja do nas. Zawsze 
jak na Internecie się oglóndo róż-
ne strony to się na taki rzeczy dzi-
wo. I potym jak przyjeżdżajóm, to 

godajom nie roz, że to ich właśnie 
skłóniło do wyboru właśnie nasze-
go gospodarstwa. A ci, co już tu 
nie piyrszy roz sóm, to gratulujom 
nowego pucharu albo dyplomu.

AM: A z kie-
rejo regionu Pol-
ski najczynścij mo-
cie wczasowiczów?

Helena Małysz: 
Jak chyba wszyscy, 
głównie ze Śląska. 
Ale co roku som i 
ludzie z całej Polski, 
a nawet z zagranicy. 

AM: To tylko sie 
cieszyć. Jeszcze roz 
gratulujym serdecz-
nie i strasznie dziyn-
kujym za rozmowe.

Helena Małysz: 
Co już się byciesz 
brać...? Aniś kawy 
nie wypiła, ani nic...

mysłowionych w Katowicach jest 
współwykonawcą projektu 

„Environmental quality and 
pressures assessment across 

Europe: the LTER network 
as an integrated and sha-
red system for ecosystem 
monitoring” - „Ocena ja-
kości środowiska i wpły-
wających na nie czynni-

ków w Europie – sieć LTER 
jako zintegrowany sys-

tem monitoringu ekosyste-
mów – ENVEUROPE” w ramach 

programu LIFE+. Celem projek-
tu EnvEurope jest integracja i ko-
ordynacja inicjatyw badawczych i 
monitoringowych na poziomie eu-

ropejskim, w oparciu o sieć LTER. 
Projekt koncentruje się na aspek-
tach organizacji sieci LTER związa-
nych z integracją i koordynacją ba-
dań ekologicznych oraz monitorin-
gu na poziomie europejskim. Istot-
ne są zwłaszcza aspekty mające na 
celu zrozumienie stanu ekosyste-
mów, oraz trendów zmian środo-
wiskowych oraz ich przyczyn i kon-
sekwencji, poprzez zintegrowaną, 
wielkoobszarową (obszary lądo-
we, słodkowodne i morskie) strate-
gię, łączącą w sobie wysiłki 11 kra-
jów i 67 obszarów badawczych na-
leżących do sieci LTER-Europe. Jed-
nym z takich obszarów jest leśna 
powierzchnia badawcza w Bren-
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17 -18 września w Kielcach zor-
ganizowano Ogólnopolski Zlot 
Szkół Imienia Janusza Korczaka. 
Do Kielc przybyło 125 uczniów i 
76 opiekunów z 63 szkół z 12 wo-
jewództw z całej Polski. My też tam 
byliśmy! Z naszej szkoły wybrały się 
tam uczennice klasy szóstej: Kla-
ra Mendrek i Patrycja Staś z dyrek-
torką szkoły Haliną Gabzdyl-Pilch.

 Organizatorami Zlotu byli: 
Wojewoda Świętokrzyski, Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego 
oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 - Staramy się przybliżać idee 
korczakowskie. Chcemy, aby Janusz 
Korczak mówił nam o radości i aby 

Wielka lekcja z Januszem Korczakiem
ta radość towarzyszyła uczestni-
kom naszego zjazdu przez cały czas 
– mówiła na konferencji otwiera-
jącej zlot jej inicjatorka, Małgorza-
ta Muzoł. Podczas konferencji od-
czytany został list małżonki prezy-
denta RP, Anny Komorowskiej, skie-
rowany do uczestników zlotu. Mło-
dzież otrzymała również klucze do 
bram miasta z rąk prezydenta Kielc.

 Program był bardzo bo-
gaty. Uczestnicy wzięli udział w 
warsztatach, zajęciach artystycz-
nych. Zwiedzili najpiękniejsze miej-
sca Kielc, m.in. Wzgórze Zamko-
we, Muzeum Zabawek i Zabawy. 
Kulminacyjnym punktem impre-

zy był „Marsz jedności szkół noszą-
cych imię Janusza Korczaka” i złoże-
nie kwiatów pod pomnikiem Janu-
sza Korczaka przy Gimnazjum nr 3.

 Mamy się czym pochwa-
lić, bo rysunek Klary Mendrek wy-
różniono spośród projektów na 
Order im. Janusza Korczaka dla 
ludzi poświęcających się bez-
interesownie dla dobra dzieci.

Tekst na podstawie relacji 
dyr. Haliny Gabzdyl-Pilch 

i Klary Mendrek

nej Leśnicy – Zlewnia Wilczego Po-
toku, gdzie Instytut nasz prowadzi 
badania od ponad dwudziestu lat. 

W ramach tego projektu chce-
my przeprowadzić akcję informa-
cyjną wśród młodzieży na temat za-
łożeń projektu oraz problematyki 
bioróżnorodności w ekosystemach 
leśnych. Program spotkania prze-
widuje przedstawienie tematyki 
projektu (sala audiowizualna Gim-
nazjum im. Jana III Sobieskiego w 
Brennej - 4 października o godzinie 
12:20), a następnie wycieczkę tere-

nową (przewóz autobusem do na-
szej powierzchni badawczej), gdzie 
wraz z przedstawicielem Leśnictwa 
w Brennej zostanie zaprezentowa-
ny w terenie zakres prowadzonych 
badań, jak również omówiona zo-
stanie problematyka zmian bioróż-
norodności w trakcie przebudowy 
drzewostanów w Beskidzie Śląskim

Serdecznie zapraszamy Pań-
stwa do wzięcia udziału w spo-
tkaniu i rozpropagowaniu 
tej problematyki w mediach.

Z poważaniem
Prof. Tomasz Staszewski

Polski koordynator projektu 

Instytut Ekologii Terenów
 Uprzemysłowionych

ul. Kossutha 6, 
40-844 Katowice

tel.: 32 254-60-31, 
faks: 32 254-17-17,

e-mail: ietu@ietu.katowice.pl.
www.ietu.katowice.pl
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Szanowni Mieszkańcy Górek Małych i Górek Wielkich

 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich informuje, że w wyni-
ku przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych postepowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 12 września 2012 roku nasza jednostka OSP nabyła nowy lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy marki FORD TRANZIT.

Wartość nowo nabytego pojazdu wyniosła 162 100 zł. 
Finansowanie zakupu nastąpiło z trzech źródeł:
- dotacja Gminy Brenna – 65 000 zł.,
- dotacja Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego – 50 000 zł.,
- wkład własny OSP w Górkach Wielkich – 47 100 zł.

 Nadmieniamy, że wkład własny OSP, to środki zebrane od społeczeństwa w zbiór-
ce publicznej przeprowadzonej w sierpniu ub. roku z okazji obchodów 85-lecia istnienia naszej OSP,  
w wyniku której zebrano  kwotę prawie 47 000 zł.

 Dziękujemy władzom samorządowym Gminy Brenna, kierownictwu Zarządu OW ZOSP RP woj. śląskiego 
oraz wszystkim darczyńcom, którzy ofiarowali na ten cel  datki w zbiórce publicznej.
Nowy samochód służył będzie do zadań ratowniczo-gaśniczych w naszej Gminie i nie tylko.

                                                                                       
                                                                                               Za zarząd
                                                                                        z wyrazami szacunku
                                                                                  i strażackim pozdrowieniem
                                                                                             Ryszard Główczak
                                                                          Prezes Zarządu OSP w Górkach Wielkich

Takiej konferencji naukowej 
jeszcze w Polsce nie było. Tym więk-
szy to zaszczyt dla Cieszyna, że wła-
śnie tu postanowili się spotkać he-
raldycy i weksylolodzy z kilkuna-

Cieszyńskiego, a potem zostaną po-
witani przez burmistrza w Sali Se-
syjnej (Sali Herbowej) na ratuszu.

 Jest to pierwsza tego 
typu konferencja, gdyż dotych-
czas znawcy flag i herbów mie-
li osobne konferencje lub kongre-
sy. Tym razem heraldycy i weksy-
lolodzy wspólnie poświęcą uwa-
gę herbom i flagom terytorialnym 
(państw, jednostek podziału admi-
nistracyjnego, miast, miejscowości). 

 Referaty dotyczyć będą 
znaków prowincji i miast Polski, 
Estonii, Litwy, Ukrainy, Białoru-
si, Rosji, Macedonii, Republiki Cze-
skiej, Niemiec i Katalonii. Poruszo-

Ochotnicza Straż Pożarna
w Górkach Wielkich

I Europejska Konferencja 
Heraldyczno-Weksylologiczna

stu państw Europy, a nawet z USA, 
by omawiać niebywały w ostatnich 
dziesięcioleciach wzrost liczby her-
bów i flag miast oraz innych jed-
nostek samorządu terytorialnego 
(prowincje, powiaty, gminy).  

 Konferencja potrwa dwa 
pełne dni – 28 i 29 września. Obra-
dować będzie w Sali Konferencyj-
nej Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, Oddział w Cieszynie. Na 
Sali konferencyjnej przedstawio-
ne zostaną również prace najwy-
bitniejszych polskich projektan-
tów  znaków jednostek samorządo-
wych. 28 września uczestnicy kon-
ferencji zwiedzą Muzeum Śląska 
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ne zostaną również takie tematy, 
jak aspekty tworzenia herbów sa-
morządowych w świetle nowocze-
snej heraldyki żywej, funkcje her-
bu miejskiego, a także działal-
ność polskiej Komisji Heraldycznej.

Konferencję organizuje Insty-
tut Heraldyczno-Weksylologiczny 
(IHW), założony w 1997 r. w Warsza-
wie przez Alfreda Znamierowskie-
go, światowej sławy weksylologa i 
heraldyka, który wcześniej (od 1979 
r.) prowadził w Stanach Zjednoczo-
nych, a później w Polsce The Flag 
Design Center – profesjonalny ośro-
dek projektowania flag. Jest on au-
torem między innymi dwóch funda-
mentalnych prac z zakresu weksy-
lologii i heraldyki - „The World En-
cyclopedia of Flags” (Londyn, 1999) 
i „Wielka księga heraldyki” (Warsza-
wa, 2009). W roku ubiegłym opubli-
kował książkę „Pieczęcie i herby Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Znamierowski 

jest członkiem Komisji Heraldycz-
nej przy Ministerstwie Administra-
cji i Cyfryzacji. W 2001 r. Fédération 
Internationale des Associations Ve-
xillologiques (FIAV – Międzynaro-
dowa Federacja Stowarzyszeń We-
ksylologicznych) za wkład w roz-
wój weksylologii uhonorowała go 
tytułem Fellow of the Federation, 
a w 2003 otrzymał Vexillon za wy-
bitne publikacje weksylologiczne.

Instytut Heraldyczno - Weksy-
lologiczny, stowarzyszony w FIAV,  
zajmuje się gromadzeniem i anali-
zowaniem dokumentów, dotyczą-
cych znaków historycznych i obec-
nych wszystkich państw i teryto-
riów świata. Prowadzi też Głów-
ny Rejestr Flag i Herbów Pol-
skich, który jest jedyną w Pol-
sce bazą danych o herbach, fla-
gach i insygniach polskich jedno-
stek samorządu terytorialnego. 

IHW, od 2003 r. pod kierownic-

twem Beaty Znamierowskiej, dzia-
łający od 2007 r. w Górkach Wiel-
kich, prowadzi działalność gospo-
darczą, której podstawową for-
mą jest projektowanie znaków jed-
nostek samorządu terytorialnego. 
Do końca sierpnia 2012 r. wykonał 
projekty herbów, flag, bannerów, 
sztandarów i insygniów (łańcuchy, 
laski, odznaki itp.) dla ponad 170 
polskich powiatów, miast i gmin 
wiejskich. Między innymi zaprojek-
tował w 1998 r. herb i flagę gmi-
ny Dębowiec, a ostatnio znaki po-
wiatu bielskiego oraz miast Ustroń 
i Strumień. W 2011 r. IHW wyko-
nał nowe opracowanie graficz-
ne herbu powiatu cieszyńskiego.

INSTYTUT
 HERALDYCZNO

WEKSYLOLOGICZNY
 

                     

Nowy plac zabaw w Górkach Wielkich

Inauguracja roku szkolnego 
2012/2013 w Zespole Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich na dłu-

baw dla dzieci, usytuowanego nie-
opodal boiska asfaltowego. Pomysł 
na utworzenie miejsca, gdzie naj-
młodsi wraz z wychowawcami mo-
gliby miło i aktywnie spędzić czas, 
powstał z inicjatywy Dyrekcji tutej-
szej szkoły przy współpracy z Radą 
Rodziców, która w znacznym stop-
niu przyczyniła się do jego realiza-
cji. Uroczystego otwarcia przyszkol-
nego placu zabaw dokonała Pani 
Wójt Gminy Brenna – Iwona Szarek 
wraz z dyrektorem ZSP Górki Wielkie 
i przewodniczącym Rady Rodziców.

   OPKiS

go pozostanie w 
pamięci najmłod-
szych uczestników 
tej uroczystości. 
I to nie tylko dla-
tego, że dla spo-
rej części z nich 
była to pierwsza 
tego typu ceremo-
nia, ponieważ do-
piero rozpoczyna-
ją swoją przygo-
dę z przedszkolem 

czy szkołą. Jest tak również za spra-
wą uroczystego otwarcia nowo po-
wstałego przyszkolnego placu za-

Informacja dla mieszkańców dotycząca uchwał 
w sprawie gospodarki odpadami

Wójt Gminy Brenna infor-
muje, że w dniach 1.10.2012 
r do 14.10.2012 r. przeprowa-
dzony zostanie proces konsul-
tacji społecznych projektów 

uchwał Rady Gminy Brenna do-
tyczących wdrożenia od 1 lipca 
2013 r. nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi 
w Gminie Brenna.

Konsultacjom podlegać będą 
wymienione niżej uchwały:
w sprawie wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, w sprawie 



12Strona 12 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Prezent z Baiersdorfu
W dniach od 17 do 19 

sierpnia br. na terenie gmi-
ny Brenna przebywała de-
legacja Ochotniczej Straży 
Pożarnej z naszej miejsco-
wości partnerskiej Baiers-
dorf w Niemczech. Wizy-
ta nie była przypadkowa, 
gdyż strażacy z Niemiec 
przyjechali do nas dosłow-
nie prezentem – samo-
chodem osobowym mar-
ki Ford. Samochód został 
przekazany przez gminę 
Baiersdorf gminie Brenna, 
jako darowizna. Uroczyste 

przekazanie kluczyków 
miało miejsce w dniu 17 
września br., a w imie-
niu gminy Brenna doko-
nał tego zastępca wójta 
gminy Brenna – Krzysz-
tof Majeran.  Dziękuje-
my naszej gminie part-
nerskiej za prezent, który 
niewątpliwie zabezpie-
czy nasze potrzeby logi-
styczne i zostanie odpo-
wiednio wykorzystany. 

UG Brenna

ustalenia wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi, w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właściciela nierucho-
mości, w sprawie terminu, często-
tliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, w sprawie szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicie-
li nieruchomość i  zagospodarowa-
nia tych odpadów w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w spra-
wie regulaminu utrzymania czy-
stości i  porządku na terenie Gmi-
ny Brenna, w sprawie rodzajów do-
datkowych usług świadczonych 
przez gminę w  zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, w sprawie 
stawek opłat za dodatkowe usługi 
świadczone przez gminę w  zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości.

 Konsultacje prowadzo-
ne są na podstawie Uchwały nr 
XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna 
w sprawie określenia sposobu kon-
sultowania z radą działalności po-
żytku publicznego lub organiza-
cjami pozarządowymi i podmio-

tami wymienionymi w art. 3 ust, 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, projektów ak-
tów prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności sta-
tutowej tych organizacji. W ramach 
prowadzonych konsultacji organi-
zacje pożytku publicznego będą 
mogły w imieniu mieszkańców kie-
rować opinie, wnioski oraz uwa-
gi dotyczące wyżej wymienionych 
projektów uchwał na adres pocz-
ty elektronicznej poczta@brenna.
org.pl. oraz w Biurze Podawczym 
Urzędu Gminy Brenna. W tytule e-
maila przekazującego uwagi prosi-
my wpisać „Konsultacje społeczne”.

Przejęcie przez gminę obowiąz-
ku organizacji odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy następuje z mocy prawa 
– stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach.

Cele nowego systemu gospodar-
ki odpadami komunalnymi na tere-
nie Gminy Brenna: uszczelnienie 
systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi, prowadzenie se-
lektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych „u źródła”, całkowite wy-
eliminowanie nielegalnych składo-
wisk odpadów, prowadzenie właści-

wego sposobu monitorowania po-
stępowania z odpadami komunal-
nymi zarówno przez właścicieli nie-
ruchomości, jak i przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, 
zmniejszenie dodatkowych zagro-
żeń dla środowiska wynikających z 
transportu odpadów komunalnych 
z miejsc ich powstania do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania, 
osiągniecie wymaganych dyrekty-
wami unijnymi i przepisami prawa 
poziomów odzysku i recyklingu od-
padów komunalnych redukcji masy 
odpadów ulęgających biodegrada-
cji kierowanych na składowisko po-
przez mechaniczno-biologiczną in-
stalację wraz z kompostownią i sor-
townią, utworzenie samofinansują-
cego się systemu gospodarki odpa-
dami, prowadzenie gospodarki od-
padami komunalnymi zgodnie z za-
sadą zrównoważonego rozwoju.

Wójt Gminy Brenna 
Iwona Szarek
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Szansa na Lepsze Jutro
Projekt  Systemowy Pn. „Możesz Więcej”

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Brennej w bieżącym roku  
po raz kolejny realizuje projekt sys-
temowy współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
pn. „Możesz więcej” – Priorytet VII, 
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomo-
cy społecznej. W latach 2008-2011 
przeszkoliliśmy 71 klientów GOPS 
w Brennej, będących mieszkańcami 
naszej gminy, posiadających status 
osoby bezrobotnej lub nieaktyw-
nej zawodowo. Celem projektu była 
aktywizacja zawodowa tych osób, 
podwyższenie ich pozycji społecz-
no-zawodowej oraz zmniejszenie 
zjawiska wykluczenia społeczne-
go. Zaplanowane w projekcie dzia-
łania umożliwiły w/w nabycie no-
wych kwalifikacji zawodowych, i 
tak kurs opiekuna osoby starszej 
ukończyły 22 osoby, kurs prawa jaz-
dy kategorii B lub C ukończyło 25 

osób, kurs spawania metodą MAG 
8 osób, kurs drwal-pilarz 10 osób a 
kelner-barman 6 osób. Oprócz szko-
leń zawodowych uczestnicy projek-
tu brali udział w szkoleniach mięk-
kich, w trakcie których objęci byli 
wsparciem terapeutów, psycholo-
gów i pedagogów oraz  korzysta-
li z pomocy doradcy zawodowego. 

W roku bieżącym do udziału w 
projekcie systemowym pn. „Mo-
żesz więcej” zaprosiliśmy 15 ko-
biet i 12 mężczyzn. Spełnili oni kry-
teria obowiązujące w poprzednich 
projektach, czyli są mieszkańca-
mi gminy Brenna, posiadają status 
osoby bezrobotnej lub nieaktyw-
nej zawodowo, korzystają ze świad-
czeń pomocy społecznej. W tego-
rocznym projekcie przewidzieliśmy 
skierowanie działań do grup doce-
lowych dotychczas wspieranych w 
niewielkim stopniu w ramach pro-
jektów systemowych tj. do osób 
do 25 roku życia i po 50 roku ży-
cia. Ponadto w projekcie uczest-

niczą 3 osoby niepełnosprawne .
 Dla uczestników projek-

tu systemowego przygotowa-
liśmy następujące szkolenia:

1. Trening integracyjny z ele-
mentami komunikacji.

2. Trening asertywności i radze-
nia sobie ze stresem.

3. Ja – źródło siły i możliwości z 
elementami autoprezentacji.

4. Organizacja czasu i kultury 
pracy z elementami negocjacji za-
wodowej.

5. Zajęcia aktywizacji zawodo-
wej  z doradcą zawodowym.

W ramach szkoleń zawodowych 
15 kobiet i 10 mężczyzn ukończy 
kurs „Przedstawiciel handlowy z 
obsługą komputera i kasy fiskal-
nej” oraz kurs prawa jazdy kat. B.

 Uczestnicy projektu mają za-
gwarantowany catering, wspar-
cie finansowe, badania lekar-
skie, materiały szkoleniowe. 

W związku z planowaną realiza-
cją projektu systemowego pn. „Mo-
żesz więcej” w 2013 r. osoby zainte-
resowane uczestnictwem prosimy 
o zgłaszanie się do naszej siedziby 
w celu wypełnienia ankiety bada-
jącej potrzeby szkoleniowo-eduka-
cyjne mieszkańców gminy Brenna.

Szczegółowe informacje doty-
czące realizacji w/w projektu moż-
na uzyskać w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bren-
nej, ul. Wyzwolenia 77 pokój 12, nu-
mer telefonu 33 8536 459 wew. 113.

     
Koordynator projektu
Ilona Wojtyła-Olszowska

Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego
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1. Będąc w domu zawsze zamykaj wszystkie wejścia na zamki.

2. Nigdy nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer, domagaj się okazania 
legitymacji, pytaj, nie bądź łatwowierny.

3. Jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, na przykład banku, administracji publicznej, urzędu, elek-
trowni zcy gazowni, nie otwierając drzwi sprawdź telefonicznie, czy dana instytucja wysyłała do Twojego domu 
osobę o nazwisku i numerze legitymacji/identyfikatora. Jeśli nie masz telefonu, poproś, by gość przyszedł z są-
siadem mieszkającym obok.

4. Jeśli już musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w domu/mieszkaniu. Najlepiej, żeby 
obecny był wtedy też ktoś trzeci - sąsiad, lub ktoś z rodziny.

5. Nigdy nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów. Każ-
da szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub też, ostatecznie, za pośrednictwem poczty.

6. Nie przekazuj żadnych pieniędzy również osobom, które telefonicznie podają się za członków Twojej rodzi-
ny, prosząc  o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące.

7. Jeśli przechowujesz pieniądze czy kosztowności w domu, schowaj je w miejscach trudnodostępnych.

8. Nie udzielaj żadnych informacji przez telefon. Zwłaszcza zaś nei podawaj swoich danych personalnych, nu-
merów kont bankowych i haseł do nich, nie mó o swoich planach życiowych czy członkach swojej rodziny.

9. Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności telefonującego członka rodziny, natychmiast powiadom o tym 
policjantów, dzwoniąc pod numer telefonu 997.

      Niniejsze zalecenia opracowano w Wydziale Prewencji 
       Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Apel Śląskiej Policji do seniorów oraz ich bliskich i opiekunów

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, policjanci 
garnizonu śląskiego apelują do osób, które mają w swo-
ich rodzinach osoby starsze, bądź też żyją w pobliżu ta-

kich osób. Prosimy wszystkich o przeczytanie poniższych 
rad i przekazanie ich bezpośrednio zainteresowanym. 

W szczególności ważne jest, by te informacje dotarły do 
starszych, samotnych osób, które są bardzo narażone ma 

działanie oszustów i domokrążców.
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Gazdować, czyli trwać
Obrzędy związane z dożynka-

mi są na Śląsku Cieszyńskim nie-
mal tak stare, jak cała kultura gó-
ralska, zaczerpnięta od paste-
rzy wołoskich. Formuła dorocz-
nego święta plonów, jaką znamy 
obecnie funkcjonuje w Gminie 
Brenna już od niemal ćwierć wie-
ku, łącząc w sobie tradycję, pięk-
ny folklor i ekumenizm. To święto 
od zawsze związane było z dzia-
łalnością rolniczą, było zwieńcze-
niem ich całorocznej pracy, koro-
nacją żniw. Dlatego właśnie o rol-
nictwie, tradycji i zmianach roz-
mawiałam z dwukrotnymi Gaz-
dami Dożynek, Państwem Anną 
i Leszkiem Dziadkami z Górek 
Wielkich.

Pan Leszek gospodar-
ską schedę odziedziczył 
po rodzicach. W moich 
oczach jest pracowitym, 
otwartym i szczerym 
człowiekiem, z którym 
rozmawia się swobodnie 
i spokojnie, nawet na te-
maty uchodzące za draż-
liwe. Pani Annie, choć do 
rolniczej stricte rodzi-
ny się wżeniła, nigdy na-
wet przez myśl nie prze-
szło, by uciekać gdzieś 
do miasta. Trudno było 
mi oprzeć się wrażeniu, 

że to rodzina w dość dobrej konfi-
guracji – głowa i szyja. Całkiem do-
brze, zresztą, zgrane.

Anna Musioł: Proszę mi powie-
dzieć, co to dla Państwa znaczy 
„gazdować”?

Leszek Dziadek: Przetrwać 
(śmiech). A tak poważnie, to raczej 
„trwać”, z konsekwencją i odpowie-
dzialnością. Robić wszystko, żeby to 
swoje „gospodarstwo”, nie koniecz-
nie w sensie rolniczym, było po-
mnażane, żeby nie zaprzepaścić, a 
raczej pomnażać, na ile tylko jest to 
możliwe. Choć trzeba zaznaczyć, że 
dziś staje się to coraz cięższe i wie-
lu rolników trwa przy swoim dzie-
dzictwie na pewno bardziej z senty-

mentu, niż z powodu ekonomiczne-
go. To jest ta nasza „Mała Ojczyzna” i 
tego nie wolno się wyrzekać.

AM: Pamiętacie Państwo te do-
żynki dziesięć lat temu, kiedy po 
raz pierwszy zostaliście Gazda-
mi? Jak je wspominacie?

Anna Dziadek: To było ogrom-
ne zaskoczenie. Ja zostałam posta-
wiona właściwie przed faktem do-
konanym, bo kiedy Leszka prosili 
na Gazdę byłam na wczasach. Do-
wiedziałam się dopiero po powro-
cie. Pamiętam, że to były strasznie 
gorące dożynki.

Leszek Dziadek: Tak, gorące i 
stresujące. Ale to też było piękne 
przeżycie na pewno. Korowód był 

znacznie dłuższy, niż te, które oglą-
damy teraz.

AM: Właśnie miałam do tego 
przejść. Proszę porównać dożyn-
ki sprzed dekady, do tych, na któ-
rych gazdowaliście w tym roku.

Leszek Dziadek: No na pew-
no wtedy, dziesięć lat temu, o wie-
le większa liczba rolników uczestni-
czyła w korowodzie. Dziś widać tam 
przewagę firm niezwiązanych z rol-
nictwem, organizacji, klubów i tak 
dalej. To jest najbardziej widoczna 
zmiana. Czuć komercjalizację tego 
święta. Robi się z niego taki happe-
ning...

Anna Dziadek: Tak. Piękny, róż-
norodny, kolorowy korowód... Ale 

coraz mniej dożynkowy.

AM: Rzeczywiście, dużo w tym 
prawdy. Moim zdaniem po pro-
stu firmy niezwiązane z rolnic-
twem też chcą dziękować za „plo-
ny” swojej całorocznej pracy. Jak 
państwo myślicie, dlaczego coraz 
mniej rolników decyduje się na 
udział w korowodzie.

Leszek Dziadek: Proszę nas źle 
nie zrozumieć. Nie mamy nic prze-
ciwko innym uczestnikom korowo-
du. Wiadomo, każdy chce się po-
kazać, to też jest forma reklamy. 
Ale wydaje mi się, że jest w Gminie 
Brenna cała masa innych imprez, na 
których przedsiębiorstwa nie-rolni-
cze mogą się pokazywać, promo-

wać.
Anna Dziadek: 

Dokładnie. Dożynki 
zawsze były świę-
tem rolników. Wy-
daje mi się, że kie-
dy ten korowód za-
czął się robić coraz 
bardziej odbiega-
jący od tradycyjne-
go, niektórzy z rol-
ników zaczęli my-
śleć: „to widać nas 
nie potrzebujecie”. 
Poczuli się może za-
niedbani i nieważ-

ni, podczas gdy prawda jest taka, że 
to dzięki nim są plony w ogóle i to 
oni są w dożynkach ważni. Oni dzię-
kują Bogu, a ludzie dziękują im.

Leszek Dziadek: Poza tym dużo 
chyba zmienił moment, w którym 
zrezygnowało się z robienia dla 
uczestników korowodu tej dodat-
kowej imprezy po sezonie. Albo to 
było na Andrzejki, albo potem, w 
karnawale, ale była to okazja, żeby 
ci ludzie mogli się znów spotkać, 
bo proszę mi wierzyć, na co dzień 
wszyscy są zarobieni i nie mają na 
to najzwyczajniej czasu. Przygoto-
wanie maszyn na dożynki to dobre 
pół dnia roboty, a każdy ma prze-
cież swoje zajęcia przy gospodar-
stwie. Potem trzeba na złamanie 
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karku pędzić na Pinkas, stresu przy 
tym i nerwów nie raz sporo. Na do-
żynkach też za bardzo korowodowi-
cze nie posiedzą, bo trzeba odtran-
sportować sprzęt, jak to się mówi, 
nawet dożynkowej miodonki nie 
skosztują. To wcale nie jest takie 
proste.

Anna Dziadek: To trochę tak: 
rozszerzony jest zasięg korowodu, 
zawężony sposób, w którym się rol-
nikom za korowód dziękowało, a na 
Gazdów i tak się nie wybiera kogoś, 
kto nie jest rolnikiem. I tak... niby 
jest tradycja, a tak naprawdę zupeł-

nie inna.
AM: Rozumiem. Czy jest w ta-

kim razie Państwa zdaniem ciągle 
sens robienia dożynek, skoro rol-
ników ubywa, a ci, którzy nadal 
gospodarzą, coraz częściej rezy-
gnują z udziału w korowodzie? Co 
można by było zrobić, żeby oddać 
dożynkom dawny prestiż?

Leszek Dziadek: Jest sens, cze-
mu niby miałoby nie być. Taka jest 
nasza tradycja, nie powinno się z 
tego rezygnować. Tylko potrzeba 
więcej zrozumienia dla tego, ile tru-
du kosztuje przygotowanie się do 

korowodu.
Anna Dziadek: I może było-

by dobrze wrócić do tradycyjne-
go korowodu dożynkowego, spró-
bować znowu organizować dla ko-
rowodowiczów osobne spotkanie 
później, po żniwach. W każdym ra-
zie, na pewno jest szansa, żeby rol-
nikom wrócił zapał do udziału w ko-
rowodzie.

AM: Myślę, że to jest dobra pu-
enta tej naszej rozmowy. Bardzo 
dziękuję za poświęcony czas.. no 
i za gazdowanie!

Zabawa z morałem
Bajki. Krótkie, proste, zabawne... 

I z mądrą puentą. Nie bez powo-
du najmłodsi tak chętnie słuchają 
tych barwnych opowieści. Kształtu-
ją wrażliwość, wyobraźnię, fantazję, 
pomagają zrozumieć niejednokrot-
nie skomplikowane zagadnienia 
moralne i życiowe w ogóle. Uczą o 
emocjach. W prosty, okraszony ma-
gią i ciekawą fabułą sposób poma-
gają poznawać świat. Właśnie dla-
tego dzieci, czyli mali ludzie, do-
piero zaczynający swoją wędrów-
kę przez skomplikowaną pajęczynę 
zwaną życiem, tak je lubią. A jesz-
cze jeśli mogą dostać ją na żywo, w 
formie przedstawień teatralnych i 

spektakli, tym atrakcyjniejsze są te 
historyjki.

Dlatego do Piwnicy Artystycznej 
wracają po wakacyjnej przerwie co-
miesięczne spotkania z baśniami w 
cyklu spektakli „Bajkowej Piwnicy 
Artystycznej”. Spektakle z tego cy-
klu od początku zdobyły sobie ca-
łą rzeszę sympatyków, a także, jak 
się później okazało - stałych bywal-
ców. Trzeba przyznać, że przykla-
sk tej najbardziej wymagającej gru-
py odbiorców, czyli milusiskich, był 
dla nas dużą nagrodą. Dzieci wypy-
tywały o kolejne terminy przedsta-
wień i barzdo skrupulatnie pilno-
wały kalendarza. Warto również za-

znaczyć, że te ich niejednokrotnei 
pierwsze przygody z teatrem to tak-
że forma oswajania ich z wydazre-
niami kulturalnymi. Mamy nadzie-
ję, że za kilka lat ten głód uczestnic-
twa w różnego rodzaju imrpezach i 
eventach nie osłabnie. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 
w dniu wydania tego numeru, czy-
li 28 września. Następne już w paź-
dzierniku – plakat można znaleźć w 
zapowiedziach na ostatnich stro-
nach gazety. Serdecznie zaprasza-
my milusińskich wraz z rodzicami 
do udziału w przedstawieniach!

   OPKiS
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Rusza „Baza Talentów”
Pracowitą młodzież i dzieci z te-

renu Gminy Brenna z pewnością 
ucieszy fakt, że po wakacyjnym od-
poczynku rozpoczynamy zajęcia 
„Bazy Talentów”. W ubiegłym roku 
szkolnym w zajęciach organizowa-
nych przez Ośrodek Promocji, Kul-
tury i Sportu Gminy Brenna uczest-
niczyła ponad stupięćdziesięcio-
osobowa grupa młodych muzyków, 
tancerzy i plastyków. „Baza Talen-
tów” OPKiS umożliwia rozwój za-
interesowań wszystkim chętnym.

Informujemy, że są jeszcze wol-
ne miejsca w „Bazie Talentów”. 
Przyjmujemy zapisy na zajęcia mu-
zyczne: nauka gry na akordeonie, 
perkusji, gitarze, plastyczne, ręko-
dzieła oraz taneczne: taniec nowo-
czesny dla uczniów Gimnazjum, za-
jęcia z tańca nowoczesnego dla 
uczniów szkół podstawowych.  
Zapraszamy także do uczestnic-
twa w próbach Dziecięcego Ze-
społu Regionalnego “Mała Bren-
na”, który zapisy prowadzi w po-

niedziałki między godziną 17.00 a 
19.00 w Amfiteatrze w Brennej Cen-
trum. Planowane jest także utwo-
rzenie Dziecięcego Zespołu Re-
gionalnego w Górkach Wielkich. 

Osoby, które zapisywały się 
na zajęcia w okresie wakacyjnym, 
również prosimy o kontakt tele-
foniczny pod numerem 33 8536 
550 lub mailowy:it@brenna.org.pl

   OPKiS

Nowa płyta „Radogosta”
Słowo daję, naczekali się tro-

chę fani tej folkmetalowej kapeli 
rodem właśnie z Brennej na kolej-
ny album. Internauci już od bar-
dzo dawna powtarzali jedno z py-
tań, na które z początku trudno 
było odpowiedzieć: „KIEDY, chło-
paki, kiedy?” 

Ale... Przyszły w „Radogoście” ro-
szady i zmiany, przyszła wena, wró-
cił zapał i chęci - i potem juz poszło 
z górki. Jeśli w ogóle można tak po-
wiedzieć o nagrywaniu płyty, oczy-
wiście - b praca w studio lżejszą od 
koncertów na pewno nie jest.

Tak, czy inaczej, płyta „Dark Side  
of the Forest” od niedawna jest na-
macalnym dowodem na to, że war-
to było zaczekać tych parę lat na 
nowy album zespołu.

Oto fragmenty ercenzji pły-
ty, które rosną na polskich  izagra-
nicznych oprtalach muzycznych jak 
grzyby po deszczu:

„Panowie względem profesjo-
nalizmu własnych kompozycji po-
konali niemałe schody. Na pochwa-
łę zasługują zwłaszcza partie wo-
kalne, które w poprzednich mate-
riałach były o wiele mniej zdyscy-
plinowane, a już na pewno nie tak 
dynamiczne. I słusznie, to nie czas 
nostalgii pod wielkim dębem, tu 
zza krzaków wyskakuje Baba Jaga 
i trzeba spieprzać. Najlepiej do ryt-
mu, będzie jeszcze szybciej i sku-
teczniej.” - Mrowka - averock.pl

„Można wyobrazić sobie, że to 
świetny materiał na koncerty, pod-
czas których chłopcy ze Śląska Cie-
szyńskiego nie odpuszczają od 
pierwszej do ostatniej minuty (co 
pokazali choćby podczas tegorocz-
nego koncertu w warszawskiej Hard 
Rock Cafe).” - 

 slaskcieszynskiinspiruje.pl

„Jest to obowiązkowa pozycja 
dla polskiego fana folk metalowej 
muzyki. Co więcej Dark Side of the 
Forest ma całkiem duże szanse na 
podbicie zagranicznego rynku mu-
zycznego. Pokusiłbym się o stwier-
dzenie, że tym albumem jako Pola-
cy zapoczątkowaliśmy nową jakość 
w naszej muzyce. Oby tak dalej!” -

  folkmetal.pl
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Śladami żołnierzy niezłomnych – cz. 1
Burzliwy wiek XX wydał wielu 

zbrodniarzy, ale także i setki boha-
terów. W polskiej historiografii nie-
wątpliwie w czołówce największych 
herosów znajdują się Żołnierze Wy-
klęci – ludzie podstępnie mordowa-

ni, celowo usuwani ze świadomości 
społeczeństwa przez władzę ludo-
wą, przedstawiani jako „zaplute kar-
ły reakcji” i  „faszystowskie bandy” 
rzekomo mordujące Żydów. Oso-
by młode, którym wojna przerwa-
ła spokojną egzystencję, walczą-
ce sześć lat z hitlerowskim okupan-
tem po to, by w powojennej Polsce 
– wydawałoby się wolnej, niepodle-
głej – zginąć za rzekomą współpra-
cę z nazistami.  Jedną z takich po-
staci jest zapomniany przez historię 
Paweł Heczko. Miał zaledwie 40 lat 
gdy go stracono. 29 sierpnia, 66 lat 
temu w katowickim więzieniu przy 
ulicy Mikołowskiej został rozstrze-
lany wraz z ostatnimi żołnierzami 
oddziału „Wędrowiec”. 

Paweł Heczko ps. „Edek”, „Wa-
ryński”, „Lampart”, „Dee”, „Waręcki” 
urodził się 30 listopada 1906 roku 

w rodzinie ewangelickiej w Bren-
nej jako syn Jerzego i Ewy z domu 
Bujok. Jeden z sześciorga rodzeń-
stwa. 5 lutego 1930 ożenił się z Ma-
rią Pierzchawką, z którą miał trójkę 
dzieci. Cztery lata później urodził 

im się syn Henryk, w kolejnych la-
tach córka Wanda i syn Paweł. Hecz-
ko ukończył dwie klasy szkoły po-
wszechnej. Z zawodu był kamienia-
rzem, rzeźbiarzem i kierowcą. Pra-
cował w firmie kamieniarskiej, jako 
ceniony fachowiec. Od 1931 roku 
kierownik kamieniołomów na Wo-
łyniu. Rok później wrócił do rodzin-
nej miejscowości, gdzie założył wła-
sny zakład kamieniarski, który funk-
cjonował do wybuchu wojny. Pra-
cował m.in. przy budowie Opery 
w Poznaniu, gmachu Żeglugi Pol-
skiej w Gdyni oraz Banku Gospo-
darstwa Krajowego w Katowicach. 
W 1941 odmówił podpisania volks-
listy, przez co utracił  firmę i zmu-
szony został podjąć pracę w nadle-
śnictwie. W 1943 nadano mu przy-
musowo III grupę volkslisty. Wcie-
lony do Wehrmachtu, na przełomie 

lat 1943/1944 zdezerterował, przy-
łączając się do stacjonującego w 
okolicach Brennej oddziału AK „Wę-
drowiec”. Od 1 września 1944 do 
5 kwietnia 1945 pełnił funkcję do-
wódcy oddziału. Jeszcze w sierpniu 

1944 – nocą z 23 na 24 – w Bren-
nej wylądował desant ośmiu spa-
dochroniarzy radzieckich pod do-
wództwem mjr. NKWD Wasilija Stie-
panowicza Anisimowa „Szczepano-
wicza”, chcącego przejąć dowódz-
two nad breńskim oddziałem, co 
mu się po części udało. Argumen-
tował to niepewną sytuacją oddzia-
łu po wkroczeniu Armii Czerwonej. 
W rzeczywistości ich głównym za-
daniem była agentura i przekazy-
wanie informacji o sytuacji na zie-
miach polskich. Informacje wywia-
dowcze, zbierane przez niektórych 
partyzantów, przesyłano drogą ra-
diową. Jedynie grupa Pawła Hecz-
ki, który był najbardziej zoriento-
wany w sytuacji Akowców pod so-
wiecką okupacją, całkowicie odcię-
ła się od Anisimowa. Na złe stosun-
ki Heczki z enkawudzistą wpłynę-

Paweł Heczko - pierwszy z prawej - wraz z rodziną
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ło rozbrojenie przez Szczepanowi-
cza krewnego „Edka”, chcącego po 
dezercji z niemieckiej armii przyłą-
czyć się do „Wędrowca”. Heczko, z 
rozkazu inspektora rybnickiego AK 
– Pawła Cierpioła, zorganizował za-
mach na Anisimowa. Nocą – wraz z 
braćmi Jerzym i Karolem oraz Emi-
lem Ruśniokiem i paroma innymi 
członkami oddziału „Wędrowiec” 
– zakradł się do bunkra na Diablim 
Młynie by zabić Sowietów. Major 
NKWD był wcześniej poinformowa-
ny o planach Heczki, więc atak się 
nie powiódł. „Edek” chciał objąć do-
wództwo nad całym oddziałem, bę-
dąc świadomym tego, czym może 
zakończyć się współpraca z Sowie-
tami. Grupa Heczki, już po całko-
witym odcięciu się od Anisimowa, 
prowadziła działalność dywersyjną. 
7 września 1944 brat Pawła – Ka-
rol, otrzymał zgodę na odwiedze-
nie rodziny. Postawiono mu waru-
nek – nie mógł iść sam. Zabrał więc 
ze sobą braci – Pawła i Jerzego. 
Dwa dni później, przed południem 
dom gdzie przebywała żona Karo-
la, Emilia, otoczyli Niemcy. Wykryw-
szy w stodole partyzantów otwo-
rzyli ogień. Jerzy został postrze-
lony w płuco. Jego bracia wynieśli 
go ze stodoły i uciekli do lasu. Wró-

cili po niego, gdy do-
wiedzieli się, że prze-
żył. Paweł Heczko wy-
ciągnął mu kulę z piersi, 
po czym wrócili do bun-
kra. Jesienią 1944 grupa 
Heczki rozkręciła szyny 
w rejonie Pogórza i za-
atakowała posterunek 
policji w Grodźcu. W li-
stopadzie zorganizo-
wano wypad na Niem-
ców w Kisielowie (pole-
gło 5 Niemców, zdobyto 
broń). Następnie starcie 
miało miejsce końcem 
listopada w Harbutowi-
cach gdzie zginął jeden 
Niemiec. 10 maja 1945 
miała miejsce ostatnia 
potyczka z Niemcami, 
grupą SS-manów na Bu-
kowym Groniu, w wyni-
ku której zginęło dwóch 
Niemców, a osiemnastu 
wzięto do niewoli. 

Po wydanym przez 
gen. Okulickiego roz-
kazie o rozwiązaniu Ar-
mii Krajowej – o któ-
rym dowiedziano się na Śląsku Cie-
szyńskim z opóźnieniem – żołnie-
rze oddziału ogłosili: „ […] wyzwo-
lenie nastąpiło, german został po-
bity, lecz tego o cośmy walczyli, nie 
mamy. Wobec tego żołnierze plu-
tonu <<Wędrowiec>> zobowiązują 
się trzymać starego hasła: Bóg, Ho-
nor i Ojczyzna i zastosować się do 
rozkazów Rządu Polskiego zasiada-
jącego w Londynie. Wobec czego 
pluton, jaki był po zorganizowaniu 
<<Mrówki>> [Wiktora Kani], który 
działał do 1.9.44 pod jego dowódz-
twem, a od 1.9.44 do 5.4.45 pod do-
wództwem <<Lamparta>> [Pawła 
Heczko], oprócz sześciu żołnierzy, 
którzy okazali się zwolennikami ko-
munistycznymi, stoi i pluton <<Wę-
drowiec>> czeka na dalsze rozka-
zy”. Inspektor rybnickiego inspek-
toratu AK Paweł Cierpioł ps. „Mako-
pol” nie był jednak zainteresowany 
dalszą działalnością. Po tym wrócił 
do pracy przy gospodarstwie. Na-
stępnie przeszedł do partyzantki, 

tym razem – jako pierwszy, wraz ze 
swoimi ludźmi – antykomunistycz-
nej. Powstał obwód „Wędrowiec” 
Narodowej Organizacji Wojskowej, 
którym kierował Heczko pod ps. 
„Waryński”.

W tym momencie de facto koń-
czy się pierwszy etap działalności 
„Wędrowca”. Oddział postanawia – 
już po II wojnie światowej – ponow-
nie stanąć do walki w obronie nie-
podległości okupowanego narodu. 
Jak potoczyły się dalsze losy Pawła 
Heczki i jego towarzyszy? O tym w 
kolejnym numerze. 

 
 Marta Joanna Ociepka

Emil Rusiok - Gustlik

Wiktor Kania - Felek, dowódca 
„Wędrowca” przed P. Heczko
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Świat widziany oczami harcerzy
„Zlot na Buczu był nie tylko pró-

bą gotowości związkowej i prze-
glądem sił, ale i szkołą życia har-
cerskiego w jego rozlicznych prze-
jawach, jak przede wszystkim obo-
zowanie, gdzie żwawe tempo prac 
szło w parze z pogodą i humorem, 
a urządzenia obozowe łączyły w so-
bie prostotę, wygodę i piękno, dalej 
pio nierka, sygnalizacja, ćwiczenia 
polowe, gry i naj piękniejsze z ćwi-
czeń — bieg harcerski, pełen prze-
szkód, i niespodzianek, wymagają-
cych pomysłowo ści, szybkiej decy-
zji i panowania nad sobą, wreszcie 
gawędy wieczorne, uroczystości, 
wycieczki i wiele innych. 

Co do krajoznawstwa, to cho-
ciaż nie sta nowiło ono osobnego 
punktu w programie zajęć, nie mia-
ło osobnego instruktora, to jednak 
w istocie było na zlocie uwzględ-
nione. Już sam zlot, na który wie-
le drużyn przebyło drogę w czę-
ści, lub w całości pieszo, sam wybór 
miejsca na słonecznych polanach 
Bucza z przepięknym widokiem na 
Beskid od Magórki i Klimczoka po 
Czantorię, Jaworowy i Łysą Górę, 
a z drugiej strony na nizinę nad-
wiślańską, wreszcie życie na łonie 
przyrody, były czynem prawdzi-
wie krajoznawczym, pozwalającym 
bezpośrednio poznać różne formy 
krajobrazu i związane z nim całe 
dzie dziny zjawisk, tworów przyro-
dy, lub dzieł człowieka.

Ponadto na wycieczkach, któ-
re się odbyły pod czas Zlotu, jed-
nym z zadań było podpatrzenie i 
opi sanie scenki z życia przyrody. To 
krajoznawcze za danie, jak ze spra-
wozdania zastępowych wynika, wy-
padło dość blado, zwłaszcza, jeśli 
się je porówna z »dobrymi uczyn-
kami« na wycieczce, gdzie zastę py 
wykazały tyle wszechstronnych po-
mysłów, tyle gotowości służenia i 
subtelności: oczyszczając źródełka, 
gasząc pożar lasu, biorąc wodę z lo-
komotywy, pouczając ludność o bu-
dowie uli, budując staremu pastu-
chowi szałas, naprawiając schroni-
sko na M. Czartorii.

Niektóre zastępy tylko dobrze 
się z zadania wywiązały, podając 
szczegółowy opis zjawiska, wła sne 
uwagi, rysunki lub fotografie. Że 
nie wszystkie— powód leży w bra-
ku czasu niekiedy, a częściej może 
w niezbyt dzielnym władaniu pió-
rem i małemu przy gotowaniu kra-
joznawczemu. (…)

Wszystkich zachwycają widoki 
ze szczytów, wynagradzając »wyla-
ny pot« ( jak mówią Wilki pszczyń-
skie), zieleń im uspakaja zmęczone 
oczy, du szę rozprzestrzeniają da-
lekie horyzonty. Zresztą oczy mają 
szeroko otwarte na wszystko, co się 
dzieje na ziemi i niebie, od maleń-
kiej mrówki i pająka do sarn, stad 
owiec i gry obłoków. 

W lasach widzą »bracia skauci« 
mnóstwo ciem nych wiewiórek ( je-
den z obserwatorów zrobił cenne 
odkrycie, że to zwierzątko ma czte-
ry nogi i puszy sty ogon), spotyka-
ją zające, lisy, (Wilki z Mysłowic pod 
szczytem Równicy), czarne myszy 
leśne, sarny, »sarniki«, także kre-
ty i jaszczurki. Kruk z Lublińca dla 
bliższego zbadania tego płazu zła-
pał jaszczurkę za ogon, a ona, jak 
solennie zapewnia, »bez wszelkiej 
ujmy ogon upuściła«. W sprawozda-
niu jakiś oburzo ny instruktor dopi-
sał czerwonym ołówkiem: — »Ogon 
urwali! Szelmy«). Żubry nowoby-
tomskie spotkały borsuka (»borcu-
cha«) koło Połednianej, a jakiś na-

wet Wilk z Mysłowic najadł się stra-
chu na warcie, słysząc wycie »wil-
ków« (były to psy, jak się okazało).

W rzekach obfitość pstrągów i 
raków, ginąca z braku wody, znajdo-
wała ratunek z rąk harcerzy, którzy 
je z wysychających kałuż przenosi-
li do wo dy i nie zawsze wdzięczno-
ści doznawali zwłaszcza od raków, 
zaopatrzonych w mocne kleszcze, 
jak te go dowodzi przygoda jakie-
goś Lisa z Bielska, czy konia z No-
wej Wsi. Jeśli już mowa o miłowaniu 
przyrody, to harcerze z Bogucic po-
sunęli je do tego stopnia, że »noco-
wali ze zwierzętami pospołu«. (…)

Psy z Cieszyna podeszły o pięć 
kroków głuszca na Czantorii, Orły 
z Niedobczyc widzą jak dwie wro-
ny uganiały za jastrzębiem, a Soko-
lęta mikołowskie powietrzną walkę 
wron z ja strzębiem na tle czarnych 
chmur.

Mało zainteresowania budzi flo-
ra. Poza wzmianką o dębie w Ustro-
niu, »masie borówek«, ja ką gdzieś 
spotkały cieszyńskie Niedźwiedzie i 
wiśni, obsiadłej przez harcerzy, jak-
by wcale nie widziała, roślin i drzew 
brać nasza.

Jeśli chodzi o człowieka i dzie-
ła jego ręki (choć zadanie o tym nie 
wspominało podobno), to niektó-
re zastępy zwracają uwagę na przy-
drożne kapliczki, dowia dują się na-
wet o nich »wiele ciekawych rze-
czy”, ale nic konkretnego nie po-
dają. Widzą też zagrody góralskie 
(i znowu na wzmiance, że ogląda-
li, kończy się wszystko), dla by dła 
na górskich pastwiskach, gdzie ono 
całe lato przepędza.

Lisy rybnickie zwracają uwagę 
na nowe »strażnice« (remizy stra-
żackie) po wsiach i napisy na nich w 
rodzaju: »W jedności siła« itp. Orły 
pszczyńskie zaglądały nawet do 
wnętrza do mów, bo piszą, że »izby 
cechują się nadzwyczajną dekora-
cją obrazów świętych«. W Święto-
szówce Żubry nowoby tomskie spo-
tkały wesele i sfotografowały we-
selników (ani słówka o strojach!).

Interesuje także naszych har-
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cerzy stan gospo darczy i kultural-
ny, zwiedzanych okolic. Np. Czaj ki 
z Niedobczyc mówią o wysokim po-
ziomie oświaty i rolnictwa w Gum-
nach, o rozwoju straży ogniowych. 
Inni zwracają uwagę na szkoły i bu-
dynki szkolne, biblioteki, towarzy-
stwa itp.

Są próby charakterystyki ludno-
ści, wykazujące jej gościnność dla 
harcerzy (mały wyjątek spotkały 
Orły mikołowskie u źródeł Kamien-
nej, ale ich pogo da i uczynność roz-
broiła później srogą gosposię). Orły 
pszczyńskie widzą ponadto u ludu 
poczucie własnej godności (piszą: 
»lud dobry, użyczliwy, ale gdy wi-
dzi, że się go nadużywa, staje w 
obronie swe go honoru«), przywią-
zanie do rodzinnych okolic (»swych 
gór i progów nie zamieniłby na żad-
ne bo gactwa«).

Co ciekawsze, zwracają niektó-
rzy uwagę na nazwy miejscowo-
ści. Tak Nałęże od »łęgów” wywo-
dzą Orły mikołowskie, pouczone 
przez kierownika miejscowej szko-
ły, a Jelenie ze Świętochłowic do-
myśliły się, że nazwa Przykrej (góra) 
od przykrej drogi pochodzi. Uwag 
natomiast nad samą gwarą niema 
(może wskutek jej wielkiego po-
dobieństwa z górnośląską) poza 
wzmianką Wilków z Katowic, że na 
Wielkiej Polanie »nie rozumieli na-
rzecza gospo darzy, u których noco-
wali«.

Większość nie 
odczuwa wymowy 
nazw takich jak Bu-
czę, Cisowa, Jawo-
rze, Jaworowy, Ja-
sienica, Jasionka, 
Jarzembata, Grabo-
wa, Lipowiec, Ma-
linka, Smrekowiec 
(od drzew i krze-
wów), Czubek, Gór-
ki Wielkie, Kępka 
Wyżnia, Ostrów, Pa-
góry, Równica, Wy-
sokie (od kształtu 
powierzchni i poło-
żenia), Ko wale, To-
karnia (od zajęcia 
mieszkańców), Ła-

ryszew, Świętoszówka, Wawrzy-
nówka (od imion lub nazwi ska wła-
ścicieli) itp. C,iekawe byłyby zbiory 
naz wisk mieszkańców, nazw sprzę-
tów i narzędzi, za wołań na zwierzę-
ta itp., na co w przyszłości za pewne 
zwracać będą harcerze uwagę.

Praktyczny zmysł harcerzy zwra-
ca natomiast uwagę na to np., że 
w okolicy W. Polany można za 12 
złotych nabyć bukowe narty trwa-
łe i lekkie, że okolice Bucza nadają 
się na kursy narciarskie, pro jektują 
kilkn ładnych tras wycieczkowych 
(np. Bu cze — Błatnia — Klimczok — 
Malinówka — Ska ła — Stary Groń 
— Bucze), ostrzegają, że na Krzy-
wonku brak mleka, stwierdzają, że 
podanych na ma pie nazw Dowanik i 
Trawnik nie zna miejscowa ludność; 
ktoś zaproponował żeby podczas 
takich wę drówek robić propagandę 
firm górnośląskich (oczy wiście nie 
bezinteresownie), cieszyniacy oce-
niają, że za jakieś 200 złotych moż-
na by naprawić harcerskie schroni-
sko na Małej Czantorii, inni stwier-
dzają nie zgodności mapy z tere-
nem (tu rzeczka wyschła, tam młyn 
się spalił, ówdzie powstał nowy ka-
mieniołom) itp.

Pocieszającym objawem jest 
także wrażliwość na szkody wyrzą-
dzone przyrodzie, o czym już była 
częściowa wzmianka. Tak Jelenie z 
Bielska się mar twią, że Psy z Lubliń-

ca zbyt głęboko wyrzynają strzał-
ki na drzewach; Jelenie z W. Hajduk 
mówią o swoich poprzednikach, że 
»brutalnie zachowali się wobec ro-
ślin spotykanych na drodze«, zwra-
cają uwa gę na resztki jedzenia 
(może i sprzątają). W pew nych miej-
scach nie śpiewają, nie palą ogni-
ska, by nie speszyć zwierzyny itp.

Ogólnie rzecz biorąc, krajoznaw-
stwo na wy cieczce zastępów zloto-
wych przedstawia się dość wszech-
stronnie (krajobraz, rośliny, zwierzę-
ta, czło wiek), choć ta wszechstron-
ność jest zaledwie na szkicowaniem 
programu krajoznawstwa, jakie, da 
Bóg, rozwinie się w przyszłości w 
szeregach naszych, rozszerzając ho-
ryzonty umysłowe, uszlachetniając 
dusze i pogłębiając związki, łączące 
nas z ziemią ojczystą.”

Inocenty Libura, Krajoznawstwo 
na Zlocie Jubileuszowym Chorągwi 
Śląskiej na Buczu 1—15 lipca 1930 
r., w: Harcerstwo Śląskie 1920-1930, 
Katowice 1931.

Przygotował Wojciech Grajewski
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Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie...
„Bip-bip” w telefonie albo gło-

śniku komputera, zwiastujące na-
dejście wiadomości sms, maila 
czy odpowiedzi w komunikato-
rze internetowym od mniej wię-
cej dekady zaczęło wypierać ro-
werowe „dryń-dryń” panów i pań 
w granatowych mundurach, z wy-
pchanymi torbami pod pachą. Li-
stonosz to jeden z zawodów, któ-
re powoli odchodzą do lamu-
sa. Doręczycieli zastępuje wła-
śnie Internet, poszerzający stale 
swój zasięg, a także prywatne fir-
my kurierskie, które, działając na 
nieco innych, bardziej nowocze-
snych zasadach, nastawionych na 
potrzeby klienta, zyskują sobie 
coraz większe grono zwolenni-
ków. Jednak rzadko przewożą oni 
listy – zajmują się głównie pacz-
kami i większymi przesyłkami. 

Bo listów... Listów „na drewnie” 
pisanych, pachnących papeterią, 
atramentem, czy nawet dłońmi bli-
skiej osoby... Takich listów nie chce 
nam się już pisać. Bo wolniej docie-
rają, bo wymagają więcej czasu, bo 
coś tam, coś tam. 

Tymczasem taki list potrafi dziś 
przynieść więcej radości, niż kilka 
lat temu pierwszy otrzymany sms 
czy e-mail. Potrafi nadać słowom 
ducha tego, co mija i ucieka nam 
przez palce – ducha dobrych, cie-
płych i pełnych zaangażowania re-
lacji międzyludzkich. Ducha może 
nie lepszych, ale na pewno mniej 
elektronicznych, a przez to bardziej 
ludzkich czasów.

Przeprowadziłam eksperyment. 
Szykując się na długie, jesienne 
wieczory, postanowiłam... napisać 
listy. Listy to bardzo różnych ludzi 
i instytucji. Napisałam ich kilkana-
ście. I teraz... zobaczę, jaki będzie 
odzew.

Droga administracyjna

 Pierwszy z listów powędro-
wał do miejsca, które wciąż całkiem 
sporo otrzymuje korespondencji 
papierowej. Do jednego z okolicz-

nych urzędów. Ci jednak, którzy go 
odbiorą z pewnością będą mieć kło-
pot z nadaniem mu sygnatury akt. 
Nie jest to bowiem ani wniosek, ani 
żadne inne urzędowe pismo. W li-
ście, pisanym jak to robiło się kie-
dyś, rozpoczynającym się od słów 
„Na początku mojego listu pozdra-
wiam Was serdecznie i przepra-
szam, że tak długo... że nigdy jesz-
cze nie napisałam.” Opowiadam tro-
chę, co u mnie i pytam, co u „nich”. 
Zamieszanie może być niewąskie. 
Urzędowo szanowni państwo mają 
dwa tygodnie na odpowiedź. Zoba-
czymy.

 
 Cieplej

Dawni przyjaciele. Często wła-
śnie korespondencyjni – poznani 
twarzą w twarz przez krótki okres 
czasu, dalszą znajomość z nimi pro-
wadziliśmy drogą listowną. Czasem 
raz na miesiąc, czasem co pół roku, 
ale jednak wymieniając się przemy-
śleniami. Ludzie, pisząc takie listy 
zmuszeni byli do odkrywania serc, 
do otwierania się przed innymi, a 
dzięki temu, także przed sobą. Lu-
dzie lepiej znali siebie, pisząc kolej-
ne słowa. Też miałam taką przyja-
ciółkę jako dwunasto czy trzynasto 
latka. Razem – choć koresponden-
cyjnie – przeszłyśmy przez pierw-
sze zakochania, konflikty z rodzi-
cami, burzę hormonów, załamania 
nerwowe i wiele innych cudów. My-
ślę, że list, który dostanie – o ile nie 
zmieniła adresu i dotrze, choć za-
wiera w sobie ledwie pięć słów, wy-
woła szeroki uśmiech na jej twarzy. 
Na pewno każdy ma takich kilka 
słów, które mogłaby zrozumieć jed-
na tylko osoba. Wyślijcie jej list.

 Stakler

 Tak. Napisałam do kogoś 
bardzo znanego. Do kogoś o kim 
czytuję stale, kto wzbudza we mnie 
rozmaite emocje, kto ma coś do po-
wiedzenia, kto jest w jakimś sensie 
interesujący. Wszyscy znamy ludzi, 
o których bez przerwy piszą plot-
karskie portale, których widzimy w 
wiadomościach, programach publi-
cystycznych i takich typu talk show. 
Nie macie do nich żadnych pytań? 
Ja mam całą masę. Wysłać maila 
można zawsze. Ale w tonie spamu 
mało prawdopodobne, że w ogó-
le go odbiorą – o ile nie będzie to 
propozycja finansowa. Napisz list. 
Może w ten sposób do nich dotrze-
cie? Może to, o co chcecie spytać 
naprawdę warte jest odpowiedzi i 
dostaniecie ją? Może... ja dostanę?

 Detektyw

Zerknijcie w swoje drzewa gene-
alogiczne, albo stare albumy swo-
ich rodzin. Znajdźcie pierwszą z 
brzegu osobę, której nie będziecie 
kojarzyć, a która wyda wam się kimś 
ważnym dla przeszłości waszych ro-
dziców czy dziadków. Może to być 
ich krewny, może znajomy. Spró-
bujcie do nich dotrzeć. Ja wysła-
łam list do Finlandii. I na niego już 
dostałam odpowiedź, która bardzo 
ucieszyła moich rodziców. Powiew 
minionych lat potrafi wiele dobre-
go przynieść. Potrafi dodać energii. 
Warto poświęcić tę godzinę, by od-
ręcznie skreślić stronę czy dwie, za-
adresować kopertę i kupić znaczek. 
Listy są teraz prawie tajemną wie-
dzą. Podzielcie się nią ze światem.

   Lubov
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Od kuchniOd kuchni
Tygrysica w rurki

Długo się zastanawiałam, jaka potrawa będzie pasować do październikowego nume-
ru. Na pewno przydają się już na zimne popołudnia bardziej kaloryczne dania i rozgrze-
wające, a że uwielbiam makarony, to proponuję makaron z krewetkami, bazylią i pie-
przem cayenne (kajeńskim). Makaron jest bardzo sycący, pieprz kajeński świetnie roz-
grzewa, a krewetki smakują świetnie.

Składniki:

Krewetki tygrysie, najlepiej 
mrożone, kilka gałązek świeżej 
bazylii, dobre osełkowe masło, 
trzy duże ząbki czosnku, pieprz 
Cayenne, sól, makaron penne (rurki)

Sposób przygotowania:

1. Ustawić lekko osoloną wodę na makaron i ugotować go „al dente”
2. Na patelni roztopić masło z dodatkiem odrobiny pieprzu kajeńskiego – jest bardzo ostry,
trzeba z nim uważać, bo łatwo można przesadzić z ilością
3. Wrzucić krewetki na rozgrzane masło i co chwilkę je przewracać, aż puszczą sok i zmiękną
4. Gdy krewetki będą już prawie gotowe, dodać rozgnieciony i drobno posiekany, albo wyciśnięty czosnek 
i smażyć jeszcze kilka minut
5. Na ostatnie dwie-trzy minuty dodać do krewetek umytą, osuszoną i posiekaną albo po prostu podartą 
w palcach bazylię
6. Krewetki i powstały sos wylać na wysypany do głębokiego talerza makaron
7. Ozdobić listkami bazylii i płatkami suszonego czosnku

Jeśli ktoś lubi, można do sosu dodać śmietany do sosów, byle nie za dużo, bo zmieni smak potrawy. 

          Smacznego!

          Anna Musioł
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Nadzwyczajna sesja połączonych Rad Gmin i Miast Beskidzkiej 5
20 września 2012 r. w Hotelu Go-

łębiewski w Wiśle odbyła się nad-
zwyczajna sesja połączonych Rad 
Gmin i Miast Beskidzkiej 5, która 
została poświęcona współpracy w 
ramach Beskidzkiej 5, w tym pro-
mocji walorów turystycznych Bren-
nej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia  
i Wisły. W posiedzeniu uczestniczy-
li niemal wszyscy radni z poszcze-
gólnych gmin, oraz wójtowie i bur-
mistrzowie.

Spotkanie otworzyli Przewod-
niczący Rady Miasta Wisła Janusz 
Podżorski oraz Burmistrz Mia-
sta Wisła Jan Poloczek. Następ-
nie przewodniczący poszczegól-

nych Rad Gmin i Miast zostali po-
proszeni o poprowadzenie obrad 
połączonej, nadzwyczajnej sesji. 
W pierwszej kolejności głos zabra-
li właśnie przewodniczący, podkre-
ślając, że działania w ramach Be-
skidzkiej 5 stanowią częsty przed-
miot obrad Rad Gmin i Miast, a tak-
że że współpraca ta jest docenia-
na przez radnych, jako istotny kie-
runek rozwoju i promocji turystyki  
w poszczególnych gmin. 

Mateusz Werpachowski Pre-
zes Zarządu SWIG DELTA PARTNER 
(operatora Beskidzkiej 5) przedsta-
wił projekty, osiągnięcia i sukcesy 
Beskidzkiej 5 od momentu jej po-

wołania w 2004 roku oraz wskazał 
cele i wyzwania dla Beskidzkiej 5 na 
najbliższe lata. Jednym z ważniej-
szych założeń jest promocja idei 
Beskidzkiej 5 wśród samych miesz-
kańców mikroregionu, aby marka 
ta była rozpoznawalna w nie tyl-
ko w Polsce i na świecie, ale przede 
wszystkim stała się elementem toż-
samości mieszkańców. Dzięki temu, 
ta wyjątkowa inicjatywa, pozwoli-
łaby na jeszcze silniejsze zacieśnie-
nie współpracy, dając podstawy do 
tego, aby o Beskidzkiej 5, mówiono, 
że stanowi przykład polskiego Tyro-
lu.

Podsumowaniem tego spotka-
nia było podjęcie przez połączo-
ne Rady Gmin i Miast Beskidzkiej 5 
okolicznościowej uchwały nadzwy-
czajnej, w której radni zadeklaro-
wali poparcie dla dalszego rozwoju 
Beskidzkiej 5 i zacieśniania współ-
pracy wszystkich gmin na rzecz roz-
woju turystyki w ramach mikrore-
gionu. 

Ranga tego spotkania oraz jego 
doniosły charakter jasno wskazuje, 
że wspólna sesja połączonych Rad 
wejdzie od teraz na stałe do kalen-
darzy radnych i wspólnych działań 
Beskidzkiej 5.

  DeltaPartner
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Mistrzowie gaszenia
W sobotę 8 września 2012 r. na 

boisku sportowym w Brennej Cen-
trum odbyły się Międzygminne Za-
wody Sportowo – Pożarnicze gmi-

ny Brenna i miasta Ustroń. W zawo-
dach wzięło  udział 11 drużyn ka-
tegorii A oraz 4 Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze. Impreza rozpo-

częła się przemar-
szem w asyście 
orkiestry dętej z 
Górek  jednostek 
OSP spod strażni-
cy w Brennej Cen-
trum na boisko 
sportowe. Zawod-
nicy  rywalizowa-
li w dwóch   kon-
kurencjach: szta-
fecie pożarniczej 
ćwiczeniu bojo-
wym.  W kategorii 
męskiej po dużej  
emocji rywalizacji 
pierwsze  i trzecie 
miejsce wywal-
czyły drużyny z  
OSP Brenna Cen-
trum. Drugie miej-
sce zajęli druho-
wie z Górek Wiel-
kich  Na czwartym 

miejscu uplasowała się OSP Bren-
na Leśnica Ostatecznie najwięk-
szą liczbę punktów wśród wszyst-
kich rywalizujących drużyn zdoby-
ła ekipa z Brennej Centrum, która 
otrzymała specjalny Superpuchar.. 

Wszystkim jednostkom uda-
ło się sprawnie uruchomić sprzęt 
i skutecznie rozwinąć linie gaśni-
czą. Na koniec zawodów wręczo-
no  puchary i nagrody ufundowa-
ne przez Panią Iwonę Szarek Wójta 
Gminy Brenna oraz Burmistrza Mia-
sta Ustroń Pan Ireneusza Szarzec. 

Gośćmi specjalnymi była zaprzy-
jaźniona gmina z Ustronia Morskie-
go z wójtem Jerzym Kołakowskim i 
Andrzejem Basarabem – w-ce prze-
wodniczącym Rady Gminy. Imprezę 
uświetniły swoją obecnością dru-
howie  Rafał Glajcar – prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP, Jan Szczuka – sekretarz 
Zarządu Oddziału Powiatowego. 

   OPKiS
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Enduro Trophy Brenna 2012
Kolejna już edycja tej niezwy-

kle ciekawej rywalizacji wielbicie-
li dwóch kółek ściągnęła na elimi-
nacje do Brennej najwięcej uczest-
ników spośród wszystkich, któ-
re odbyły się do tej pory, o czym z 
dumą poinformował organizator 
tuż przed startem. Miłośników gór-
skiego ścigania zjawiło się na star-
cie usytuowanym przy Amfiteatrze 
w Parku Turystyki około 200. Endu-
rowców przywitała uroczyście Pani 

Wójt Gminy Brenna – Iwona Szarek, 
która nie kryła zadowolenia z fak-
tu, że co roku do naszej miejsco-
wości na tę imprezę zjeżdżają tłu-
my uczestników. Padło również kil-
ka słów tytułem wstępu z ust orga-
nizatora i głodni górskich wrażeń 
startujący wyruszyli w trasę. Na po-
czątek mieli do pokonania podjazd 
szlakiem czarnym i zielonym w stro-
nę Błatniej, by później rozpocząć 
ściganie na odcinkach specjalnych 

o różnym stopniu trudności, których 
organizator zaplanował 5. Uczestni-
cy ET w Brennej zostali sklasyfiko-
wani w 6 kategoriach: enduro, ma-
sters, hardtail, kobiety, podjazdy i 
zjazdy. Klasyfikację zawodów i pod-
sumowanie imprezy można zna-
leźć na stronie internetowej orga-
nizatora – www.endurotrophy.pl

 Krzysztof Gawlas

Maratończycy z Brennej
W dniu 16 września 2012 r. we 

Wrocławiu odbył się 30. HASCO-
LEK MARATON. Ta jubileuszowa im-
prez zgromadziła na starcie rekor-
dową liczbę ponad 4 tys. uczestni-
ków. Mordercze zmagania na dy-
stansie 42 km i 195 m zakończyły 
się pobiciem rekordu liczby biega-
czy, którzy ukończyli maraton – li-
nię mety minęło 3913 osób. W ma-
ratonie wzięli udział także przed-
stawiciele z naszej gminy. Pan To-
masz Dybczyński – nauczyciel ze 
szkoły podstawowej nr 2 w Bren-
nej Leśnicy, uzyskał swój życiowy 
rekord i zszedł poniżej „magicznej 
3”, jego czas to: 2.59.45, natomiast 
pan Krzysztof Majeran – zastępca 
wójta gminy Brenna uzyskał rów-
nież bardzo dobry czas, schodząc 

poniżej bariery 3.30, 
jego czas to: 3.29.26. 
Gratulujemy, i jedno-
cześnie za rok ocze-
kujemy jeszcze lep-
szych rezultatów!

 UG Brenna
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III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 
 eliminacje gminne i wojewódzkie

Eliminacje gminne

 W eliminacjach gminnych 
III Turnieju Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska, w kategorii chłop-
ców grupy starszej, wystartowały 4 
drużyny. Zespoły zagrały systemem 
każdy z każdym. W ten sposób po-
znaliśmy najlepszą ekipę elimina-
cji, która w nagrodę uzyskała prze-
pustkę do eliminacji wojewódzkich. 
W rywalizacji reprezentacji szkół z 
Górek Wielkich, Brennej Leśnicy i 
dwóch zespołów z Buko-
wej, najlepsi okazali się 
podopieczni Pana Bo-
gusława Żura. Chłopcy 
z Bukowej, występują-
cy pod nazwą SP2 Bren-
na I pokonali swoich ry-
wali i awansowali do ko-
lejnego etapu, w którym 
przyszło im się zmierzyć 
z 8 najlepszymi druży-
nami z eliminacji gmin-
nych innych regionów.

Eliminacje woje-
wódzkie

 Sześć z dziewię-
ciu drużyn zgłosiło się, 
by walczyć o „bilet” na 
udział w finałach woje-
wódzkich III Turnieju Or-
lika o Puchar Premie-
ra Donalda Tuska w ka-
tegorii chłopcy – gru-
pa starsza (1999-2000). 
Drużyny podzielono 
na dwie, trzy zespoło-
we grupy. Grupowe po-
tyczki miały za zadanie 
wyłonić dwie najlepsze 
ekipy, które musiały się 
skonfrontować w finale, 
by spróbować sięgnąć 
po końcowy triumf i wy-
jazd, na wspomniane 
wcześniej, finały woje-
wódzkie. Poziom sporto-
wy prezentowany przez 

drużyny był wysoki. Po raz dru-
gi z rzędu nasz rejon będzie repre-
zentować zespół pod bardzo pro-
stą, ale zarazem niezwykle orygi-
nalną nazwą – Drużyna z Cieszyna. 
Podopieczni Pana Waldemara Kubi-
cia udowodnili, że ubiegłoroczne 
zwycięstwo na tym samym szcze-
blu turnieju nie było przypadkiem. 
Młodzi chłopcy znad Olzy powalczą 
początkiem października w Pszczy-
nie, gdzie odbędzie się kolejny etap 
rozgrywek. Ich wynik już można 

uznać za sukces, ponieważ znaleźli 
się wśród 128 drużyn, które powal-
czą o finał krajowy. Jeśli dodamy, 
że do III Turnieju o Puchar Premiera 
Donalda Tuska zgłosiło się w sumie 
ok. 16 tysięcy drużyn w 4 katego-
riach wiekowych, to wtedy dobit-
niej widać rozmiary sukcesu sym-
patycznej Drużyny z Cieszyna. Zna-
jąc jednak determinację tych mło-
dych dżentelmenów, można z całą 
pewnością stwierdzić, że nie powie-
dzieli jeszcze ostatniego słowa w 
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turnieju. Powodzenia w Pszczynie! 

Eliminacje wojewódzkie
 epizod SP2 Brenna I

 Na ogromne brawa zasłu-
gują młodzi piłkarze SP2 Brenna I, 
którzy reprezentowali naszą gmi-
nę na tym etapie rozgrywek. Ze-
spół prowadzony przez Pana Bo-
gusława Żura dzielnie spisywał się 
w turnieju. Nasi chłopcy, rocznika 
2000, a nawet 2001 i 2003, nie byli  
jednak w stanie ograć swoich star-
szych kolegów (kategoria chłop-
cy, grupa starsza – rocznik 1999-

2000 – przyp. red.), jednak dziel-
nie walczyli i za to należą im się 
słowa uznania i ogromne podzię-
kowania. Z całą pewnością w przy-
szłym roku nasi są w stanie powal-
czyć o nieco lepszy rezultat. Drze-
mie w nich ogromny potencjał, 
nie boją się poddać konfrontacji 
ze starszymi i lepszymi, czego nie-
którzy zawodowi piłkarze mogliby 
im pozazdrościć. Brawo chłopaki.

Skład drużyny SP2 Brenna I:
1.Szymon Hołomek 
2.Łukasz Frączek 
3.Jakub Heller 

4.Andrzej Cieślar 
5.Kamil Greń 
6.Patryk Madzia 
7.Daniel Krzempek 
8.Dominik Olchawa 
9.Daniel Chrapek 
10.Paweł Greń
Trener: Bogusław Żur

 Krzysztof Gawlas

Z pupilem po Beskidach!
W przedostatni weekend wrze-

śnia do malowniczej Brennej zje-
chali fani Dogtrekkingu, czyli pie-
szych wyścigów z psem po górach, 
na Finał Pucharu Polski i Eurodog-
trekkingu. Finał Pucharu Polski po-
przedzały eliminacje w czterech in-
nych miejscowościach, z kolei star-
tujący w Eurodogtrekkingu mie-
li zaszczyt rywalizować na terenie 
Austrii, Czech, Słowacji no i oczywi-

ście Polski. Sympatycy tej odmiany 
sportu swoje zmagania rozpoczę-
li we czwartek. Decydujący się na 
najtrudniejszy dystans uczestnicy 
mieli do pokonania 90 km, inni na-
tomiast 25 km. Po kilku dniach ry-
walizacji, w niedzielne przedpołu-
dnie, na scenie Amfiteatru w Par-
ku Turystyki odbyło się uroczyste 
uhonorowanie najlepszych zawod-
ników i zespołów Dogtrekkingo-

wych. Warto dodać, że z racji mię-
dzynarodowego wymiaru impre-
zy, na starcie zameldowali się nie 
tylko Polacy, ale także przedstawi-
ciele naszych południowych sąsia-
dów, Czechów i Słowaków. W sumie 
wystartowało około 120 zawod-
ników wraz ze swoimi pupilami. 

 Krzysztof Gawlas
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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
email: opkis@brenna.org.pl

Informacja Turystyczna
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 33 858 69 71
e-mail: it@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. 033 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 33 853 63 79
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, 601 100 300
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. 33 853 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
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Marek Wojnar
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-62-22, 853-65-48

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

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, 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 Bren-
na Skrzyżowanie, W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek, Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie GS w Brennej Bukowej, Sklepie „Kaprys” ul. Jawor-
nik (Brenna), Sklep „ABC” (Hołcyna), Stacji paliw (Brenna), Stacja paliw (Górki Wielkie),  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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