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Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy wszystkim 
mieszkañcom Gminy Brenna du¿o radoœci przy wigilijnym 
stole, ciep³a p³yn¹cego z rodzinnej atmosfery, ¿yczliwoœci 

w dzieleniu siê op³atkiem, wzajemnego zrozumienia i spokoju. 
Niech te Œwiêta przynios¹ Wam zdrowie i spe³nienie marzeñ. 
¯yczymy Wam Drodzy abyœcie w takim nastroju weszli 

w pe³en sukcesów i pomyœlnoœci 
Nowy Rok!  

Wójt Gminy Brenna
Iwona Szarek

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Holeksa



Nie ma sensu iść do sklepu w tym gorącym okresie. Na drogach korki, 
stłuczki i radary. Przy kasach kolejki, głośno tłocznie  - strata czasu, nerwów 
i pieniędzy. Jedyne co warto to zajść do kiosku kupić „Wieści znad Brenni-
cy” usiąść wygodnie przy świeżo wypucowanych oknach, albo pięknie ustro-
jonej, pachnącej choince z garścią orzeszków i w „świętym spokoju” poczytać. 
A o czym? Tym razem skorzystam z przywileju karpia i Państwu nie powiem. 
Bo jedyne co mi przystoi w ten szczególny czas, to życzyć Wam Drodzy Czy-
telnicy wszelkiej pomyślności, dużo spokoju, muzyki sfer przy wigilijnym stole 
radości i wiele zdrowia. Oby Wieści znad Brennicy były dla Was dobrą nowiną 
na cały 2009 rok!

Wszystkiego dobrego,
Redakcja
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W związku ze zbliżającym się Bożym Naro-
dzeniem redakcja Wieści postanowiła wypytać 
Księży  co sądzą o Świętach, wigilijnej aurze 
i czym tak na prawdę są Święta w XXI wieku.

Co takiego mają w sobie Święta Bo-
żego Narodzenia, czego nie ma w in-
nych świętach roku kalendarzowego 
i czy są one najważniejsze?

Ks R. Kluz: 
Święta Bożego Na-
rodzenia, ich klimat 
i atmosfera są na 
pewno wyjątkowe 
i niepowtarzalne. 
Wnoszą wiele ra-
dości w nasze życie, 
a nade wszystko 
wiarę, że oto w Jezu-
sie Chrystusie, któ-
ry przyszedł na 

świat w Betlejem, Bóg jest bliski człowiekowi. 
Ten Bóg - Jezus Chrystus rodzi się przecież dla 
nas, dla ludzi, dla naszego zbawienia. Wigilij-
ny wieczór, wyjątkowa bożonarodzeniowa noc 
przynosi nam wiele pokoju, radości i miłości. 
Radość i pokój zwiastowali aniołowie na po-
lach betlejemskich owym ubogim pasterzom 
oznajmiając o narodzeniu Zbawiciela w mieście 
Dawidowym. W narodzeniu Jezusa Chrystusa 
Bóg dotyka nas, ogarnia otula swoją wielką 
i niepojętą tak naprawdę dla nas ludzi miłością. 
Tą jego miłość widzimy też w otwartych na 
krzyżu ramionach Chrystusa. One nas pragną 
przygarnąć i mocno utulić, one są otwarte dla 
nas – tak bardzo Bóg nas umiłował, że posłał 
na ten świat swojego Syna. I stąd nie należy 
i nie trzeba mówić o wyższości jednych świat 
nad innymi, bowiem każde święta zawsze du-
chowo ubogacają nasze życie. Święta Narodze-
nia Pańskiego są dla nas o tyle ważne, że oto, 
jak pięknie śpiewamy to w kolędzie autorstwa 
Franciszka Karpińskiego Bóg się rodzi! Istot-
ne jest, aby następstwem tego betlejemskiego 
narodzenia było narodzenie Jezus w nas, by 
ludzkie serca były dzisiaj gotowe i otwarte dla 
tego, który się przecież dla nas narodził. 

Ks. Cz. Szwed: Boże Narodzenie to nie-
zwykle bogaty czas, gdzie tradycja miesza się 
z magią. Ludzie są wówczas dla siebie bardziej 
uprzejmi niż w inne dni. Zwykło się kojarzyć 
te święta z rodziną,  i dobrze, bo one jak naj-
bardziej są ro-
dzinne. Boże 
Narodzen i e 
to święto, któ-
re wytacza 
s z c z e g ó l n ą 
płaszczyznę 
porozumień 
międzyludz-
kich. To czas 
szczególnych 
łask, które po-
magają nam 
z a p o m n i e ć 
o problemach 
tak bardzo 
nurtujących 
i wczytać się w samo Boże Słowo, które prze-
mienia nasze życie, pobudza je do działalno-
ści, a nawet ocala od tego, co dla niego jest 
wielkim niebezpieczeństwem. A  tradycja, któ-
ra im towarzyszy i  pięknie ubrana choinka 
niech staną nam się pomocne do lepszego ich 
przeżywania. Prostota i pokora tych świąt po-
lega na przyjęciu  objawionej prawdy, która 
pokazuje jak Bóg bardzo ukochał człowieka, 
że nie oszczędził nawet swojego Jednorodzo-
nego Syna. 

1. Czy są widoczne różnice w po-
strzeganiu symboliki świąt dawniej 
i teraz?

Ks. Cz. Szwed: Mamy początek grudnia, 
do świąt Bożego Narodzenia zostało trochę 
czasu…przynajmniej teoretycznie, bo w prak-
tyce  zaczyna się wielki boom na akcesoria 
związane z Bożym Narodzeniem. Cofnijmy 
się w czasie, do naszych lat dziecinnych.  Za-
czyna się grudzień, wraz z nim w koście-
le trwają roraty. Wokół żadnych lampek, 
żadnych  Mikołajów, żadnego sztucznego 
śniegu na szybach…Wszystko było normal-
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ne, toczyło się swoim naturalnym tempem. 
Kilka dni przed Wigilią rodzice przynosi-
li choinkę, którą potem ozdabiali w bomb-
ki, światełka, gwiazdki itd. – wyglądała nor-
malnie – ładna, estetyczna – bez udziwnień.
Jeszcze przed ubraniem choinki zaczynało 
się wielkie sprzątanie domu, wszystko lśniło, 
błyszczało, pachniało inaczej niż przez resztę 
roku – już wtedy robiło się tak jakby magicz-
nie. Już wtedy każdy wiedział, że zbliżają się 
święta. Kilka dni przed Wigilią zaczynały się 
przygotowania do Wieczerzy. W dzień przed 
Wigilią jak i w samą Wigilię rodzice zaczy-
nali owe potrawy przygotowywać. W całym 
mieszkaniu pachniało ciastami, pierogami, ry-
bami, barszczem itd…Te zapachy w połącze-
niu z wyżej wspomnianym czystym i pięknym 
mieszkaniem dawały niesamowitą mieszankę, 
jak już wspomniałem było magicznie…Nie 
chodzi tu jednak  o piękne mieszkanie, choin-
kę, potrawy. Chodzi o klimat, dawniej jedyne 
oznaki zbliżających się świąt to śnieg na dwo-
rze, od czasu do czasu  w telewizji pokazano 
film o tematyce świątecznej, większe sklepy, 
(bo hipermarketów chyba nie było) nieśmia-
ło umieszczały na wystawie jakieś bombki, 
światełka, – ale były one jedynie nieśmiałym 
dodatkiem, bez przepychu, bez szpanu, bez 
tandety…Na Boże Narodzenie czekało się 
z utęsknieniem – czas mijał powoli, od świąt 
do świąt dłużyło się, czekało się na ten KLI-
MAT, którego w dzisiejszych czasach nie ma.
Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest pro-
sta – klimat gubi się wraz z reklamami o te-
matyce świątecznej, które od końca listopada 
są emitowane w TV, obwieszonymi lampkami 
choinkowymi – hipermarketami,  szpanem 
i kiczem, który wokół aż razi – jak mamy mó-
wić o oczekiwaniu na chyba najpiękniejsze 
święta w roku, jeśli  miesiąc przed nimi jeste-
śmy nimi katowani? Jeśli przez ten okres czu-
jemy się jak w święta to trudno, aby właśnie 
podczas tych „właściwych świąt” poczuć ten 
klimat. To tak jakby jeść swoje ulubione da-
nie codziennie, przez okres np. miesiąca. Po-
dobnie ma się sytuacja z Bożym Narodzeniem 
– nie da się poczuć klimatu i magii tych świąt, 
jeśli obcuje się z nimi przez ponad miesiąc…A 
odciąć się od tego obcowania nie da, – bo o ile 
można wyłączyć telewizor, to już trudno jest 

iść np. ulicą miasta  nie mijając tych kiczowa-
tych wystaw, światełek itd…

Ks R. Kluz :  Przesłanie Świąt Bożego 
Narodzenia zawsze pozostanie takie same, 
oczywiście tylko dla tych, którzy szczerze 
w swoich sercach je przeżywają. Niestety 
komercjalizacja życia powoduje, że często 
w tych Świętach zapomina się o Tym, Który 
winien tu być najważniejszy – o Bogu! Zatem 
ten, kto o Bogu zapominana tak naprawdę 
nie świętuje Bożego Narodzenia. Współcze-
snemu człowiekowi potrzebna jest refleksja 
nad istotą i przesłaniem Świąt Narodzenia 
Pańskiego. Każdy winien się zastanowić, 
dlaczego właściwie obchodzimy takie Świę-
to, jakim jest Boże Narodzenie. Nie tradycja, 
która zresztą jest bardzo bogata i upiększa 
bożonarodzeniowy czas winna być powodem 
naszego świętowania, lecz świadomość obec-
ności Boga. 

2. Czy Święta mogą mieć negatyw-
ny wymiar?

Ks. Cz. Szwed: Słusznie zauważył Maciej 
Rybiński pisząc: „Byłem zdegustowany wy-
obrażeniem, że oto garstka ostatnich, praw-
dziwych chrześcijan na czele z redaktorami 
"Osservatore Romano" zejdzie znów do kata-
kumb i będzie świętować we własnym gronie, 
podczas gdy reszta odarta z duchowego wy-
miaru, pójdzie za karę do fabryk i urzędów". 
Wiara w Boga opiera się tylko i wyłącznie na 
dobrowolności. Każdy z nas ma wolną wolę 
i dzięki niej powinien kierować się ku Bogu.  
Święta Bożego Narodzenia są tak silnie za-
korzenione w zachodniej cywilizacji, że na-
wet ogromne lobby antychrześcijańskie  ma 
problem z zastąpieniem go swoimi laickimi 
zwyczajami. „Śmieszy mnie, kiedy naturalne, 
prawdziwe obyczaje zastępowane są sztuczną 
i żałosną szmirą. Kiedyś - w zupełnie innym 
miejscu - św. Mikołaja zastępowano Dziadkiem 
Mrozem, Boże Narodzenie - Świętem Zimy. 
Do czego to doprowadziło - dobrze wiemy." 
-  pisze Jan M. Fijor. Nie można zapominać, 
że Boże Narodzenie było pierwszą przyczyną 
globalizacji (w pozytywnym znaczeniu tego 
słowa). Nigdy wcześniej w historii ludzkości 
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żadne święto nie spajało tak wielu narodów 
w jedną wspólnotę. Idealnie to widać na przy-
kładzie Ameryki, gdzie imigranci ze wszyst-
kich krajów połączyli swoje rodzime zwycza-
je w jedno. Brytyjczycy przywieźli jemiołę 
i pończochę na prezenty. Niemcy dołączyli do 
tego choinkę i kalendarze adwentowe. Włosi 
przedstawili światu szopkę. Chińskie lampiony 
były prawzorem lampek ozdobnych. Urzędnik 
pocztowy Louis Prang wymyślił tradycję wy-
syłania kartek świątecznych. W dzisiejszych 
czasach nie można oddzielić komercjalizacji 
od Świąt Bożego Narodzenia. Można pielę-
gnować tradycję wykorzystując wolny rynek. 
Tam, gdzie jest popyt, jest i podaż... a popyt na 
zbawienie będzie zawsze. 

Ks R. Kluz :Myślę, że  Święta Bożego Na-
rodzenia smutne mogą  być jedynie dla ludzi, 
którzy kroczą w swym życiu bez Boga i ko-
ścioła.

3. O czym powinniśmy pomyśleć 
przy wigilijnym stole?

Ks. Cz. Szwed: Stół symbolizuje zjedno-
czenie, współpracę, wspólny posiłek czy też 
wspólną rozmowę albo naradę. Stół wigilijny 
przykryty jest białym obrusem. Biel to czy-
stość i niewinność. Szereg obrzędów i rytu-
ałów w naszym życiu związanych jest z kolo-
rem białym. Jest to biała szata przy chrzcie, 
Pierwszej Komunii Św. albo biała suknia 
ślubna. Biała koszula może symbolizować 
powagę sytuacji, elegancję. Biały kolor towa-
rzyszy nam w chwilach uroczystych i szcze-
gólnych. Wokół stołu zasiadają ludzie żeby 
się nakarmić. Nakarmić pożywieniem, ale 
nie tylko... Nakarmić się też kontaktem, po-
czuciem, że są razem, że stanowią wspólnotę. 
Wspólne gromadzenie i wspólne spożywanie 
posiłków zawsze symbolizowały więź,  gru-
pę, szczep, plemię, itp. W prehistorycznych 
czasach ludzie czuli się bezpieczniej będąc 
razem, siedząc przy ogniu, jedząc wspólny 
posiłek. Świece, które często zapalamy na wi-
gilijnym stole są echem tego ognia. Ognisko 
dawało ciepło i światło, odstraszało złe moce 
i dzikie zwierzęta. Być może czasem łapiemy 
się na tym, że przez chwilę zapatrzymy się 

w płomień świecy, zamyślimy się. O ile ła-
twiejszy wtedy dostęp do świata marzeń, po-
trzeb, wspomnień, rzeczy przyjemnych, ale 
też ważnych, czasem smutnych... Wystarczy 
popatrzeć dłużej na paląca się święcę, żeby 
uruchomiły się w nas sprawy, na które na 
co dzień nie mamy czasu i o których nie ma 
kiedy pomyśleć. Dzisiejsze tempo życia nie 
sprzyja temu, aby usiąść wspólnie do stołu 
w taki sposób żeby spokojnie przy nim po-
siedzieć. Nie w pośpiechu. Takie już czasy, 
że coś wysysa nas z naszych domostw i naj-
wygodniej zjeść coś „na szybko” w fastfo-
odzie. Trzeba dużo wysiłku, żeby zebrać się 
przy stole w więcej niż dwie osoby. Czasami 
dwie osoby, które mogą zasiąść przy stole 
na chwilkę - to już wyczyn ! Wigilijna wie-
czerza daje możliwość spokojnego spotkania 
w gromadzie bliskich.  To jest kolejny ele-
ment, który nadaje magii i czaru temu wie-
czorowi. Nasi bliscy przy wigilii to rodzina, 
czasem przyjaciele, czasem goście. Wigilia to 
okazja do spotkania w szerszym niż zwykle 
gronie rodzinnym. Daje często możliwość do 
spotkania kogoś kogo dawno się nie widzia-
ło. Wigilia to czas składania życzeń. Wiele 
osób głęboko przeżywa ten wieczór. Trud-
no im w takiej chwili opanować wzruszenie. 
To szczególny moment, w którym dochodzi 
do uwolnienia emocji. Często związane są 
one ze sprawami, które żyją w sercu przez 
tygodnie, miesiące, czasami lata. Zaleganie 
uczuć zawsze boli i jest trudne. Możliwość 
ich wypowiedzenia jest czymś niezwykle 
cennym, potrafi przynieść ogromną ulgę. 
Uwalniają się uczucia związane z bliskością 
i miłością, ale też te związane ze smutkiem, 
bólem, który można nazwać, o którym moż-
na powiedzieć drugiemu człowiekowi. Moż-
na mieć nadzieję, że zostanie to przyjęte, że 
coś zostanie przebaczone i zapomniane. Są 
ludzie, którzy mierzą upływ czasu miarą : od 
wigilii - do wigilii. Z roku na rok przy stole 
zasiadają osoby, które dobrze znamy. Osoby 
ważne i bliskie. Z biegiem lat pojawiają się 
nowi ludzie, albo zauważamy ze smutkiem, 
że kogoś już przy stole nie ma i nigdy do wi-
gilii z nami już nie usiądzie. Być może mamy 
w pamięci wspomnienie tej pierwszej wigilii 
bez kogoś ważnego, kogo znaliśmy, kochali-
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śmy, kto był dla nas kimś cennym i jeszcze 
rok temu uśmiechał się do nas. Wigilijny stół 
bez tego kogoś to już nie to samo... W ten 
wieczór ów smutek, żal, w jakiś niezwykły 
sposób potęgują się. Dlaczego tak przeży-
wamy ten wieczór ? Wydaje się, że jest to 
moment, w którym jak w soczewce kumu-
lują się, wspomnienia, obrazy, zapachy, itp. 
Jest to moment, w którym odżywa dziecięce 
przeżycie oczekiwania na prezent, zapatrze-
nia w lampki na choince, spotkania z bliskim, 
przytulenia przy składaniu życzeń. Na to nie 
ma mocnych...  Jedni o tym mówią i pozwa-
lają się swobodnie unieść magii wigilii, a inni 
wolą te sprawy zostawić tylko dla siebie. Tak 
też można, bo tak też jest dobrze...Nie ma 
mocnych na wigilię...

Ks R. Kluz : Wieczór wigilijny jest bardzo 
bogaty w naszej polskiej tradycji. Powinni-
śmy pamiętać, dlaczego właściwie zasiadamy 
do wigilijnego stołu. Jest to wigilia narodzin 
Bożego Syna. Warto, więc pomyśleć o właści-
wym rozpoczęciu wigilijnej kolacji: zaśpiewać 
na początku kolędę, przeczytać Ewangelie Łu-
kasza 2,1-14, mówiącą o narodzeniu Zbawicie-
la, a następnie pomodlić się kończąc słowami 
Modlitwy Pańskiej. O tym trzeba pamiętać. 
Oczywiście towarzyszą nam różne myśli, naj-
częściej przyjemne, miłe, dobre i piękne. Nie 
brakuje pamięci jednakże o tych, którzy nie-
dawno od nas odeszli, byli nam drodzy i bliscy. 
Jednak ta najważniejsza, jaka powinna nas uj-
mować to ta, która mówi – jak to dobrze, że 
Bóg narodził się dla nas!

4. Święta za pasem, czego Ksiądz 
życzy swoim wiernym?

 
Ks. Cz. Szwed: Istnieje wiele bajek, w któ-

rych człowiek ma możliwość przedstawienia 
swoich życzeń. W pewnej bajce mężczyzna ży-
czył sobie lepszej pogody, chciał, żeby już nig-
dy więcej deszcz nie padał. Jednak spostrzegł, 
że wtedy nic nie urośnie. Więc prosił, by pa-
dało tylko nocą. Ale na to uskarżał się nocny 
stróż. W końcu człowiek ów chciał, by było 
tak jak dawniej. Jego trzy życzenia spełzły na 
niczym. Czego właściwie sobie życzymy? Cze-
go potrzebujemy? Do czego dążymy, co chce-

my osiągnąć? Przystając na wszystkie nasze 
życzenia, odkrywamy, że tak naprawdę to po-
winniśmy być wdzięczni za życie, które nam 
podarował Bóg. W życzeniach tkwi przeczucie, 
że powinniśmy siebie i nasz świat stworzyć na 
nowo. Życząc czegoś innym, posługujemy się 
zazwyczaj uładzonymi zwrotami. Ukrywamy 
się za banalnymi sformułowaniami. Byłoby 
sensowne, by wczuć się w każdego, komu skła-
damy życzenia. Nie jest to łatwe, jednak spró-
buję. Życzę nie tylko moim Parafianom, 
ale także naszym Braciom Ewangelikom 
oraz wszystkim wyznawcom Chrystusa 
i  ludziom dobrej woli mieszkającym w na-
szej Gminie, także Gościom spędzającym 
wśród nas święta Bożego Narodzenia 
– Niech Bóg pozwoli nam w tym wyjątko-
wym świątecznym czasie odnaleźć dzie-
cięctwo naszej duszy, dziecięcą szczerość 
i zaufanie, dziecięcą prostotę. Niech nas 
uczyni otwartymi na Siebie i pozwoli być 
naprawdę wolnymi przy Sobie. A ponadto 
głębokiej wiary, nieustannej nadziei na 
lepsze jutro i ludzkiej przyjaźni. Obyśmy 
z dnia na dzień stawali się lepsi i milsi 
Bogu. Pokój ludziom dobrej woli. 

Ks R. Kluz: Życzę wszystkim, aby ten 
Jezus, który narodził się w Betlejem, stał 
się Zbawiciel narodzonym także w ludz-
kich sercach. Życzę, więc z całego serca 
wszystkim Jezusa Chrystusa, bowiem ten, 
kto Go ma jest szczęśliwym człowiekiem.

6

Wywiad



7

Komisje Rady Gminy Brenna obradowały:
- w dniu 14.11.08 - Komisja Ładu i Porząd-

ku Publicznego 
- w dniu 18.11.08 - Komisja Kultury, Oświa-

ty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych,
- w dniu 19.11.08 - Komisja Rozwoju Gminy, 

Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska. 
- w dniu 25.11.08 - Komisja Budżetowo – 

Gospodarczo – Finansowo – Rolna 
26 listopada odbyła się XXIII sesja Rady 

Gminy, na której podjęto następujące uchwały:
1. uchwała Nr XXIII/179/08  z dnia 26 li-

stopada 2008 r. w sprawie: sprzedaży lokalu 
mieszkalnego nr 2, zlokalizowanego na I piętrze 
w budynku usługowo – mieszkalnym w Górkach 
Wielkich przy ulicy Żagana 5 na rzecz jego na-
jemcy tj. Pani Joanny Olesz

2. uchwała Nr XXIII/180/08 z dnia 26 listo-
pada 2008 r. w sprawie: przyjęcia darowizny 
udziału w parceli 1778/1 będącego własnością 
Pani Beaty Niesyt, Pani Renaty Klajmon, Pana 
Ryszarda Jaworskiego i Pani Chłąd-Jaworskiej 
Gertrudy.

3. uchwała Nr XXIII/181/08 z dnia 26 li-
stopada 2008 r. w sprawie: szczegółowych wa-
runków przyznawania i ustalania odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi oraz określenia szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 
za te usługi, jak również trybu ich pobierania.

4. uchwała Nr XXIII/182/08 z dnia 26 listo-
pada 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości sta-
wek dotacji przedmiotowych dla zakładu budże-
towego na 2009 rok

5. uchwała Nr XXIII/183/08 z dnia 26 listo-
pada 2008 r. w sprawie: Programu Współpracy 
Gminy Brenna z Organizacjami Pozarządowymi 
na 2009 rok

6. uchwała Nr XXIII/184/08 z dnia 26 listo-
pada 2008 r. w sprawie: zmian w uchwale budże-
towej Gminy Brenna na 2008 rok

W projektach uchwał przygotowanych na se-
sję znalazła się jeszcze uchwała dotycząca 

udzielenia pomocy finansowej Miastu Biel-
sko – Biała na zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom 
niemieckich obozów koncentracyjnych pocho-
dzących z regionu Podbeskidzia”, która po gło-
sowaniu z wynikiem 6 – głosów „za”, 8 – głosów 
„przeciw” i 1 – głosem wstrzymującym nie zosta-

ła przez Radę Gminy podjęta.
Na sesji Przewodniczący poszczególnych ko-

misji przedstawili sprawozdanie ze swojej działal-
ności w okresie miedzy sesjami.

Głównym tematem dyskusji Radnych był zły 
stan dróg powiatowych naszej Gminy, które to 
z racji, iż są głównymi ciągami komunikacyjnymi, 
zdecydowanie negatywnie wpływają i pogarszają 
wizerunek Gminy. Radni jednoznacznie stwier-
dzili, iż oczekiwania w stosunku do Starostwa Po-
wiatowego są zdecydowanie większe i oczekują  
poprawy w przyszłym roku.

Na sesji ustalono też termin „Debaty śmiecio-
wej” na dzień 10 grudnia br. 

Przewodniczący Rady poinformował o roz-
poczęciu działalności Ośrodka Zajęć Twórczych 
„MIKROKLIMAT” w Górkach Wielkich, który 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród 
dzieci i młodzieży z Górek. Stwierdził też, że jest 
to wielkie wyzwanie dla pracowników OPKIS-u 
aby podołać temu zadaniu i spełnić oczekiwania 
mieszkańców.

Pani Wójt Gminy przedstawiła radnym spra-
wozdanie z działalności między sesjami, które po 
wyjaśnieniu kilku kwestii przez Panią Wójt - zo-
stało przyjęte przez radnych.

Następne posiedzenie sesji zaplanowano 
na dzień 29 grudnia o 14:00, na którym będzie 
uchwalany Budżet Gminy Brenna na 2009 rok.

Więcej informacji na temat posiedzeń Rady 
Gminy uzyskacie Państwo na nowej stronie Gminy 
Brenna w zakładce Rada Gminy oraz na BIP-ie.

B. Greń

Z OBRAD RADY GMINY 

UWAGA!

W dniu 31.12.2008 r. 
kasa w Urzędzie Gminy 

Brenna 
przy ul. Wyzwolenia 77 

będzie czynna 
w godz. 7.30-10.30

Informacje
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W grudniu br. Gmina Brenna rozpoczyna re-
alizację I etapu Programu ograniczenia niskiej 
emisji Gminy Brenna. Celem Programu jest 
polepszenie jakości powietrza w naszej gminie. 
W związku z faktem, iż największym źródłem za-
nieczyszczeń atmosfery na tym terenie są budyn-
ki indywidualne powodujące tzw. „niską emisję” 
(szkodliwe substancje, zatruwające powietrze, ta-
kie jak pył, dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlen-
ki azotu, benzo(a)piren, emitowane są w wyniku 
spalania paliw kopalnianych na potrzeby ogrze-
wania budynków mieszkalnych), najlepsze efekty 
w ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery ze źródeł rozproszonych, daje elimi-
nacja kotłów na paliwa stałe, umożliwiających 
spalanie gorszych rodzajów węgla i palnych od-
padów znajdujących się w gospodarstwach do-
mowych. Zastosowanie nowoczesnego kotła po-
zwala uzyskać wysoką efektywność wytwarzania 
ciepła, połączoną z małą emisją zanieczyszczeń. 
W trakcie realizacji pierwszego etapu PONE zo-
staną zainstalowane 42 szt. nowoczesnych kotłów 
węglowych, spełniających wszelkie normy emisji 
zanieczyszczeń. 

Kotły retortowe to urządzenia, w których pa-
liwo umieszczone w specjalnym zasobniku przez 
podajnik sterowany automatycznie trafia do pal-
nika retortowego. W zależności od wymaganej 
temperatury w mieszkaniu automatyka steruje 
ilością podawanego paliwa. W celu osiągnięcia 
optymalnych warunków spalania, automatyka 
steruje także wentylatorem dozującym powietrze. 
Kotły z palnikiem retortowym osiągają spraw-
ność do 92%, nie wymagają stałej obsługi i mogą 
współpracować z automatyką pogodową. Spe-
cjalna konstrukcja palnika pozwala spalać paliwo 
w postaci kawałków o niewielkich rozmiarach. 
Najczęściej spotykanymi paliwami w tego typu 
kotłach są:

• węgiel (o odpowiedniej granulacji np. gro-
szek);

• pelety (sprasowane ciśnieniowo trociny 
i zrębki, sprzedawanych w postaci granulatu 
o znormalizowanych wymiarach).

Sterowniki kotłów mają programy optymali-
zujące ich pracę w zależności od zastosowanego 
paliwa. Większość kotłów małej mocy, a więc 
przeznaczonych do domów jednorodzinnych, jest 
sprzedawana w komplecie z podajnikiem i zasob-

nikiem paliwa. Podajniki mogą być mechaniczne 
– ślimakowe. Do kotłów na pelety stosuje się tak-
że podajniki pneumatyczne. Zaletą kotłów tego 
typu jest bezobsługowość - ich eksploatacja jest 
niemal tak komfortowa jak kotłów na olej opa-
łowy. 

Obsługa tak zautomatyzowanego kotła po-
lega na uzupełnianiu w nim paliwa i usuwaniu 
popiołu. W standardowym zasobniku zintegro-
wanym z kotłem paliwo uzupełnia się, co 1-5 dni 
- w zależności od wielkości zasobnika i tempe-
ratury na dworze. Dzięki optymalizacji procesu 
spalania i stosowaniu paliwa najwyższej jakości 
popiół z kotła usuwa się tylko kilka razy w se-
zonie. Większość nowoczesnych kotłów wymaga 
podłączenia do instalacji elektrycznej. Bez prądu 
nie działają automatyczne regulatory, podajniki 
paliwa i elektryczne zapalarki. 

W celu uzyskania założonego efektu ekolo-
gicznego Programu, Gmina Brenna przewiduje 
dofinansowanie wykonanych w ramach Progra-
mu modernizacji istniejących kotłowni. Udział fi-
nansowy samorządu dotyczy 50 % kosztów zwią-
zanych z wymianą pieca, nie więcej jednak niż 
5 tys. złotych na każdą modernizację, i zostanie 
sfinansowany pożyczką ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Planowany termin 
realizacji ustalono na okres od stycznia do marca 
2009 r.

Szczegółowych informacji na temat realizacji 
I etapu Programu udzielają pracownicy Referatu 
Inwestycji i Inżynierii UG Brenna pod nr tel. (33) 
8536222 w. 230.lub 225.

KOCHASZ DZIECI 
NIE PAL ŚMIECI

PROGRAM OGRANICZENIA 
NISKIEJ EMISJI GMINY BRENNA

Informujemy, iż Urząd Gminy Brenna pro-
wadzi akcję przeciwdziałającą spalaniu śmieci 
w piecach domowych w ramach Ogólnopolskie-
go projektu „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.

Program ma na celu uświadomienie mieszkań-
com, że spalanie śmieci w piecach domowych przyno-
si dużo szkody w naszym zdrowiu i komforcie życia. 

W każdym sezonie grzewczym pojawia się 
problem szczególnego zanieczyszczenia po-

Informacje
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wietrza, związany ze spalaniem śmieci w pie-
cach domowych. Z komin, wydobywa się czar-
ny, duszący i śmiercionośny dym… Najgorsze 
rezultaty przynosi spalanie tworzyw sztucznych, 
impregnowanego i lakierowanego drewna, śmie-
ci, plastików, opon, gum, starych ubrań itp. Dym 
ze spalanych w domowych piecach śmieci 
jest  szkodliwy dla zdrowia dzieci i dorosłych. 
Podczas spalania emitujemy do atmosfery: pyły, któ-
re odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla 
zdrowia człowieka zanieczyszczenia metalami cięż-
kimi, wszędzie unosi się dym zawierający tlenek wę-
gla trujący dla ludzi i zwierząt i uszkadzający płuca 
oraz  drażniący tlenek azotu. Wrzucone do pieca bu-
telki i inne tworzywa sztuczne podczas powolnego 
spalania, w dość niskich temperaturach zamieniają 
się w gaz naładowany rakotwórczym ładunkiem.

Za spalanie śmieci w piecach domowych 
grozi grzywna do 5000 złotych.

otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Brenna w 2009 roku z za-
kresu:

− Kultury fizycznej i sportu.
− Upowszechniania kultury i sztuki.
− Przeciwdziałania alkoholizmowi.
Podmiotami uprawnionymi do udziału 

w konkursie są organizacje pozarządowe oraz 
podmioty z nimi zrównane w zakresie prowa-
dzenia działalności pożytku publicznego w ro-
zumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm. ), stowarzyszenia jednostek samorządu te-
rytorialnego, jednostki organizacyjne podległe 
organom administracji publicznej lub przez 
nie nadzorowane.

− Pomocy społecznej 
Podmiotami uprawnionymi do udzia-

łu w konkursie są organizacje pozarządowe, 
prowadzące działalność w zakresie pomocy 

społecznej oraz podmioty z nimi zrównane 
w zakresie prowadzenia tej działalności w ro-
zumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 
728 ze zm.)

Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest złożenie w formie pisemnej oferty wraz 
z wymaganymi załącznikami. Oferta powinna 
być zgodna z regulaminem konkursu.

Oferty należy nadsyłać pocztą lub złożyć 
w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzę-
du Gminy Brenna  ul. Wyzwolenia 77, w ter-
minie  do dnia 19 stycznia 2009 r. do godz. 
1500.

Oferty złożone po terminie nie będą roz-
patrywane.

Szczegółowa treść ogłoszenia, regula-
min konkursu, formularze ofert dostępne są 
w siedzibie Urzędu Gminy Brenna pok. 24, tel. 
033/85 36 222, na stronie internetowej Urzędu 
Gminy www.brenna.org.pl. oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

WÓJT GMINY BRENNA  
ogłasza 

Informacje
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013 umożliwia podejmowanie dzia-
łań wspierających współpracę trzech sektorów: 
gospodarczego, społecznego i publicznego (Oś 4 
Leader). Takie podejście do rozwoju obszarów 
wiejskich ma na celu budowania kapitału spo-
łecznego – gospodarczego w sposób partnerski, 
uwzględniający interesy wszystkich ww. sekto-
rów.

Dlatego też, utworzone zostało Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kra-
ina”, a partnerstwo objęło 8 gmin wiejskich lub 
wiejsko – miejskich powiatu cieszyńskiego tj.: 
Brenną, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Haż-
lach, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice.

W dniu 3 czerwca 2008r. w Zebrzydowicach 
odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kra-
ina”, w którym wzięło udział 41 osób fizycznych i 
prawnych, reprezentujących partnerów społecz-
nych, gospodarczych i publicznych. Wówczas 
wyłoniono również pierwsze Władze Stowarzy-
szenia (Zarząd i Komisję Rewizyjną), a także 
wszczęto procedurę rejestracyjną stowarzysze-
nia. Procedura ta zakończyła się w dniu 22 lipca 
2008r. wpisem do Krajowego Rejestru Sądowe-
go i uzyskaniem przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” osobowo-
ści prawnej.

Podstawą działania każdego LGD jest Lokal-
na Strategia Rozwoju. Tworzenie strategii dla 
Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” 
rozpoczęło się w kwietniu 2008r. na I warszta-
tach strategicznych zorganizowanych w Gmi-
nie Brenna. Kolejne warsztaty przeprowadzono 
w Gminie Strumień, Goleszów i Hażlach. Ca-
łość prac na tym dokumentem zakończyła się 
21.11.2008r., z chwilą przyjęcia strategii Uchwałą 
nr 3 Walnego Zgromadzenia LGD. Przyjęta przez 
Walne Zgromadzenie do realizacji Lokalna Stra-
tegia Rozwoju będzie podstawą wnioskowania do 
Rady Decyzyjnej LGD o dofinansowanie do pro-
jektów składanych przez indywidualne podmio-
ty (np.: mieszkańców, organizacje pozarządowe, 
podmioty gospodarcze, samorządy).

Rada Decyzyjna jest organem liczącym 17 
członków, będących przedstawicielami sektora 
gospodarczego, społecznego i publicznego. Prze-
wodniczącym Rady Decyzyjnej LGD „Cieszyńska 
Kraina” został pan Andrzej Kondziołka (gmina 
Zebrzydowice). Rada posiada również 2 wice-
przewodniczących i sekretarza, którymi są: pani 
Iwona Szarek (gmina Brenna) i pan Witold 
Dzierżawski (gmina Skoczów) oraz pani Stani-
sława Pelczar (gmina Hażlach).

Działania dotychczas podjęte pozwoliły na 
przygotowanie podstawowych struktur organiza-
cyjnych LGD, na wybranie członków Rady De-
cyzyjnej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także 
dały podstawy do opracowania Lokalnej Strate-
gii Rozwoju. W chwili obecnej trwają pracę nad 
wnioskiem do Zarządu Województwa Śląskiego 
o wybór LGD – „Cieszyńska Kraina” do realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju. Da to szansę na po-
zyskanie funduszy na rozwój obszarów wiejskich 
poprzez realizację różnorodnych projektów zgła-
szanych na równi przez przedstawicieli sektora 
społecznego, jak i gospodarczego oraz publicz-
nego.       
 

Monika Białek

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CIESZYŃSKA KRAINA”.

Informacje
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Dnia 19 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 
w Brennej, jak co roku, odbyły się organizowane 
przez Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Po-

wiatowej Policji w Cieszynie Eliminacje Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Dro-
gowego. W konkursie tym uczestniczyły drużyny 
z wszystkich szkół  gminy Brenna. Startujący 
uczestnicy musieli wykazać się bardzo dobrą zna-
jomością przepisów ruchu drogowego oraz umie-
jętnością jazdy na rowerze po torze przeszkód.

W kategorii Szkół Podstawowych tradycyjnie 
już zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 
2 przygotowywana przez p. mgr  Lilianę Grobelną 

DO PODRZUCACZA ŚMIECI
Od pewnego 

czasu, przycho-
dząc rano do 
pracy, zastajemy 
przed Ośrod-
kiem, pod pięk-
nym drzewem 
pełny worek ze 
śmieciami. Ktoś 
n o t o r y c z n i e 
podrzuca nam 
śmieci. 

S zanowny 
„podrzucaczu” 
Zakład Budże-
towy jest 200 m. 
niżej, tam spo-

kojnie można pozostawić worek. A rachunek i tak 
otrzymasz zryczałtowany, więc opłata Cię nie minie.

Szanujmy się nawzajem. 
Pracownicy OPKiS Brenna

Gmina zdobywa kolejne środki
Tym razem udało się pozyskać dofinansowanie 

z PFRON – u. z programu  „UCZEŃ NA WSI” 
– pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie 
oraz gminy miejsko – wiejskie OBSZAR B. Dota-
cja wyniosła 80 tys. Natomiast Gmina Brenna do-
łożyła 40 tys. Za tę sumę zakupiono samochód do 
przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód jest 
już w Brennej. Jest to granatowy Volkswagen Ca-
ravelle, 9  - osobowy, wyposażony w ABS, central-

ny zamek, klimatyzację, układ wspomagania kie-
rownicy, elektryczne szyby i lusterka oraz czujnik 
na cofanie. Samochód posiada specjalne miejsce 
za trzecim rzędem siedzeń, gdzie można umieścić 
osobę na wózku inwalidzkim. Został wyposażony 
zarówno w specjalne pasy mocujące wózek do 
podłogi, jak również pasy zabezpieczające osobę 
niepełnosprawną. Nowy gminny pojazd ma także 
specjalne najazdy teleskopowe umożliwiające oso-
bom niepełnosprawnym wsiadanie do busa. 

E.B.

PO ROWEROWE ZWYCIĘSTWO
–Kasperlik w składzie: Mateusz Gabzdyl, Patryk 
Choroszko, Maciej Marek. II miejsce zajęła druży-
na ze Szkoły Podstawowej nr1 z Brennej Leśnicy pod 
opieką p. mgr Tomasza Dybczyńskiego w składzie: 
Natalia Szarek, Żaneta Holeksa, Kamil Holeksa. 
Obie drużyny awansowały na wyższy szczebel kon-
kursu. III miejsce zajęła drużyna z Górek.

Rywalizację między drużynami gimnazjalny-
mi z Brennej i Górek zakończyło zwycięstwo 
drużyny z Gimnazjum w Brennej pod opieką 
p. mgr Jolanty Pieczko w składzie: Radosław 
Greń, Szymon Greń, Przemysław Ferfecki.

L. Grobelna-Kasperlik

Wydarzenia



12

Wydarzenia



13

Wydarzenia



14

Urząd Gminy w Brennej we wrześniu br. roz-
począł realizację projektu pn.: „Witaj w Klubie”  
współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt ten dotyczy szerokiego wachlarza wspar-
cia  dla młodzieży z terenu całej gminy Brenna 
w przedziale wiekowym 15-25 lat.

Zamierzenia, któ-
re zostały ujęte w tym 
przedsięwzięciu są nie-
zwykle ważne, gdyż 
pozwalają na stworze-
nie młodym ludziom 
warunków do rozwija-
nia umiejętności zawo-
dowych, społecznych 
i interpersonalnych 
oraz dają im możliwość 
aktywnego spędzania 
wolnego czasu. W tym 
celu, po przeprowadze-
niu akcji promocyjnej 

oraz rekrutacji uczestników na zajęcia rekreacyjno 
- sportowe, przystąpiono w listopadzie do realizacji 
drugiego etapu projektu. Etap ten polega na zorgani-
zowaniu, a następnie wdrożeniu zajęć o charakterze 
rekreacyjno - sportowym czyli kursu tańca, zajęć ze 
sztuk walki i koszykówki. Ponadto zatrudniona zo-
stała również osoba, która prowadzi indywidualne 
oraz grupowe poradnictwo psychologiczne. 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla młodzie-
ży odbywają się w poniedziałki, środy i czwart-
ki w godzinach popołudniowych. W poniedziałki 
dziesięcioosoba grupa młodzieży ma możliwość 
poznania zasad gry w piłkę koszykową, w środy 
dwudziestoosobowy zespół bierze aktywny udział 
w zajęciach ze sztuk walki, natomiast w czwartki 
dwudziestu młodych mieszkańców gminy spotyka 
się w Górkach Wielkich, po to aby poznać zasady 
oraz  podstawowe kroki tańca towarzyskiego. 

W grudniu natomiast przystępujemy do re-
alizacji części z zajęć związanych z aktywizacją 
zawodową, tzn. szkoleń z języka obcego (język 
angielski) oraz obsługi komputera z elementami 
grafiki i tworzenia stron internetowych.

Jednak klub młodzieżowy to nie tylko zaję-
cia rekreacyjno – sportowe, nauka i zdobywanie 
umiejętności zawodowych, to także różnorodne 
konkursy i turnieje. Z założenia ma to być bo-
wiem miejsce, do którego młodzież może przyjść 
posiedzieć, porozmawiać, spotkać ciekawych ludzi 
czy zagrać w różne gry. 27 listopada odbył się więc 
I turniej gry w „darta”, laureatem którego został 
Leszek Moskała (uczestnik zajęć ze sztuk walki).   

Uczestnicy projektu podejmują też często sami 
inicjatywy związane z zagospodarowanie spędzane-
go w Klubie Młodzieżowym czasu. Dlatego też 21 
listopada zorganizowany został „Kącik piękności”, 
podczas którego jedna z uczestniczek projektu „Wi-
taj w Klubie” udzieliła drogocennych wskazówek 
dotyczących makijażu oraz kosmetyków. 

Warto nadmienić, iż obecnie jesteśmy rów-
nież w trakcie przygotowań związanych z reali-
zacją turnieju 
o puchar Wójta 
Gminy Brenna 
w grze zręcz-
nościowej „pił-
karzyki” oraz 
przedświątecz-
nego spotkania 
pt. „Na szczę-
ście, na zdro-
wie, na ten 
nowy rok...” 
czyli kilka 
słów o wigilij-
nych symbo-
lach”. 

Osoby zainte-
resowane udzia-
łem w turnieju, a także w samym projekcie „Witaj 
w Klubie” mogą uzyskać szczegółowe informacje 
w Urzędzie Gminy w Brennej lub w klubie młodzie-
żowym oraz telefonicznie pod numerem 033 853 62 
22 wew. 334. Istnieje również możliwość uzyskania 
informacji poprzez kontakt elektroniczny na adres: 
klub@brenna.org.pl. oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Brennej – www.brenna.org.pl .

T. Kawa

KLUB MŁODZIEŻOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Klub Młodzieżowy - zajęcia 
rekreacyjno-sportowe taniec 

towarzyski
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Jan Pasterny tegoroczny Laureat Srebrnej 
Cieszynianki z Gminy Brenna, jest działaczem 
społecznym, przedsiębiorcą i samorządowcem. 
Chcielibyśmy Państwu przybliżyć życie i sylwet-
kę Jana Pasternego, który w istotny sposób wpi-
sał się w historię naszego regionu.

Urodził się 27 wrze-
śnia 1944 roku w Gór-
kach Wielkich, gdzie 
przez siedem lat uczęsz-
czał do Szkoły Pod-
stawowej. Następnie 
w 1958 r. rozpoczął na-
ukę w Zasadniczej Szko-
le Zawodowej w Zabrzu, 
w tym okresie odbywał 
praktykę w GS Sko-
czów w piekarni u Pana 
Meissnera, gdzie uzy-
skał tytuł czeladnika 
– w zawodzie piekarz. 
W latach 1961- 63 odby-

wał służbę wojskową i w tym okresie ukończył Szkołę 
Podoficerską. W 1963 r. wrócił do poprzedniej pracy 
do piekarni w Skoczowie. Trzy lata później ukończył 
kurs czeladnika w zawodzie cukiernik a egzamin zdał  
w Katowicach w Izbie Rzemieślniczej. W 1968 roku 
został mistrzem w zawodzie piekarz, a w roku 1973 
mistrzem w zawodzie  cukiernik.

Od 22 lipca 1968 r. został zastępcą kierownika 
w piekarni GS Brenna w Górkach Małych. A na-
stępnie objął stanowisko kierownika tejże piekarni. 
W maju 1973 roku Jan Pasterny został kierownikiem 
ciastkarni w nowo wybudowanej piekarni w Bren-
nej. Później (w 1979r.) ukończył naukę w Techni-
kum Żywienia Zbiorowego w Sosnowcu. W 1977 
r. rozpoczął prywatną działalność gospodarczą 
otwierając zakład piekarniczy. Była to pierwsza 
prywatna piekarnia w Gminie Brenna, a trzecia 
w ówczesnym powiecie cieszyńskim. Po ukoń-
czeniu w 1979 r. kursu pedagogicznego rozpoczął 
pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Skoczo-
wie, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. 
W szkole pracował do czerwca 1986 roku. W 1989 
r. zlikwidował prywatny zakład i wyjechał z całą ro-
dziną do Niemiec – do pracy. Za zarobione pienią-
dze kupił maszyny i piece piekarnicze a następnie 
wrócił do Polski. W marcu 1991 r. skończył budowę 
piekarni przy domu i otworzył rodzinną firmę „Pa-
sja”, która znana jest w regionie ze znakomitego 
pieczywa. Przez dziesięć lat dodatkowo zajmował 

się sprowadzaniem, remontowaniem i montażem 
ekologicznych maszyn i pieców piekarniczych. Jest 
laureatem srebrnej i złotej odznaki za szkolenie 
uczniów w zawodzie piekarz i cukiernik.

Jan Pasterny jako wielki fanatyk sportu i rozwo-
ju fizycznego dzieci i młodzieży cały czas był zwią-
zany z działalnością Ludowego Klubu Sportowego 
Górki. W latach 1978 – 1981 pełnił funkcję Prezesa 
Ludowego Klubu Sportowego w Górkach. W związ-
ku z wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 roku 
Klub został rozwiązany. W 1983 roku w reaktywo-
wanym Ludowym Klubie Sportowym „Spójnia” Gór-
ki Pan Pasterny piastował funkcję prezesa aż do 
roku 2003. Od 2003 r. za wielki wkład w działalność 
Klubu członkowie tegoż Klubu przyznali Janowi 
Pasternemu tytuł Honorowego Prezesa. W okre-
sie działalności w klubie dał się poznać, jako wielki 
przyjaciel młodzieży, potrafiący zaszczepić w nich 
jego fantastyczną sportową pasję.

J. Pasterny dał się też poznać jako wielki działacz 
społeczny i samorządowy. W trakcie trwania prac 
w zakresie gazyfikacji wsi Górki Wielkie i Małe 
był Przewodniczącym Komitetu Gazyfikacyjne-
go. W okresie tym mimo trudności materiałowych 
m.in. dzięki inwencji J. Pasternego problem ten 
został zminimalizowany i dzięki temu wieś Górki 
Wielkie i Małe została zgazyfikowana. 

W latach 1979 - 1985 Jan Pasterny działał w Ko-
mitecie Rodzicielskim przy Szkole Podstawowej 
w Górkach Wielkich, będąc przez trzy kadencje 
jej przewodniczącym. W tym okresie Komitet Ro-
dzicielki organizował festyny i bale szkolne, z któ-
rych dochód przeznaczano na pomoc dla młodzie-
ży (Dzień Dziecka, wycieczki szkolne).

W działalności samorządowej wykazywał się wiel-
ką aktywnością będąc w latach 1986 – 1990 Radnym 
Gminnej Rady Narodowej z ramienia Stronnictwo 
Demokratycznego oraz Radnym w III i IV kadencji 
Rady Gminy w Brennej. W IV kadencji w latach 2002-
-2006 był Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gmi-
ny, Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Jan Pasterny całym swoim życiem zasłużył 
na wyróżnianie, jakim jest Laur Srebrnej Cie-
szynianki. Wyróżnienie to otrzymał 11.11.2008r.
w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. 
W trakcie gali wystąpił też Zespół Brenna , który 
obchodzi w tym roku swoje 45-lecie. Pozostaje 
nam złożyć Panu Janowi Pasternemu serdeczne 
gratulacje z okazji otrzymania wyróżnienia, jak 
również życzyć zdrowia i wiele radości.
    B.G

KIM JEST NASZ LAUREAT SREBRNEJ CIESZYNIANKI 2009?
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Chór Dziecięco młodzieżowy „Świetliki” 
już od 10 lat rozświetla muzycznie naszą Gmi-
nę! 15 listopada 2008r w Kościele Ewangelickim 
ap. Bartłomieja w Brennej odbył się niezwykle 

uroczysty Koncert z okazji 10 –lecia działalności 
Chóru Dziecięco Młodzieżowego „Świetliki”. 
W uroczystości udział wzięli Biskup Kościoła 
Ewangelickiego w Polsce Janusz Jagucki, biskup 
diecezji cieszyńskiej ks. Paweł Anwailer oraz 
wójt Gminy Brenna Iwona Szarek. Wystąpiła 
też była chórzystka „ Świetlików” Justyna Hub-
czyk a także zespół  „ Dzwonki” ze Skoczowa.

Chór dziecięco młodzieżowy „Świetliki” po-
wstał w listopadzie 1998 roku z inicjatywy ów-
czesnego proboszcza, ks. Marka Uglorza. Jak 
wszyscy wiemy robaczki świętojańskie błyszcza 
i świecą w letnie noce. Podobnie chór „Świetliki” 
swoją pieśnią rozświetla świat. Tym światłem ob-
darza wszystkich chętnych na wielu koncertach. 

Świetliki występowały już we Wrocławiu, Pszczy-
nie, Jastrzębiu, Ustroniu, Bładnicach i Lasowicach. 
Śpiewały w wielu kościołach, Domach Opieki, 
Ośrodkach Kultury. Rokrocznie można usłyszeć 

STO LAT ŚWIETLIKI!
chór dziecięco  - młodzieżowy w Teatrze im. Ada-
ma Mickiewicza w koncercie pod nazwą „Dzieci 
śpiewają kolędy”. Świetliki nagrały już dwie pły-
ty „Niech nam w sercach radość śpiewa” oraz 
„Podajmy sobie ręce”. Obecnie do chóru „Świe-
tlików” należą 42 osoby z Górek i Brennej. Po-
czątkowo dyrygentem prowadzącym był Marek 
Madzia a obecnie od wielu lat doskonale prowa-
dzi grupę Pani Bogusława Jaworska. „ Chciała-
bym żeby dzieci były rozśpiewane, umiały miło 
i twórczo spędzać czas. Organizujemy liczne wy-
jazdy. Świetliki były nawet w Aquaparku w Tar-
nowskich Górach. Najmłodszy Świetlik ma 3 lat-
ka. Jest nas coraz więcej i każdy może przyjść 
na próbę w każdy piątek o godzinie 16.30 w Ko-
ściele Ewangelickim w Brennej.” Zaprasza Bo-
gusława Madzia Gratulujemy z okazji jubileuszu 
„Świetlikom” tak wspaniałej działalności i życzymy 
kolejnych sukcesów. 

E.B

KSIĄŻKI O NASZEJ GMINIE
Pod koniec roku Brenna może się pochwalić 

dwiema niezwykle interesującymi publikacjami. 
Pierwsza to „Gawęda o Brennej” autorstwa Ro-
mana Trojana.  Wydawcą jest Stowarzyszenie 
Rozwoju „Integracja” z Brennej wykorzysta-
no materiały ( głównie stare fotografie)  wielu 
mieszkańców Gminy Brenna, jak i zbiory mu-
zealne Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Można 
poczytać ciekawą rozprawę na temat języka gwa-
rowego oraz słowniczek wyrazów gwarowych. 
Wydawać by się mogło, że ta mała książeczka 
jest doskonałeym początkiem olbrzymiej Gawę-
dy o tradycji i kulturze tutejszych groni, opowia-
danej przecież z dziada pradziada. Ale jest też 

Wydarzenia
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W piątek, 24 października w radomskiej Ka-
tedrze odbył się koncert ekumeniczny pod tytu-
łem: Radomskie Zaduszki. W koncercie wzięły 
udział chóry: Kameralny Chór Mieszany im. Bi-
skupa Jana Chrapka z dyrygentem Marią Czar-
necką-Cieślak,  ewangelicko-augsburski  chór 
Magnificat  z Brennej pod dyr. Marka Madzi 

oraz czteroosobowy Chór Parafii Prawosławnej 
pod wezwaniem Świętego Mikołaja z Radomia. 
Chóry wykonały pieśni religijne oraz operowe. 
Wielką atrakcją było zaprezentowanie brzmienia 
żydowskiego instrumentu „szofar” – na którym 
pięknie zagrał pastor kościoła ewangelicko-augs-
burskiego w Radomiu ks. Wojciech Rudkowski.

Koncert był zorganizowany z okazji promo-
cji wydania nowego albumu dotyczącego historii 
radomskich cmentarzy pod tytułem Nekropolie 
Radomia. Pierwszy egzemplarz albumu otrzymał  
obecny na koncercie  Prezydent Radomia An-
drzej Kosztowniak.
                                                           Ewa Gacka

Źródło : strona internetowa Muzeum Wsi Radomskiej, 
www.muzeum-radom.pl, foto E. Gacka

TRZY CHÓRY I SZOFAR NA 
KONCERCIE EKUMENICZNYM

Ewangelicko-augsburski chór Magnificat z Brennej 
pod dyr. Marka Madzia,  fot. E. Gacka

sentymentalną wędrówką autora po tak bliskich 
jego sercu rodzinnych stronach. Genius loci 
przejawia się również w kolejnym opracowaniu 
tym razem pod redakcją Stanisława Hellera. 
„Śpiewnik brenneński – gwarowy ( śpjywnik 
bryński)”  został wydany przez Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr 7 
w Brennej. Zawiera pieśni religijne, kolędy, pa-
storałki a także różnorakie pieśni ludowe - w su-
mie 62 utwory. Zapraszamy Państwa do czytania 
i śpiewania!

UWAGA MIŁOŚNICY JĘZYKÓW 
OBCYCH!!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DORO-
SŁYCH, RÓWNIEŻ SPOZA GMINY 

BRENNA, NA ZAJĘCIA 
Z JĘZYKA WŁOSKIEGO,

 PROWADZONE PRZEZ PROFESJO-
NALNEGO TŁUMACZA PRZYSIĘ-
GŁEGO ( KAŻDY PONIEDZIAŁEK 

O GODZINIE 16.00)
 A TAKŻE NA ZAJĘCIA 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, 
W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZINIE 

16.00 W OŚRODKU PROMOCJI KUL-
TURY I SPORTU GMINY BRENNA.

MIESZKAŃCU!!!

GMINA BRENNNA ŁĄCZY SIĘ ZE ŚWIATEM  
ZUPEŁNIE NOWYM DESIGNEM.

WEJDŹ NA 
WWW.BRENNA.ORG.PL

 I ZOBACZ, JAK GMINA PREZENTUJE SIĘ 
W INTERNECIE!

ZNAJDZIESZ TAM NAJŚWIEŻSZE INFOR-
MACJE DOTYCZĄCE GMINY, DOWIESZ 
SIĘ KTO JEST KIM, SPRAWDZISZ POGO-
DĘ, ZNAJDZIESZ COŚ CIEKAWEGO W 
OFERCIE KULTURALNEJ, DOWIESZ SIĘ 

GDZIE NAJLEPIEJ PRZENOCOWAĆ PRZEZ 
WEEKEND I CO DOBREGO ZJEŚĆ W SZE-
ROKIEJ OFERCIE GASTRONOMICZNEJ.
WEJDŻ NA NOWĄ STRONĘ I SPRAWDŹ 
JAKI POTENCJAŁ DRZEMIE W TWOJEJ 

GMINIE!

Wydarzenia
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W listopa-
dzie pożegna-
liśmy Świę-
tej Pamięci 
Władysława 
Moskałę (ur. 
1 5 . 0 2 . 1 9 2 6 ) 
– człowieka 
k o c h a n e g o 
i opłakiwanego 
przez rodzinę, 
ale także wiel-
kiego działacza, 
społecznika. Na 
społeczne za-
ufanie pracował 
on niemal przez 
całe  lata życia, 

jednak w szczególności pamiętamy go jako 
Wójta Gminy Górki Wielkie i Małe. Gmina 
stanowiła odrębną jednostkę administracyjną 
w latach 1951 – 1973 i przez 22 lata to wła-
śnie Władysław Moskała był motorem napę-
dowym wszelkich działań w tej Gminie. Doko-
nał elektryfikacji wsi, budowy mostu na rzece 
Brennicy k/ Sojki, remontu Domu Parafialne-
go a także budowy strażnicy. To dzięki Wła-
dysławowi Moskale  wybudowano nową część 
szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz boiskiem 
i basenem. Dbał o dobro mieszkańców i trosz-
czył się o nich, wykonując swą służbę i pra-
cę, jako Przewodniczący Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Górkach. Po likwidacji Gminy 
w 1973r podjął pracę w Sanatorium w Gór-
kach, a później w Jaworzu, gdzie pracował aż 
do przejścia na emeryturę. Był Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej G.S.U. Brenna. Wła-
dysław Moskała stanowił dla wielu wzór nie 
tylko poprzez swoją działalność na rzecz dobra 
mieszkańców, ale również poprzez dzielność, 
charakterystyczną dla każdego weterana II 
wojny światowej. I choć kiedy wybuchła wojna 
W. Moskala miał zaledwie 13 lat, już jako 17 – 
latek w 1943r. został siłą wciągnięty do „ Arbe-
it Deinst” . Najpierw przebywał w niemieckim 
Bohum, później stacjonował w Opolu, aby na 
koniec znaleźć się we francuskim Can, gdzie 
wraz z innymi odbył szkolenia. Przeżył inwa-

zję Aliantów 15 sierpnia 1944r i udało mu się 
wtenczas uciec z frontu wraz z grupą innych 
kolegów. Trafili do amerykańskiej niewoli 
i wkrótce zostali przewiezieni do obozu je-
nieckiego w Neapolu. Władysław Moskała 
spędził miesiąc we włoskim obozie jenieckim. 
Tam został zwerbowany i z chęcią przystąpił 
do II Korpusu Polskiego pod dowództwem 
Generała Władysława Andersa. Już w 1954 
r. Władysław Moskała należał do zmotory-
zowanego wojska III Pułku Ułanów Śląskich, 
pod dowództwem Władysława Bobińskiego 
stacjonującego w miejscowości Kasmasin ( 50 
mil od Kairu). Po zrzuceniu bomby na Hiro-
szimę, wreszcie mógł wracać w swe rodzinne 
strony.  Do domu przypłynął statkiem Clan 
Lamont 1 maja 1947r. Władysław Moskała 
otrzymał odznaczenie „Gwiazdę Italii” a za 
pracę społeczną -  Złoty i Srebrny Krzyż 
Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Odrodze-
nie Polski. Władysław Moskała zawsze pa-
trzył z nadzieją w przyszłość i zapewne tym 
zyskał zaufanie i szacunek wielu przyjaciół, 
znajomych, mieszkańców. My wspominamy 
go z wielką nadzieją, że wszystko co najważ-
niejsze w życiu dla każdego Polaka przekazał 
swoim następcom. Wspominamy jego dziel-
ność, odwagę, odpowiedzialność, dobroć, któ-
rych tak bardzo brakuje w obecnym świecie. 
I choć Władysław Moskała był tylko jeden, 
to chcielibyśmy, aby jego autorytet pozostał 
w sercach i pamięci nas wszystkich.  Na za-
wsze - jakby dalej żył wśród nas.

Estera Brudny

P.S.
Redakcja pragnie serdecznie podzię-

kować zasmuconej rodzinie zmarłego za 
udostępnienie materiałów na temat Włady-
sława Moskały, jak również za przekazanie 
wywiadu z pisma w „Poszukiwaniu Prawdy” 
(numer 2, r.2007, s. 8 - 11)  przeprowadzone-
go z Władysławem Moskałą przez A. Szał-
kowską i A. Duczmalewską.

WSPOMNIENIE O WŁADYSŁAWIE MOSKALE
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SPOD GÓRALSKIEGO KAPELUSZA
Zbigniew Morys

Jeszcze nie tak dawno kwitły bzy,
jeszcze w pamięci zapach jesiennych róż.
A teraz kwiaty na szybach i Boże Narodzenie 

tuż - tuż…

„Polacy częściej się dzielą, niż łączą, a raz 
w roku łączą się, dzieląc się opłatkiem.” 

GRAFFITI
To nie ja byłem Adamem – Zbyszek
Nie żebro zdobi Adama – Ewa 
Nie płacz, Ewka! – Adam

W PRZEDOSTATNIEJ CHWILI
 W wannie pływają dwa karpie.
 – Kim chciałbyś być w drugim życiu ?
 – Grubą rybą…A ty?
 – A ja rekinem!

CZYM BREŃSKIE CHAŁUPY BOGATE
� Żurek czerwony z uszkami młodej owieczki
� Baranie ogonki ze szpinakiem na placku 

pyrowym
� Taaaki karp w owsianej panierce
� Gorący kartofel w mundurku z kapusty 

włoskiej lub pekińskiej
� Kurka wodna duszona w serku topionym
� Krupniok breński ( płatki owsiane, krew 

owieczki, przyprawy)
� Jarzyny w syropie jeżynowym
� Pierogi z żółtym serem uzupełnionym ro-

dzynkami
� Kluski nie do końca leniwe z korcem 

maku
� Kubeczki smakowe babci Ewy
� Nalewka z szyszek chmielu grzana na do-

mowym ognisku
� Likier ze śliwki z kompotu

UCZYMY SIĘ JĘZYKÓW
� Carpe diem – Wigilia
� Ex post – po poście
� Yeti – jedz!
� Spiritus movens – bełkot po paru głęb-

szych
� Â bas! – ale masz brzuch!

O WNIEBOWZIĘTYM
 Pewien jegomość, mieszkaniec Północy,
obudził się szczęśliwy o północy.

Śnił, że od swoich reniferów
dostał kopę pulowerów.
Przymierzał je przez następne pół nocy.

BAJECZKI
• gwiazdce = Wymarzonej Gwiazdki!
• Gwiazdce = Niech Ci gwiazdka pomyślności 

nigdy nie zagaśnie!

EPITAFIUM 2008 ROKU
Jeszcze jeden krok…i Nowy Rok!

POEZJA POD CHOINKĘ
W świątecznym nastroju kontynuujemy, tym 

razem zimową przeprawę, przez poezję z Panią 
Marią Burek. Z tomiku „Nowa sukienka starej 
czereśni” poetka składa nam najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne w niezwykle liryczny i ma-
larski sposób.

Już…
Już się w chmurach białe płatki śniegu za-
mrażają
Już anioły pióra w skrzydłach wygładzają
Płatki będą jak puch lekkie, leciutkie
Piórka będą jak śnieg białe, bielutkie

Tak się niebo przysposabia do tej chwili
Kiedy ludzie przeżywają czas Wigilii
A aniołów jest dużo blisko chmurek
Więc niekiedy spadnie w chmury coś z piórek

Potem droga całkiem prosta ich na ziemię 
Lecą na dół, w Białe Święta, wraz ze śniegiem
Komu wpadnie do rąk piórko anielskie
Niech pamięta, że gdzieś – w Niebie – jest 
Szczęście…

Na Boże Narodzenie

Życzę Wam doznania łaski
Radowania z pierwszej gwiazdki
Gdy zlatują się anioły
By otaczać nasze stoły

W domu – bliskich ludzi stadka
Do dzielenia się opłatkiem
Potraw smacznych i pachnących
Kolęd z serca wprost płynących

Upominków choć niewielkich
Wspólnej drogi na Pasterkę
Żeby jasność Bożej chwały
Nosić w sobie przez rok cały

Kultura i oświata
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Włoska pizza i andrzejkowe 
wróżby w Piwnicy Artystycznej

Listopadowa Piwnica Artystyczna nie zapadła 
w sen zimowy. 14 listopada 2008 roku w Piwni-
cy Artystycznej w Brennej Odbył się fantastyczny 
koncert jazzowy Beaty Przybytek - wokalistki, 
która coraz bardziej jest już rozpoznawalna w krę-
gu jazzowych wykonawców. Ciemna barwa głosu 
sprawiała niesamowite wrażenia muzyczne. Beata 
Przybytek zaśpiewała w towarzystwie Tomasza 
Pali (piano) i Bartka Stuchlika (kontrabas).

Z kolei 7.11.2008 
w piątkowy wie-
czór włoski zago-
ścili u nas wszyscy 
sympatycy kultury 
Italii. O godzinie 
19.00 chyba po ca-
łej Brennej niósł się 
rozkoszny zapach 
włoskiej pizzy, któ-
rą dostawcy wnieśli 
uroczyście do Piw-
nicy. Breńskie piz-
zerie spisały się na 
medal! Doskonały 
ser, chrupiące ciasto, 
świeża bazylia i po-

midory nie pozostawiły wątpliwości, że w naszej 
miejscowości mamy do czynienia z prawdziwymi 
mistrzami włoskiej sztuki kulinarnej. Organizato-
rzy wieczoru pragną z całego serca podziękować 
następującym sponsorom tego znanego przysma-
ku. Po stokroć dziękujemy:

• PIZZERI LOS AMIGOS (medal za naj-
większą smaczną pizzę!)

• PIZZERI CALBRIA ( medal za doskonałą 
organizację i rewelacyjne zestawienie kurczaka 
z jajkiem na pizzy!) 

• PIZZERI VILLA ROMA ( medal za świe-
żutką bazylię oraz soczyste pomidory!)

• PIZZERI BESKID ( medal za doskonałe 
ciasto i ciągnący się serek!)

Po tych wszystkich smakołykach publiczność 
przystąpiła z herbatką do oglądania filmu. Jak 
wszystkie filmy także  „Tygrys i śnieg” okazał się 
doskonałym dziełem. Tym razem reżyser  posta-
nowił zagrać główną rolę w swoim filmie. Rober-
to Benigni, bo o nim mowa, okazał się nie tylko 
świetnym aktorem ( przypominamy o zdobytym 
Oskarze za film „ Życie jest piękne”), ale także stał 
się ikoną i symbolem włoskiego kina. Film o tym,  
jak silne są marzenia i jak bardzo niejednokrotnie 
w życiu codziennym widoczna jest baśniowość, 
zachwycił widzów Piwnicy. Po filmie był czas na 
krótką rozmowę, a także na obejrzenie slajdów 
z wymiany partnerskiej przedstawicieli Gminy 
Brenna we włoskiej miejscowości Campodipietra. 

Był to też dobry moment na obejrzenie filmów 
z tamtejszego pobytu. Wieczór włoski udał się 
z nawiązką a Piwnica zaprasza na kolejne filmy. 

Filmy i koncerty w Piwnicy artystycznej za-
gościły na dobre, za to Andrzejki miały swój de-
biut 28.10.2008r. W andrzejkowy wieczór goście 
Piwnicy mogli wsłuchać się w duet Zbigniewa 
Bałdysa ( gitara) i Łukasza Piechoty ( pianino). 
W miłej atmosferze można było także skoszto-
wać wina austriackiego a także pysznego śledzi-
ka i łososia. Każdy mógł się przekonać, jak bę-
dzie wyglądał jego najbliższy rok z horoskopu.  
Dzięki firmie ADMIT z Górek Wielkich wróżyli-
śmy sobie także tradycyjnie z wosku. Niektórym 
woskowe cienie wywróżyły skarabeusza, bramę 
innym Kanadę i motyla. Zabawa była przednia 
zwłaszcza w horoskopach miłosnych. Wszystkim 
dopisywały humory, nawet przy obieraniu skórki 
z jabłek. Było zabawnie i wesoło , jak na Andrzej-
ki przystało i chociaż obchodziliśmy je w piątek 
zamiast w kalendarzowe imieniny Andrzeja, to 
jednak wszyscy przyjemnie spędziliśmy czas 
a i Andrzej był wśród nas.

E.B.

Kultura i oświata
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Przepyszne…otwarcie Ośrodka Zajęć Twór-
czych MIKROKLIMAT w Górkach Wielkich. 
Tak można podsumować wieczór  z 16 listopada 
2008 roku. 

W otwarciu uczestniczyło około 140 osób, co 
świadczy o tym, że sala Mikroklimatu jest bar-
dzo duża i przy tym należy wspomnieć bardzo 
piękna, z  dużą sceną teatralną , na której w nie-
dzielę  mogliśmy podziwiać wspaniałe aranżacje 
ludowych piosenek w wykonaniu Katarzyny 
Zaręby. A na deser po wspaniałym koncercie, 
publiczność została uraczona ogromnym tortem 
z napisem -  Mikroklimat.

A jaki był początek Mikroklimatu? Otóż we 
wrześniu b.r pani dyrektor  Ośrodka Promocji Kul-
tury i Sportu Gminy Brenna, Katarzyna Macura 
i ks. proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich 
Świętych w Górkach Wielkich ks. Krzysztof Pa-
cyga,  podpisali umowę o współpracy i utworzeniu 
filii OPKiS działającej w Górkach Wielkich z sie-
dzibą w Domu Parafialnym. Do tej współpracy za-
proszono także licznych inwestorów z Górek Wiel-

kich, dzięki którym Mikroklimat został gruntownie 
wyremontowany. Oddany dla dzieci i młodzieży 
górecki Mikroklimat posiada, salę tańca z lustrami, 
scenę teatralną i salę zajęć plastycznych. 

Specyfika działalności tego ośrodka jest  skie-
rowana głównie do  dzieci i młodzieży, ale również 
raz w miesiącu górecki MIKROKLIMAT zaprasza 
wszystkich mieszkańców gminy na koncert.

Nowo wyremontowaną salę Ośrodka Zajęć 
Twórczych MIKROKLIMAT zawdzięczamy hojno-
ści wielu wspaniałych ludzi, którzy swoją szczodro-
ścią postanowili wspomóc rozwój życia kulturalne-
go w Górkach i są to; Pani Anna i Piotr Strach, 
Bronisława Baszczyńska, Tadeusz Mojeścik, 
Adam Mitręga, Jan Pasterny, Janusz Szarek, Jó-
zef Greń, Telesfor Peczyński, Tadeusz Nowak, 
Artur Franek, Kazimierz Pawliczek, Andrzej 

Marek, Sławomir Holeksa, Kazimierz Łysek, 
Mieczysław Łapuk, Krzysztof Zając, Kazimierz 
Tumas, Krzysztof Wasilewskiemu, Krzysztof 
Marek, Bolesław Marek, Marian Chrapek, 
Stanisław Ogrocki, Grzegorz Bąk, Wojciech 
Bąk, Henryk Waliczek, Andrzej Cichoń, Józef 
Herzyk, Jan Kisiała, Robert Rymorz, Bogusław 
Dutka, Grzegorz Żerdka, Krzysztof Holeksa, 
ks. Krzysztof Pacyga,  Dyrekcja Zespołu Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich, Komitet 
Rodzicielski ze szkoły w Górkach Wielkich, 
Koło Gospodyń Wiejskich. 

Dziękujemy też osobom, które w swej szczo-
drości dla powstałego ośrodka pragnęły pozostać 
anonimowe.

                                   Kasia Kosecka 

MIKROKLIMAT – NOWE MIEJSCE NOWE MOŻLIWOŚCI

Pierwsze zajęcia w Mikroklimacie

Kultura i oświata



„ Człowiek osiąga spokój gdy tworzy,
nie mając mądrości roślin,
chce kwitnąć o każdej porze.
Życiu człowieka, który tworzy,
towarzyszy jakby radosne bicie dzwonów…”
  

A. Honegger

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniej-
szych form działalności dziecka w wieku przed-
szkolnym i szkolnym. Dla małego człowieka 
jego własna twórczość jest źródłem radości , do-
brej zabawy, zaangażowania i podstawową formą 
uczenia się, oraz zdobywania wiedzy z otaczającej 
rzeczywistości… Plastyka jest formą wyrażania 
pragnień , nadziei, zwątpień, radości i smutków 
oraz najbardziej fantastycznych marzeń…

C z y 
to dziec-
ko, czy 
to młody 
c z ł ow i ek 
przejawia 
naturalną 
p o t r z e b ę 
przekazy-
wania in-
nym swo-
ich odczuć. 
I n a c z e j 
m ó w i ą c 
twórczość 
plastyczna 
jest dzia-
ł a lnośc i ą 
niezbędna 
w procesie 

kształtowania się jego osobowości. Tak jak cia-
ło nie może istnieć bez wody tak dusza ludzka 
nie może istnieć bez takich wartości ja; piękno, 
dobro, miłość i prawda. Przeżywanie i rozumie-
nie tych wartości stanowi o bogatej, wrażliwej 
i świadomej osobowości ludzkiej. Droga do ich 
poznania prowadzi przez własne doświadczenia. 
Sztuki plastyczne w dużej mierze przyczyniają 
się do zdobywania tego doświadczenia, ponieważ 
malarstwo, rysunek, modelowanie, wycinanie, 
wypływają ze spontanicznej potrzeby dziecka. 

Dobrze prowadzone zajęcia , posiadają wiel-
ka wartość wychowawczą i kształtującą osobo-
wość. W OPKiS Brenna dobiega końca projekt 
świąteczny prowadzony przez Gospodynie Wiej-

skie, które stały się inspiracją i skarbnicą wiedzy 
prac zręcznościowych. Przez dwa miesiące zwin-
ne rączki dzieci naśladowały schematy zwijania 
krepy by tworzyć kwiaty a z nich papierowe bu-
kiety. Pracowicie skupiano się na tworzeniu pa-
pierowych bombek świątecznych, modelowaniu 
i klejeniu ozdób choinkowych z makaronu. Tak 
makaronu!!! Niedzielny przysmak, który pływa 
w rosole stał się materiałem twórczym by, poswa-
tała piękna pozłacana bombka choinkowa. Nie 
zabrakło też fantastycznej zabawy w tworzeniu 
łańcucha na choinkę w prawdziwie „rodzinnej” 
atmosferze. I najważniejsze uśmiech zadowolo-
nego dziecka, kiedy nagrodą ma być ogromna 
choinka i ubierana  w własny wytwór wyobraźni 
dziecka. 

Od listopada ruszyły także zajęcia plastyczne 
w MIKROKLIMACIE w Górkach Wielkich, któ-
ry swoją siedzibę ma w Domu Parafialnym. Tam 
zajęcia prowadzi pani plastyk Joanna Chowaniec 
– Dziadzia. Ukształtowana dwudziesto osobowa 
grupa ma już za sobą szycie i tworzenie anioł-
ków, klejenie witraży, oraz malowanie na de-
skach a wszystko w relaksującej wesołej atmos-
ferze. Niewątpliwie zajęcia plastyczne stanowią 
swoistą terapię. Dzięki sztuce odreagowuje się 
przede wszystkim stres, na który mały człowiek 
też jest narażony.

Współcześni teoretycy sztuki twierdzą, że sztu-
ka stanowi wielką szansę na ocalenie prawdzi-
wego człowieczeństwa, gdyż doznania estetyczne 
stanowią podstawę wszelkich efektów wycho-
wawczych. Plastyka wszechstronnie rozwija oso-
bowości uczniów i przygotowuje do uczestnictwa 
w życiu kulturalnym, przez pobudzenie i uspraw-
nienie procesów percepcji wizualnej oraz działal-
ności plastycznej.

Od nowego roku zapraszamy na zajęcia pla-
styczne w OPKiS Brenna w poniedziałki o go-
dzinie 16.oo i  MIKROKLIMACIE Górki Wielkie 
(siedziba Dom Parafialny) we wtorki o godzinie 
16.oo.

                                                       
                                                                                 

                     Kasia Kosecka

Serdecznie dziękujemy Kwiaciarni Pani Ilo-
ny Rudzkiej z Brennej i Kwiaciarni „Magnolia” 
z Górek Wielkich za udostępnienie materiałów 
potrzebnych do zajęć plastycznych.

   

CZYM DLA DZIECKA SĄ ZAJĘCIA PLASTYCZNE
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Już po raz drugi uczniowie góreckiego gim-
nazjum gościli w zaprzyjaźnionej szkole Sint Ur-
sula w Horn. Mimo niesprzyjającej listopadowej 
aury siedmiodniowy pobyt dostarczył  dwuna-
stoosobowej grupie uczniów wielu niezapomnia-
nych przeżyć i wrażeń. Przygotowany przez Ho-

lendrów program uwzględniał nie tylko zajęcia 
dydaktyczne, lecz również rozgrywki sportowe 
i wycieczki. Ponadto przez cały czas pobytu 
uczniowie polscy i holenderscy, podzieleni na 
małe grupy, pracowali nad wspólnym projektem 
dotyczącym II wojny światowej na obszarze Ho-
landii. W związku z realizowanym zadaniem mło-
dzież odwiedziła m.in. obóz hitlerowski w Breen-
donk w Belgii. Poznała również realia związane 
z ukrywaniem się Żydów w czasie okupacji. Pod-
czas wizyty w Amsterdamie uczniowie zwiedzili 

miejsce kryjówki rodziny Anny Frank – żydow-
skiej dziewczynki, autorki słynnego pamiętnika, 
który stał się bestsellerem opisującym  historię 

GÓRECCY ŻACY ZNOWU W HOLANDII
prześladowania Żydów w czasie II wojny świato-
wej. Ponadto podczas zwiedzania stolicy Holandii 
dużą atrakcją była wycieczka łodzią po najpięk-
niejszych kanałach miasta. Oprócz Amsterdamu 
uczniowie mieli również okazję zobaczyć An-
twerpię – miasto położone w Belgii, w którym 
żył i tworzył słynny flamandzki malarz Rubens. 

Głównym celem wyjazdu było nie tylko pozna-
nie walorów turystyczno-krajoznawczych Holan-
dii, ale przede wszystkim doskonalenie umiejęt-
ności posługiwania się językiem angielskim na co 
dzień. Najbardziej cieszy fakt, iż nawiązane przez 

u c z n i ó w 
znajomo-
ści są nadal 
kontynu-
o w a n e . 
Młodzież 
utrzymu-
je  ze sobą 
k o n t a k t 
drogą in-
ternetową 
pisząc do 
siebie ma-
ile w języ-
ku angiel-
skim.

Z nie-
cierpliwo-
ścią ocze-
k u j e m y 

marcowej rewizyty Holendrów w naszym gó-
reckim gimnazjum. Postaramy się zapewnić im 
równie atrakcyjny pobyt w Polsce.
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Rok, który 
dobiega końca 
przyniósł wiele 
zmian, ale także 
uświadomił mi, 
że gdy osiąga  
się to, o czym 
się marzy, oka-
zuje się, że to 
coś ma także 
swoje minu-
sy. Ale po ko-
lei. Zmian było 
mnóstwo. Po 
pierwsze, albo 
i nie po pierw-
sze, ale ważne 
to, że Brenna 

stała się Miejscem Dostępu do Kultury. Tak było 
w lecie, gdy OPKiS zapraszał nas na cała serię 
wspaniałych koncertów do Piwnicy Artystycz-
nej, gdzie pani Kasia Kossecka przygotowywa-
ła z wielkim znawstem artystyczne menu. Inne 
MDK to Schronisko KOSS i działalność Fundacji 
im. Zofii Kossak. Ale na tym nie koniec. Bo do-
stęp do kultury jest niewątpliwie rzeczą ważną, 
ale zawszeć to jedynie konsumpcja. 

W listopadzie Brenna, a właściwie Górki Wiel-
kie (i Małe wraz ze Szpotawicami) uczyniły na-
stępny krok i stworzyły Mikroklimat dla Kultury, 
to znaczy   ośrodek, w którym będzie się tworzyć 
kulturę, na razie po amatorsku rzecz jasna, ale 
będzie to miejsce, w którym utalentowana mło-
dzież spróbuje swych sił, a potem wyrosną z niej 
talenty rozsławiające Brenną w świecie. Zanim 
to jednak nastąpi, radni zapewne odnotują nową 
pozycję albo i dwie w budżecie zdecydowanie po 
stronie wydatków. – Ale co tam. – Powiedzą za-
pewne radni. – Pani Kasia Macura dobrze spo-
żytkowała pieniądze, bo uczyniła z naszej gminy 
Nowe Ateny, gdzie nawet zimą bezśnieżną, co 
powoli staje się normą nikt nie będzie narzekał 
na nudę. Kiedy nie da się poszaleć na nartach, 
posłuchamy wieczorem dobrego jazzu lub recita-
lu jakiegoś utalentowanego aktora i czy obejrzy-
my ambitny film reprezentujący kinematografię 
Togo i dopiero tak uduchowieni udamy się na 
tradycyjnego krupnioka po brenneńsku z piwem 
lub na coś bardziej wykwintnego, bo lokali z wy-
szynkiem ci u nas nie brak. Chodzi o to, żeby 

KILKA SŁÓW
WITOLD TURANT

turysta spędzający u nas swój wolny a więc po-
dwójnie cenny czas był zadowolony i chciał tu 
powrócić.

Że to się sprawdza w świecie, nie trzeba ni-
kogo przekonywać. Taki Liverpool – gdzie mu 
tam do Brennej. Poza historycznym centrum ar-
chitektura przypomina wyburzone już dzielnice 
Rudy Śląskiej i Zabrza, a miasto zostało w tym 
roku uznane za Europejską Stolicę Kultury, ho-
tele tam już od dawna pękają w szwach i między-
narodowy port lotniczy im. Johna Lennona nie 
nadąża z przyjmowaniem samolotów z całego 
świata. 

Brenna  póki co lotniska nie posiada, ale 
dzięki swoim przedsięwzięciom z dziedziny kul-
tury staje się coraz bardziej znana. I ma jedną 
ogromną przewagę nad Liverpoolem – piękne 
górskie krajobrazy. Poza tym nawet z najbar-
dziej eleganckiego hotelu nie widać tam Kotarza 
ani doliny Brennicy. Tak więc nikt kto ma do-
brze w głowie wydatków na kulturę kwestiono-
wać nie powinien, bo to inwestycja, dzięki której 
niekoniecznie musimy stać się bogatsi, ale mamy 
szansę stać się lepsi, co doskonale rozumie pro-
boszcz kościoła Wszystkich Świętych w Górkach,  
ks. Krzysztof Pacyga. A któż nie chciałby by być 
lepszy? Bo ze ktoś nie chce być nadmiernie bo-
gaty, to ja to rozumiem.

Do tego wszystkiego na Buczu zaświeciły 
lampy przydrożne. I to niewątpliwie jest plus. 
Ale jest teraz tak jasno w moim ogrodzie, iż nie 
mogę już leżąc na stole ogrodowym ciemną nocą 
patrzeć w gwiazdy, bo noc na Buczu przestała 
być ciemna. I to jest minus. Powiedzmy, taki 
maleńki minusik, bo jednak lampy świecić po-
winny, o co sam się przez 20 lat dopominałem. 
Czy zatem wydziwiam? Zapewne tak, ale taka już 
moja natura i mam też swoje lata, więc mi wol-
no. Nie mniej rozumiem, że kultura i lampy to 
jest to, choć dobra nawierzchnia dróg także ma 
swoje znaczenie. No ale przynajmniej będzie na 
co czekać w przyszłym, którego jak najpomyśl-
niejszego życzę wszystkim, którzy pofatygowali 
się, by zajrzeć na tę stronę, jak i tym, którzy się 
nie pofatygowali; tym, którzy chodzą na koncerty 
i których cieszy dobra muzyka i tzw. słowo wią-
zane, jak też i tych, którzy to wszystko uważają 
za wyrzucanie pieniędzy i zawracanie głowy. Do 
Siego Roku, a przedtem Wesołych Świąt.  

Felieton
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W 1963r. tereny nie objęte zorganizowa-
ną gospodarką łowiecką w granicach Brennej, 
od Górek Małych przez Jesionki, Błatnią, Trzy 
Kopce po Leśnicę, wydzierżawiło nowo utwo-
rzone koło łowieckie „Sokół” Brenna, liczące 
wtenczas 19 myśliwych. Tereny te były zaniedba-
ne pod względem gospodarki łowieckiej i ubo-
gie w zwierzynę. W wyniku intensywnej pracy 
myśliwych koła, stan zwierzyny systematycznie 
wzrastał, a pozyskanie rocznie kształtowało się 
od zaledwie pojedynczych sztuk sarny, dzików, li-
sów i zajęcy w latach 60’ do kilkudziesięciu sztuk 
w latach 70’.

W 1976r. 
pojawiły się 
nowe gatun-
ki zwierzy-
ny. To wła-
śnie w tym 
roku koło 
ł ow i e ck i e                 
„Sokół” po-
z y s k a ł o 
p i e r w s z e -
go jelenia 
W t e n c z a s 
na terenie 
łowieckim 
b y t o w a ł y 
także dziki, 
sarny, bor-
suki, lisy, za-
jące, kuny, 
b a ż a n t y 
i wilki. Rocz-

ne pozyskanie wynosiło ok. 25 jeleni, 50 saren, 
20 dzików i 50 lisów. Rozwijała się także prężnie 
infrastruktura urządzeń koła łowieckiego. Koło 
na ten czas posiadało już 42 paśniki z magazy-
nami, 80 lizawek, 50 ambon, 8 podsypów i 2,5 ha 
poletek łowieckich. Dwa lata później w 1978 po 
uprzednim zaadaptowaniu na własny koszt, koło 
uzyskało własne pomieszczenia, gdzie powstał 
klub myśliwski. Już wtedy „SOKÓŁ” zdobywał 
trofea medalowe: wieńce jeleni (5), parostki ro-
gaczy (4), oręża dzików (6). Wielu członków koła 
myśliwskiego zostało uhonorowanych odznacze-
niami myśliwskimi centralnymi i regionalnymi. 
W 1998 „Sokół” obchodził swój jubileusz 35  - le-
cia w restauracji „Pod Przyłazem”. Już wtenczas 
Przewodniczącym koła był płk dypl. Jan Wnu-

KOŁO ŁOWIECKIE „SOKÓŁ” BRENNA
czek. W 1999r do koła należało 32 członków 
oraz dwóch kandydatów. Najstarszym wówczas 
myśliwym był Józef Greń, który miał ok. 90 lat. 
Koło utrzymywało ok. 60 paśników, dostarcza-
ło jedzenia zwierzetom (kukurydza, siano, owies, 
żołędzie a także sól). 10 lat temu trwały prace 
nad ponownym zasiedlaniem bażantów. Koło 
wypłacało również odszkodowania za szkody 
wyrządzone przez zwierzyne  obejściu domostw. 
Aby zapobiegać nieszczeniu upraw rolnych my-
śliwi zasiewali małe poletka na których zwierzy-
na mogła żerować nie szkodząc tym samym rol-
nikom. 

Także wtedy myśliwi obchodzili swoje świę-
to na Wegierskim, Dzień św. Huberta. Gościnnie 
wzięli udział w łowach również myśliwi z okręgu 
bielskiego oraz jedna stażystka, . W dzień św. Hu-
berta 1999r.  myśliwi wyznaczyli pokot na 13.00. 
Ułożyli swoje zdobycze w wymoszczonym jedliną 
czworoboku do pyska ubitej zwierzyny włożyli 
„ostatni kęs”, czyli jodłową gałązkę. Jako, że zła-
pano wówczas lisa, trębacz  Wacław Musioł ode-
grał na trąbce „śmierć lisa’. Tradycja myśliwska 
jest bardzo bogata i „Sokół” od zawsze odnosił się 
do niej z należytym szacunkiem. W dalszym cią-
gu koło łowieckie po 45 latach swojej działalności 
dba o przyrodę i gospodarkę łowiecką na tere-
nie Gminy. Zwierzyna do odstrzału to najsłabsze 
biologicznie osobniki. Myśliwi zwalczają kłusow-
nictwo, troszczą się o zwierzęta oraz utrzymują 
równowagę biologiczną zwierzyny. Obecnie koło 
łowieckie „Sokół” Brenna liczy 31 myśliwych, go-
spodaruje na górskim obwodzie o powierzchni 
5470 ha, w tym powierzchni użytkowej 5167 ha, 
a powierzchni leśnej 3808 ha. Trudna specyfika 
tego obwodu górskiego ( szczyty górskie: Błat-
nia, Trzy Kopce, Beskidek, Kotarz, Biały Krzyż, 
wymaga szczególnych sposobów realizacji zadać 
łowieckich. W skład zarządu koła wchodzą:

Prezes : płk Jan Waliczek
Łowczy: Dominik Greń
Sekretarz: Kazimierz Kawik
Skarbnik: Łukasz Dyrda
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Przewodniczący – Ryszard Domian
Członkowie: Piotr Kożdoń i Michał Madzia
Życzymy zatem naszym myśliwym wszyst-

kiego dobrego, kolejnych 45 lat kontynuowania 
tradycji myśliwskiej w Gminie Brenna i DARZ 
BÓR! 
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Projekt współfinansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA!!!   SZANSA DLA 
WSZYSTKICH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bren-
nej zaprasza osoby bezrobotne oraz pracujące 
z terenu gminy Brenna do udziału w projekcie 
systemowym współfinansowanym przez Unię 
Europejską pn. „Możesz więcej”. Osoby zainte-
resowane podniesieniem kwalifikacji lub zmianą 
zawodu prosimy o przedstawienie swoich oczeki-
wań co do typu i kierunku szkoleń. W tym celu 
należy skontaktować się osobiście z pracowni-
kami socjalnymi w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej. Gwarantujemy cykl bezpłatnych 
szkoleń oraz możliwość uzyskania zaświadczenia 
o ukończeniu kursu przygotowującego do zawo-
du.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem 
w projekcie przyjmowane są w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej, 
ul.Wyzwolenia 77 do dnia 31.12.2008 r. w godz. 
7.30 – 15.30 ( budynek Urzędu Gminy, I piętro, 
pokój 12 ).

Spiesz się!!! Liczba miejsc ograniczona

Koordynator projektu
 Ilona Wojtyła

PKPS  W AKCJI POMOCY 
NAJUBOŻSZYM

 
Od kilku lat Agencja Rynku rolnego uczestni-

czy w realizacji programu PEAD – dostarczania 
artykułów żywnościowych najuboższej ludno-
ści Unii Europejskiej na terenie naszej Gminy. 
Rozprowadzaniem unijnej żywności zajmuje się 
organizacja charytatywna Polski Komitet Pomo-
cy Społecznej Zarząd Gminy w Brennej przy ul. 
Wyzwolenia 77.  Udzielamy pomocy żywnościo-
wej mieszkańcom Górek i Brennej znajdującymi 
się w trudnej sytuacji materialnej. Obejmujemy 
swoją pomocą ponad 1000 osób. Nasza organi-
zacja wzorem lat ubiegłych przygotowuje się do 
świątecznej Akcji Pomocy ubogim rodzinom, 
osobom samotnym, seniorom i chorym. W grud-
niu w przedświątecznej gorączce zakupów nie 
zapominajmy o osobach ubogich. Z myślą o nich 
zbieramy produkty żywnościowe w niektórych 
sklepach na terenie naszej Gminy w ramach ak-
cji „Podziel się zakupami”. Obecnie gromadzimy 
środki na wigilijno-gwiazdkowe spotkania na-
szych podopiecznych w Górkach i Brennej.

Będziemy bardzo wdzięczni za każde wspar-
cie naszych akcji.

Ewentualna pomoc finansową prosimy o prze-
kazanie na nasze konto:

Bank Spółdzielczy Skoczów/Brenna
Nr 16812610200040014520000010
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna 
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S Z A N O W N I  R E K L A M O D A W C Y ! ! !

ZACHĘCAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM NA ŁA-
MACH NASZEGO MIESIĘCZNIKA

KONTAKT: (033) 8536 550, (033) 8587 150

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

GOPS/Profilaktyka
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W listopadzie 2008 r. w Starostwie Powiatowym 
w Cieszynie  wręczono nagrody i wyróżnienia za zna-
czące wyniki uzyskane w roku 2007 na sportowych 
arenach w kraju i zagranicą. Podczas uroczystości 
nagrodzeni zostali także działacze sportowi. Odzna-
kę i legitymację „Za zasługi dla sportu” nadaną 
przez Ministra Sportu i Turystyki otrzymali:

 Bolesław Kawik Prezes LKS „Spójnia” 
w Górkach Wielkich oraz Bogusław Żur

Chcemy w grudniowym i styczniowym wy-
daniu Wieści, przybliżyć nieco Czytelnikom ich 
sylwetki oraz zakres działaności. 

Bogusław Żur od 19 lat pracuje w SP 2 Bren-
na. Początki jak sam przyznaje były trudne w jego 
pracy, ponieważ do dyspozycji miał jedynie salkę 
w której wcześniej była jadalnia. Jednak po pew-
nym czasie dzięki przychylności poprzedniego 
wójta Gminy Brenna dzieci mogły korzystać z hali 
sportowej „Beskidu”. Prawdziwe sukcesy sporto-
we w Gminie, Powiecie i na szczeblu wojewódz-
kim  dzieci zaczęły odnosić po wybudowaniu sali 
gimnastycznej. Szczególnie w takich dziedzinach 
sportu jak Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej, 
koszykówce i biegach przełajowych. W tym cza-
sie Bogusław Żur współpracował z Klubem Be-
skid Brenna, szkoląc tenisistów stołowych oraz 

NAGRODZENI PRZEZ MINISTRA SPORTU
piłkarzy. Obecnie Bogusław Żur jest członkiem 
Zarządu  Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego w Cieszynie i od 10 lat zajmuje się 
organizacją zawodów na szczeblu gminnym. Prze-
jął funkcję Prezesa Międzyszkolnego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Gminy Brenna 
(MUKS), który ma za zadanie szkolenie sportowe 
dzieci z naszej Gminy. Od września dziewczyny 
z trzech szkół podstawowych w Gminie trenują 
i startują w Śląskiej Lidze Koszykówki  Młodzi-
czek, gdzie odnoszą coraz to lepsze wyniki. Bo-
gusław Żur planuje także założyć sekcję biegaczy 
przełajowych, którzy w zimie mogliby startować 
w zawodach narciarstwa biegowego. „Na począt-
ku miałaby to być forma rekreacyjna a z cza-
sem może udałoby się stworzyć naprawdę silną 
sekcję”  - mówi Bogusław Żur. „ MUKS  powstał 
dzięki przychylności Pani Wójt Iwony Szarek 
oraz  Rady Gminy, która jest przychylna spor-
towym inicjatywom,  służącym korzystnie roz-
wojowi naszych dzieci i młodzieży. Dzięki bazie 
sportowej jaką posiadamy, dzieci z naszej Gmi-
ny mogą rywalizować ze szkołami i klubami 
z powiatu a nawet województwa. Nie muszą do-
jeżdżać na treningi w innych miejscowościach. 
Powstanie nowych klubów sprawia że pojawiają 
się nowe możliwości wyboru dyscypliny spor-
towej, którą młodzież i dzieci chcą uprawiać.” 
twierdzi laureat nagrody. Niewątpliwie, sukcesem 
Bogusława Żura jest także fakt, że w jego ślady, 
jako nauczyciela WF – u poszło aż 5 jego absol-
wentów. Kłósko Maciej, Marek Kawik, Klaudyna 
Kasperlik, Szymon Kuboszek,  Bartłomiej Pędzi-
wiatr. Życzymy żeby było ich jeszcze więcej i gra-
tulujemy odznaczenia.

E.B.

KOSZYKARKI  ZNOWU ZWY-
CIĘŻAJĄ

To już kolejne zwycięstwo naszych koszy-
karek należących do Śląskiej Ligii Koszykówki 
w kategorii młodziczek. Dobra passa trwa nawet 
pod koniec roku i w dniu 8.12.2008r. Międzysz-
kolny Uczniowski Klub Sportowy Brenna 
zwyciężył z Międzyszkolnym Klubem Sporto-
wym Zabrze wynikiem  - 64 : 45. Zwycięstwo 
zawdzięczamy Martynie Greń 26 koszy, Kata-
rzynie Moskała 17 koszy, Izie Sikora i Sabinie 
Kisiała po 14 koszy. Czekamy na dalsze zwycię-
stwa dziewczyn i po raz kolejny gratulujemy.

Sport
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TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 
W HALI BESKIDU

Ludowy Klub Sportowy „Beskid”  Brenna 
przy finansowej pomocy Ośrodka Promocji, Kul-
tury i Sportu Gminy Brenna oraz Urzędu Gminy 
zorganizował 7 grudnia „Turniej Mikołajkowy 
Brenna 2008” w piłce nożnej dla dzieci.

W turnieju uczestniczyły drużyny z: Wisły, 
Iskrzyczyna, Chybia, Pierśćca, Jasienicy i Brennej.

Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się 
Kamil Domzelski. Najwięcej bramek strzelił Ma-
teusz Matuszek z Wisły, a najlepiej bronił  Mate-
usz Nieżyt z Pierśćca.

Wśród naszych zawodników najlepszym strzel-
cem był Piotr Ferfecki, który strzelił 5 bramek.

Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Wisły, przed 
Chybiem i Pierśćcem. Brenna uplasowała się na 
5 miejscu. Gratulujemy!!!

Katarzyna Macura

ŚWIĘTY MIKOŁAJ TEŻ LUBI 
PIŁKĘ

W dniu 8.12.2008r odbył się II Mikołajkowy 
Turniej Halowej Piłki Nożnej zorganizowany 
przez Szkołę Podstawową na Leśnicy. W turnie-

ju zwyciężyła SP1 z Brennej. Drugie miejsce za-
jęła SP Górki Wielkie a trzecie miejsce zdobyła 
SP2 z Brennej. Puchary i nagrody ufundowała 
dyrekcja Szkoły Podstawowej z Brennej Leśnicy. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

BRENNA WYRÓŻNIONA
Ponad 30 imprez sportowych i zawodów w cią-

gu roku, w których bierze udział blisko 5 tysięcy 
uczniów. Tak wygląda rywalizacja wszystkich szkół 
zlokalizowanych na terenie powiatu cieszyńskiego. 
Najlepszym wręczone zostały nagrody i wyróż-
nienia. W kategorii szkół podstawowych najlep-
sza okazała się Szkoła z Pogwizdowa, na drugim 
miejscu znalazła się  Szkoła Podstawowa Nr 1 ze 
Skoczowa, a trzecie miejsce zdobyła Szkoła Pod-
stawowa z Górek Wielkich.  Nagrodę za góreckie 
dokonania uczniów odebrał z rąk wicestarosty 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich mgr inż. Karol Niedźwiedzki. Oprócz 
Wicestarosty na wręczeniu nagród obecni byli 
także radni powiatowi. Serdecznie gratulujemy 
uczniom naszej Gminy i życzymy dalszych sukce-
sów i zdrowej sportowej rywalizacji.E.B.

Sport
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Z a p r a s z a m y 
na

BAL  SYLWETROWY  2008 / 2009
do Sylwestrowej Leśnej Krainy 
w Hali Sportowej w Brennej            

Do tańca porywał będzie zespół  muzyczny,
przy którym bawią się wszystkie pokolenia! 
Przewidujemy liczne atrakcje m.in. loterię 

sportową, Wybór Królowej Balu, płonący tort 
noworoczny z życzeniami i pewne niespodzianki 

ale o tym cicho sza... 
W menu dla każdego coś smakowitego, także 

„góralskiego”! 
Zabawę rozpoczynać będziemy 31.12.2008r. 

o godz.19.00 by zakończyć o pianiu kura rankiem 
2009 roku.  

Cena przystępna: 240,-zł od osoby. 
Cena dla mieszkańców Gminy Brenna-Górki 

wynosi 160,-zł od osoby
Życzymy  przyjemnej  zabawy i niezapomnianych  

wrażeń !        
Może przeżyjesz je z nami witając Nowy 2009 Rok ?   

Kontakt: tel. 033- 85 36 240 lub 85 36 336
e’mail: halasportowa brenna@poczta.onet.pl

lub  halasportowa@ym.pl               

Wkrótce w Gminie 
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Ciastka ze szpyrek

1 szklónka szpyrek
25 deko mónki
15 deko cukru pudru
3 wajca
Kapke cynamonu i cukru do posypanio po 

wyrchu
Szpyrki zemleć dwa razy przez maszynke, 

zmiyszac z mónkóm i cukrym pudrym, dodać 
wajca i cynamon. Ciasto zagniatać i pozostawić 
na 1 godzine w zimnej szpajsce. Potym ciasto 
przepuszczać przez maszynke i robić małe ciast-
ka i poukłodać na plechu. Wsadzić do trómby 
aż się zarumiynióm a jak sóm gotowe posuć cu-
krym i zjeś.

Zupa z głów karpia

3 lub więcej głów z karpia
Woda,
Marchewki, pietruszki, seler, cebula, por, zie-

lóno natka pietruszki, kapke grzibów suszónych 
i sól, prziprawy  - pieprz i magi do smaku.

Głowy karpia zaloć wodóm obrać grziby i ja-

rziny i gotować na wolnym ogniu. Po ugotowaniu 
łocedzić wywar a głowy dodać do zupy i zrobić 
zasmażke na maśle. Zasmażke rozfyrtać w zupie, 
doprawić do smaku, dodać pietruszkę zielóną, 
kapke smietónki a zupe podawac z grzankami.

Smacznego

Z okazji Świónt Bożego Na-

rodzynia, Gaździnki z  Koła Go-

spodyń Wiejskich Gminy Brenna 

życzóm Wóm wszystkigo naj-

lepszego co by się Wóm darzi-

ło i dycki na talyrzu cosik było. 

A w Wigilje cobyście razym wokół 

stołu mógli siednóńć, radować sie, 

świyntować i kolyndować! 

Brenna od kuchni
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- Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 
tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70
www.brenna.org.pl,  e-mail: poczta@brenna.org.pl

- Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69, 
tel. 033 853 65 50, 033 858 71 50
email: opkis@brenna.org.pl

- Gminny Punkt Informacji
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 033 858 69 71
e-mail: gpi@brenna.org.pl

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 033 853 64 59, 033 858 71 01, email: gops@brenna.org.pl 

- Policja - Komisariat policji w Skoczowie 
tel. 033 853 32 13 

- Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 033 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 033 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 033 853 93 12 

- Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 033 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 82 

- Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 033 857 95 49, 033 857 95 50

- Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 033 853 63 79
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 92 05 

- GOPR
tel. alarmowy 985
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 033 817 85 36 

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

- Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 033 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl 

- Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 63 59
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 86 

--------------------------------------------------------
WÓJT GMINY BRENNA 

IWONA SZAREK

Pani Wójt przyjmuje strony w każdy wtorek 
od 14:00  do 16:00.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. (033) 8536222, fax: (033)8536370 
e-mail: poczta@brenna.org.pl

--------------------------------------------------------
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA

SEKRETARZ GMINY BRENNA
KRZYSZTOF MAJERAN

tel. (033) 8536222 w. 117 lub (033) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

--------------------------------------------------------
BIURO RADY GMINY BRENNA

KRZYSZTOF HOLEKSA
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00 
do 15:30. Sekretariat: tel. (033) 8536222 wew. 118 
e-mail: rada@brenna.org.pl

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY”  
ISSN 1895-670X
Redakcja: Estera Brydny (red. naczelny), Katarzyna Macura, Malwina Ligocka, Katarzyna Kosecka.
Stali współpracownicy: Zbigniew Morys, Krystian Fest, Józef Palowski, Witold Turand
Wydawca:  Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel./fax (0 33) 853-65-50, e-mail: e.brudny@brenna.org.pl, opkis@brenna.org.pl
Nakład: 500 egz.
Korekta: Estera Brudny
Skład i druk: Drukarnia „Madar”
43-430 Skoczów, ul. Cieszyńska 9, tel. (0 33) 853 22 55  e-mail: drukarnia@ox.pl

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów. Zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna (ul. Wyzwolenia 69, Brenna) a także w:

Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu 
(Górki), Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Firuzek 
(Brenna Leśnica), Zajeździe Pod Przyłazem (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto 
Lotku” – p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Karczmie na Kamieńcu, Sklepie GS 
w Brennej Bukowej, Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). 

Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

Ważne i przydatne numery telefonów



BAL SZKOLNY
Rada Rodziców przy SP-2 w Brennej 
serdecznie zaprasza na bal szkolny 
organizowany w dniu 21.02.2009r. 
w Strażnicy OSP w Brennej. 
W programie przewidziano liczne 
atrakcje.
Bilety do nabycia

w sekretariacie Szkoły i kiosku
Totolotek w Brennej – Centrum.

Bale w Brennej
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