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WAŻNE I PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW
- Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 
tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70

- Bank Spółdzielczy
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 71, 
tel. 033 851 34 90 

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

- Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
(Oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie)
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 033 853 95 15 email: muzeumgorki@poczta.ox.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 

- LKS „Beskid” Brenna - Hala Sportowa 
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 71
tel. 033 853 62 40, 033 853 65 33 

- 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 

- GOPR
tel. alarmowy 985

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

- 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 

- 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 

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

--------------------------------------------------------
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
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Drodzy Czytelnicy!

Opinię publiczną w naszej gminie od pewnego czasu absorbuje sprawa pro-
jektu „Kotarz”. Na ten temat powiedziano już i napisano w lokalnych mediach 
wiele, niestety nie zawsze były to informacje rzetelne. Zachęcam do lektury 
artykułu na stronie 4, który traktuje o tej właśnie sprawie. Natomiast na stro-
nie 5 i 6 zamieszczamy rozmowę z Wójtem Gminy Brenna. Część wywiadu 
z Panią Wójt również dotyczy projektu „Kotarz” i ukazuje oficjalne stanowisko 
Samorządu Gminy Brenna w tej sprawie.

Znaczną część naszej gazetki zajmuje szeroko pojęta kultura. Warto poczytać 
o koncercie zorganizowanym w Brennej z okazji 3. rocznicy śmierci Jana Pawła 
II, o recitalu Tomasza Żółtko, czy o chórach działających w naszej gminie.

Życzę wszystkim miłej lektury „Wieści”!

Paweł Seligman
- redaktor naczelny
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Wójt Gminy Brenna
Iwona Szarek

Brenna, dnia 08.04.2008 r.

INFORMACJA
nt. realizacji projektu „Rozwój infrastruktury tury-

stycznej na górze Kotarz”
W dniu 26.01.2006 r. zawarto porozumienie po-

między Gminą Brenna, Stowarzyszeniem Rozwo-
ju Gminy Brenna w Brennej oraz Regionalną Izbą 
Gospodarczą w Katowicach w sprawie realizacji 
projektu „Program rozwoju przedsiębiorczości zin-
tegrowanych potencjałów gminy Brenna” dofinanso-
wanego z budżetu Programu Phare 2003 „Organiza-
cje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju” 
Komponent: „Dotacje dla projektów pilotażowych na 
rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i partner-
stwa”. Na podstawie wniosku złożonego przez RIG 
o dofinansowanie przez UE działań przewidzianych 
w zawartym porozumieniu Program otrzymał dofi-
nansowanie z programu Phare 2003 w wysokości 
70 %: 50 tys. EUR (194 tys. PLN). Wartość projektu: 
71 tys. EUR (277 tys. PLN). Na podstawie porozumie-
nia udział partnerów wynosił:

Gmina Brenna – 46 500 PLN w 2006 r.,
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brenna – 30 000 

PLN w 2006 r.,
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsię-

biorstw S.A. – 6 902,46 PLN w 2006 r.
W związku z potrzebą zmiany studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Brenna konieczną z uwagi na planowaną 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Brenna (przewidzianą w przed-
miotowym projekcie oraz uchwale Rady Gminy 
Brenna Nr XXXVIII/321/05 z dnia 20 grudnia 2005 
r.) Wójt Gminy Brenna zwrócił się do pozostałych 
partnerów o podpisanie aneksu do porozumienia 
w tej sprawie. Zapisy aneksu mają  również na celu 
zabezpieczenie interesów Gminy w wypadku niezre-
alizowania projektu. RIG nie ustosunkowała się do 
stanowiska Gminy.

Na prośbę lidera projektu - RIG, Wójt Gminy 
Brenna oraz SRGB upoważnili RIG w Katowicach do 
wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzie-
lenia zamówienia na opracowanie projektu zmiany 
studium i planu oraz wyznaczyli spośród siebie zama-
wiającego – Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowi-
cach, upoważnionego do przeprowadzenia postępo-
wania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich 
rzecz. W tym celu podpisano stosowną umowę w dniu 
17.03.2006 r. (przygotowaną przez UG Brenna).

Przetarg nieograniczony został ogłoszony przez 
RIG 23.03.2006 r., termin składania ofert: 07.04.2006 r.
Wyłoniono firmę URB-ARCH z Zabrza. Termin re-
alizacji zamówienia – 15.08.2006 r.

Po przygotowaniu projektu studium oraz pla-
nu przystąpiono do uzgodnień projektów. Projekty 
warunkowo uzgodnione zostały przez RZGW (czer-

wiec 2006) oraz Wojewodę Śląskiego (listopad 2006). 
W marcu 2007 r. (po przeprowadzeniu uzgodnień) 
wystąpiono z wnioskiem leśnym do Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego (grunty leśne nie stanowiące wła-
sności Skarbu Państwa i grunty Skarbu Państwa)

W maju 2007 r. RDLP w Katowicach wydała opinię 
dot. przeznaczenia terenów leśnych Skarbu Państwa 
wykluczające spod zmiany planu teren kolei z Brennej 
Jawornik poprzez Kotarz I na Kotarz II. W związku 
z tym zawieszono postępowanie dot. terenów prywat-
nych (do czasu pozytywnego uzgodnienia lokalizacji 
wyciągów i tras na terenach Skarbu Państwa).

W listopadzie 2007 r. Rada Gminy uchwaliła 
rozszerzenie zakresu związanego ze zmianą planu 
o teren pozwalający na przesunięcie tras i wyciągów 
w taki sposób by umożliwić pozytywne uzgodnienie 
projektu z Lasami Państwowymi oraz dostosowania 
zakresu do zmienionego projektu (nowe lokalizacje 
wyciągów na polanie Jaworowej i terenie spółki sza-
łaśniczej „Kotarz”)

W styczniu br. inwestorzy przedstawili kolejną 
wersję lokalizacji wyciągów – rezygnacja ze sta-
cji dolnej w BrennejJawornik Konsultacje z RDLP 
w Katowicach na spotkaniu wUstroniu Jaszowcu.

W lutym br. projekt został przedstawiony Ra-
dzie Społeczno-Naukowej przy RDLP w Katowicach, 
która wobec braku szczegółowych danych dotyczą-
cych planowanych przedsięwzięć nie zajęła stanowi-
ska w sprawie projektu. UG Brenna zorganizowała 
spotkanie z właścicielami gruntów przeznaczonych 
w projekcie pod infrastrukturę narciarską – człon-
kami wspólnoty gruntowej „Kotarz” w sprawie kon-
sultacji i rozpoznania akceptacji projektu wśród 
mieszkańców. 

W marcu br. podjęto decyzję o utworzeniu Zespo-
łu Roboczego przy Wójcie Gminy w celu doprowadze-
nia do pozytywnego uzgodnienia projektu planu.

Dotychczasowe działania podjęte przez władze 
gminy świadczą jednoznacznie o wyrażeniu „dobrej 
woli” w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Kotarz”. 
Należy jednak zaznaczyć z całą odpowiedzialnością, 
że bez współpracy zainteresowanych przedsięwzię-
ciem podmiotów i wykazaniem zrozumienia dla 
funkcjonujących w obrębie projektu ważnych ele-
mentów dla życia codziennego, realizacja projektu 
„Kotarz” może  natknąć się na utrudnienia, hamujące 
proces inwestycyjny. Grupa robocza, które zostanie 
powołana, będzie miała za zadanie zbadanie całego 
procesu inwestycyjnego, którego częściami składo-
wymi jest także ekologia, gospodarka wodna, analiza 
oddziaływania na środowisko czy gospodarka leśna. 
Wskazane determinanty pokazują, że projekt będzie 
wymagał głębokiej i merytorycznej analizy.
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1. Pani Wójt, opinię publiczną od jakiegoś 
czasu absorbuje sprawa projektu „Kotarz”. 
Proszę powiedzieć wszystkim czy jest Pani za 
czy przeciwko?

Od początku mojej kadencji nigdy nie byłam 
przeciwko projektowi „Kotarz”. Sam fakt ilości 
spotkań, w których brałam udział, świadczy jed-
noznacznie, że władze Gminy do tej inwestycji 
podchodzą bardzo poważnie. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, że projekt ten może dużo wnieść 
do rozwoju naszej Gminy. Jednak, jako Wójt 
Gminy, chcę i będę dbała o to, aby wszystkie 
podejmowane działania były zgodne z prawem, 
uzgodnione i zaaprobowane przez odpowiednie 
instytucje.

2. W takim razie czy coś się zmieniło od Pani 
wywiadu dla „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” ?

Dnia 27 marca 2008 r. odbyło się spotkanie 
Komisji Doraźnej do Spraw Rozwoju Lokalne-
go. Wzięli w niej udział Radni Gminy Brenna, 
Zarząd Gminy, pracownicy działu inwestycji 
oraz zaproszeni goście ze stowarzyszenia „Inte-
gracja”. Tematem przewodnim był projekt „Ko-
tarz”. Uzgodniono, że powstanie specjalna grupa 
robocza. Jej praca skupi się na wypracowaniu 
takiej formuły inwestycji, która pozwoli uzyskać 
pozytywne opinie do planu zagospodarowania 
góry Kotarz, tak aby mógł być przedstawiony 
Radzie Gminy do zatwierdzenia.

3. Jaki będzie skład tej grupy?  
W jej skład wchodzić będą osoby zapropo-

nowane przez Stowarzyszenie „In-
tegracja”, przedstawiciele Urzędu 
Gminy oraz przedstawiciele Rady 
Gminy Brenna. W mojej opinii 
grupa ta powinna liczyć ok. 8-10 
osób.

4. A czym zajmuje się Pani 
obecnie? Jakie inwestycje ma Pani 
zamiar zrealizować w najbliższym 
czasie? 

Z naszych informacji uzyska-
nych w Urzędzie Marszałkowskim 
wynika, że co najmniej o pół roku 
przesuną się terminy ogłaszania 
konkursów na projekty, w których 
Gmina Brenna ma zamiar brać 
udział. Trzeba więc uświadomić 
sobie, że podpisywanie umów 

będzie możliwe dopiero w czwartym kwar-
tale 2008 r. Będziemy więc zmuszeni trochę 
przeformatować tegoroczny budżet, gdzie 
mieliśmy już zagwarantowane środki na wkład 
własny do tych konkursów. Kwota ta zostanie 
przeznaczona na inne tegoroczne inwestycje. 
Będą to przede wszystkim remonty dróg m. in. 
ulicy Chłopskiej i Rzemieślniczej w Górkach, 
Grabowej i Topolowej w Brennej. Przeznac-
zamy środki na oświetlenie: od Zespołu Szkół 
w Górkach Wielkich do ul. Solarskiej, a także 
na kanalizację to jest: przyśpieszenie odcinka 
od ul. Kretowskie do Spalonej i Szpotawice 
II etap oraz zakończenie wodociągu w doli-
nie Jatny.  Ogłosiliśmy przetargi na projekty: 
termomodernizację budynku Urzędu Gminy, 
Ośrodka Zdrowia w Brennej, remont Przedszko-
la w Brennej, oraz modernizację amfiteatru 
w Parku w Brennej Centrum.

5. Kiedy ruszy remont amfiteatru? 
Jeżeli uda nam się przygotować projekt do 

sierpnia tego roku , to złożymy wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego i jeżeli otr-
zymamy dotację to możemy już ruszyć wiosną 
2009 r. Jeżeli nie, to będziemy szukać innych 
źródeł finansowania.

6. Co z poprawą dojazdu do Gminy Brenna?
Jak wiadomo jest to droga powiato-

wa. Starostwo stara się o środki unijne na 

Rozmowa z Wójtem Gminy Brenna, Iwoną Szarek
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modernizację tej drogi w dwóch etapach: pier-
wszy od skrzyżowania przy wodociągach do ul. 
Miodowej i drugi etap od ul. Miodowej do ul. 
Malinowej. W drugiej połowie roku otrzymamy  
informację, który odcinek będzie realizowany. 
Gmina dla aktywnych działań w tym kierunku, 
będzie również finansować tą inwestycję.

7.  A co z nowymi miejscami parkingowy-
mi?

Gmina ma bardzo mało własnych grun-
tów. Musimy posiłkować się terenami Lasów 
Państwowych (w okolicach karczmy „Skalica” 
w Brennej Węgierskim), Starostwa (np. obok 
Kościoła w Brennej Centrum) czy właścicieli 
prywatnych (Spółka „Huta”). Myślę, że sytuacja 
będzie się poprawiać z roku na rok.

8. Jak na dzień dzisiejszy wygląda stan 
prawny dotyczący terenu w Górkach Sojce po 
byłym sanatorium?

W styczniu podpisaliśmy akt notarialny, 
który pozwoli na wykorzystanie tych terenów 
na cele sportowo - rekreacyjne. W tym roku 
rozpoczniemy pracę w tym zakresie. Jest to jed-
nak inwestycja wielomilionowa i musi być pod-
zielona  na kilka etapów.

9. Ile osób w Urzędzie Gminy zajmuje się 
pozyskiwaniem środków zewnętrznych?

Obecnie są to dwie osoby i zapewniam ws-
zystkich, że mają co robić.

10. Jak układa się Pani współpraca z oko-
licznymi Wójtami i Burmistrzami, a także ze 
Starostą Cieszyńskim?

Współpracę z okolicznymi Samorządami 
oceniam bardzo dobrze. My sami jesteśmy ot-
warci na innych i staramy się czerpać z ich 
doświadczeń. Gmina Brenna należy do licz-
nych stowarzyszeń i związków. Jeżeli chodzi 
o Starostwo, to praca z obecnym zarządem jest 
dobra i mam nadzieję że będzie się rozwijać. 
Podjęliśmy już wiele wspólnych działań.

11. Słyszy się o służbach kontaktowych. 
Co to takiego? 

Wygospodarowaliśmy dodatkowe środki 
dla naszych policjantów, którzy w okresie 
nasilonego ruchu turystycznego - czyli od 
maja do połowy września - patrolować będą 
w sposób wzmożony teren naszej Gminy. 
Mamy niestety dużo przykładów wandalizmu, 

śmiecenia, jazdy po „kieliszku”. Chcemy więc 
poprawić stan bezpieczeństwa w naszej Gmi-
nie.

12. Czy poprawi się wygląd naszej 
miejscowości? Kiedy pojawią się ławeczki na 
wałach?

W czynie społecznym upiększymy teren cen-
trum Brennej. Mamy nadzieję, że nasz wysiłek 
nie zostanie zmarnowany, a posadzone rośliny 
zniszczone. Jednocześnie proszę mieszkańców 
aby reagowali na wszelkie przejawy wanda-
lizmu. Chciałabym, aby ławeczki na wałach 
pojawiły się już w maju, najpóźniej w czerwcu, 
wszystko zależy od możliwości przerobowych 
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunal-
nej. Zakładamy ustawienie ok. 40 ławek i tu 
również mamy nadzieje, że przetrwają przez 
długi czas.

13. Jak Pani ocenia rok swojej pracy na 
stanowisku Wójta ?

Efekty pracy, jaka obecnie jest wykonywana 
w Samorządzie Gminy Brenna, będą widoczne 
dopiero za kilka lat. Zdaję sobie sprawę, że moja 
praca na stanowisku Wójta Gminy Brenna pod-
dawana jest szerokiej dyskusji i krytyce. Proszę 
jednak pamiętać, że praca w Samorządzie 
rządzi się nieco innymi prawami. Wydajemy 
środki publiczne, które są dokładnie sprawdza-
ne. Do tego opóźnienia w programach unijnych 
powodują - jak już powiedziałam - przesunięcia 
inwestycji. Staramy się jednak realizować 
swoje zamierzenia. Przeorganizowaliśmy 
pracę Urzędu tak, aby zespół mógł pracować 
efektywniej. Więcej środków przeznaczamy 
na oświetlenia i drogi. Myślę, że po roku 2008 
mieszkańcy już zauważą  zmianę . Nie można 
jednak zobaczyć np. rur (kanalizacyjnych czy 
wodociągowych) zakopanych w ziemi, a efekt 
ekologiczny jest olbrzymi. Takich niewidocz-
nych działań jest  zresztą dużo więcej. Myślimy 
też o duchowym rozwoju i dlatego też w roku 
2007 zapoczątkowany został cykl „Kawiare-
nek literackich”, które do dnia dzisiejszego 
cieszą się dużym zainteresowaniem miejscowej 
społeczności. 

Dziękuję bardzo, życzę dalszej owocnej 
pracy.

Rozmawiała:
Katarzyna Macura
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Zmarła w Wielkim Tygodniu 9 kwietna 1968 
r. Pogrzeb odbył się w Górkach Wielkich. Tłumy 
były nieprzebrane. Mimo oficjalnego zakazu władz, 
także dzieci i młodzież szkolna przybyły, aby wziąć 
udział w uroczystościach w kościele i na cmenta-
rzu. Nabożeństwo celebrował ks. biskup ordyna-
riusz Herbert Bednorz. Na cmentarzu przemawiał 
Wojciech Żukrowski – przedstawiciel Związku Li-
teratów. Powiedział on między innymi:

„Ludzie, czy wiecie kogo żegnamy? Znaliście 
Ją ze sklepu, z autobusu, z drogi, z kościoła, 
przyzwyczailiście się do Niej jako do parafian-
ki, do sąsiadki. A to był wielki pisarz! Z tych 
największych, na miarę Sienkiewicza”.

Do Zygmunta Szatkowskiego, zaczęły napły-
wać listy i kondolencje. „Uderzeni w samo serce 
wiadomością o zgonie wielkiej pisarki, człowieka 
bez skazy, wiernego przyjaciela, czujemy się jesz-
cze bardziej osamotnieni, brak nam na co dzień 
świadomości, ze żyje i pisze… jesteśmy myślami 
przy Was wszystkich i przy jej trumnie” – pisa-
li Zofia i Melchior Wańkowiczowie. „Dane nam 
było czerpać pociechę i moc wytrwania w pro-
miennej postaci śp. Zofii w Oświęcimiu – pisały 
w jednym z telegramów współwięźniarki z obozu 
koncentracyjnego.

Spoczęła na góreckim cmentarzu, obok 
ojca Tadeusza Kossaka, w pobliżu syna Juliusza 
Szczuckiego. Na nagrobku widnieje cytat ze św. 
Mateusza: „Mowa wasza niech będzie tak – tak, 
nie – nie”, dewiza którą kierowała się całe życie.

Fundacja im. Zofii Kossak

W ramach obchodów rocznicy w Warszawie 
dnia 9 kwietnia 2008 w Teatrze na Targówku 
„Rampa” odbyła się premiera spektaklu na moty-
wach powieści Zofii Kossak „Bez oręża” pod tytu-
łem „Krucjata” w adaptacji Cezarego Domagały 
i Stanisława Jastrzębskiego z muzyką Krzysztofa 
Pendereckiego. Reżyser – Cezary Domagała.

Książka Zofii Kossak „Bez oręża” mówiąca 
o krucjacie dziecięcej w XIII wieku, której ce-
lem było odzyskanie grobu Chrystusa, stała się 
pretekstem do poruszenia bardzo ważnego pro-
blemu jakim jest wykorzystywanie dzieci przez 
dorosłych.

6 kwietnia 2008 o godz. 9.00 w Kościele Pa-
rafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych 
w Górkach Wielkich odprawiona została Msza 
Święta w intencji Zofii Kossak. Po Mszy, na nowo 
wyremontowanym nagrobku Zofii i Zygmunta 
Szatkowskich rodzina, przyjaciele, i przedstawi-
ciele Fundacji im. Zofii Kossak złożyli kwiaty 
i zapalili znicze.

6 kwietnia 2008 od godz. 14.00 można było 
zwiedzać ruiny góreckiego dworu (zabezpieczo-
ne przed postępującą degradacją jesienią 2007), 
park dworski oraz Schronisko „Koss” w odre-
montowanych zabudowaniach folwarku Anny 
i Tadeusza Kossaków.

Dzięki p. Jadwidze Smykowskiej z Cieszyna – 
autorce płaskorzeźby przedstawiającej twarz Zo-
fii Kossak, trwają prace zmierzające do przywró-
cenia dawnego wyglądu obelisku poświęconego 
Pisarce. Płaskorzeźba oraz tablica pamiątkowa 
zostały skradzione w lutym 2007 z parku przy 
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej i mimo wy-
siłków nieodzyskane. Członkowie Fundacji mają 
nadzieję, że nowy wygląd pomnika będzie moż-
na zaprezentować mieszkańcom gminy Brenna 
i turystom podczas „ARTYSTYCZNEGO LATA 
U KOSSAKÓW” (w czerwcu 2008).

Fundacja im. Zofii Kossak

9 kwietnia minęła 40 rocznica śmierci Zofii Kossak
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Górecka „Kossakówka”

Józef Palowski

Na tym skrawku ziemi
nasz Stwórca-Zbawiciel
kazał Zofii Kossak
Spędzić tu swe życie!
 Na drogę życiową
 dał talentów posag,
 by z nich korzystała
 twórczo Zofia Kossak.
I nie zmarnowała
Posagu Bożego,
sławiąc imię polskie
w trudnym życia biegu!
 Literackie tomy
 świat zawojowały,
 bo dorobek Zofii
 był i jest wspaniały!
Stała się cenioną
Nie tylko w regionie
Ale w całym świecie
Głośno było o Niej!
 Lecz w dworku zamilknął
 rytm życia spokojny,
 gdy został dotknięty
 kataklizmem wojny. 
Z dworku – tylko strzępy
rwą się wciąż w przestworza,
a te chyba strzeże 
tylko Ręka Boża!
 Wokół park wiekowy
 o dniach dawnych marzy…
 Ów świadek dziedziców
 dzielnie trwa na straży!
Szumem wyśpiewuje
zasłyszane pieśni.
Zdarzenia, historie
W swoim sercu pieści. 
 Po wojennych przejściach
 do Górek powraca…
 W ocalonym domku
 wrze znów Zofii praca!
Uskrzydla swój talent…
Rosną nowe tomy…
Swe myśli w nie wplata
dla nas, dla potomnych!

 Śląsk nasz opiewała
 i moc Stwórcy – Pana!
 Tym dwom nurtom była
 na zawsze oddana.
Jej ślad w Górkach Wielkich
na zawsze zostanie:
muzeum, ślad dworku…
cmentarne rozstanie.
 Tu był w Jej życiu
 prawdziwe ostoje
 dla sukcesów pióra…
Przed szczątkami dworku,
na tle parku stoi
cokół z obeliskiem
z tą wieścią dla swoich:
 „Tutaj żyła, pracowała
 Zofia z Kossaków Szatkowska.
 Pamięć o Niej nie zginie:
Ślady życia Jej tu spotkasz!”

Utwór ten o. Tarsycjusz Waszecki zamieścił 
w swej publikacji pod tytułem „Młody górecki 
Asyż” wydanej w 2005 roku, dodając notatkę tej 
treści:

Józef Palowski – pisarz i poeta górecki. 
W tym roku będzie miał 85 lat.

 Utwór ten o. Tarsycjusz Waszecki zamieścił 
w swej publikacji pod tytułem „Młody górecki 
Asyż” wydanej w 2005 roku, dodając notatkę tej 
treści:

Józef Palowski – pisarz i poeta górecki. W tym 
roku będzie miał 85 lat.

O góreckim „Kierchówku”

 Legenda

Trochę dziwną nazwą,
bo nie z naszych słówek,
nazwano część Bucza
po prostu „Kierchówek”.

Wieki obdarzyły
tę buczańską ziemię
przedziwną historią,
która w ziemi drzemie.

Jaka to historia? – 
prosty człowiek pyta.
Jaka wreszcie prawda
w tej ziemi ukryta?
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Dawno, dawno temu,
z mieczami przybysze
krwawo zamącili
tę puszczańską ciszę. 

Szwed przybył okrutny,
z nienawistnym okiem,
bił ludzi, znieważał,
idąc wzgórza stokiem.

Obsiadła tę ziemię
ta szarańczy chmara,
lecz za straszne zbrodnie
Pan Bóg kich pokarał.

Kazał zejść zastępom 
Straszliwego swego moru…
Padli nawiedzeni
Wśród ciszy wieczoru.

Kiedy brzask dzień zaczął
i słonko z mgieł wstało,
wróg już nie mógł podnieść 
swoje butne cialo.

Leżeli rażeni
w śmiercionośnym splocie:
Wrogowie, mordercy –
za łez ludzkich krocie.
 
             ----------

Kiedy wreszcie ludzie
wyszli z swych kryjówek,
zebrali się cichcem,
gdzie dziś jest „Kierchówek”.

Zamarli z wrażenia,
gdy stanęli blisko,
widząc tak okropne
z kości cmentarzysko.

W rozgrzebaną ziemię,
do wyrytych dołów
powpadały kości
z mieczami pospołu.

Kopczaste mogiły
spowiła murawa

i tak się skończyła
Szwedów ziemska sława!

        --------------

Mój drogi przechodniu!
ty tutaj nie zginiesz,
choćbyś poszedł tędy
o nocnej godzinie.

Lecz gdy słuch zaostrzysz
przystaniesz w tym miejscu…
szczęk miecza i jęki
odczujesz w swym sercu.

Pług chciał groby zrównać,
które tutaj były,
lecz na nowo z ziemi
wzrastały mogiły.

Gdy tu pójdziesz drogą –
zatrzymaj się, przystań!
Sprawdzisz okiem sprawnym,
Jak jest wyboista.

Drogi nie poskromisz,
nie zatrzesz wybojów,
bo na tym zakątku
nie ma w ciąż spokoju!

Tu żaden woźnica
przejechać nie zdołał
przez ten skrawek Bucza,
by nie złamać koła!

      -----------

Lecz ludzie tu żyją,
nie chcą wiedzieć ani,
że w ich ziemi leżą
Szwedzi pogrzebani.

Skromny fragment Bucza
wciąż „Kierchówkiem” zwie się,
a wszystko dlatego
jak legenda niesie.

  Józef Palowski
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Każda wioska na Ziemi Cieszyńskiej od da-
wien dawna podzielona jest na tak zwane przy-
siółki. Taki los spotkał też nasze Górki Małe. Ktoś 
mieszka w Milyrzach, inny na Nowocinach czy na 
Łączce, w Stowkach /Stawkach/, w Obszorach lub 
Kęcikach. Dzięki nim mieszkańcy Małych Górek 
łatwiej orientują się w terenie. W każdym tym 
przysiółku było coś ciekawego, a moje Kęciki 
szczególnie w mej pamięci zapisały się.

W Kęcikach gazdowie pola mieli dość dobre, 
były one dokoła swych zagród. Tych uprawnych 
pól było niedużo, a za nimi leżały łąki i wspólne, 
gminne pastwiska, sięgające aż poza potok Krzywa-
niec, co wije się jak wąż po całych Górkach. Kiedyś 
ten powyginany potoczek dał w skórę górczanom. 
Potężne deszcze, długotrwałe spowodowały powódź 
i „pan” Krzywaniec zmienił swoje koryto, a wściekłe 
jego wody porządnie podmyły kępkę w Kęcikach. 
Po czasie na niej pasterze zauważyli jakieś cudze, 
nieludzkie kudliska i pokraczne odciski nóg nie-
znanego stworzenia, pozostawione w naniesionym 
przez potok osadzie. Zastanawiali się nad tą zagad-
ką! Ciekawiło ich to, a niektórzy z nich nieśmiało 
nawet za dnia wypasali tam na łąkach bydło, prze-
szywał ich jakiś strach. Wieczorem na te pastwiska, 
po skończonych pracach w polu, pachołcy /fornale/ 
przyganiali tu na popas konie zmęczone. Konie paśli 
do późnej nocy na pastwiskach. Pewnego razu o ta-
kiej porze w nocy zauważyli tajemnicze ogniki na 
kępce obok starego dębu i jakieś szmery. Pojawiły 
się one po ostatniej powodzi w ciemne noce. Gdy 
księżyc poświatą napełniał okolice – zjawy nie było! 
Nad tym się pachołcy zastanawiali. Kiedy z pastwisk 
do zagród wracali każdy z nich spoglądał za siebie, 
bo te płomienie się rozrastały. Ciarki im przechodzi-
ły po całym ciele. 

Pewnego razu pachołek od Tomaszka wzięł się 
na odważnego i postanowił wreszcie sprawdzić, co 
na tej kępce się dzieje każdą ciemną noc. Samotnie 
nocą na siwku ostrożnie podkradał się pod kępkę 
do płomieni. Zobaczył jak czarna postać z roga-
mi na głowie długim ogonem u tułowia przerzuca 
w płomieniach dźwięczne krążki. Był to prawdziwy 
diabeł! Przygasił trochę płomienie, odskoczył na 
brzeg Krzywańca, by z rozmytego powodzią potoka 
wydobyć jakiś ciężki worek, zamoczony w wodzie. 
Jego zawartość wsuł do płomieni i znów przerzu-
cał tymi krążkami, po prostu suszył mokre dukaty. 
Serce w pachołku mocno zadygotało i strachem 
się napełniło, zawrócił szybko konia i hajdy, co sił 
w końskich nogach do zagrody Tomaszka! Ciągle 

przed oczyma błyskały mu dukaty, co mu nie dało 
spokoju, myśląc o sposobie choćby częściowego 
uzyskania skarbów, który krył Krzywaniec. Do-
myślał się też, że diabeł powoli będzie likwidować 
schowek skarbów odkryty przez powódź Krzywań-
ca. Dlatego pachołek Tomaszków szybko poszedł 
do wroża /wróżbity/. Jego karty orzekły, że trochę 
dukatów pachołek pozyska, tylko w jaki sposób? 
Po długim namyśle wróż powiedział: Musisz ob-
ręcz z beczki wrzucić do ognia z dukatami. Ile ona 
w ogniu zgarnie dukatów – tyle tych krążków bę-
dzie w rękach pachołka. 

Pachołek nikomu się nie zwierzył ze swych pla-
nów. A pachołek był to chytry miglanc, taki „wy-
bij-okno”! Z koni Tomaszka obrał sobie czarnego 
ogiera, mało widocznego w nocy, wziął obręcz 
i przed północą ruszył w stronę Kęcików. Kiedy 
diabeł oddalił się od ognia, by z Krzywańca wydo-
być dalszy worek z zamoczonymi dukatami, z prze-
ciwnej strony podszedł pachołek do ogniska, rzucił 
w niego obręcz, zagarniając w nią wysuszone duka-
ty. Doskoczył konia i wio z powrotem do zagrody. 
Diabeł jednak się zmiarkował, co się stało i pognał 
za złodziejem. Chciał go złapać i zabrać do piekła 
za złodziejstwo. Ale pachołkowi szczęście dopisało, 
bo zdążył wjechać pod strzechę przed masztalą, ale 
połowa konia sterczała poza nią. Ta część według 
czartowskiego prawa należała do diabła, dlatego 
rozerwał konia w połowie, bo tyle było jego, co pod 
gołym niebem było! Rozgniewany diabeł zniknął 
z podwórza u Tomaszka. Koń zginął, ale pachołek 
ocalał. Rano Tomaszko rozpaczał nad stratą ogie-
ra i klął na wszystkie świętości. Wtedy pachołek 
przyszedł z workiem dukatów. Gazda był pewien, 
że śmierć konia była sprawką pachołka i chciał 
go ukarać drągiem. Wtedy pachołek na środku 
podwórza wysuł dukaty z worka. Gazdowi wierzyć 
się nie chciało, bo tyle pieniędzy w życiu jeszcze 
nie widział. Pachołek podzielił te pieniądze na dwie 
części: Mniejszą wziął dla siebie, a resztę dał  gaz-
dowi za ogiera. Pozbierał swoją „dolę”, pożegnał się 
z gaździną i gazdą, oraz i ich dobytkiem i wartkim 
krokiem oddalił się od zagrody, której służył. Po-
szedł w rodzinne strony do swoich.

W miejscu diabelnego ognia w Kęcikach 
przez długie lata nie rosła trawa. A ja to jeszcze 
pamiętam, zaś czarta czorty wzięły.

Na motywach opowiadania pani Emilii Ruckiej z domu 
Madzia opracował

Józef Palowski
Górki Wielkie, marzec 1997 roku. 

Jak diabeł suszył pieniądze
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6 marca br. w siedzibie Biblioteki Miejskiej 
w Cieszynie, pełniącej zadania biblioteki powi-
atowej, odbyło się uroczyste podsumowanie 
międzynarodowego konkursu literacko -plastyc-
znego „Czy w bibliotece też są duchy ?”, w którym 
udział wzięli czytelnicy bibliotek publicznych 
powiatu cieszyńskiego, Biblioteki Miejskiej w Cz-
eskim Cieszynie, wychowankowie Zespołu Szkół 
Specjalnych w Skoczowie oraz członkowie sek-
cji plastyczno – teatralnej przy Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej Kole na Mnisztwie. Konkurs odbył 
się w ramach organizowanej przez Bibliotekę 
Miejską w Cieszynie akcji „Ferie z biblioteką 
2008”. Celem działań było zagospodarowanie 
wolnego czasu w ciekawy i interesujący sposób, 
zachęcenie do korzystania ze zbiorów bibliotek, 
zapoznanie z literaturą dziecięcą i młodzieżową, 
a także dostarczenie dzieciom miłych wrażeń 
z uczestnictwa w imprezach bibliotecznych. 

Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 
229 prac plastycznych i literackich, spośród 
których jury w składzie: przewodniczący Łukasz 
Konarzewski, członek dr Bogdan Dziadzia oraz 
Iwona Kochaniec–Kłębek wybrało 34 najlepsze, 
kierując się kryteriami kreatywności i estetyki 
wykonania pracy oraz wieku jej autora. Wszyscy 
laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Z  Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Brennej nagrodę 
otrzymali Monika Herzyk, Karolina Leśnik i Ag-
ata Marsula, a z filii w Górkach Małych nagrodę 
przyznano Paulinie Jonderko.

Wspaniałe prace nadesłane na konkurs są 
efektem ciężkiej pracy dzieci i bibliotekarzy, 
będących pokłosiem warsztatów plastycznych 
i literackich, jakie podczas tegorocznych ferii 
odbywały się w bibliotekach. Prace te uświetniły 
wystawę, która swym tematem stworzyła nas-
trój pełen grozy i strachu. Ekspozycję prac uc-
zestników konkursu można obejrzeć w sali 
wystawowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie 
(II piętro).

Nagrody wręczył laureatom Z-ca Burmistrza 
Miasta Cieszyna - Jan Matuszek oraz radny powi-
atowy - Ludwik Kuboszek. Poczęstunek dla zapro-
szonych gości ufundowała Cukiernia „Bajka”.

Dodatkowymi atrakcjami dla przybyłych 
z okolicznych miejscowości na uroczysty finał 
dzieci były warsztaty czerpania papieru przy-
gotowane i prowadzone przez firmę Kalander 
z Gliwic oraz wycieczka do Muzeum Drukarstwa 
w Cieszynie. Program uroczystości miał na celu 
zapoznanie dzieci z historią pisma i książki: od 
momentu wynalezienia papieru aż do pojawie-
nia się książki drukowanej. Podczas warsztatów 
dzieci czerpały papier z dębowej kadzi papiernic-
zej, uczyły się pisać gęsim piórem oraz odciskały 
pieczęci lakowe. Prace wykonane podczas 
warsztatów można było zabrać na pamiątkę do 
domu. Prowadzący wystąpili w strojach z epo-
ki. Po warsztatach dzieci udały się do Muzeum 
Drukarstwa, gdzie za sprawą prowadzącego spot-
kanie pana Karola Franka były świadkami pow-

stawania druku od podstaw: 
od ręcznego składania cz-
cionek poczynając, składu 
odlewanego mechanicznie, 
na wydruku kończąc. Uc-
zestnicy otrzymali również 
ważne informacje history-
czne związane z rozwojem 
„czarnej sztuki” przekazane 
w przystępnej, czasem 
wręcz zabawnej formie.

 Mamy nadzieję, że 
przyjazd do Cieszyna 
dostarczył laureatom oraz 
obecnym na uroczystości 
bibliotekarzom, rodzicom 
i opiekunom wielu miłych 
wrażeń. 

 

Finał „ strasznego” konkursu bibliotecznego

Foto: Danuta Staś

Beata Szweblik
Biblioteka Miejska  

w Cieszynie
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T o m a s z 
Żółtko - kra-
kowski muzyk, 
poeta i publi-
cysta. Znany 
jest ogółowi 
publ iczności 
głównie z pio-
senki ”Kochaj 
mnie i doty-
kaj”. Utwór ten 
stał się w po-
łowie lat 90. 
prawdziwym 
hitem, gosz-
cząc przez bli-
sko 30 tygodni 

w gorącej dziesiątce Muzycznej Jedynki i stając 
się ogólnopolskim przebojem emitowanym na 
antenie większości polskich stacji radiowych 
oraz telewizyjnych. Ale Tomasz Żółtko nie jest 
bynajmniej „artystą jednej piosenki”. To jedna 
z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych 
postaci współczesnej piosenki autorskiej. Wie-
le z jego piosenek zmusza do refleksji, głęb-

szego spojrzenia na siebie i otaczającą nas 
rzeczywistość. Niektóre piosenki jak np. „Bóg 
kocha chorych na AIDS” wywołały swego cza-
su w niektórych środowiskach fale oburzenia 
i protestów. Jednakże utwory muzyczne i po-
etyckie krakowskiego barda nie tylko obnaża-
ją cynizm, pychę i nasze narodowe wady. Ar-
tysta nie stroni także od autoironii i dowcipu, 
udowadniając słuchaczowi, że potrafi się śmiać 
również z samego siebie. Z tekstami doskonale 
współgra aranżacja muzyczna - czasami suro-

wa i oszczędna, czasami bardzo bogata. W swo-
im dorobku zgromadził dotychczas piętnaście 
pozycji (tomiki poezji, kasety i płyty CD), z któ-
rych największy rozgłos przyniósł mu album 
„Klatka skandalu”.

Tomasz Żółtko wystąpił ze swoim recitalem 
w niedzielę, 9 marca, o godz. 17:00 w kościele 
ewangelickim w Brennej. Koncert ten zorga-
nizowały: Ośrodek Promocji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna oraz Parafia Ewangelicko-
-Augsburska Brenna-Górki. Podczas trwającej 
prawie półtora godziny imprezy mogliśmy 

usłyszeć nie tylko piosenki, lecz także poezję 
artysty, zawartą w wydanym niedawno tomiku 
„Namolne drapanie się w duszę”. Widać z nich 
wyraźnie, jaki światopogląd i jakie wartości wy-
znaje autor. W swoim życiu unika moralnych 
kompromisów i teorii „mniejszego zła”, stara-
jąc się być jednoznacznym i wiernym swoim 
chrześcijańskim przekonaniom w świecie ob-
łudy i „politycznej poprawności”. 

Koncert, który miałem zaszczyt zapowie-
dzieć i nagłaśniać, zgromadził liczną rzeszę 
około 120 osób. Kontakt artysty z publiczno-
ścią był bardzo żywiołowy, a jego wypowiedzi 
i wiersze nieraz przerywano brawami. 

Pragnę wyrazić wdzięczność Księdzu Pro-
boszczowi Romanowi Kluzowi z Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej Brenna-Górki za pomysł 
i pomoc w zaproszeniu Pana Tomasza do Bren-
nej oraz za to, że mogliśmy go gościć w świąty-
ni, której jest Gospodarzem. Myślę, że Tomasz 
Żółtko jeszcze nieraz wystąpi z koncertem 
w gminie Brenna.

    Paweł Seligman

KONCERT TOMASZA ŻÓŁTKO W BRENNEJ

foto: Barbara Marsula
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oraz ruch panujący przy stoisku Beskidzkiej ‘5’ 
jest dowodem na to, że ciekawie zaprojektowane 
stoisko to inwestycja, która się opłaca, a dbałość 

o promocję z biegiem czasu przynosi 
efekty. Targi uświetniły m. in. występy 
kapeli „Wałasi”. 

W miesiącu kwietniu planowane są 
jeszcze dwa wyjazdy na targi turystyc-
zne: do Gdańska oraz do Warszawy.
      
 Paweł Seligman

  

W dniach 14-16 marca, w katowickim Spod-
ku odbyły się Międzynarodowe Targi Turysty-
czne „Silesia Tour”. Jedno z najciekawszych 

i najpiękniejszych stoisk należało 
do Beskidzkiej Piątki, czyli gmin: 
Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustro-
nia i Wisły. Duże zainteresowanie 

BESKIDZKA ‘5’ NA TARGACH TURYSTYCZNYCH 
W KATOWICACH
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TRZECIA ROCZNICA 
ŚMIERCI JANA PAWŁA II 

W GMINIE BRENNA
W niedzielę, 6 kwietnia, o godz. 17:30 w ko-

ściele Św. Jana Chrzciciela w Brennej Cen-
trum odbył się uroczysty koncert zatytułowany 
„W hołdzie Janowi Pawłowi II”. Wykonawcami tego 
słowno-muzycznego przedsięwzięcia byli młodzi ar-
tyści pochodzący głównie z terenu Gminy Brenna, 
ale nie tylko stąd. Wystąpili: Angelika Greń (sakso-
fon, flet poprzeczny, wokal), Justyna Hubczyk (wo-
kal), Sebastian Kret (gitara elektryczna), Krzysztof 
Majeran (gitara klasyczna), Kacper Matula (perku-
sja, wokal), Katarzyna Sterna (wokal), Paweł Selig-
man (autor aranżacji, klawisze, wokal), Wojciech 
Seligman (gitara basowa), Marta Wojtasik (wybór 
tekstów, prowadzenie koncertu, wokal).

Oprócz kompozycji typowo „świeckich”, ta-
kich jak „Jawa” Ryszarda Rynkowskiego czy 
„Z głębi serc” Natalii Kukulskiej, zaprezentowa-
no utwory religijne: „Barkę”, „Nie lękajcie się”, 
„Zaufaj Panu już dziś” oraz, najbardziej owacyj-
nie przyjęte przez publiczność „Osiem Błogosła-
wieństw”. Teksty pomiędzy piosenkami pocho-
dziły głównie z poezji i homilii Jana Pawła II.

Publiczność nie zawiodła. Zarówno miesz-
kańcy Brennej, jak i turyści wypełnili kościół po 
brzegi, jednocząc się z wykonawcami w modli-
tewnym skupieniu i zadumie nad życiem i po-
sługą Ojca Świętego, a także bardzo żywiołowo 
reagując na utwory zaprezentowane przez wy-
konawców. Pozostaje mieć nadzieje, że podob-
ny koncert odbędzie się w kwietniu przyszłego 
roku, a wdzięczność i modlitewna pamięć o Janie 
Pawle II nigdy nie minie.
    Paweł Seligman

NA POCZĄTKU BÓG 
STWORZYŁ RYTM

„Byliśmy zafascynowani wszyscy, muzycy byli wpa-
trzeni w niego, jego uwagi przyjmowaliśmy jako coś 
w rodzaju objawienia, komentując w superlatywach 
podczas przerw: jakiż to jest świetny dyrygent, jaki ge-
nialny… Natomiast na koncertach…Ficio był wielkim 
tremiarzem.  Jeżeli na próbach wszystko było wspa-
niałe, znakomite, dla nas wręcz genialne, to często na 
koncertach trema go po prostu paraliżowała (…) gubił 
się, i wtedy – jakbyśmy to nazywali – „pędzlował” 1 - 
tak wypowiadał się na temat Grzegorza Fitelberga Ka-
rol Stryja jego wieloletni uczeń, student dyrygentury 
i kierownik Filharmonii Śląskiej. Wielki kompozytor 
G. Fitelberg, którego wkład w muzykę poważną jest 
nieoceniony nagrywał w radiowej Stacji Polskiego 
Radia prowadząc katowicka orkiestrę radiową. Ten 
wielki dyrygent zwykł mawiać „Nie znoszę atmosfery 
braku entuzjazmu”. W Brennej atmosfery braku entu-
zjazmu nie znoszą dwie osoby – Pani Jadwiga Tomala 
oraz Pan Marek Madzia - dyrygenci chórów parafial-
nych w Gminie Brenna. Dlatego właśnie „pędzlują” co 
sił, aby wszystkich tym entuzjazmem zarazić.

Jak się zaczęła działalność chórów kościelnych 
w Brennej? 

P. M. Madzia: Pierwsza próba odbyła się wiosną 
1995 r. w Dzień Kobiet. Co roku obchodzimy jubi-
leusz. Większy czeka nas za dwa lata, bo wtedy to 
będzie już 15 lat odkąd chór śpiewa.

P. J. Tomala: My jesteśmy z 6 stycznia. Chór po-
wstał troszkę później bo w 1997 r. Jesteśmy młodsi 
od chóru ewangelickiego.

Czyja to była inicjatywa?
P. J. Tomala: U nas zaczęło się tak. Pani Maria 

Greń, która była prezesem naszego chóru przez 10 
lat, kiedyś na spotkaniu kolędowym z ówczesnym 
proboszczem w parafii zapytała: „Księże proboszczu, 
co by było, gdyby tak założyć chór?” Ksiądz Budniak 
powiedział: „Świetny pomysł.” Taki był początek.

P. M. Madzia: W naszym przypadku było po-
dobnie. Chór powstał z inicjatywy nieżyjącego już 
księdza proboszcza Erwina Miklera. Powstanie chó-
ru oparto na istniejącym zespole młodzieżowym, do 
którego dołączyły osoby starsze. Na początku mie-
liśmy bardzo mało głosów. W basie była tylko jed-
na osoba, p. Berek, natomiast ksiądz zasilił tenory. 
Pomimo trudnych początków, już po miesiącu chór 
zadebiutował podczas Świąt Wielkanocnych.

Jakich głosów wam brakuje najbardziej?
P. M. Madzia: W każdym chórze coś by się przyda-

ło. Najbardziej potrzebowalibyśmy młodych osób chęt-
nych do śpiewania, np. do sopranów.

P. J. Tomala:  W naszym chórze jest deficyt panów 
do tego stopnia, że kilka lat temu przeniosłam jedna 
panią  z altów do tenorów, jest w zasadzie kontraltem, 

1 Leon Markiewicz, Grzegorz Fitelberg (1879 – 1953) 
życie i dzieło, Katowice 2005, s. 217
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ale zgodziła się śpiewać z mężczyznami i jest wielką 
podporą tenorów. Pani Milka śpiewa bardzo dobrze. 
W basach mamy tylko trzy osoby. Kiedyś p. Grażyna 
Heller pomagała nam prowadząc zajęcia z emisji gło-
su zarówno w chórze katolickim, jak i ewangelickim. 
Do dziś uważam, że sposób, w jaki Pani Heller pra-
cowała z chórzystami, przyniósł niesamowite efekty. 
Nagle okazało się, że można śpiewać bez zaciśnięte-
go gardła, po prostu śpiewać. Okazało się, że można 
śpiewać jeszcze lepiej.

Kto właściwie może śpiewać w chórze? Każdy, 
czy tylko wybrani?

P. J. Tomala: Trzeba mieć przede wszystkim chę-
ci i słuch muzyczny.

P. M. Madzia: Zgadzam się, ale należy jeszcze 
podkreślić, że chór to nie tylko samo śpiewanie, ale 
przede wszystkim spotkanie się pewnej grupy ludzi. 
Oni chcą ze sobą być, chcą ze sobą rozmawiać, spo-
tykać się, potrzebują tego kontaktu. Chórzyści stara-
ją się podejmować inicjatywę i chcą być aktywni.

P. J. Tomala: U nas jest dokładnie tak samo. Jest 
to konkretna grupa, która działa przy parafii i za-
wsze można na nią liczyć.

P. M. Madzia: W naszym chórze większa grupa 
osób to ludzie starsi. Średnia wieku wynosi około 55 
- 60 lat. Ma to swoje wady i zalety. Głosy może nie 
zawsze brzmią tak cudownie jak kiedyś. Natomiast 
zaletą jest to, że zawsze mogę na tych ludzi liczyć. 
Oni zawsze przychodzą na próby. Próba jest to dla 
nich wydarzenie, które mają zaplanowane i nigdy 
nie zawodzą. Mają olbrzymią chęć śpiewania i prze-
bywania razem. I chyba to jest najważniejsze. Cza-
sem nawet część z nich przychodzi wcześniej, żeby 
np. pograć w ping ponga. Próby chóru łączą ich 
w jedną społeczność.

Czy w chórze mogą śpiewać osoby, które mają 
np. 13 lat i śpiewać wspólnie z osobami po 60 roku 
życia?

Dyrygenci jednogłośnie: Oczywiście, że tak! To 
poprawia brzmienie głosów.

Zatem na czym polega trudność śpiewania 
w chórze?

Dyrygenci: Proszę spróbować i przekonać się.
Proszę opowiedzieć o sukcesach chórów.
P. J. Tomala: Sukcesem jest to, że ludzie przy-

chodzą na próby i chcą śpiewać, że się w tren spo-
sób integrują, że wspólnie wyjeżdżają. Sami chcą się 
sprawdzić. Śpiewaczym sukcesem jest to, że śpiewa-

ją na głosy. Bo dla wielu ludzi jest to 
duże osiągnięcie śpiewać w głosach, 
każdy głos ma swoją linię melodyczną, 
w ten sposób wykształca się słuch har-
moniczny. Chórzyści ciężko pracują 
nad dobrym brzmieniem.

P. M. Madzia: Dokładnie tak jest. 
Miałem kiedyś chórzystkę, która przy-
szła na parę prób i zrezygnowała, mó-
wiąc, że nie sądziła, że śpiewanie w chó-
rze jest tak trudne i wiąże się z tak 
ciężką pracą. Wyćwiczenie linii melo-
dycznej swojego głosu to nie wszystko. 
Do tego dochodzi dynamika, artykula-
cja, zmiana tępa oraz to „coś” osobiste-
go co dyrygent chce przekazać. Zdecy-
dowana większość osób śpiewających 
w chórze nie ma przygotowania mu-
zycznego, co wymaga dodatkowej pra-
cy obu stron – dyrygenta i chórzystów. 
Często, po wyćwiczeniu trudniejszego 

utworu, trzeba do niego ciągle wracać i przypominać. 
Nie chodzi tu nawet o linię melodyczną poszczegól-
nych głosów, ale właśnie o szczegóły wykonania. Tak 
aby znowu wydobyć „duszę utworu”, która nada mu 
całe jego piękno. Używam często określenia, że utwór 
należy zaśpiewać a nie „odśpiewać”.

A wspólne sukcesy?
P. M. Madzia: Mieliśmy okazję razem zaśpiewać 

na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej 
im. Anzelma Skrobola.

P. J. Tomala: Był to wysokiej rangi festiwal i my by-
liśmy na tym festiwalu fenomenem, bo właśnie śpie-
waliśmy razem,  jako dwa chóry różnych wyznań.

Było to w 2000 r. i wtedy ekumeniczny wymiar 
chórów nie był jeszcze taki popularny jak dziś. 
A drugim sukcesem był występ na rozdaniu Cieszy-
nianek w 2002r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie. W teatrze jest zupełnie inna akusty-
ka w porównaniu z kościelną. Na początku nic nie 
brzmiało, wszyscy byli przerażeni. Ale okazało się, 
że zaśpiewaliśmy w końcu z nagłośnieniem  i wy-
stęp się udał. Myślę, że największym wspólnym  suk-
cesem jest to, że te dwa chóry chcą razem śpiewać.

P. M. Madzia: Stałym wspólnym występem jest 
wieczór kolęd, który odbywa się rokrocznie 6 stycznia. 
Wspólnie też bierzemy udział w Dożynkach w Brennej, 
obchodach Święta Niepodległości oraz w Czwartkach 
Artystycznych. Zatem, jak widać dużo jest wspólnych 
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inicjatyw podejmowanych przez oba chóry.
P. J. Tomala: Chętnie się też spotykamy. Mamy 

różne wspólne imprezy…
Imprezy?
P. M. Madzia: No tak, np. bal chórzysty w karnawale.
P. J. Tomala : Pierwszy bal odbył się w 1999 r. 

Organizujemy też wspólne ogniska, kolędowanie 
ekumeniczne, potańcówki, smażenie jajecznicy ..

Czy możecie Państwo powiedzieć, ile osób na-
leży do chórów?

P. M. Madzia: Nasz chór liczy średnio 25 osób.
P. J. Tomala: Zaczynaliśmy w składzie 38 osób. 

W tej chwili jest tak samo jak w chórze zaprzyjaźnio-
nym, 25 osób. Obecnie mamy dwie gimnazjalistki, 
a średnia wieku jest u nas trochę niższa, pomiędzy 
40 – 50 lat, bo wspomaga nas głosami młodzież.

Jaki był najtrudniejszy utwór, który udało się 
zaśpiewać Państwa chórom?

P. J. Tomala: Utwór Józefa Świdra „Czego chcesz od 
nas, Panie” to utwór bardzo trudny i złożony, są tam 
współbrzmienia dysonansowe i dużo zmian harmonicz-
nych. Na samym początku wydawało mi się, że chór 
tego nie zaśpiewa. Ale udało się i to jest fantastyczne! 
Taka praca daje olbrzymią satysfakcję. Mam nadzieję 
że uda nam się razem zaśpiewać ten utwór np. przy 
okazji Dożynek razem z chórem MAGNIFICAT.

P. M. Madzia: Najtrudniejszym utworem, jaki 
ćwiczyliśmy, był „Psalm 23” F. Schuberta. Jest na na-
szej płycie, którą nagraliśmy z okazji 10-lecia. Wła-
śnie temu utworowi poświęciliśmy najwięcej czasu 
i włożyliśmy wiele żmudnej i ciężkiej pracy. Nie 
wiem, czy drugi raz podjąłbym się takiego wyzwa-
nia. Zrobili kawał dobrej roboty.

Jakie utwory najbardziej lubią śpiewać chórzy-
ści?

P. M. Madzia: Lubią śpiewać proste pieśni, często 
są to znane pieśni kościelne. Staram się unikać tego 
typu utworów, gdyż najczęściej oni je znają, przez co 
trudniej jest przekazać swoją interpretację. Nieraz na 
próbie wydaje się, że osiągnąłem swój cel. Natomiast 
na występie często usiłują śpiewać po swojemu.

P. J. Tomala: To prawda, moi chórzyści też lubią 
takie utwory. Też staram się im to tłumaczyć, że 
każdy utwór ma swoja interpretację, dynamikę, któ-
ra trzeba zapamiętać. To jest bardzo ważne. Żeby 
zapamiętać to, czego nauczyli się na próbach i za-
śpiewać to później w kościele. I dlatego właśnie te 
tradycyjne pieśni są najgorsze dla dyrygentów bo 
chórzyści sobie je często po prostu śpiewają. A to 
trzeba tak, jak Marek wcześniej powiedział, zaśpie-
wać a nie odśpiewać.

Czy zdarzają się jakieś śmieszne sytuacje?
P.J. Tomala: Kiedyś na jednej z pierwszych prób, 

grałam i dobiegły mnie jakieś śmiechy z sali. Nie 
wiedziałam z czego się śmieją, więc pominęłam 
sprawę. Grałam dalej. No ale w końcu wszyscy za-
częli się śmiać, byli widocznie czymś rozbawieni. 
Wreszcie nie wytrzymałam i zapytałam „Z czego 
wy się śmiejecie”?  I tu Pani Prezes powiedziała, 

że mam popatrzeć na swoje buty. Okazało się, że 
ubrałam dwa różne. Innym razem na jednym z wy-
jazdów do Słowacji, odbył się koncert w… basenie. 
Znalazła się nawet publiczność.

P.M. Madzia: No to możemy sobie podać rękę ko-
lejny raz. Bo ja zrobiłam dokładnie tak samo. Jeden 
czarny but trudno rozróżnić od drugiego też czar-
nego. Ty przynajmniej poszłaś na próbę. Ja w dwóch 
różnych butach poszedłem do kościoła. Jeden miał 
szpiczasty nosek, a drugi jakiś taki bardziej ścięty.

Czyli wniosek jest jeden: rozróżnianie głosów 
wychodzi Państwu zdecydowanie lepiej niż rozróż-
nianie butów. Proszę powiedzieć coś o „demokra-
cji” w chórach.

P.M. Madzia: Mamy normalne wybory. Preze-
sem chóru jest Jan Śliwka, zastępcą prezesa jest 
Władysław Chraścina, Grażyna Raszka pełni funk-
cję skarbnika, Danuta Chraścina pełni funkcję go-
spodarza, Danuta Wilde odpowiada za nuty, nato-
miast kronikarzem jest Alicja Heller.

P. J. Tomala: Elżbieta Hubczyk to prezes nasze-
go chóru. Kronikarzem jest Dorota Majka, Teresa 
Małysz jest skarbnikiem wspólnie z Janem Gaszczy-
kiem. Jeżeli chodzi o śpiew – demokracji nie ma. 
Rządzi dyrygent.

Jak Państwo wyobrażacie sobie współpracę 
chórów  z OPKiS?

P. J. Tomala: Współpraca ograniczała się do tej 
pory do dożynek i to od strony liturgicznej. Chcia-
łabym, żebyśmy znaleźli się w kalendarzu imprez. 
Wiemy że Gmina ma kontakt z Główczycami, chęt-
nie wzięlibyśmy udział, np. w wymianie chórów 
z Główczycami. Dobrze byłoby tez gdyby powstało 
jakieś stowarzyszenie.

P.M. Madzia: Do tej pory nie mieliśmy kontaktów 
z Ośrodkiem. Można by poszerzyć repertuar świec-
ki o charakterze ludowym i włączyć się w impre-
zy organizowane przez Wasz Ośrodek. Poparłbym 
powstanie stowarzyszenia pod warunkiem, że ktoś 
o odpowiednich kompetencjach zająłby się prowa-
dzeniem tego typu działalności. Wtedy można by-
łoby włączyć w strukturę stowarzyszenia wszystkie 
grupy działające w sferze kultury z terenu Gminy 
i następnie próbować pozyskać środki na dofinan-
sowanie do konkretnych zadań.

Na koniec, proszę się przedstawić.
Dyrygenci: MAGNIFICAT i BENEDICTUS. 
Nazwy chórów zostały nadane w 2000 r. pod-

czas wspólnego kolędowania 6 stycznia. Zostaliśmy 
„ochrzczeni” przez naszych proboszczów. Ks. Józef 
Budniak nadał imię chórowi ewangelickiemu MA-
GNIFICAT a Ks. Marek Uglorz nadał nazwę chórowi 
katolickiemu BENEDICTUS.

Bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie wy-
wiadu dyrygentom chórów i życzę dalszych suk-
cesów oraz kontynuacji  tak przyjaznego dialogu 
pomiędzy wyznaniami.

Estera Brudny
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Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 
Koło nr 7 Brenna w dniu 11 marca br. zorganizował 
w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu spot-
kanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, 
wręczenie legitymacji członkowskich oraz przed-
stawienie planu działania na rok 2008. 

W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób. 
Z zaproszonych Gości na spotkanie przybyły 
Władze Gminy: pani Wójt Iwona Szarek, Skarb-
nik Gminy Brenna pani Joanna Macura oraz 
Zastępca Wójta pan Krzysztof Majeran, który 
zorganizował słodki poczęstunek. Ksiądz Probo-
szcz - Senior Alfons Chmiel udzielił uroczystego 
błogosławieństwa wszystkim kobietom i całemu 
Związkowi – życząc wszystkiego najlepszego. 
Mężczyźni na czele z Wójtem panem Krzyszto-
fem Majeranem złożyli z tej okazji „płci pięknej” 
najserdeczniejsze życzenia. 

Następnie Zarząd wręczył legitymacje 
członkom Koła. 

Plan działania na 2008 rok przedstawił 
przewodniczący Stanisław Heller, który wygląda 
następująco:

1. Pozyskanie nowych członków. 

2. Współpraca z:
a. Wójtem i Radą Gminy Brenna,
b. Ośrodkiem Promocji, Kultury i Sportu,
c. Organizacjami kościelnymi, fundacjami, 

stowarzyszeniami, szkołami, innymi kołami, itp., 
d. Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

w Cieszynie. 

3. Organizowanie wspólnych spotkań o cha-
rakterze miejscowym, wyjazdowym w celach 
turystycznych, pielgrzymkowych, zdrowotnych 
(wyjazdy do źródeł geotermalnych, itp.) – wg 
potrzeb. 

4. Założenie wszelkiego rodzaju kółek 
zainteresowań (językowe, teatralne, śpiewacze, 
itp.) – wg potrzeb. 

5. Organizowanie bezalkoholowych zabaw 
okolicznościowych (spotkania opłatkowe, 
święcone, sylwestrowe, seniora i inne). 

6. Spotkania z ciekawymi osobami (krzesło 
dla Gościa). 

7. Inne propozycje zgłoszone przez Członków 
Związku w ciągu roku. 

W dniu 31 marca br. wznowiono spotkanie na 
Święcone, w którym mogli wziąć udział wszyscy 
chętni mieszkańcy Gminy Brenna i goście. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji 
uczestników, którą odprawił o godz. 16.45 ks. 
Proboszcz Alfons Chmiel w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela w Brennej. O godz. 18.00 w Restaura-
cji Beskid (Stodoła) ks. Wikariusz Marcin Pom-
per poświęcił potrawy wielkanocne, a uczestnicy 
i goście (ponad 80 osób) złożyli sobie wzajemnie 
życzenia, dzieląc się jajkiem.

Następnie pani prof. Danuta Sikora z UŚ 
w Cieszynie wygłosiła wykład na temat Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, który został wysłuchany 
z ogromnym zainteresowaniem. W trakcie dys-
kusji wynikło, że jeżeli będzie duże zaintereso-
wanie, to jest możliwe powstanie Filii Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Brennej. 

Piękną niespodziankę sprawił wszystkim chór 
„Benedictus”, który ożywił i umilił atmosferę spot-
kania. Członkowie chóru zachęcili wszystkich 
zebranych do wspólnego śpiewu, co było bardzo 
miłe, radosne – prawdziwie wielkanocne. 

Pierwsza jednodniowa wycieczka Duża Pętlą 
Beskidzką odbędzie się 14 maja br. Zapisy w pier-
wszy wtorek miesiąca w Ośrodku Promocji, Kul-
tury i Sportu, w Brennej przy ul. Wyzwolenia 
69. 

Związek ma wiele planów, lecz ograniczają go 
środki finansowe. Prosimy Darczyńców o wspar-
cie – PZEiR Cieszyn - dla Koła nr 7 Brenna – 
Konto BS Cieszyn 05 8113 0007 2001 0034 0106 
0001. 

Za zrozumienie i dotychczasową pomoc 
Zarząd Koła Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów serdecznie dziękuje. 

Stanisław Heller 

Pierwsze kroki Związku Emerytów
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Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Brennej Leśnicy ufundowała uczniom 

Plac zabaw

W dniach 8.03. -15.03.2008 r. do Zespołu 
Szkół Publicznych w Górkach Wielkich przybyła 
młodzież z Holandii wraz z opiekunami w ramach 
wymiany międzyszkolnej. Podopieczni gościli w 
domach uczniów gimnazjum tutejszej szkoły. Mie-
li okazję zwiedzić nie tylko okolicę, ale również 
udali się na wycieczkę do Krakowa, Oświęcimia, 
Pszczyny oraz Pętlą Beskidzką. Uczestniczyli także 
w lekcji języka polskiego, historii oraz zaznajo-
mili się z systemem edukacji w Polsce. Kulmina-
cyjnym punktem był wieczorek polsko-holender-
ski, na którym młodzież zarówno polska, jak i 
holenderska zaprezentowała swoje programy art-
ystyczne. Gościliśmy władze naszej Gminy z Panią 
wójt Iwoną Szarek, naszych Rodziców, którzy byli 
współorganizatorami, oraz Dyrekcję szkoły. 

Nasze więzi zacieśniły się na tyle, że holender-
scy koledzy chcą kontynuować zawartą znajomość. 
Byli wręcz zachwyceni nasza polską gościnnością. 

urządzenia sportowo - rekreacyjne. W skład 
wchodzi zestaw zręcznościowy, sześciokąt wielo-
funkcyjny ze ścianką wspinaczkową oraz rucho-
my pomost. Wszystkie urządzenia spełniają 
standardy europejskie. Układ urządzeń sprzyja 
dobrej zabawie i pozwala naszym wychowankom 
rozwijać sprawność psychoruchową.

W zeszłym roku Rodzice dochód z balu 
przeznaczyli na budowę boiska asfaltowego przy 
naszej szkole. Szkoła zakupiła bramki, siatki 
i dzięki temu zajęcia wychowania fizycznego 
mogą się odbywać również na świeżym powi-
etrzu. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców 
i liczymy na dalszą współpracę.

Dyrektor mgr Halina Gabzdyl - Pilch 
Grono Pedagogiczne                         

Uczniowie     

MŁODZIEŻ Z HOLANDII W GÓRKACH WIELKICH
Pożegnaniom 
nie było końca. 
P o p ł y n ę ł o 
morze łez. Choć 
żal było patrzeć 
jak odjeżdżają, 
to przyznać 
należy, że ten 
tydzień był dla 
nas wszystkich 
szkołą życia. 
Nabytych przez 
nas nowych 
doświadczeń nie 
da się ani kupić 
ani sprzedać. 
Być może w 
przyszłym roku 
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Zajęcia  dodatkowe  Szkoły Podstawowej nr 1
Lp Nazwisko i imię Rodzaj zajęcia Dzień tygodnia Godzina Uwagi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Dorda Jolanta

Gawlas Alicja

Bobola Katarzyna

Janik Lidia

Dybczyński Tomasz

Katarzyna Bobola
s. Bogusława Jołda

Iwona Madecka-
Kozieł

Ferfecka Jolanta 

s. Bogusława Jołda

Bogusława Jawor-
ska

Olga Heller

Krystyna Tarase-
wicz

Kółko matematyczne dla kl.I - III

Zajęcia plastyczne dla kl.I - 
Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia wyrównawcze kl. IV - VI

Kółko matematyczne kl. IV - VI

SKS kl. IV-VI  dz, chł

Kółko teatralne

Zajęcia z terapii logopedycznej

Kółko języka angielskiego IV - VI

Dzieci Maryi kl. I – VI 

Zajęcia plastyczne
Kółko regionalne

Kółko regionalne

Świetlica środowiskowa

piątek 

wtorek  
poniedziałek, czwartek

czwartek
  

czwartek
    

poniedziałek ,piątek
czwartek, 

poniedziałek

środa

środa

piątek, sobota

poniedziałek
środa

środa

wtorek
czwartek
piątek

 5 lekcja

6 lekcja
6 lekcja

7 lekcja

 
7 :15

7 i 8 lekcja
8 lekcja

7 lekcja

6 lekcja

7 : 15

W domu sióstr 
godz. 14:00

3 i 7 lekcja
6 i 7 lekcja

6 i 7 lekcja

1 lekcja
7 i 8 lekcja
7 i 8 lekcja

Zajęcia finanso-
wane przez UG

Zajęcia finanso-
wane przez UG

Zajęcia finanso-
wane przez UG

Zajęcia finanso-
wane przez UG

Zajęcia finanso-
wane przez UG

W Zespole Szkól Publicznych w Górkach 
Wielkich są realizowane w roku szkolnym 
2007/08 zajęcia nadobowiązkowe w liczbie 29 
godzin tygodniowo płatnych przez UG w Bren-
nej. Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość 
rozwijania swoich zainteresowań i zdolności w 
godzinach popołudniowych w następujących kie-
runkach: (plastycznym, sportowym, teatralnym, 
tanecznym, muzycznym, polonistycznym, mate-
matycznym, informatycznym, historycznym, geo-
graficznym, religijnym i biologicznym. Dyrekcja, 
rodzice oraz uczniowie pragną serdecznie za to 
podziękować władzom gminy.

Zajęcia pozalekcyjne 
w  Zespole Szkól Publicznych

w Górkach Wielkich

w ramach programu „comenius” uda się pozyskać 
fundusze unijne. 

Dziękujemy serdecznie Władzom Gminy 
Brenna za przychylność oraz sfinansowanie po-
bytu holenderskich wychowawców.

Agnieszka Szczotka- nauczyciel języka angielskiego 
w ZSP Górki Wielkie
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Kiedy siadasz wieczorem do jednego kielisz-
ka i masz na nim zamiar poprzestać, a budzisz 
się rano skacowany, zły i pełen wyrzutów zas-
tanawiasz się co się stało. Kac mija i zapominasz 
o wątpliwościach. Za kilka dni sytuacja się 
powtarza, a potem znowu i znowu. Do głowy 
Ci nie przyjdzie, że właśnie straciłeś kontrolę 
nad swoim piciem. Reakcją na utratę kontro-
li jest bezsilność. Mówisz jestem bezsilny, nie 
mogę przestać, a mimo to zaczynasz znowu 
i starasz się udowodnić sobie i innym, że kontro-
lujesz picie. Udowadniasz wciąż pijąc i jest coraz 
gorzej. Kiedy to się zaczęło? – zastanawiasz się.

Z alkoholizmem jest tak jak z paznokciami. 
Kiedy rosną nie zwracasz na nie uwagi, ale kiedy 
są już długie i zaczynają przeszkadzać oglądasz 
się za nożyczkami. Jesteś bezsilny wobec faktu, że 
rosną. Efektem uznania  swojej bezsilności jest 
ich obcinanie. Godzisz się na to bez większych 
problemów. W  kontakcie z alkoholem jednak 
nie czynisz tego, nie odstawiasz go lecz usiłujesz 
sobie i innym udowodnić, że to Ty panujesz nad 
sytuacją. Trudno jest ci ogłosić i uznać swoją 
bezsilność i tak jak obcinają zbyt długie paznok-
cie – zaprzestać picia.

Tak jak nie kontrolujesz wzrostu swoich paz-
nokci, nie kontrolujesz swojego picia. Bezsilność 
wobec zjawisk, relacji między ludźmi czy pogody 
dotyczy wszystkich ludzi. Trudno nam uznać 
bezsilność wobec śmierci bliskiego człowieka, 
wobec cierpienia gdy nie możemy pomóc.

Wyobraźmy sobie, że usiłujemy przywrócić 
do życia zmarłego, samotnie zlikwidować 
w Somalii głód lub siłą zatrzymać i zmusić 
do pokochania nas kogoś, kto postanowił 
odejść. Możemy się złościć, cierpieć, płakać, 
zaklinać i nic. Nie mamy wpływu na te zjawiska 
i sytuacje. Pozostaje nam ogłosić i uznać 
swoją bezsilność, i znaleźć spokój w nowej 
rzeczywistości. Możemy też walczyć i szamotać 
się z tym co jest niemożliwe do zmiany. Jeśli raz 
straciłeś kontrolę nad piciem, nigdy jej już nie 
odzyskasz.

W początkach swojej abstynencji alko-
holicy powtarzają często, że podejmują walkę 
z chorobą, walczą z alkoholem, walczą ze swoją 
bezsilnością i zamierzają nadal – lecząc się – nie 
poddawać się nałogowi. Nie może być równie 
omylnego pojęcia na temat odzyskania zdrowia. 
Takiemu nastawieniu towarzyszy wcześniejsze 
myślenie, że jeśli  trafi do ośrodka, poradni, do 
psychologa i jak najwięcej dowie się na temat 

choroby, to skutecznie uda mu się z nią walczyć.
Szukanie odpowiedzi na podobne pytania nie 

prowadzi do trzeźwości. Tak jak nie prowadzi 
do trzeźwości zajmowanie się powierzchnią czyli 
skutkami choroby, a nie jej istotą. Wyobraźmy 
sobie wrzodowca, który wciąż cierpi i je tłuste 
potrawy. Zamiast zajmować się istota swojej 
choroby, podejmować próby jej zaakceptowania 
i odnaleźć odpowiednią dla siebie dietę, próbuje 
eliminować cierpienie po przez przyrządzanie 
coraz to nowych potraw, wciąż tłustych. Czy-
li szuka możliwości przechytrzenia choroby, 
chce się okazać mądrzejszy, silniejszy. Cała 
energia człowieka służy budowaniu złudzeń, 
które powodują bul. Człowiek zawsze przegry-
wa, jeśli podejmuje walkę z silniejszym ponad 
wszelką wątpliwość przeciwnikiem. Wciąż 
próbuje wygrać choć jego porażki są coraz 
dotkliwsze, często tragiczne. Alkoholik obiecu-
je, przysięga, zaklina się i wciąż staje do walki, 
która go wyniszcza i upokarza. Dlaczego? Dlat-
ego, że staje do walki z myślą, że tym razem mu 
się uda, że zwycięży... dlatego że nie dopuszcza 
do własnej świadomości, że nie ma szans, że 
i tym razem przegra. Zamyka więc oczy na 
własna bezsilność i ślepo wymachuje rękami. 
Chce być silniejszy od własnej słabości.

Pierwszym krokiem do przemiany jest 
ogłoszenie bezsilności wobec alkoholu. Bezsilność 
wobec choroby. Bezsilność wobec utraty kontr-
oli nad piciem i wobec faktu, że jedynym i pod-
stawowym warunkiem powrotu do zdrowia jest 
utrzymanie dozgonnej abstynencji.

Któż zechce przyznać się do całkowitej 
porażki? Praktycznie nikt. Zwłaszcza, że alko-
holik nie wyobraża sobie życia bez alkoholu i wa-
runek ten wywołuje w nim bunt, złość, agresję 
i poczucie niesprawiedliwości. Powtarza sobie 
: dlaczego ja? To jest właśnie pytanie, które 
świadczy o gotowości do dalszej walki z nałogiem 
i chęcią udowadniania, że właśnie NIE JA. Alko-
holik myśli, że jeśli znajdzie odpowiedź na pyta-
nie dlaczego pije, pić przestanie w taki sposób 
jak dotychczas.

Nie ma odpowiedzi dlaczego alkoholik pije 
– pije bo jest alkoholikiem. A z tym jest tak 
jak z ukąszeniem komara. Ugryzie i swędzi. 
Drapiesz i jest jeszcze gorzej. Robi się rana, 
którą rozdrapujesz, krwawisz, denerwujesz się, 
płaczesz i drapiesz dalej. Trudno jest ci oprzeć 
się działaniu, które przynosi częściową ulgę. 
Jesteś bezsilny, a mimo tonie przestajesz, choć 

BEZSILNOŚĆ
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wiesz, że jeśli nie będziesz się drapał jad wkrótce 
przestanie działać, a rana się zagoi. Przedtem 
należy tylko ogłosić bezsilność wobec takiego 
jadu jakim jest alkohol, a potem uznać się za 
pokonanego. Pomoże w tym wiara i ufność, że 
swędzenie ustąpi bez udziału zainteresowanego. 
Kontrolujesz swędzenie – cierpisz, przestajesz 
i jak ręką odjął. Nie ma innego sposobu. Wiado-
mo dzięki ogromnej sumie doświadczeń, że alko-
holik, który nie uzna swojej słabości – choroby 
ze wszystkimi jej konsekwencjami takimi jak:

- absolutna abstynencja,
- terapia, realizacja programu własnych zmian,
- systematyczna praca nad sobą w AA,
niewiele korzysta z tego co oferują mu nawet 

najlepsze metody leczenia.
Dopóki się nie ukorzy, jego trzeźwość będzie 

chwiejna. A już na pewno nie znajdzie prawdzi-
wego szczęścia. Warunkiem zdobycia wiary i siły 
jest uznanie się za całkowicie pokonanego już 
na początku tej drogi. Ktoś kto uznaje, że jest 
słabszy nie podejmuje walki, kto nie walczy nie 
przegrywa, jeśli nie przegrywa nie odczuwa skut-
ków jakiejkolwiek walki. Jeśli abstynencja została 
podjęta ze strachu wymaga ogromnej energii 
aby sobie z nim, tym strachem radzić. Wywołuje 
wściekłość i jest pełna rozczarowań.

Uznanie bezsilności jest nierozerwalnie 
związane z uznaniem beznadziejności swej sytu-
acji życiowej z powodu picia, dlatego takie ważne 
jest przeanalizowanie swojego życia. Szczerość 
wobec siebie i swojej prawdy jest trudna, dlatego 
swoja bezsilność są w stanie ogłosić ci, którzy spot-
kali się ze swoim dnem i ogłosili, że nie kierow-
ali swoim życiem. Zdobycie takiej świadomości 
pozwala na wzięcie odpowiedzialności za swoje 
decyzje, także decyzje o zaprzestaniu picia. A więc 
za swoje życie.

Dlaczego świadomość własnego dna jest taka 
ważna? Dlatego, że mało kto zechce szczerze 
realizować program przemiany własnego życia 
dopóki  nie stoczy się na dno i tego nie poczują. 
Program ten zawiera treści, których żaden alko-
holik pijący nie dopuści do swojej głowy.

Kto potrafi być absolutnie szczery i toleran-
cyjny? Kto zechce wyznać swoje przywary, zrobić 
obrachunek moralny i zadośćuczynić za krzywdy 
wyrządzone innym? Kto zechce odbudować swoje 
życie duchowe pamiętając o potrzebie modlitwy 
i medytacji?

Żaden alkoholik zapatrzony w siebie nie pod-
da się tym zasadom, dopóki nie uzna, że musi się 
poddać by ratować własne życie. Pod pręgierzem 

nałogu alkoholicy zaczynają się leczyć i dopie-
ro wtedy uświadamiają sobie tragiczną sytuację 
w jakiej się znajdują. Tylko dno, które stanowi 
cienka granicę między śmiercią, a życiem, poz-
wala słuchać z taką otwartością umysłu z jaką 
słuchają umierający. Tylko wtedy alkoholik 
jest gotowy uczynić wszystko, co będzie mogło 
uwolnić go od obsesji jaka jest alkoholizm.

Ogłoszenie bezsilności może nastąpić 
z dnia na dzień, ale jej uznawanie jest procesem 
i trwa. Być może, ktoś postanowi dalej ufać so-
bie, a powiedzieć w tym wypadku: ufam sobie 
– to znaczy powiedzieć – poradzę sobie. Zau-
fanie do siebie w sprawie picia jest w tej drodze 
przeszkodą i służy dalszej kontroli. Zaufanie, 
że poradzimy sobie sami powodowało, że picie 
wciąż trwało. Czas przestać ufać wszystkiemu 
co przez lata zgromadziła w sprawie picia nasza 
głowa. Jest to trudne i wymaga wiary, ufności. 
Tak jak w przypadku swędzenia. Wiemy ponad 
wszelka wątpliwość, że jeśli przestaniemy się 
drapać swędzenie ustąpi. Ufamy, że tak się sta-
nie. Ta wiara pozwala na przetrwanie trudnego 
okresu, kiedy tak bardzo chce nam się przynieść 
ulgę. Tak samo jest z chorobą alkoholową. Tę 
wiarę alkoholicy z AA identyfikują z Siłą Wyższą. 
Wiadomo, że im bardziej z czymś walczymy, tym 
więcej siły dajemy swojemu przeciwnikowi. 

Krystian Fest

W GMINIE BRENNA JUŻ 
DZIAŁA PUNKT WYPOŻY-
CZANIA SPRZĘTU REHA-

BILITACYJNEGO
W lutym Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Brennej nawiązał ścisłą współpracę z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświę-
cimiu. W wyniku pozytywnych współdziałań 
otrzymano nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny 
o wartości 8.630,00 zł w tym: łóżka szpitalne, łóż-
ko rehabilitacyjne, wózki tapicerowane, wózki 
inwalidzkie, balkoniki na rolkach. Sprzęt ten bę-
dzie wypożyczany potrzebującym mieszkańcom 
Gminy Brenna. Punkt wypożyczania znajduje się 
w budynku Ośrodka Zdrowia, przy ul. Leśnica 
3, 43-438 Brenna. W celu uzyskania pełnej in-
formacji należy kontaktować się z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr tel. 033- 
8536459 wew. 113. Zapraszamy do korzystania 
z tej formy pomocy!
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ZBIERAMY INFORMACJE 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bren-

nej zamierza kontynuować pozyskiwanie różnego 
rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. W związku z po-
wyższym zwracamy się z prośbą o przekazywanie 
informacji dotyczących zapotrzebowania na tego 
typu sprzęt co pomoże w naszej dalszej działalności.

 MASZ PROBLEM
PRZYJDŹ A WSPÓLNIE 

GO ROZWIĄŻEMY 
Od miesiąca kwietnia 2008r. na terenie Gmi-

ny Brenna będzie można uzyskać pomoc, poradę 
i wsparcie psychologiczne. Zapraszamy do korzy-
stania z dobrodziejstwa w/w współpracy. Działanie 
takie jest możliwe dzięki nawiązaniu współpracy ze 
Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” 
prowadzących również Centrum Edukacji Socjal-
nej z siedzibą w Cieszynie. 

Przyjdź, a pomożemy Ci rozwiązać twój problem!
Pamiętaj już nie jesteś sam, skorzystaj z naszej 

pomocy! 
Czekamy na Ciebie nie ma problemów nie do 

rozwiązania!
Szersze informacje można uzyskać w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej, pod nr tel. 
033 8587101 lub 8536459 wew. 113

A P E L
Urząd Gminy Brenna zwraca się do właści-

cieli posesji znajdujących się w otoczeniu dróg 
i innych miejsc użyteczności publicznej o przycinanie 
gałęzi i zakrzewień, które ograniczają widoczność. 

Apelujemy więc o zwracanie uwagi na przerosty
i zwisające konary z Państwa posesji, które mogą stano-
wić zagrożenie dla użytkowników chodników i dróg. 

Prosimy o wykonywanie koniecznych prac 
pielęgnacyjnych, nie tylko z uwagi na estetykę, 
ale także dla bezpieczeństwa innych osób.

Komunikat Prezesa ARiMR
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa Informuje o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działa-
nia 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawo-
wej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od 
dnia 23 kwietnia 2008 r. 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia 
17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  
w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
-2013 (Dz.U. nr 200, poz. 1444, z późn. zm.).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz 
z instrukcją wypełnienia są udostępnione na stronach 
internetowych Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Moż-
na je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć oso-
biście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio 

w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR), właściwym 
ze względu na miejsce realizacji operacji. W przy-
padku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnio-
ski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia 
Inwestycyjnego tj. odpowiednio w Gorzowie Wiel-
kopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Li-
powa 32A. Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy OR ARiMR wydaje potwierdzenie jego zło-
żenia, zawierające datę i godzinę wpływu.

W jednym roku można złożyć jeden wniosek 
o przyznanie pomocy na każde przedsiębiorstwo 
albo jego wyodrębnioną organizacyjnie część, 
w której prowadzona jest działalność objęta pomo-
cą za wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio zło-
żony wniosek nie przyznano pomocy.

Uprzejmie informujemy, że w ramach obecnego 
naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z § 
32 ww. rozporządzenia, wniosku nie może złożyć pod-
miot, który jest jeszcze w trakcie realizacji projektu 
lub złożył w bieżącym roku ostatni wniosek o płat-
ność w ramach Sektorowego Programu Operacyjne-
go „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 
w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i mar-
ketingu artykułów rolnych”.

Termin składania wniosków o przyznanie pomo-
cy w ramach tego naboru upływa z końcem dnia ro-
boczego następującego po dniu podania do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl 
informacji określającej, że zapotrzebowanie na środ-
ki finansowe wynikające z już złożonych wniosków 
osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 
podziału środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Informacje na temat działania „Zwiększanie 
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej 
i leśnej” udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdu-
ją się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod nume-
rem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84. 
    Dariusz Wojtasik
   Prezes ARiMR 
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OGŁOSZENIE
Od czerwca rusza 

RADIO INTERNETOWE - RADIOBRENNA.PL 
Wszystkich zainteresowanych pracą w radiu 

w charakterze prezentera, reportera itp. prosimy 
o kontakt pod numerem tel. 601-822-864

Oczekiwania:
- Wiek min. 16 lat
- Prezentowane godziny na antenie: minimum 

4/tydzień
- Ciekawe pomysły na audycje 
- Odpowiednia barwa głosu
- Dobra wymowa (dykcja) i umiejętność wypo-

wiadania własnych myśli
- Kultura osobista
- Wiedza o prezentowanej muzyce
- Poczucie humoru
 Zgłoszenia prosimy kierować na adres  ma-

ilowy: concret@brenna.pl

UWAGA !!
Przypominamy, usunięcie drzew w wieku powyżej 

5 lat, z działki nie stanowiącej las, może nastąpić po uzy-
skaniu zezwolenia Wójta Gminy. Usunięcie drzew bez 
wymaganego zezwolenia grozi wysokimi karami!!!

Na przykład, usunięcie bez zezwolenia dębu 
o obwodzie 100 cm (mierzonego na wys. 130 cm) 
to kara: 55.294,47 zł!!!

LOKALNY KONKURS 
GRANTOWY

Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej 
ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ra-
mach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VI” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we 
współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wspierane będą projekty, które inicjują współpracę 
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on 
pomyślany z myślą o organizacjach pozarządowych 
(fundacje, stowarzyszenia), instytucjach oraz grupach 
nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, 
aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

Zasięg konkursu: Powiat Cieszyński – Gminy: 
Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, 
Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, 
Zebrzydowice.

Okres realizacji projektów: działania muszą być 
planowane od 1 czerwca do 30 listopada 2008. 

Max kwota dofinansowania projektu: 6.000 zł. 
Wymagany jest wkład własny w wys. min 25% 
wartości wnioskowanej dotacji (w postaci wkładu 
finansowego lub niefinansowego).

Formularze wniosku o dotacje i regulamin konkursu 
w załączeniu oraz na stronie www.scmt.cieszyn.pl/log.

Wnioski (w 3 egzemplarzach) powinny dotrzeć do 
Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, ul. Sre-
brna 1a, 43-400 Cieszyn do dnia 18.04.2008 roku (do godz. 
16.00, decyduje data i godz. dostarczenia wniosku).

Dodatkowo prosimy o przesłanie wniosków 
e-mailem na adres: biuro@scmt.cieszyn.pl

Dodatkowe informacje: Sławomira Kalisz, tel. 
(33) 852 55 67

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej 
do spożycia na terenie Gminy Brenna za 2007 r.

Gmina Brenna zaopatrywana jest w wodę do 
spożycia przez następujące wodociągi publiczne, Brenna 
Hołcyna, Brenna Chrobaczy (oba oparte na wodzie pow-
ierzchniowej) oraz Pogórze (wodociąg oparty na ujęciu 
podziemnym) - rejony zaopatrywane z poszczególnych 
wodociągów wskazano w zamieszczonej tabeli.

W 2007r. do badań bakteriologicznych pobrano 
ogółem 18 prób, po 8 z wodociągu Hołcyna i Chro-
baczy - z czego po 1 próbie kwestionowano dla każdego 
z ww. wodociągów. Próba pochodzącą z wodociągu 
Chrobaczy była kwestionowana, ponieważ stwierdzono 
w niej obecność clostridium perfringens (1 j.t.k. – pod-
czas gdy wymaganie: 0 jtk). Działania naprawcze pro-
ducenta wody (płukanie sieci, zwiększenie dawki chlo-
ru na SUW), przeprowadzone w wyniku interwencji 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Cieszynie, doprowadziły jakość produkowanej wody 
do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Nr 61 z 2007r. poz. 417). 

Natomiast w kwestionowanej próbie pod 
względem bakteriologicznym, pobranej z wodociągu 
Hołcyna, stwierdzono obecność bakterii grupy 
coli (4 jtk wymaganie: 0 jtk) oraz Enterokoki 
(3 jtk - wymaganie: 0 jtk/100ml). O zaistniałej sy-
tuacji natychmiast poinformowano Gminę Brenna 
oraz Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
w Brennej. Ponowne badanie wody, przeprow-
adzone po działaniach naprawczych producenta 
wody (usunięcie awarii chloratora), nie wykazały 
przekroczeń mikrobiologicznych. 

Z wodociągu Pogórze na terenie Gminy Brenna po-
brano 2 próby, z których żadnej nie kwestionowano. 

Do badan fizyko-chemicznych pobrano 16 prób – po 
7 z wodociągu Chrobaczy i Hołcyna. Nie odpowiadały 
wymaganiom sanitarnym, ze względu na odczyn (pH), 
dwie próby po jednej dla każdego w/w wodociągu. 

Z wodociągu Pogórze, na terenie Gminy Brenna, 
pobrano 2 próby, w obu kwestionowano mętność, 
a w jednej dodatkowo żelazo. 

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, 
wodę produkowaną przez wodociągi na terenie Gmi-
ny Brenna oceniono jako przydatną do spożycia.
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Przez dwa najbliższe miesiące, od 15 marca do 
15 maja rolnicy mogą składać wnioski o przyz-
nanie płatności obszarowych na rok 2008. Każdy, 
kto zrobi to po tym terminie działa przeciw własnej 
kieszeni, albowiem otrzyma mniej pieniędzy. Zgod-
nie bowiem z przepisami kwota płatności dla tych, 
którzy złożą wnioski po 15 maja, tzn. między 16 
maja a 9 czerwca 2008 roku, zostanie pomniejszona 
o 1 procent za każdy dzień zwłoki. Warto zatem, 
dla własnego interesu, dotrzymać terminu i złożyć 
wniosek do 15 maja. Tym bardziej, że w tym roku 
z uwagi na wprowadzenie nowych płatności, do rol-
ników może trafić znacznie więcej pieniędzy. 

Co nowego w płatnościach?
Po raz pierwszy w tym roku rolnicy mogą na jed-

nym formularzu wniosku ubiegać się o przyznanie 
nowych rodzajów płatności bezpośrednich. Doty-
czy to oddzielnej płatności z tytułu owoców i war-
zyw (płatności do pomidorów) oraz przejściowych 
płatności z tytułu owoców miękkich.

Od 2008 r. wprowadzona została oddzielna 
płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do 
pomidorów). Płatność do pomidorów przysługuje 
rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania 
jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek 
o przyznanie tej płatności oraz w roku gospodarc-
zym 2006/2007 (rok referencyjny) dostarczył pomi-
dory do przetworzenia, zgodnie ze świadectwami 
dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa. 

Wprowadzone zostały także po raz pierwszy 
przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, 
przyznawane do powierzchni uprawy truskawek 
i malin, objętej umową o przetwórstwo albo 
zobowiązaniem do realizacji dostawy. 

Stawka przejściowych płatności z tytułu owoców 
miękkich wynosi maksymalnie 400 euro/ha i składa 
się z pomocy wspólnotowej (230 euro/ha) oraz 
uzupełniającej ją pomocy krajowej (do 170 euro/ha). 

Warto zwrócić uwagę, że w tym roku, rolnikowi, 
który spełnia warunki do przyznania jednolitej 
płatności obszarowej, przysługują także płatności 
uzupełniające do powierzchni określonych up-
raw podstawowych, położonych na działkach rol-
nych objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej 
płatności obszarowej. 

Płatności uzupełniające przysługują do powi-
erzchni uprawy traw, uprawianych na trwałych 
użytkach zielonych przeznaczonych na susz 
paszowy, położonych na działkach rolnych objętych 
wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności ob-
szarowej. Płatność przysługuje do powierzchni 
uprawy, z której pochodzą pasze objęte umowa-
mi lub deklaracjami dostaw. Umowa dostawy 
musi być zawarta z zatwierdzonym przez Agencję 

Rynku Rolnego podmiotem skupującym zielonkę 
do produkcji suszu paszowego lub zatwierdzonym 
przedsiębiorstwem przetwórczym produkującym 
susz paszowy. 

Również w 2008 roku rolnicy mogą ubiegać się 
o płatności uzupełniające do powierzchni uprawy 
roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii 
elitarny i kwalifikowany, położonych na działkach 
rolnych objętych wnioskiem o przyznanie jedno-
litej płatności obszarowej. Płatność przysługuje, 
jeżeli uprawy roślin zostały objęte oceną polową, 
o której mowa w przepisach o nasiennictwie..

Rolnikowi, który w danym roku spełnia warun-
ki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, 
przysługuje płatność uzupełniająca do powier-
zchni uprawy chmielu, położonych na działkach 
rolnych objętych wnioskiem o przyznanie jedno-
litej płatności obszarowej oraz do powierzchni up-
rawy chmielu, do której przyznano mu płatność 
uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 
2006 r., tzw. płatność niezwiązana z produkcją.

Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jed-
nej nowości. Od 2008 r. zostały wprowadzone nowe 
wymagania dotyczące dobrej kultury rolnej. Doty-
czy to rolników, którzy uprawiają zboża. Pszenica, 
żyto, owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej 
samej powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata.

Szczegółowe zasady wypełniania wniosków 
zawarte zostały w instrukcji, którą Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozesłała 
wraz z wnioskami do wszystkich dotychczasow-
ych beneficjentów dopłat. W przypadku zaistnie-
nia wątpliwości, co do prawidłowego wypełnienia 
wniosku, rolnicy mogą korzystać z informacji 
udzielanych przez pracowników Biur Powiatow-
ych, Oddziałów Regionalnych ARiMR, a także 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego i na bieżąco 
w funkcjonującej bezpłatnej infolinii pod numerem 
0 800 38 00 84.

To warto wiedzieć – płatności obszarowe w 2008 roku

Szanowni mieszkańcy Gminy Brenna!

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem 
o podejmowanie działań mających na celu 
ukrócenie wysypywania śmieci, szczególnie 
w dolinach, potokach i nad rzeką Brennicą. Nie 
bądźmy obojętni na zaśmiecanie naszej gminy, 
podejmijmy wspólnie działania, aby zmniejszyć, 
a w przyszłości całkowicie zlikwidować ten pro-
ceder. Jesteśmy gminą o szczególnych walor-
ach krajobrazowych i przyrodniczych, dlatego 
prosimy o aktywne reagowanie na wszelkie 
nieprawidłowości, w  tym na wysypywanie śmieci 
w miejscach niedozwolonych.
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Tusiek, Młody i Przemo lubią rowery. Proszę 
jednak nie sugerować się pochopnie, że lubią spo-
kojną, spacerową jazdę rowerem, oni ze spokojem 
nie mają nic wspólnego, inaczej graliby w szachy.

Trójka odważnych młodych ludzi zgodziła się 
udzielić wywiadu dla „Wieści znad Brennicy”, oto 
jak przebiegała rozmowa.

Co to właściwie jest downhill?
M: Downhill to jest pasja.
P: I najlepsze hobby pod słońcem.
T: To mierzenie się ze swoimi słabościami 

w dyscyplinie ekstremalnej.
Jakie warunki trzeba spełniać żeby zjeż-

dżać tak szybko z góry i w ogóle kto może 
zajmować się kolarstwem górskim?

T: Przede wszystkim ja i moi koledzy dużo 
ćwiczymy. Spotykamy się wspólnie i po prostu je-
dziemy. Zdecydowanie uwielbiamy jeździć na ro-
werach, im większa góra, tym większa adrenalina 
i tym jest ciekawiej. Trzeba jednak dbać o kondycję 
no i przede wszystkim mieć sprzęt. Nie ukrywam, 
że silna kondycja psychiczna się przydaje.

Dziewczyny też jeżdżą?
T: Jasne że tak, dziewczynom bardzo podo-

ba się ten sport.
No tak, a czy do downhillingu trzeba mieć 

specjalny rower?
T: Tak, trzeba mieć rower wyczynowy. Są 

dwa rodzaje rowerów wyczynowych. Pierwszy 
to full, charakteryzuje się tym, że ma amorty-
zatory z przodu i z tyłu, jest dosyć ciężki ale 
też rower jest miękki na trasie. Drugi rower to 
tzw. dual, ma skośną ramę z tyłu i amortyzator 
z przodu, dzięki czemu można na nim także 
ćwiczyć nie tylko jazdę po mieście ale np. ska-
kanie na tylnym kole i inne fajne triki.

To chyba są dosyć duże koszty takiego roweru?
T: To zależy, naszym zdaniem najlepiej po-

składać rower samemu.
A co kiedy nie można wyhamować?
T: Oj, to znaczy że nie jest dobrze. Na szczęście 

takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, bo rowery 
wyposażone są w hamulce hydrauliczne tarczowe, 
wiec na początku nie ma się co stresować. Hamuje 
się jednym palcem, nie palcami całej dłoni jak w nor-
malnych rowerach. Hamulec jest wyjątkowo czuły 
na najmniejszy nacisk. Rowery do downhillu to jest 
cała maszyneria wytrzymująca ogromny nacisk.

Ile średnio waży taki rower?
T: Mój rower z wyciągiem wazy ok. 30 kg.
I wciągacie taki rower pod górę?
T: Tak, ale często korzystamy z wyciągów. 

Chociaż nie ukrywamy, że wolelibyśmy jeszcze 
częściej korzystać z wyciągów. Typowym rowe-

rem zjazdowym nie specjalnie można podjechać 
pod górę, czy nawet w prostej linii po szosie. Na 
nim się po prostu zjeżdża.

To faktycznie kochacie te swoje rowery, 
czy trzeba mieć jakiś specjalny ubiór ?

T: Estetyka stroju nie jest najważniejsza, li-
czy się jego funkcjonalność. Nas charakteryzuje 
to, że mamy dużo naszywek na ubraniach no 
i oczywiście mamy kaski, takie jak do motocros-
su. Kask, zbroja i ochraniacze miękkie i twarde 
– tak wygląda każdy downhillowiec.

No to teraz się przyznajcie skąd już zjecha-
liście?

T: Zjeżdżaliśmy ze Skrzycznego, z góry Żar, 
byliśmy na Słowacji w Tatrach Niskich. Wy-
zwaniem była dla nas góra Jasna. Naszym ma-
rzeniem jest pojechać kiedyś do stolicy down-
hillu, czyli do Nowej Zelandii. To właśnie tam 
jest największe skupisko downhillowców.

P: Jeździmy przez cały rok, pory roku nie mają 
dla nas specjalnego znaczenia. Jeździmy i latem, 
i zimą, jak tylko mamy chwile czasu zabieramy 
sprzęt i wyruszamy. Najtrudniejszy zjazd miałem 
chyba w Szklarskiej Porębie i na Słowacji na gó-
rze Jasna. To zresztą była czarna trasa. No i byli-
śmy jeszcze w Międzybrodziu Żywieckim.

Ilu jest downhillowców w Brennej?
M: Nas jest trzech, ale myślę, że w sumie to 

ponad 16 osób.
Czy macie swoich idoli w downhillu i kto 

jest waszym autorytetem w tej dziedzinie spor-
tu ekstremalnego?

T: W Internecie jest coś takiego jak NWD 
(New Word Disorder). Są to filmy przedstawiają-
ce najlepszych zawodników w downhillu i freeri-
de na świecie. Jest tam film Joshem Benderem. 
Polecam obejrzeć, bo to co robi ten sportowiec 
z rowerem  jest niewiarygodne i robi wrażenie.

A co na to wszystko wasi rodzice?
Reagują lepiej niż dziadkowie… ( śmiech). Pew-

nie dziadkowie też lepiej by reagowali, gdybyśmy 
mieli odpowiednie warunki do tego czym się zaj-
mujemy, czyli np. trasy zjazdowe, wyciągi z których 
możemy korzystać. Siniaki, złamania, kontuzje to 
chleb powszedni w downhillu i o tym wszyscy wie-
dzą. Napotykamy na różne przeszkody od kamieni, 
po korzenie, drzewa, błoto, piasek. Na tym polega 
cała frajda tego sportu. My chcemy po prostu dalej 
zjeżdżać i robić to co lubimy najbardziej, łączy nas 
nie tylko fakt, że wszyscy jesteśmy z Brennej ale 
też to że lubimy zjazdy górskie.

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę kolejnych 
sukcesów na w pokonywaniu czarnych tras.

My też dziękujemy.
Rozmawiała: Estera Brudny

CO TO JEST DOWNHILL?
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Zakończyły się rozgrywki I Ligi Halowej Piłki 
Nożnej w Gminie Brenna. W sezonie 2007/2008 w li-
dze wystartowało 6 klubów, które od listopada zma-
gały się ze sobą w spotkaniach, odbywających się w 
hali sportowej w Brennej. Rozgrywki zakończyły się 
w dniu 9 marca. Puchar Rady Gminy Brenna zdo-

W niedzielę 9 marca na rzece Brennicy został 
rozegrany IV Puchar Brennicy, będący zawodami 
wędkarskimi zaliczanymi do klasyfikacji rocznej Be-
skidzkiej Ligi Muchowej. Organizatorem tej imprezy 
był Wędkarski Klub Sportowy Wydra ze Skoczowa. 
Na zawody przybyli wędkarze z całej południowej 
Polski oraz z Czech.

Zawody rozegrano w klasyfikacji indywidualnej 
oraz drużynowej. Osobno zostali także nagrodzeni 
juniorzy. Cała impreza, poza rywalizacją sportową 
na rzece, odbyła się w zajeździe „Africo” w Bren-
nej. Frekwencja jak co roku dopisała, podobnie jak 
pogoda. Pomimo kalendarzowej zimy, kilkanaście 
stopni ciepła oraz świecące słońce dały do zrozu-
mienia, iż wiosna tuż, tuż.

Duża przejrzystość wody i mocne słońce spowo-
dowały spore prześwietlenie wody. W konsekwen-
cji tego ryby były trudne do podejścia i płochliwe. 
W zawodach wzięło udział 98 zawodników, w tym 3 
juniorów. Jednym słowem Brennica zaroiła się od 
wędkarzy na całej swej długości. Wymiarem ryb 
zaliczanym do punktacji była długość 25 cm. Powy-
żej tego wymiaru złowiono 168 pstrągów o średniej 
długości 28,15 cm. Najdłuższa złowiona ryba miała 
40,6 cm i złowił ją Ryszard Baklarz z Suchej Be-
skidzkiej. 

Zwycięzcami indywidualnymi zostali:
1.Harat Sławomir - FSM Syrena, Bielsko-Biała
2.Baklarz Ryszard - WKS Bielsko 1
3. Kliś Piotr - WKS Klapoc Żywiec - Zabłocie
Natomiast drużynowo zwyciężyli:
1. Novy Jićin
2. Jablonkov 1

3. WKS Klapoc Żywiec-Zabłocie
Wśród juniorów najlepszy okazał się Maciej Put-

niorz.
Puchary dla najlepszych zawodników i drużyn 

ufundował Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna, a wręczała je osobiście pani Wójt 

Iwona Szarek. Fundatorem nagród rzeczowych byli: 
p. Maciej Wilk, będący zarazem administratorem 
łowiska i radny Adam Bojda. Puchar za najdłuższą 
rybę ufundował Dariusz Rakowski.

WKS Wydra-Skoczów składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim sponsorom oraz Gminie Brenna 
za wspieranie wędkarstwa muchowego i propago-
wanie czynnego wypoczynku nad wodą.

Prezes WKS Wydra
Krystian Janik 

I Ligi Halowej Piłki Nożnej w Gminie Brenna zakończona
była drużyna KAMTEX z Brennej. Królem strzel-
ców został natomiast Janusz Jasiński z reprezenta-
cji SAMORZĄDU, który w rozgrywkach zdobył 39 
bramek. Puchar „FAIR PLAY” Wójta Gminy Brenna 
przyznano zaś drużynie SMREK ŚWINIORKA. 

Poniżej przedstawiamy pełną tabelę ligi:

M-
CE

NAZWY 
DRUŻYN

PKT
BRAMKI 

ZDOBYTE
BRAMKI 

STRACONE
1 KAMTEX 43 67 16
2 SAMORZĄD 29 67 35
3 AVIONIC 18 40 63
4 HALNY 16 44 58
5 TOPSAUNA 14 36 51

6
SMREK 

ŚWINIORKA
12 12 74

Ilość zdobytych bramek:
Janusz Jasiński  - 39, Artur Więcek - 32

Paweł Seligman

IV Puchar Brennicy
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W dniach  21 - 25 maja 2008 r. w Beskidzie Ślą-
skim  odbędzie  się IX edycja ekstremalnego rajdu 
przygodowego „Zamberlan Adventure Trophy” - naj-
większego, najbardziej prestiżowego przygodowego 
rajdu ekstremalnego w Polsce. 

Uczestniczące w rajdzie 4 - osobowe zespoły (obo-
wiązkowo w składzie musi być kobieta)  mają do po-
konania trasę o długości ponad 350 km, w tym 210 
km na rowerze, 95 km pieszo, 25 km kajakami (Je-
zioro Żywieckie) oraz 20 km na rolkach, a ponadto 
po drodze do wykonania szereg zadań specjalnych: 
wspinaczka skalna, mosty linowe, zjazdy na linie, eks-
ploracja jaskini, park linowy.

Zespoły ruszają na trasę oznaczoną w terenie punk-
tami kontrolnymi jednocześnie i zmierzają do mety 
non-stop, a ewentualne przerwy wliczane są do wyniku 
zawodów. Punkty kontrolne zaznaczone będą na tury-
stycznej mapie w skali 1: 50 000, droga miedzy punktami 
jest dowolna. Zespoły zostaną sklasyfikowane na podsta-
wie czasu pokonania trasy. Wygrywa ten zespół, który 
jako pierwszy dotrze na metę, zaliczy wszystkie punkty 
kontrolne i wykona wszystkie zadania specjalne.

W poprzednich edycjach startowało ponad 200 
śmiałków z takich krajów jak: Czechy, Niemcy, Austria, 
Węgry, Słowenia, Chorwacja, Finlandia, Holandia, 
Norwegia, Rumunia, Rosja, Kanada, USA, Republika 
Południowej Afryki, Anglia, Australia, Szwecja, Gre-
cja, Norwegia, Łotwa, Holandia, Polska. Organizatorzy 
oczekują, że dzięki potwierdzonej renomie zawodów 
i ciągle rosnącemu zainteresowaniu sportami ekstre-
malnymi, w naszym rajdzie wystartuje w tym roku 
około 250 osób. 

Różnorodność zadań, wymagający i atrakcyjny teren 
oraz formuła rajdu, w której rywalizacja toczy się non-
-stop, 24 godziny na dobę gwarantują ciekawą rywaliza-
cję, a przed uczestnikami stawiają skrajnie ekstremalne 
wymagania. Tylko doskonale przygotowane zespoły, po-
trafiące współdziałać w zespole mają szanse dotarcia do 
mety. Najlepszym zespołom pokonanie trasy zajmie pra-
wie 2,5 doby, limit na pokonanie trasy wynosi 80 godzin.

Dla początkujących została przygotowana katego-
ria Amator, w której mogą uczestniczyć 2-osobowe 
zespoły o dowolnym składzie, mające do pokonania 
200 km, przy zachowaniu limitu 80 godzin.

Baza rajdu będzie zlokalizowana w Wiśle, trasa pro-
wadzi przez gminy: Ustroń - Brenna - Istebna - Szczyrk.

Organizatorem rajdu jest firma „Compass” a na-
sza gmina jest współorganizatorem oraz objęła im-
prezę patronatem.

Program:
21 maja (środa) - godz. 12-19 - przyjmowanie 

uczestników w biurze zawodów, wyposażenia; godz. 
20 - odprawa techniczna

22 maja (czwartek - Boże Ciało) - godz. 10 - 
START (centrum Wisły)

23 maja (piątek) - godz. 20 - 22 - przybycie na 
metę zwycięskiego zespołu kat. Amator

24 maja (sobota) - godz. 14-16 - przybycie na 
metę zwycięskiego zespołu kat. Masters

25 maja (niedziela)- godz. 17 - zamknięcie mety 
(limit czasu); godz. 18 - dekoracja zwycięzców, zakoń-
czenie rajdu; godz. 19 - kolacja

26 maja (poniedziałek) - opuszczenie bazy 
Oficjalna strona zawodów: www.adventuretrophy.pl

Zamberlan Adventure Trophy - czyli ekstremalna przygoda !

Gmina Brenna w TVS!
Nowo powstała telewizja TVS (Telewizja Silesia) 

w dniu 7 kwietnia, w programie z cyklu „Na przełaj” 
wyemitowała odcinek o Gminie Brenna. Program, 
trwający około 20 minut, można zobaczyć również w 
internecie: www.tvs.pl.

Ekipa telewizyjna gościła w naszej gminie we 
wtorek, 1 kwietnia. Filmowcy odwiedzili Chlebową 
Chatę w Górkach Małych, Muzeum Zofii Kossak-
Szatkowskiej w Górkach Wielkich, Dworek Myśliwski 
w Brennej Spalonej, Restaurację „Pod Przyłazem” 
w Brennej Leśnicy, Stadninę koni huculskich w Brennej 
Jatnym oraz Karczmy: „Pod Skalicą” i „Na Kamieńcu”. 
Muzykę do programu nagrała Kapela Góralska „Malin-
iorze” Damiana Nowaka, której – w imieniu Ośrodka 
Promocji, Kultury i Sportu – pragnę serdecznie 
podziękować. Dziękuję również wszystkim gospodar-
zom miejsc, w których byliśmy z ekipą TVS za gościnę 
i dobrą współpracę. Warto zauważyć, że stacje radiowe 
i telewizyjne coraz częściej interesują się gminą Brenna, 
jej walorami turystycznymi i przyrodniczymi. To bardzo 
cieszy i każe patrzeć z nadzieją na dalszy rozwój turysty-
ki w naszej gminie.
  Paweł Seligman

KRONIKA POLICYJNA
W dniu 10 marca w Górkach Wielkich ujawnio-

no włamanie do kiosku. Sprawca po wybiciu szyby 
dokonał kradzieży papierosów, kart telefonicznych 
o łącznej wartości ponad 1300 zł. Dochodzenie pro-
wadzi Policja.

W nocy 25/26 marca w Górkach sprzed warsztatu 
skradziono cztery kompletne koła warte  800 zł na 
szkodę mieszkańca Górek.

W dniu 20 marca w Brennej wybuchł pożar w bu-
dynku mieszkalnym. Całkowitemu spaleniu uległo 
wyposażenie trójkondygnacyjnego budynku. Przyczy-
ny powstania pożaru bada Policja.

W miesiącu marcu Skoczowska Policja zatrzymała 
12 nietrzeźwych kierujących. Swoistym „rekordzistą” 
był mieszkaniec Brennej, który mając 3,15 promila 
w wydychanym powietrzu kierował samochodem. Za 
ten czyn odpowie przed Sądem.

Policja przypomina, że kierowanie rowerem w sta-
nie nietrzeźwym również jest przestępstwem! Oprócz 
surowej grzywny, za czyn ten może być zabrane pra-
wo jazdy.

Źródło: Komisariat Policji w Skoczowie
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IMPREZY KULTURALNE
I SPORTOWE – MAJ 2008

1. 1-4.05 MAJÓWKA
miejsce: Amfiteatr Brenna-Centrum
organizator: OPKiS
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NA ODDZIELNYCH 
PLAKATACH

2. 09.05 VIII KAWIARENKA ARTYSTYCZNA
organizator: OPKiS

3. 10.05 FESTYN RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
miejsce: Amfiteatr Brenna-Centrum
organizator: OPKiS oraz Pogotowie Ratunkowe Skoczów

4. 11.05 SMAŻENIE WAJEŚNICY
miejsce: Polana na Płachcioku
organizator: OPKiS oraz Górale Breńscy

5. 11.05 I KONCERT W RAMACH „WIECZORÓW MUZYCZNYCH 
W LEŚNICY” 

miejsce: Kościół św. Jana Nepomucena Brenna-Leśnica
organizator: OPKiS oraz Parafia Brenna-Leśnica

6. 17.05 III PIKNIK RODZINNY
miejsce: Plac przed Przedszkolem - ul. Partyzantów, godz. 13:00
organizator: Przedszkole Publiczne Brenna

7. 17.05 80-LECIE OSP BRENNA CENTRUM, ŚWIĘTO PATRONALNE 
ŚW. FLORIANA, AKADEMIA Z OKAZJI TYGODNIA STRAŻY POŻARNEJ

miejsce: Plac przed OSP Brenna Centrum, godz. 15:00
organizator: Gminny Związek OSP w Brennej

8. 18.05 III LEŚNICKI FESTYN PARAFIALNY
miejsce: Pole Strażackie „Na Jarowiskach” Brenna-Leśnica
organizator: Parafia Brenna Leśnica oraz OPKiS

9. 18.05. „POLSKA BIEGA”
miejsce: Wały rzeki Brennicy za Amfiteatrem
organizator: Gmina Brenna

10. 24-25.05 II REGIONALNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KÓŁ GOSPODYŃ 
WIEJSKICH

miejsce: Amfiteatr Brenna-Centrum
organizator: Związek Kół Gospodyń Wiejskich oraz OPKiS

11. 25.05 FESTYN I ODPUST PARAFIALNY
miejsce: Plac obok kościoła Ojców Franciszkanów w Górkach Wielkich
organizator: Parafia O. Franciszkanów Górki Wielkie

12. 27-29.05 KONFERENCJA n/t DZIECKA I RODZINY
miejsce: Pensjonat Hawana, Brenna-Jatny
organizator: OPKiS

13. 29.05 FESTYN PRZEDSZKOLNY
miejsce: Plac za Remizą OSP Górki - ul. Breńska, godz. 15:00
organizator: Przedszkole Publiczne Górki

14. 30.05 IMPREZA Z OKAZJI DNIA DZIECKA
miejsce: Amfiteatr Brenna-Centrum
organizator: OPKiS

15. 31.05 OBCHODY DNIA DZIECKA, RODZINY I SPORTU
miejsce: Plac przy SP Brenna-Leśnica
organizator: SP Brenna Leśnica
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