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

Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Gór-
ki), Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, W Delikatesach 
p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Firuzek (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą 
– p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” – p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Karczmie na 
Kamieńcu, Karczmie pod Skalicą, Sklepie GS w Brennej Bukowej, Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), 

Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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Drodzy Czytelnicy „Wieści znad Brennicy”!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszego miesięcznika. „Wieści” z za-

łożenia są gazetą o charakterze informacyjnym i ten informacyjny charakter 
chcemy coraz bardziej wyeksponować.

Życzymy Państwu miłej lektury naszego czasopisma, a także pełnych rado-
ści i nadziei świąt Wielkiej Nocy.

 w imieniu redakcji 

- Paweł Seligman
redaktor naczelny

Z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy życzenia, by ten czas spędzony w rodzinnej atmos-
ferze był przepełniony miłością, szczęściem i pokojem. Zdrowych, wesołych 
Świąt! 

     Iwona Szarek           Krzysztof Holeksa
Wójt Gminy Brenna               Przewodniczący Rady Gminy Brenna
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Zmiany terminów realizacji nie-
których inwestycji planowanych do 

rozpoczęcia w 2008 r.
W związku z okolicznościami niezależnymi 

od Urzędu Gminy nastąpiły zmiany w zakresie 
realizacji inwestycji, na których realizację pla-
nowano uzyskanie dofinansowania ze środków 
zewnętrznych.

Sala gimnastyczna przy ZSP w Górkach 
Wielkich.

Dokumentację projektową opracowała firma 
DOMINO-ART Autorska Pracownia Projektowa 
Karola Tyrny z Cieszyna. Gmina złożyła wniosek 
do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia 
na budowę obiektu. Jednocześnie Gmina zamierza 
wnioskować o dofinansowanie inwestycji ze środ-
ków unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet 
VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 In-
frastruktura placówek oświaty. Planowany termin 
naboru wniosków dla tego działania od 1 kwiet-
nia do 31 maja br. (Zarząd Województwa Śląskie-
go zastrzega sobie możliwość zmian w przyjętym 
harmonogramie). Zgodnie z informacją Wydziału 
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego oraz zapisami Uszczegóło-
wienia RPO zakłada się, iż termin oceny złożonych 

wniosków to około 5-6 miesięcy. W przypadku za-
kwalifikowania wniosku do dofinansowania ze środ-
ków RPO termin rozpoczęcia realizacji przewiduje 
się na I kwartał 2009 r. (po wyłonieniu wykonawcy 
w procedurze Prawa zamówień publicznych).

Projekty w ramach Programu Rozwoju 
Subregionu Południowego.

Do PRSP zakwalifikowano projekty Gminy 
Brenna - Termomodernizację budynku Gimna-
zjum w Brennej przy ul. Góreckiej 224 i Stworze-
nie publicznych punktów dostępu do internetu 
na terenie gminy Brenna oraz zadania realizo-
wane wspólnie z innymi gminami powiatu cie-
szyńskiego – Przystosowanie systemu informa-
tycznego gminnej administracji samorządowej 
do kompleksowego świadczenia usług drogą 
elektroniczną oraz utworzenie Systemu informa-
cji przestrzennej powiatu cieszyńskiego

Projekty będą realizowane z udziałem środ-
ków RPO Województwa Śląskiego w ramach 
procedury pozakonkursowej - Programu Rozwo-
ju Subregionu Południowego. W związku z wy-
maganą procedurą przyjęcia PRSP oraz wstępną 
informacją, że umowy o dofinansowanie zadań 
ujętych w PRSP będą podpisywane w IV kwarta-
le 2008 r., rozpoczęcie realizacji projektów zosta-
ło przesunięte na 2009 r. Planowane dofinanso-
wanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia.
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Ponad 554 mln złotych czeka 
w ARiMR na młodych rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa rozpoczyna w poniedziałek 3 marca br. 
przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. Pula środków 
przeznaczonych na to działanie wynosi w 2008 r. 
ponad 554 mln zł.

Wniosek, zaadresowany do dyrektora OR 
ARiMR, można złożyć osobiście w biurze po-
wiatowym Agencji lub w siedzibie oddziału re-
gionalnego, właściwym ze względu na miejsce 
położenia gospodarstwa. Młody rolnik zaintereso-
wany uzyskaniem pomocy może złożyć wniosek 
w oddziale regionalnym również przez osobę 
upoważnioną. W celu ułatwienia rolnikom zło-
żenia wniosków, Agencja dopuszcza możliwość 
wysłania ich listem poleconym lub pocztą kurier-
ską. Formularz wniosku o przyznanie pomocy 
oraz formularze niektórych załączników wraz 
z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na 
stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.min-
rol.gov.pl. Można je również otrzymać w biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
(Dz.U. nr 200, poz.1443 oraz z 2008 r. Dz.U. Nr 
24, poz. 147).

Zgodnie z § 26a ww. rozporządzenia, w roku 
2008, w okresie do dnia 30 czerwca, o przyznanie 
pomocy mogą ubiegać się wyłącznie osoby, któ-
re nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły pro-
wadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 
w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc 
w tym okresie mogą ubiegać się także wniosko-
dawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowa-
dzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 14 
miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę 
wniosku o pomoc.

Wnioski o przyznanie pomocy złożone w roku 
2008, w okresie do 30 czerwca, w tym samym 
dniu, zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością 

odpowiadającą dniu rozpoczęcia prowadzenia 
działalności rolniczej przez wnioskodawcę, zgod-
nie z § 26b ust. 1 ww. rozporządzenia.

Pula środków przeznaczonych na to działa-
nie została podzielona na koperty wojewódzkie 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz. U. 34 
poz. 199).

Limit środków finansowych przeznaczonych 
w 2008 r. na działanie „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” w podziale na województwa

Lp.
Oddział 

Regionalny

Limit 
środków 

finansowych 
- w złotych

Liczba wniosków 
wypełniających 

limit
do 

wysokości 
środków 

do co 
najmniej 

120% 
środków

1 Dolnośląski 24 100 129 482 579

2
Ku jawsko -
Pomorski

42 715 400 854 1 026

3 Lubelski 62 494 125 1 249 1 500
4 Lubuski 10 581 895 211 254
5 Łódzki 49 862 335 997 1 197
6 Małopolski 20 443 558 408 491
7 Mazowiecki 92 688 543 1 853 2 225
8 Opolski 15 069 504 301 362
9 Podkarpacki 17 174 804 343 413
10 Podlaski 43 712 648 874 1 050
11 Pomorski 22 936 675 458 551
12 Śląski 13 795 247 275 332
13 Świętokrzyski 23 989 325 479 576

14 Warmińsko-
Mazurski 26 427 036 528 635

15 Wielkopolski 70 638 308 1 412 1 696

16  
17 396 415

347 418

Razem 554 025 948 11 071 13 305

Termin składania wniosków o przyznanie 
pomocy na działanie „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” upływa z końcem dnia roboczego na-
stępującego po dniu podania do publicznej wia-
domości na stronie internetowej www.arimr.gov.
pl informacji określającej, że zapotrzebowanie 
na środki finansowe wynikające z już złożonych 
wniosków w danym OR ARiMR osiągnęło co 
najmniej 120% środków dostępnych w danym 
województwie, lecz nie później niż w dniu 30 
czerwca br.

Więcej informacji na temat działania „Ułatwia-
nie startu młodym rolnikom” można otrzymać 
w oddziałach regionalnych i biurach powiato-
wych ARiMR, na stronie internetowej www.
arimr.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej info-
linii 0 800 38 00 84.

Zachodnio-
pomorski
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brennej zwraca się z gorącą prośbą o udzie-
lenie darowizny naszym najbardziej potrzebu-
jącym podopiecznym. Chodzi głównie o sprzęt 
potrzebny do leczenia i rehabilitacji osób nie-
pełnosprawnych z naszego rejonu. Największe 
zapotrzebowanie jest na:

· Łóżka: szpitalne, ortopedyczne, rehabili-
tacyjne

· Balkoniki: zwykłe, z siodełkami
· Wózki inwalidzkie 

Za wszystkie ofiarowane przez Państwa  
dary  oraz zrozumienie i dar serca serdecznie 
dziękujemy. Zapewniamy, że Wasza pomoc bę-
dzie nieoceniona i bardzo potrzebna!

Miejsce składania rzeczy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna

Telefon kontaktowy: 033-8536459 

PROŒBA

O G Ł O S Z E N I E
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bren-

nej informuje, że od dnia 10 marca 2008 r. otwar-
ty zostanie Punkt Użyczania Sprzętu dla osób 
niepełnosprawnych, w którym będzie możliwość 
wypożyczenia sprzętu typu łóżka ortopedyczne, 
wózki inwalidzkie, balkoniki na kółkach itp.

Więcej informacji można uzyskać w GOPS 
Brenna pod numerem tel. 033-8536459 - pra-
cownicy socjalni (wew. 113)

Wnioski o premie dla młodych 
rolników mogą być wysyłane do 

ARiMR pocztą
Od 3 marca 2008 roku uprawnieni rolnicy 

mogą składać wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach działania „Ułatwianie startu 
młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 
(Dz. U. nr 200, poz., 1443 z późn. zm) „Wniosek 
o przyznanie pomocy składa się osobiście lub 
przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub 
pocztą kurierską do dyrektora oddziału regional-
nego Agencji, właściwego ze względu na miejsce 
położenia gospodarstwa.”

Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa urzędują od ponie-
działku do piątku od godz. 8.15

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się wy-
łącznie osoby, które nabyły gospodarstwo rolne 
i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie 
wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 
W dniu złożenia wniosku o pomoc, powierzchnia 
posiadanego gospodarstwa rolnego powinna być 
nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, 
w którym położone jest gospodarstwo. W przypad-
ku, gdy ta średnia dla województwa jest niższa niż 
średnia dla kraju, wówczas powierzchnia użytków 
rolnych w posiadanym gospodarstwie nie może 

być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. 

Informacja o Średniej powierzchni gruntów 
rolnych w gospodarstwie w poszczególnych wo-
jewództwach oraz średniej powierzchni gruntów 
rolnych w gospodarstwie w kraju za rok 2007, 
dostępna jest na stronie internetowej ARiMR 
www.arimr.gov.pl

Kwota, o którą mogą wnioskować rolnicy 
jest niebagatelna i wynosi 50 000 złotych. Co 
najmniej 70% tej kwoty młody rolnik powinien 
przeznaczyć na realizację inwestycji określonych 
w planie rozwoju gospodarstwa. Środki finan-
sowe mogą być przeznaczone m.in. na: budowę 
i modernizację budynków wykorzystywanych 
do produkcji rolnej; zakup maszyn, urządzeń, 
instalacji; zakładania i wyposażania sadów i nie-
których plantacji wieloletnich; zakup gruntów 
rolnych lub stada podstawowego zwierząt. Wypeł-
nienie samego wniosku o pomoc to nie wszyst-
ko. Do niego trzeba dołączyć załączniki (m.in. 
plan rozwoju gospodarstwa). Formularz wniosku 
o przyznanie pomocy oraz wzory załączników 
udostępnione SA na stronie internetowej ARiMR 
www.arimr.gov.pl

Radosław Iwański, rzecznik prasowy ARiMR
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1. Przeprowadzono postępowanie i udzielo-
no zamówienia na okres 3 lat Bankowi Spół-
dzielczemu w Skoczowie,  na obsługę bankową 
budżetu gminy i gminnych jednostek organiza-
cyjnych.

2. W postępowaniu przetargowym wyłonio-
no rzeczoznawcę majątkowego na sporządzanie 
operatów szacunkowych określających wartość 
nieruchomości gruntowych na terenie gminy 
Brenna. 

3. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej inwestycji p.n. „ Budowa kładki na rze-
ce Brennica w km 0+800 w Górkach Wielkich 
(Sojka)”.

W postępowaniu wybrano ofertę Przedsię-
biorstwa Inżynieryjno-Budowlanego Jarosław 
Skrabacz  z Łęgu Tarnowskiego.

Planowany termin podpisania umowy 
13.03.2008 r. 

Opracowanie dokumentacji potrwa 5 miesięcy.

4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na 
opracowanie kompletnej dokumentacji projek-
towo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego inwestycji p.n. „ Adaptacja strychu 
i termomodernizacja Przedszkola w Bren-
nej”. 

W postępowaniu złożono 6 ofert.
Cena najtańszej oferty wyniosła brutto 24.522 

zł , najdroższej 109.800 zł .
Wybór oferty nastąpi w najbliższych dniach.
Zaadoptowanie strychu pozwoli na utwo-

rzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego 
w przedmiotowej placówce. Ponadto planuje się 
zmodernizowanie kotłowni i centralnego ogrze-
wania. Obecna węglowa kotłownia zastąpiona zo-
stanie kotłownią gazową.

5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na 
opracowanie kompletnej dokumentacji projekto-
wo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego inwestycji p.n.” Termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wyko-
naniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych”. 
Otwarcie ofert  06.03.2008 r.

6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na 
opracowanie kompletnej dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego inwestycji p.n.” Termo-
modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia 
w Brennej wraz z adaptacją pomieszczeń I pie-
tra na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej”.

Otwarcie ofert 14.03.2008 r.

7. Ogłoszono przetarg nieograniczony na do-
stawę automatycznej stacji zlewnej, która zabu-
dowana zostanie  koło  siedziby Zakładu Budże-
towego Gospodarki Komunalnej w Brennej przy 
ul. Wyzwolenia 34. 

Otwarcie ofert w dniu 06.03.2008 r.
Zabudowanie stacji zlewnej pozwoli na od-

biór nieczystości płynnych (fekaliów) z przydo-
mowych czy przyzakładowych zbiorników z tych 
obszarów gminy, które nie posiadają jeszcze ka-
nalizacji sanitarnej.

Uruchomienie stacji zlewnej planuje się 
w miesiącu maju br.

8. Ogłoszono przetarg nieograniczony na 
opracowanie kompletnej dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego inwestycji p.n. ”Rozbudo-
wa i modernizacja amfiteatru w Brennej Cen-
trum”.

Otwarcie ofert 13 marca 2008 r.

9. Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia 
ulicznego przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich. 
Oświetlenie uliczne zabudowane zostanie czę-
ściowo na istniejących słupach energetycznych, 
częściowo na nowych słupach. W sumie ul. Biel-
ską od szkoły po ul. Do Raju oświetlać będzie  
dodatkowo 17 lamp ulicznych. 

Szacunkowy koszt zamówienia ok. 100.000 
zł.

Otwarcie ofert 04.04.2008 r .

10. W przygotowywaniu jest postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na remon-
ty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy 
Brenna.

Informacja
o udzielonych zamówieniach publicznych i  prowadzonych postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego za minione 2 miesiące 2008 r.
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Od dnia 1.01.2008 r., za porozumieniem stron, 
została rozwiązana umowa dzierżawy amfiteatru 
w Brennej Centrum oraz przyległego parku re-
kreacyjnego ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmi-
ny Brenna. Dzięki przejęciu amfiteatru, gmina 
uzyskała możliwość przeprowadzania inwestycji, 
w tym remontów oraz rozbudowy amfiteatru, 
a także organizowania wielu imprez plenerowych 
na terenie parku rekreacyjnego.

W związku z zakończeniem działalności go-
spodarczej przez restaurację „Kmicic” i przeję-
ciem przez Gminę Brenna piwnicy pod Urzędem 
Gminy, w miejscu tym powstaje klub młodzie-
żowy. Jego otwarcie nastąpi już niebawem. 
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu poszukuje 
osób chętnych do prowadzenia i obsługi klubu, 
na zasadach określonych w ustawie o pożytku 
publicznym i wolontariacie. Chętnych prosimy 
o kontakt z Ośrodkiem.

Opłaty parkingowe na parkingach 
gminnych

W dniu 21.02.2008 r. Rada Gminy podjęła 
uchwałę w sprawie ustalenia parkingów płat-
nych, stawek opłat za parkowanie oraz opłat do-
datkowych i sposobu ich pobierania.

Opłaty za parkowanie na terenie parkingów 
płatnych pobierane będą w miesiącach: styczniu, 
lutym, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, 
grudniu w godzinach od 8.00 do 17.00, z tym że 
opłaty za parkowanie na parkingu wokół budynku 
Urzędu Gminy pobierane będą w soboty, niedzie-
le oraz święta, opłaty za parkowanie na parkingu 
przy kościele Wszystkich Świętych w Górkach 
Wielkich pobierane będą przez cały tydzień (z wy-
jątkiem czasu trwania nabożeństw, Mszy św. i in-
nych uroczystości kościelnych), opłaty za parkowa-
nie na parkingach w Brennej przy ul. Wyzwolenia 
(naprzeciw hali) oraz w Górkach Wielkich wzdłuż 
rzeki Brennicy pobierane będą przez cały tydzień.

Opłaty za parkowanie ustalono w następu-
jących wysokościach:

1. do 1/2 godziny – 1,00zł
2. do 1 godziny – 2,00zł
3. za każdą następną godzinę – 2,00zł
4. za cały dzień - 10,00zł
5. za autobus – 20,00zł
Wniesienie opłaty za parkowanie będzie na-

stępować poprzez wykupienie biletu parkingowe-
go za kwotę odpowiadającą czasowi parkowania 
przed wjazdem na parking u osoby upoważnio-
nej do poboru opłaty parkingowej.

Ogłoszono wyniki otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Brenna w 2008r.

Wójt Gminy Brenna, działając w oparciu o re-
alizację zadań  własnych, oraz  zgodnie z zasadami 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, ogłosił 
w styczniu 2008r. Otwarty Konkurs Ofert na Reali-
zację Zadań Publicznych Gminy Brenna w 2008r.

W jego wyniku przyznano środki na następu-
jące zadania:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- 10 000,00 zł dla Parafii Ewangelicko – Augs-

burskiej Brenna Górki na prowadzenie całorocz-
nej świetlicy środowiskowej.

- 2 500,00 zł dla LKS „Beskid Brenna” na 
Grand Prix Gminy Brenna w tenisie stołowym.

- 2 500,00 zł dla Stowarzyszenia „Integracja” 
na organizacje cyklu szkoleń wraz z warsztatami 
dla Koła Gospodyń Wiejskich.

- 6 000,00 zł dla LKS „Spójnia” Górki Wiel-
kie na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży.

2. Rozpowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu:

- 15 000,00 zł dla LKS „Brenna Górki” na 
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz orga-
nizacje imprez sportowych.

- 20 000,00 zł dla LKS „Spójnia” Górki Wielkie 
na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz or-
ganizacje imprez sportowych.

- 1 000,00 dla OSP Górki Wielkie  naprowa-
dzenie Kącika Sortowo Relaksacyjnego.

3. Upowszechnianie kultury i sztuki:
- 5 000,00 zł dla Towarzystwa im. Zofii Kossak 

na cykl imprez integrujących środowisko lokal-
ne i popularyzacje twórczości Zofii Kossak.

- 10 000,00 zł dla OSP w Górkach Wielkich na 
prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej

- 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Integracja” 
na organizacje „Święta Gór”.

Komisja wybrała oferty najbardziej społecz-
nie użyteczne.

Wszystkie organizacje działające na zasadach 
ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie za-
chęcamy do wzięcia udziału w nowym otwartym 
konkursie ofert, który zostanie ogłoszony naj-
prawdopodobniej w kwietniu. Do rozdysponowa-
nia pozostały jeszcze następujące środki:

- 9 000,00 zł   na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
-  4 000,00  na rozpowszechnianie kultury fi-

zycznej i sportu
-  5 000,00 na upowszechnianie kultury i sztuki.
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Współpraca Gminy Brenna z Wojewódz-
kim Ośrodkiem Ruchu Drogowego

w Bielsku-Białej

24 stycznia 2008 r. p. Alfred Brudny 
z WORD uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami 
placówek oświatowych z terenu gminy Brenna, 
Panią Wójt Iwoną Szarek oraz Panią Skarbnik 
Joanną Macurą w celu przybliżenia możliwości 
współpracy gminy z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

WORD bezpłatnie przekazał gminie materiały 
dydaktyczne z zakresu wychowania komunika-
cyjnego: 

500 szt. światełek odblaskowych
150 egzemplarzy podręcznika „Bezpieczna 

droga do szkoły” (cz. I, II i III)
800 egzemplarzy „Kodeks dla Ciebie”
4 komplety znaków drogowych (po 17 plansz)
8 płyt CD nr 9 „ Z rowerem za pan brat”
5 płyt CD nr 10 „ Kodeks motorowerzysty”
6 płyt CD „Pierwsza pomoc przedlekarska 

w wypadkach drogowych”
W/w materiały zostały przekazane placówkom 

oświatowym.
W dniu 31 stycznia 2008 r., za pośrednictwem 

WORD, w spotkaniu rodziców wychowanków 
Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej 
uczestniczył przedstawiciel Komisariatu Policji 
w Cieszynie w celu przeprowadzenia prelekcji 
z zakresu wychowania komunikacyjnego -przy-
pomnienie zasad bezpiecznego poruszania się 
na drogach z najmłodszymi uczestnikami ruchu 
drogowego.

Wójt Gminy Brenna złożył wniosek do 
WORD o dofinansowanie zakupu fantomu dla 
gimnazjum w Brennej, umożliwiającego naukę 
technik ratujących życie (ćwiczeń – masaż serca, 
sztuczne oddychanie itp.) oraz o dofinansow-
anie imprezy na temat „Bezpieczeństwo ruchu 
drogowego”, organizowanej dla uczniów klas 4 
szkół podstawowych z terenu gminy Brenna, 
połączonej ze zdawaniem egzaminu na kartę 
rowerową. (Termin realizacji zaplanowano na 
miesiąc czerwiec).

Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy za 2007 rok

W dniu 29 lutego 2008 roku Wójt Gminy Bren-
na przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie z wy-
konania budżetu Gminy Brenna za 2007 rok. 

Dochody budżetu Gminy na rok 2007 zosta-
ły zaplanowane w kwocie 20.590.331,28zł, zaś ich 
wykonanie osiągnęło: 20.170.370,04zł, co stanowi 
97,96%. Wydatki budżetu Gminy na tenże rok zo-
stały zaplanowane w wysokości: 23.209.115,00zł. 
Wykonanie wydatków budżetu Gminy osiągnęło 
poziom 82,60% i wyniosło: 19.874.623,01zł.

Z dochodów bieżących zostały spłacone 
kredyty w wysokości: 364.612,00zł, oraz po-
życzki w wysokości:1.020.000,00zł. Zadłużenie 
Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i poży-
czek na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosło:                                                                                           
7.223.538,00zł.

W 2007 roku sfinansowano następujące zada-
nia inwestycyjne:

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przy-
łączy domowych Górki Wielkie Szpotawice Etap II 

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią 
przyłączy domowych Górki Wielkie Kretowskie 
– Brenna Spalona 

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przy-
łączy domowych Brenna Centrum – Brenna Spalona 

- budowę wodociągu Brenna Jatny 
- wykonanie dokumentacji technicznej mostu 

w Brennej Leśnicy 
- modernizację ul. Szczęśliwa 
- modernizację ul. Śniegociny 
- modernizację ul. Wesoła 
- remonty budynków komunalnych (mieszka-

niowych ul. Żagana, ul Górecka) 
- wykupy  terenów pod drogi gminne 
- renowacja mebli na sali ślubów 
- zakup krzeseł na salę sesyjną 
- wykonanie dokumentacji projektowo koszto-

rysowej Sali Gimnastycznej w Górkach Wielkich 
- wykonanie projektu technicznego moderni-

zacji Gimnazjum, audytu energetyczny, studium 
wykonalności termomodernizacja 

- wykonanie oświetlenia ulicznego (8 punktów) 
- opracowanie koncepcji Brenna Centrum, 

wymiana uszkodzonych krzesełek amfiteatru 
w Brennej.

Ponadto w 2007 roku ze środków budżetu 
Gminy przekazano dotację celową do powiatu na 
budowę ronda w Górkach Wielkich w kwocie: 
135.000,00zł. W celu ochrony powietrza atmos-
ferycznego opracowano program niskiej emisji 

(13.000,00zł). Dzięki darowiznom przekazanym 
przez mieszkańców Gminy oraz partnerskiej 
Gminy Baiserdorf w 2007 rok wykonano plac za-
baw w Brennej Centrum.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu gminy za 2007 rok znajduje się na stronie 
internetowej www.bip.brenna.org.pl 
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Drożeją gminne inwestycje
Od 1 stycznia 2008 r. drożeją gminne inwest-

ycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej. Przyczyną tego stanu jest zmi-
ana stawki VAT z dotychczasowej 7% na 22%. 
Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2007 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykony-
wania niektórych przepisów ustaw o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2007 roku Nr 244, poz. 
1861) wprowadziło przedłużenia obowiązujących 
stawek preferencyjnych na usługi związane 
z budownictwem mieszkaniowym. Jednakże 
nie objęto nim budowy infrastruktury 
towarzyszącej, takiej jak sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna. 

W związku z tym od 1 stycznia 2008 r. bu-
dowa takiej infrastruktury drożeje o 15%.

B R E N N A
Trochę historii...
Żyjemy w Brennej,  kochamy ją, na jej tere-

nie się wychowaliśmy.
Ale czy znamy podstawowe fakty historyczne, 

wśród których nasza ukochana miejscowość się 
zrodziła i główne informacje na jej temat?

Brenna:

Powierzchnia 9,6 km2

Położenie 49° 43’  N 18° 56’  E

Wysokość ok. 420 m n.p.m.

Kiedy się wszystko zaczęło?

· Historia Brennej sięga przełomu XV i XVI 
w. Wtedy to książę cieszyński założył hutę szkła 
opalaną drewnem z pobliskich lasów. 

· W 1565 roku książę cieszyński Wacław III 
Adam przekazał miejscowość Wacławowi Wo-
dzie z Kojkowic. 

· Prawdopodobnie w tym samym czasie na 
polanach Brennej pojawili się wędrowni pasterze 
(osadnicy pochodzący z Wołoszczyzny i Siedmio-
grodu) - Wołosi. Wraz z pasterzami pojawiła się 
także na naszych terenach hodowla kóz i owiec, 
które dostarczały mleka, sera, mięsa i wełny. Za-
częło rozwijać się gospodarowanie, a wypasowi 
owiec sprzyjały polany powstałe w wyniku kar-
czowania lasów.

Józef Palowski
Buczańska tragedia

Górecka legenda o zapadniętym kościele na 
Buczu

Bardzo dawno temu na Buczańskim Wzgórzu
Ludek chrześcijański siołem się rozłożył.
Kościół wybudował, aby w swej świątyni
Zbierać się nabożnie, Bogu dzięki czynić.
Świat puszczy wokoło odzywał się chórem,
Złe duchy odpędzał, lud bronił drzew murem.
Spokojnie tu żyli dość długo ludkowie,
Lecz raz się coś stało. To legenda powie:

Na dzień Wszystkich Świętych tu odpust przypadał,
Co rok się nabożnie modliła gromada…
Lecz część odstawała coraz bardziej bokiem,
Tańcząc w Dzień Zaduszny, gardząc swoim Bogiem.
Pan Bóg lud ostrzegał, upominał z góry,
Że się źle zakończą wrogie awantury.
Lecz lud ignorował Stwórcy ostrzeżenia,
Przykazania Jego na swój sposób zmieniał.
Dlatego nadeszła zasłużona kara,
O którą niewdzięcznym sam Bóg się postarał:
Rozwarła się ziemia i do jej czeluści
Zapadło się sioło a z nim również kościół.
Ziemia je wchłonęła i żaden ślad blizny

Co było dalej?
· W 1621 roku miejscowość nadal była wła-

snością książęcą.
· Od połowy XVII w. do końca I wojny świa-

towej była pod panowaniem Habsburgów, a jej 
mieszkańcy w owym czasie trudnili się przede 
wszystkim wypasem owiec i rolnictwem.

Od jakich słów prawdopodobnie pochodzi 
nazwa wsi?

· „brennen” – słowo pochodzi z języka nie-
mieckiego i oznacza: „palić się”, bo wypalano tam 
węgiel drzewny;

· breń, bryja - błoto, bagno, bo są tam podmo-
kłe tereny;

· Brennica - nazwa rzeki.
W skład gminy Brenna wchodzą trzy miej-

scowości:
· Brenna
· Górki Wielkie  
· Górki Małe 

 Opracowanie: 
Ewelina Marek
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Zaproszenie

Zapraszamy gestorów z branży turystycz-
nej oraz wszystkich zainteresowanych na spo-
tkanie dotyczące założenia w naszej gminie 
Informacji Turystycznej oraz wprowadzenia 
opłaty klimatycznej. Spotkanie to odbędzie się 
w środę, 19 marca br., o godzinie 15:00 w Sali 
sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Nie był tu na ziemi po tym kataklizmie. 
Spokój zapanował, zamarło tu życie – 
Tylko las wyrastał na zamarłym szczycie.

Po latach pod Buczem, gdzie ciek w rzekę wpada,
Powstała skądinąd znów ludzka osada.
Kościół Wszystkich Świętych wyrósł na wzniesieniu,
Ze swoistą wieżą, ukrytą w drzew cieniu.
Ludzie zgodnie żyli, spokojnie i cicho,
Jakby nic innego przeżyć im nie przyszło.

W tym czasie w przyrodzie jesień panowała
I o mroźnej zimie wieś myślała cała. 
Więc młoda dziewczyna na szczyt Bucza poszła,
By liścia nagrabić do rosłego kosza.
Kosz ściółki się pełnił, kres pracy się zbliżał,
Gdy grabiąc trąciła w żelazny czub krzyża.
Przyklękła, chcąc sprawdzić, czy to krzyż na pewno.
Wtedy usłyszała dzwonów dumkę rzewną,
Co się dobywała z głębi wzgórza Bucza,
Bo właśnie ktoś w ziemi dzwonami poruszał. 
Jakieś głosy chóru z szczelin przenikały
I kwilący smutek z organów piszczałek.
Dziewczę, strachem wzięte, grabiami rzuciło…
Pędziło do wioski całą w nogach siłą…
O strasznym przeżyciu mówiła w domostwach, 
Jaki ją los dziwny w to południe spotkał.

Pod wieczór dwaj młodzi opuścili chaty,
Zabrali na Bucze kilofy, łopaty.
Stanęli przy krzyżu. Ujęli narzędzie,
Rozdzierają ziemię! Co w jej łonie będzie?
Dotarli do dużej miedzianej kopuły,
Której pancerz lśniący kilofy rozpruły.
Weszli dwaj śmiałkowie do ciemnej przestrzeni,
Gdzie w blasku pochodni spiż dzwonów się mienił.
Po wąziutkich schodach zeszli w głąb kościoła…
Ławki puste stały, ołtarz patrzał z czoła. 
Wilgocią ziębiło, stęchlizną zawiało,
Dreszcz przeszywał na wskroś owych śmiałków ciało.
Poprzez uchylone żelazne podwoje 
Do wnętrza kościoła wkroczyli oboje.
Podziwiali wystrój przecudny, bogaty,

Złotem przyodziane balaskowe kraty. 
Z zachwytu i strachu mocno biło serce,
Więc obaj śmiałkowie skryli się we wnęce.
Wtem dzwony zabiły. Chłopina garbaty
Zjawił się ubrany w kościelnego szaty. 
Pozapalał świece, zaś zewsząd postacie,
Mocno wychudzone, w pogrzebowej szacie,
Zajmowały ławy. A szczupły księżyna
W omszonym ornacie modły rozpoczynał.

Organy jęczały ludzkimi smutkami,
Pieśniami pokuty, błagań modlitwami.
Lecz słowa płynęły w jakiejś dziwnej mowie,
Że z trudem sens odgadł tu przybyły człowiek.
Zamarły organy. Ksiądz wszedł na ambonę.
Kazanie rozpoczął energicznym tonem.
Ostrzegał poważnie kaznodziejskim słowem:
„Dlaczego włazicie do świata podziemi,
W którym sporo czasu już pokutujemy!”
… I przypomniał wszystkim dzień tragiczny sioła,
I zapadniętego historię kościoła. 
– „Nie przychodźcie tutaj!” – dodał z oburzeniem –
„Przyjdzie kolej na was, na ciekawskie plemię!
Kiedyś się w podziemiach tu z nami znajdziecie!
Prosimy o spokój! – Zrozumcie to przecie!”

Nagle mocny wybuch dziwną rzecz uczynił,
Że dwoje intruzów zniknęło z świątyni.
Obaj się dziwili, skąd się wzięła siła,
Co ich na szczyt Bucza w nocy wyrzuciła. 
Na jego murawie leżeli śmiałkowie
Z twarzą pomarszczoną, z siwizną na głowie!
Tak do wsi wracali. Było późne rano,
Mijali sąsiadów, lecz ich nie poznano.
Ba! nawet najbliżsi nie mogli od razu
Rozpoznać swych braci z ich twarzy wyrazu.
Wyjawili wszystko, co przeżyli w nocy,
Gdy ich koszmar strachu i grozy zaskoczył.

Wieść się rozszerzyła o dziwnej przygodzie…
Do chat śmiałków wchodził nie jeden przechodzeń,
Bo ludzie ciekawi chcieli wiedzieć wiele
O tym zapadniętym na Buczu kościele,
Który jeszcze głębiej zapadł się w wąwozie,
Już bez śladu krzyża – z woli ręki Bożej!

Strumyk szemrze tutaj, las do snu kołysze…
Wokół roztaczają tajemniczą ciszę!...

Na podstawie zapisu ludowego 
góreckiego pisarza Walentego Krząszcza 

opracował Józef Palowski
Górki Wielkie, 26 maja 1980 r. 
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Na góreckim cmentarzu straszyło
Cmentarz – prosto słowo, ale ile w nim po-

ważnej treści i zadumy! Wydaje mi się, że mia-
łoby ono brzmieć jako „smętarz”, bo do tej kra-
iny wieczystego snu wchodzi się zawsze smętnie 
i opuszcza się też ze smutkiem!

Współczesny cmentarz górecki powstał pod 
koniec XIX-wieku na tak zwanej „Kępce Procha-
skowej”, zapewnie od właściciela tego skrawka zie-
mi, kilkadziesiąt metrów oddalonego od kościoła 
Wszystkich Świętych. Po 1945 roku poszerzono go 
o przyległą parcelę. Dawny cmentarz wokół ko-
ścioła od stu lat przykrywa murawa. O jego ist-
nieniu świadczą jeszcze dwa krzyże nagrobkowe. 
W podziemiach kościoła, którego historia sięga 
XIV-wieku, spoczywają prochy władców góreckich 
z rodu Góreckich i Marklowskich. O nich wspomi-
na protokół powizytacyjny biskupa wrocławskiego 
z 1719 roku. Za proboszczowania ks. Szczepana 
Wróbla /1968-1991/ zrobiono wejście do podziemia 
kościoła. Stwierdzono, że w krypcie tej musiało 
być siedem trumien, które uległy zniszczeniu. Inni 
śmiertelnicy byli grzebani wokół kościoła: Bardziej 
zasłużeni parafianie zaś tak, aby czoło trumny było 
jak najbliżej murów kościoła, potem było miejsce 
dla pospolitych wyznawców, a na obrębie cmenta-
rza grzebano tych, co sami odebrali sobie życie. 

Na tym „nowym” cmentarzu na końcu głównej 
dróżki postawiono z desek dość spore pomieszczenie 
z małymi okienkami. Był to schowek na przyrządy 
kopidoła /grabarza/, na akcesoria pogrzebowe, na 
mary. Dlatego też to pomieszczenie nazywano „ma-
rownią”. Onegdaj kopidołem było bezdomne chłop-
sko, chude, kościste, taki wysoki badyl. Często w tej 
marowni nocował, kiedy ciepło było na dworze. Ale 
w zasadzie chodził do fojta na noc. A że fojt był do-
brym chrześcijaninem, więc dla takich biedaków przy-
tuliskiem służył, gdy były chłodne, mroźne noce. 

Nadeszła taka chłodna jesień. W cmentarnej ma-
rowni nie nocował grabarz, ale późnymi wieczorami, 
kiedy ludzie kolo cmentarza przechodzili, zauważyli 
słabe światło w marowni. Myśleli, że jakies duszyczki 
biesiadują tam nocami i straszą przechodniów, któ-
rzy wiedzieli, że przymrozki wypędziły grabarza do 
fojta na noclegi. Biedny grabarz nawet nie miał gro-
sza, żeby nafty zakupić do lampy, żeby w marowni 
zaświecić. Gdyby taki grosz miał, to by go w wódce 
utopił. Jego zdaniem obcowanie ciągłe z nieboszczy-
kami - tego wymagało. A gospód sporo było wokół 
kościoła. Na grosz wiernych czekała gospoda u Pro-
shaski, u Skrzypka, trochę dalej u Metzendorfa albo 
u Pszczółki w Górkach Małych. 

W jesieni nastała dobra pora dla złodziejaszków, 

by ukraść jakiemu gospodarzowi barana. O in-
nych porach traciły się gazdom kury, gęsi, kaczki… 
Trzech opryszków uradziło sobie zakraść się do obo-
ry Tomaszka, czy do starego Baszczyńskiego. Zde-
cydowali się, że ten ostatni będzie ofiarą kradzieży. 
Dwaj będą kraść i przyniosą barana do marowni na 
cmentarzu, tu go poćwiartują i podzielą między sie-
bie. Ten trzeci kumpel będzie czuwać na cmentarzu 
przed marownią, czy teren jest dla nich bezpieczny. 
Cieszył się z baraniego łupu, zwierzaki te wtedy były 
w najlepszym stanie smakowym. Na razie wszystko 
szło po ich myśli.

Niedaleko kościoła stała chatka, zbudowana 
z drzewa – drzewinka sporego gazdy Madeja, 
który był też kościelnym. Z okna swojej chatki 
często widywał skrzące się światełko z marowni. 
Pomyślał, że trzeba to wyjaśnić, co to może być. 
Z tego zwierzył się plebanowi schorowanemu. 
A gdy znowu Madej o zmroku zobaczył te dziwne 
światełka, poleciał na plebanię do księdza, który 
prawie bolejące nogi nacierał jakaś maścią. Po-
prosił go, żeby święconą wodą skropił marownię, 
a te duchy czy strachy znikną. Wiedział, że ksiądz 
nie potrafi szybko iść, wziął go na ramiona i szyb-
kim krokiem przeniósł wielebnego do odległej 
o 50 metrów drewnianej bramki cmentarnej. Za-
skrzypiała ona dość głośno, co usłyszał stojący 
niedaleko złodziej-wartownik przy marowni. To 
on pomyślał sobie, że może kamraci wracają już z 
ubitym baranem. I odezwał się: „Aleście się pośpie-
szyli, już go mocie! Tóż wartko dejcie go tu, wszyst-
ko jest gotowe. Zaroz bydymy go drzyć ze skóry, 
łeb mu oderzniemy, pół barana potem uwarzymy, 
a pół uwędzimy nad ogniem!” Gdy takie straszne 
słowa usłyszał kościelny i ksiądz-zlękli się sromot-
nie, że taki wyrok na nich czeka. Madej pierwszy 
zwiał od wrót cmentarnych do swej chaty, a wieleb-
ny zapomniał nawet o swych dolegliwościach i nie 
zdawał sobie sprawy z tego, w jaki sposób znalazł 
się na plebanii.  Od tego czasu nie utykał na nogach. 
Nie poświęcił marowni jeszcze dotąd, bo w czasie 
ucieczki wtedy- zgubił kropidło. A złodziejaszki 
przestali korzystać z marowni, bo nie była już dla 
nich bezpieczna. Od tego czasu Madej już w marow-
ni nie zobaczył światełka, nie siedział nocami przy 
oknie. Madejowa cieszyła się serdecznie, że wresz-
cie jej mąż też się znajdzie nocą w jej łóżku i wresz-
cie będą mogli być prawdziwym małżeństwem! 
A wieść o tym zdarzeniu na cmentarzu krąży do dziś 
w społeczeństwie góreckim.

Opowiadanie to zredagowano na podstawie opowieści 
Emilii Ruckiej z d. Madzia o marowni na cmentarzu. 

Całość zredagował Józef Palowski
Górki Wielkie 1997 r.
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80-LECIE OSP  BRENNA - 
CENTRUM

W sobotę, 19 stycznia 2008 o godzinie 16:00 
w sali OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-
dawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
Brennej Centrum, w którym wzięło udział 46 
strażaków i 6 członków drużyny młodzieżowej.

W obradach wzięli udział zaproszeni goście:
1. Z-ca Komendanta Powiatowego Państwo-

wej Straży Pożarnej w Cieszynie młodszy Bryga-
dier Krzysztof Zoczek

2. Przewodniczący Rady Gminy Brenna 
Krzysztof Holeksa

3. Z-ca Wójta Gminy Brenna Krzysztof Majeran
4. Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP 

RP druh Tadeusz Mendrek
5. Członek Prezydium Zarządu Oddziału Po-

wiatowego w Cieszynie Władysław Heller
6. Gminny Komendant Straży Pożarnych Jó-

zef Pilch
Zebrani strażacy i goście wysłuchali sprawoz-

dania:
- Zarządu OSP z działalności za 2007 r.
- Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kon-

troli.
- Ustalili plan działalności i budżet na 2008 r.
- Udzielili absolutorium Zarządowi za 2007 r.
- Powołali społeczny Komitet Obchodów 80-

-lecia OSP.
- Dokonali oceny pracy Oddziału Bojowego 

OSP.

Przedstawiciele władz Samorządowych i Strażac-
kich ocenili pozytywnie działalność jednostki OSP.

W planie pracy na 2008 rok  istotnym zada-
niem są Obchody 80-lecia OSP Brenna-Centrum.

Ustalono termin Obchodów 80-lecia OSP na 
17.05.2008 r.

Społeczny Komitet Obchodów 80-lecia 
OSP Brenna-Centrum

1. Józef Bąk
2. Henryk Greń
3. Józef Holeksa
4. Władysław Madzia
5. Władysław Heller
6. Wojciech Greń
7. Bronisław Bonk
8. Eugeniusz Kłósko
9. Kazimierz Macura
10 Józef Ferfecki

Porządek Uroczystości 
- Sobota 17 maja 2008 r.

15:00 - Koncert Orkiestry Dętej OSP Górki 
Wielkie

Zbiórka poddziałów, pocztów sztanda-
rowych, zaproszonych gości, młodzieży 
 i społeczeństwa na placu przed Strażnicą OSP 
Brenna Centrum

15:45 - Raport komendanta placu, wyciągnię-
cie flagi na maszt, Hymn Państwowy

15:50  - Przywitanie gości i zebranych uczest-
ników uroczystości przez prezesa OSP druha Jó-
zefa Bąka

16:00 - Przedstawienie historii 80-lecia OSP 
Brenna-Centrum

16:15 -  Wręczenie odznaczeń i dyplomów dla 
zasłużonych strażaków

16:25 - Przemówienia zaproszonych gości
16:35 - Wymarsz uczestników do kościoła pa-

rafialnego w Brennej na Uroczystą Mszę Świętą 
w intencji strażaków

16:45 - Msza Święta w kościele parafialnym 
w Brennej 

17:45 - Wymarsz uczestników uroczystości na 
obiad do strażnicy

Wpisywanie zaproszonych gości, delegacji i 
strażaków oraz społeczeństwa do Złotej Księgi 
Pamiątkowej i wpłacanie ofiar na Fundusz Stra-
żacki OSP Brenna Centrum od godz. 14:30-19:30 
-  salka Zarządu OSP.

Kilka wydarzeń z historii OSP

UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA STRAŻNI-
CY OSP BRENNA-CENTRUM  - 20.06.1980 r.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU 
DLA OSP BRENNA-CENTRUM  - 30.08.1981 r.

UROCZYSTOŚĆ 60 - LECIA OSP BRENNA-
-CENTRUM  - 28.08.1988 r.

UROCZYSTOŚĆ DEKORACJI SZTANDARU 
OSP BRENNA-CENTRUM Z OKAZJI 500 LECIA 
WSI BRENNA  - 30.09.1989 r.

UROCZYSTOŚĆ 70 LECIA OSP BRENNA-
-CENTRUM  - 9.05.1998 r.
   Władysław Heller
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Dnia 19.02.2008 r. w siedzibie OPKiS odbyło 
się spotkanie założycielskie Koła Związku Em-
erytów, Rencistów i Inwalidów w Brennej. „Do 
naszego koło może zapisać się każdy, kto pobiera 
świadczenia emerytalne, jest rencistą, emerytem 
bądź inwalidą” mówi Stanisław Heller, organiza-
tor spotkania. W spotkaniu brało udział ok. 70 
osób. Wybrano zarząd koła, w skład którego 
weszli:

Przewodniczący Zarządu - Stanisław Heller
Sekretarz - Krystyna Lala
Skarbnik - Helena Woźniak

Wybrano również członków zarządu, który-
mi zostali: Teresa Małysz, Antoni Przybyła 
oraz Ludwik Gluza.

W planach pracy Koła znalazła się m.in. 
współpraca z organizacjami samorządowymi, 
świeckimi i kościelnymi z terenu gminy Brenna. 
Emeryci widzą także możliwość współdziałania 

z fundacjami i stowarzyszeniami, innymi kołami 
oraz Ośrodkiem Promocji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna. „Chcielibyśmy promować 
Brenną, ale nie tylko. Naszym zadaniem 
będzie stworzenie możliwości spędzania wol-
nego czasu dla starszych ludzi, organizowanie 
wspólnych spotkań o charakterze wyjazdow-
ym, turystycznym, zdrowotnym. Chcielibyśmy 
zorganizować wycieczkę do źródeł geoter-
malnych, założyć kółko teatralne i śpiewacze 
oraz zorganizować bezalkoholową zabawę 
sylwestrową dla wszystkich chętnych emerytów, 
rencistów. Z całą pewnością będziemy też ob-
chodzili wspólnie inne święta okolicznościowe, 
takie jak np. spotkanie opłatkowe” - mówi 
przewodniczący Zarządu Koła S. Heller. Dodaje 
zarazem, że zabawa sylwestrowa będzie organi-
zowana nie tylko dla członków Koła, ale i ich 
rodzin. Emeryci widzą też możliwość współpracy 
z chórami działającymi na terenie gminy Brenna 
i z całą społecznością lokalną. Wszyscy chcący 
zapisać się do Koła mogą to uczynić w Ośrodku 
Promocji, Kultury i Sportu w każdy wtorek 
w godzinach 9:00 – 12:00.

Wszelkie propozycje związane z działalnością, 
jak również propozycje pozyskiwania środków 
na działalność statutową są mile widziane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
następującymi numerami telefonów:

· 033 853 65 08 - Przewodniczący Koła
· 033 853 63 48 - Sekretarz
· 033 853 63 47 - Skarbnik

Estera Brudny

POWSTAŁ ZWIĄZEK EMERYTÓW, 
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Spotkanie założycielskie Koła Związku Em-
erytów, Rencistów i Inwalidów w Brennej

I N F O R M A C J A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brennej informuje, że w lutym 2008r. nawiązał 
ścisłą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Oświęcimiu. W wyniku pozy-
tywnych współdziałań pozyskano nieodpłatnie 
drogą darowizny sprzęt o wartości 8.630,00 zł 
w tym: łóżka szpitalne, wózki tapicerowane, 
wózki inwalidzkie, balkoniki na rolkach.

Informujemy, że planujemy dalszą współ-
pracę, jak również pozyskiwanie innego ro-
dzaju sprzętu, w tym rehabilitacyjnego.
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Od miesiąca stycznia 2008r. Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Brennej aktywnie przygotowuje 
się do realizacji projektu systemowego, który będzie 
współfinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki (działanie 7.1.1.). Jego celem 
jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku 
pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowe-
go i społecznego poprzez przygotowanie do wejścia 

„Kochasz swoje dzieci? 
Nie pal śmieci”.

Szanowni mieszkańcy Gminy Brenna !!!
W ostatnich latach znacznie wzrosła ilość 

wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych w stru-
mieniu wytwarzanych odpadów komunalnych 
(określanych powszechnie jako śmieci).

W Gminie Brenna jest możliwość normalne-
go ich pozbywania się poprzez zapakowanie ich 
do żółtych, dostarczonych przez  Zakład Budżeto-
wy Gospodarki Komunalnej worków  i udostęp-
nienie ich odbioru zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów . Jednak wielu mieszkańców 
nie korzysta z tej możliwości, wybierając mniej 
lub bardziej świadomie inne sposoby. Najgorszy 
z możliwych to palenie  odpadów  w  domowych 
piecach lub na terenie posesji. 

Podczas procesu spalania plastikowych opa-
kowań, folii oraz gum czy opon, uwalnia się do 
powietrza wiele szkodliwych, a wręcz trujących 
substancji, które wcześniej były wykorzystywane 
w produkcji tych tworzyw jako barwniki, stabi-
lizatory, utwardzacze, itp. Występują tam rów-
nież metale śladowe, jak ołów, rtęć, kadm czy 
chrom. Oprócz w/w substancji, które stosowano 
w procesie produkcji plastiku, podczas jego spa-
lania powstają nowe. Najgroźniejszymi z nich są 
furany i dioksyny, które należą do najbardziej 
trujących, rakotwórczych substancji na świecie. 
Te ostatnie są 10 000 razy bardziej trujące od 
cyjanku potasu, lecz ich działanie nie jest natych-
miastowe; powolnie ale skutecznie uszkadzają 
one narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, ner-
ki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększają 
także ryzyko wystąpienia nowotworów. Diok-
syny, w stężeniu nawet stukrotnie mniejszym 

od dawek powodujących raka , oddziałują na 
człowieka, a szczególnie na kobiece hormony 
- estrogeny rozregulowując układ hormonalny 
i wpływając niekorzystnie na procesy rozrodcze. 
Szczególnie narażone na chorobotwórcze działa-
nie metali ciężkich, furanów i dioksyn są oso-
by mało odporne, zwłaszcza dzieci. Płód zostaje 
uszkodzony już w łonie matki, co może się ob-
jawiać później nawet trwałym kalectwem. Bada-
nia dowodzą, że najwięcej dioksyn dostaje się do 
środowiska nie z produkcji przemysłowej, lecz 
podczas spalania odpadów w gospodarstwach do-
mowych. Kto lekkomyślnie spala plastik, oleje, 
gumy w palenisku domowym lub bezpośrednio 
na powierzchni ziemi; truje siebie, środowisko 
i nas wszystkich. 

Dla naszego wspólnego dobra pamiętajmy, że 
spalanie tworzyw sztucznych nie powoduje ich 
zniknięcia, lecz prowadzi tylko do zmiany postaci 
w bardzo niebezpieczne substancje, które przez 
pewien czas krążą w powietrzu (skąd je wszyscy 
wdychamy), następnie opadają do gleby, z której 
przechodzą do roślin, są zjadane przez zwierzęta, 
aż w końcu z żywnością trafiają na nasze talerze 
- w myśl zasady, że „NIC W PRZYRODZIE  NIE 
GINIE”. 

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu 
i zdrowiu Twoich najbliższych. Niszczy środowi-
sko naturalne. Pamiętaj, że jest zakazane. Grożą 
za to wysokie kary finansowe.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach zabrania się spalania odpadów na 
powierzchni ziemi poza specjalnymi obiektami 
i urządzeniami technicznymi do termicznego 
przekształcania odpadów.

Dlatego będziemy reagować na lekkomyśl-
ność i głupotę tych, którzy palą odpady. 

NIE DOKŁADAJ GŁUPOTY DO PIECA!

lub powrotu na rynek pracy.
W ramach projektu osoby bezrobotne, które 

jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy 
społecznej będą mogły skorzystać z form wspar-
cia m.in. w postaci instrumentów aktywnej inte-
gracji (np. szkolenia zawodowe), wsparcia finan-
sowego, a także z pomocy doradczej. 

Wartość projektu wyniesie około 76.000 zł, 
z czego 89,5% zostanie sfinansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
a 10,5% będzie stanowić wkład własny ośrodka. 

PROJEKTY SYSTEMOWE

- GOPS W BRENNEJ W DRODZE PO ŚRODKI UNIJNE
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TWARDA MIŁOŚĆ
Nikt, absolutnie nikt, nie mógłby przez dłuższy 

czas pozostawać uzależniony, gdyby został po-
zostawiony samemu sobie i musiał ponosić wszyst-
kie konsekwencje picia. Nie miałby za co pić, 
pozostałby odtrącony społecznie, straciłby pracę 
i najpewniej szybko by umarł. Alkoholizm ma 
jednak na to sposób. Otóż każdy alkoholik otacza 
się ludźmi, którzy pomagają mu pić. Najczęściej 
są to zresztą ludzie, którzy najbardziej pragną, by 
alkoholik przestał pić – jego najbliższa rodzina, 
pracodawcy, opiekunowie społeczni, lekarze. Oni 
właśnie najczęściej pomagają choremu uniknąć 
konsekwencji nadmiernego picia albo sami takie 
konsekwencje za niego ponoszą. W Ameryce 
określa się ich słowami „ułatwiacze” (enablers).

„Ułatwiaczem” jest  każdy, kto pomaga  
człowiekowi, i to każdemu człowiekowi, nie ty-
lko alkoholikowi, uniknąć dolegliwych konse-
kwencji picia. Nie tylko koleś, który rano przyno-
si piwko, ale również troskliwa mamusia, która 
myje i kładzie do łóżka podpitego młodzieńca, 
a następnie przykłada mu kompresy na kaca. Żona, 
która nazajutrz dzwoni do pracy z usprawiedli-
wieniem, że mąż jest chory. Pracodawca, który 
puszcza płazem łamanie dyscypliny, prokurator 
lub sędzia, który traktuje łagodniej wykroczenie 
lub przestępstwo w zamian za obietnicę, że „to już  
ostatni raz”. Ułatwiaczem jest litujący się nad chor-
ym lekarz, który lekką ręką wypisuje zwolnienie 
z pracy albo receptę na leki uspakajające i psy-
cholog, który wraz z chorym poszukuje odpow-

iedzi na pytanie, dlaczego ten pije. Ułatwiają  picie 
doskonale pracujące Izby Wytrzeźwień, których  
klienci w założeniu powinni wracać do domu 
lub do pracy przywróceni do zdrowia fizyczne-
go, radośni i zadowoleni z siebie. Ułatwiają picie 
koledzy i znajomi, którzy kryją alkoholika przed 
pracodawcami, pożyczają pieniądze, stawiają alko-
hol lub dają go na kredyt. 

Po to by zostać alkoholikiem trzeba trzech 
rzeczy. Podatności fizjologicznej, picia alkoholu 
oraz środowiska społecznego, które na picie 
pozwala lub w tym pomaga. W istocie ułatwiają 
nałóg ci wszyscy, którzy w głębi duszy chcą 
choremu „dopomóc” w potocznym, codziennym 
sensie tego słowa. Dopomóc czyli ulitować się, 
pomóc uniknąć przykrości, pokierować nim dla 
jego dobra, dać mu jeszcze jedną szansę.

Alkoholikowi nie jest potrzebna szansa ani 
litość. Lecz wybór. On sam musi mieć wybór 
między ponoszeniem wszystkich konsekwencji 
picia a trzeźwością. Warunkiem takiego wyboru 
jest zakończenie wszelkiego rodzaju ułatwiania. 
Chorego trzeba „zostawić”. Alkoholik musi spaść 
na dno, po to, by móc się z tego dna odbić do 
życia. Mimo że brzmi to okrutnie, taka jest 
prawda, potwierdzona losami każdego trzeźwego 
alkoholika na całym świecie. Odmowę zwykłej 
pomocy i przybliżenia dna określają słowem 
„twarda miłość”. Teraz już wiedzą, że takiej właśnie 
miłości najbardziej potrzebują i jej uczą po to, by 
móc później pomagać innym uzależnionym.

Wiktor Osiatyński
opracował Krystian Fest

W niedzielę, 27 stycznia, w kościołach w Bren-
nej Centrum oraz w Brennej Leśnicy odbyły się 
„Koncerty kolęd w niecodziennych aranżacjach”. 

KONCERTY KOLĘDOWE – BRENNA CENTRUM I BRENNA LEŚNICA

Zorganizował je Ośrodek Promocji, Kultury 
i Sportu. Wykonawcami koncertów byli: organi-
sta Karol Jaje z Katowic oraz Kwartet Saksofo-
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nowy z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Cieszynie, który wystąpił w składzie: Kazimierz 
Waliczek – saksofon sopranowy, Krzysztof Guń-
ka – saksofon altowy, Angelika Greń – saksofon 

tenorowy oraz mgr Tomasz Gmyrek, opiekun 
grupy – saksofon barytonowy.

Publiczność zgromadzona w obu świątyniach 
wysłuchała w wykonaniu kwartetu trzech wią-
zanek kolędowych, zarówno polskich, jak i za-
granicznych, przeplatanych improwizacjami or-
ganowymi młodego, 17-letniego ucznia Liceum 

Muzycznego z Katowic. Miałem przyjemność 
prowadzić oba koncerty. Jestem pod ogromnym 
wrażeniem zarówno poziomu artystycznego 
młodych muzyków, jak również bardzo ciepłe-
go odbioru publiczności, zgromadzonej na obu 
koncertach.

Mam nadzieję, że publiczność dopisze rów-
nież na następnych koncertach i imprezach, or-
ganizowanych przez OPKiS.  

  Paweł Seligman 

W piątek, 15 lutego, w Starej Karczmie 
w Brennej odbył się koncert zespołu Sleepwal-
kers. Zespół tworzą trzej młodzi muzycy – Woj-
tek Wojnar – gitara i wokal, Adaś Dadok – Per-

kusja oraz Marcin Kaiser – bass. Wojtek i Adaś 
są mieszkańcami Górek Wielkich, natomiast 
Marcin mieszka w Ustroniu. 

W trakcie ponad półtoragodzinnego koncertu 
licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć 
utwory utrzymane w klimatach rocka, rock&rol-
la oraz bluesa. Oprócz coverów (m.in. Tadeusza 
Nalepy, Czesława Niemena, Krzysztofa Klenczo-
na czy zespołu „Dżem”) zespół zaprezentował 
dwa własne utwory, które zostały bardzo dobrze 
przyjęte przez słuchaczy.

Chłopcom z zespołu Sleepwalkers gratuluję 
dobrego startu na scenach Ziemi Cieszyńskiej, 
żywiąc nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie bę-
dzie nam dane współpracować, także podczas ko-
lejnych imprez, organizowanych przez OPKiS.

Paweł Seligman

KONCERT ZESPOŁU SLEEPWALKERS
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Konkurs na 
Logo Gminy Bren-
na dobiegł końca. 
20 lutego 2008 r. 
zebrało się Jury 
konkursowe, któ-
re dokonało oceny 
prac. Do konkursu 
nadesłano aż 113 

projektów, w tym kilka z zagranicy (Francja). 
Były one utrzymane w różnorodnej estetyce oraz 
formie. 

Jury konkursu w składzie:
1) Prof. zw. Tadeusz Grabowski – profesor 

projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach oraz Wydziału Artystycznego 
Uniwersytetu Śląskiego; 

2) Prof. UŚ Leszek Zbijowski – prodziekan 
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, 
wykładowca grafiki komputerowej;

3) Krzysztof Majeran – Zastępca Wójta Gminy 
Brenna;

4) Jan Greń – Dyrektor Ośrodka Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna;

5) Paweł Seligman – specjalista ds. kultury 
w OPKiS Gminy Brenna;

6) Katarzyna Macura – pracownik Urzędu 
Gminy w Brennej

dokonało oceny prac konkursowych oraz 
wybrało pracę, której przyznano nagrodę 
w wysokości 1500 zł brutto. Podczas konkur-
su obecna była również Wójt Gminy Brenna,  
p. Iwona Szarek, która obserwowała przebieg ob-
rad Jury. 

Przy wyborze zwycięskiego projektu kie-
rowano się następującymi kryteriami:

- CZYTELNOŚCIĄ znaku, 
- jego jednoznacznym kojarzeniem się z gmi-

ną Brenna, jej walorami turystycznymi i krajo-
brazowymi,

- funkcjonalnością znaku (tu brano pod 
uwagę m.in. jak przyszłe logo wygląda w wersji 
czarno-białej, w pomniejszeniu, powiększeniu, 
na różnokolorowych tłach itp.) oraz łatwością i 
praktycznością jego konwersji na różne media, 
a także szerokim zakresem skali reprodukcji 
znaku.

Do finału konkursu jury zakwalifikowało 
5 różnych prac. Oto ich autorzy:

Bartłomiej Ćwikliński - Tychy

KONKURS NA LOGO GMINY BRENNA ROZSTRZYGNIĘTY
Krzysztof Dudek - Górki Wielkie
Bożena Gęszka - Kaniów
Grażyna Kościuch - Gdańsk
Michał Majewski - Brenna.
Zwycięska praca oznaczona była godłem: 

B220879, a jej autorką jest pani Grażyna Kościuch 
z Gdańska.

Laureatce serdecznie gratulujemy!

Logo jest bardzo istotnym narzędziem, służą-
cym promocji każdego miasta czy gminy. Znak 
ten będzie wykorzystywany głównie na:

· papierze firmowym oraz innych akcyden-
sach poligraficznych;

· plakatach;
· drukach wydawanych przez Gminę Brenna 

oraz jednostki podległe;
· wydawnictwach Gminy Brenna i jednostek 

podległych;
· gadżetach promocyjno-reklamowych;
· nośnikach elektronicznych, 
Już sam konkurs na logo stał się doskonałą 

okazją do promocji naszej gminy. Ilość zgło-
szonych prac pozytywnie nas zaskoczyła. Za-
pewne wielu autorów nadesłanych dzieł, dzięki 
konkursowi, mogło po raz pierwszy usłyszeć o 
naszej pięknej Małej Ojczyźnie, zainteresować 
się jej historią, walorami przyrodniczymi oraz 
krajobrazowymi. Bardzo możliwe, że wielu 
spośród nich nieraz przyjedzie w nasze strony, 
np. na wakacyjny wypoczynek. Cieszy również 
pozytywny odbiór naszej gminy oraz Ośrodka 
Promocji przez obu Profesorów, zasiadających 
w Jury konkursu. 

Paweł Seligman

Obrady komisji
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1. Koncert Tomasza Żółtko

Niedziela, 9 marca 2008, godz. 17:00
Kościół ewangelicko-augsburski Brenna 

Pinkas
Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

2. Spotkanie Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów

Wtorek, 11 marca 2008, godz. 11:00
Sala Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu 

– ul. Wyzwolenia 69
Serdecznie zapraszamy!

3. VI Kawiarenka Artystyczna 
w gminie Brenna 

Piątek, 14 marca 2008 r. godz. 19:00
Gospodarstwo Agroturystyczne „Gazdów-

ka” – Górki Wielkie, ul. Bielska 14
Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

4. Pokaz i koncert gongów tybetańskich

Środa, 26 marzec 2008 r., godz. 17:30
Sala Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu 

– ul. Wyzwolenia 69
Serdecznie zapraszamy!

5. Koncert „W hołdzie Janowi Pawłowi II” 

Niedziela, 30 marca 2008 r., godz. 17.30
Kościół św. Jana Chrzciciela w Brennej 

Centrum

WYDARZY SIÊ...WYDARZY SIÊ...

Na stole z białym obrusem: kurczątko, ka-
czuszka, zajączek baranek...

A w stawie karp się cieszy, bo jeszcze przed 
nim niejeden ranek...

GRAFFITI
Zaproście mnie do stołu – baranek
Masz, gaździno, placek – mazurek
Byłam w niezłej formie – babka
Nieraz warto lać wodę – dyngus
Żyję dla jaj – nioska
Doczekać Gwiazdki! – zajączek

PLOTKI Z BRENNEJ
- Pewien góral wyciągnął z kapelusza króliczka 
- Pewien góral szedł z górki, jak z krzyża 

zdjęty
- Pewien góral w karczmie miał palmę pierw-

szeństwa
- Pewna góralka zniosła swój krzyż Pański
- Pewna góralka z pewnym strażakiem ściga-

ła się w laniu wody
- Pewna góraleczka goniła króliczka, a złapa-

ła zająca
- Pewien baca posypał baranka cukrem pu-

drem

POKRĘCONE PRZYSŁOWIA
- Potulny jak wielkanocny baranek
- Nie z każdego kurczątka będzie pociecha
- Nie każdego krzyż jednaki
- Nie w jednej chałupie babkę konsumował
- Chata święconym bogata, a gaździna go-

ściom rada
- Pogodny dzień wielkanocny dalszym dniom 

wielce pomocny
- Na Wielkanoc rozgrzeszeń moc

ZAGADKA
- Co było pierwsze: kura czy jajko?
- Bóg raczy wiedzieć

BAJKA O ZAJĄCZKU I LISIE
Wyszedł zajączek na pole puste.
Liczył, że rzucą mu choć jedną kapustę.
Lecz ujrzał, jak lis goniąc kurki,
Zapędził się do komórki.
Morał z bajki płynie taki:
Szaraku, lepiej liczyć na cud,
niż oglądać świat z zamkniętych wrót.

ZASŁYSZANE PRZY PIWKU
W karczmie w Brennej góral do cepra:
- Szczęśliwego Nowego Roku, panocku!
- Zwariowaliście, gazdo, w lany poniedziałek? 

– dziwi się ceper
- To już Wielkanoc?! – jeszcze większym 

zdziwieniem odpowiada góral. – Oj, to się baba 
wkurzy. Nigdy tak późno nie wracołech z zabawy 
sylwestrowej.

Na palmie pierwszeństwa gniazdka nie uwijesz!

ZBIGNIEW MORYS - SPOD GÓRALSKIEGO KAPELUSZA
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Słomiany „Judosz” chodzi po Skoczowie 
w Wielki Piątek i Sobotę

W Wielki Piątek i Sobotę odbywa się w Skoc-
zowie „obchód z Judoszem”. Po mieście chodzi 
odziany w słomiany strój Judosz, który ma na 
szyi 30 srebrników. Prowadzą go dwaj miejscowi 
strażacy w strojach halabardników. Skoczów jest 
prawdopodobnie ostatnim miastem w Polsce, 
gdzie zachował się jeszcze ten obyczaj. Obchód 
po mieście Judosz rozpoczyna od strażackiej 
remizy. Tuż za nim podąża chmara dzieci z 
kołatkami. Przez całą drogę ludzie wytykają 
Judosza palcami, naśmiewając się ze zdrajcy. 
Zgodnie z tradycją, Judosz chodząc miejskimi 
uliczkami, trzykrotnie musi pokłonić się dwóm 
najważniejszym budynkom w mieście; ratuszowi 
oraz probostwu. Powtórnie Judosz chodzi po 
Skoczowie w Wielką Sobotę. Tego dnia po prze-
marszu skoczowianie publicznie palą słomianą 
kukłę Judosza pod remizą, co symbolizuje niszc-
zenie zła. Judoszowa tradycja swymi korzeniami 
sięga średniowiecza. Pierwsze pisane wzmianki 
o tym zwyczaju pochodzą z XVI wieku. Opisane 
są w „Dziennikach” Jana Tilgnera, burgrabiego 
skoczowskiego. Po II wojnie światowej „ob-
chód” organizowany był do lat 60-tych, po czym 
nastąpiła długa przerwa. Dopiero w 1986 Towar-
zystwo Miłośników Skoczowa oraz miejscowi 
strażacy wskrzesili starą tradycję pochodu i pale-
nia Judosza w Wielkim Tygodniu.

Wigilia Wielkiej Nocy i Niedziela Wiel-
kanocna w tradycji góralskiej

Górale Beskidu Śląskiego w Wielką Sobotę 
po zmroku palili ogniska przed kościołami, by 
następnie zabrać nadpaloną gałązkę do domu. 
Według wierzeń miała ona strzec domu przed 
pożarem. W Wielką Sobotę górale nie pracowali. 
Jedynie kobiety przygotowywały ostatnie wypie-
ki. Małym dzieciom nie wolno było wychodzić z 
domu. Powszechnie stosowanym zwyczajem było 
potrząsanie drzewkami owocowymi by zapewnić 
dobre zbiory. 

W Niedzielę Wielkanocną na stole pojawiała 
się jajecznica. Górale jedli jajecznicę ze „sznyt-
lokiem” czyli szczypiorkiem. Obgotowywali jaj-
ka w łupinach cebuli co dawało im intensywny 
brązowy kolor. Najważniejszym w całym dniu 
był obiad a nie śniadanie. W zwyczaju było jedze-
nie w południe jajecznicy pozostawionej jeszcze 

od śniadania. W całym pierwszym dniu Świąt 
Wielkanocnych przeważał wśród górali nastrój 
powagi. Pieśni kościelne śpiewano w tym dniu 
po cichu. 

„Śmiergustowy” poniedziałek w Beskidzie 
Śląskim

Górale w Beskidzie Śląskim powiadali, że 
prawdziwe „śmiergusty” są tylko wtedy, gdy sień 
w domu pełna była wody. Żaden z ludzi nie pow-
inien na to narzekać, ani w tym dniu się obrażać. 
Obrzędy lanego poniedziałku, zwanego w górach 
„śmiergustem” rozpoczynały się w nocy z pier-
wszego na drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy. 
Tego dnia w zwyczajach dominuje symbolika 
wody. Woda w górskiej tradycji zawsze miała 
moc oczyszczającą, toteż chłopcy chcąc oczyścić 
dziewczęta z tego co złe, musieli je dobrze polać 
wodą. Jeśli chodzi o nocne „śmiergusty”, to radości 
było co niemiara. Kiedy w nocy chłopcy przy-
chodzili, wtedy wyłamywali drzwi lub wybijali szy-
by z okien a dziewuchę spod pierzyny wyciągali 
i wodą polewali! Rankiem w „śmiergustowy” 
poniedziałek, po domach na Śląsku Cieszyńskim 
chodziły „moiczkule”. Były to trzy dziewczynki 
trzymające w rękach „moiczki” czyli zielone drze-
wka przystrojone ozdobami. Chodzące od domu 
do domu „moiczkule” śpiewały rozmaite pieśni, 
takie jak na przykład ta:

 „Moiczek zielony
 pieknie przystrojony
 zdało nom się zdało,
 że w polu gorzało,
 a to Janiczkowi oczka czerwieniały”
 
Gdy swoje wyśpiewały, potrząsały drzewkiem 

mówiąc: „Moiczek zielony, pieknie przystrojony”. 
Gospodarze dawali im najczęściej pieniądze, gdyż 
dziewczęta rekrutowały się z biedoty. „Moicz-
kule” nie były polewane - były wyjęte spod pra-
wa „śmiergusta”. Obecnie zwyczaj „moiczkul” za-
korzeniony jest bardziej w tradycji luterańskiej. 
Zieleń drzewek symbolizuje radość ze zmart-
wychwstania Pana. „Śmiergustowy” dzień kończył 
się w karczmie przy skrzypkach. Chłopcy pole-
wali pełnymi wiadrami dziewczęta, a potem przy-
tuleni i mokrzy tańczyli polki i walczyki. 

opracowali:
Malwina Ligocka i Paweł Seligman

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE
GÓRALI BESKIDU ŚLĄSKIEGO
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W 1975 r. założyłam w SP nr 3 w Brennej-
-Leśnicy kółko taneczne.

W 1976 r. brałam udział w Powiatowym 
Przeglądzie Zespołów Tanecznych w teatrze 
w Cieszynie. Tam zdobyliśmy wyróżnienie I stop-
nia w kategorii tańców klas I-IV. To wyróżnienie 
zmobilizowało mnie, aby rozszerzyć działalność 
kółka tanecznego. Było coraz więcej chętnych 
członków. Tańczyliśmy, recytowaliśmy wiersze 
o Brennej, przedstawialiśmy zabawy na posion-
ku, śpiewaliśmy pieśni o naszej wiosce. 

W 1981/82 r. razem z koleżanką Krystyną 
Hałat postanowiłyśmy założyć dziecięcy zespół 
regionalny. Kierownikiem muzycznym była 
Krystyna Hałat, choreografem – Olga Heller. 
W 1979 r. braliśmy udział w gminnej uroczysto-
ści z okazji 10-lecia zespołu „Bukowe Groniczki” 
w remizie strażackiej – tam daliśmy 40 minutowy 
program artystyczny już jako zespół regionalny.

W 1981/82 zespół brał udział w Woje-
wódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych 
w Oświęcimiu i otrzymał wyróżnienie III stopnia. 
W latach 1982/83 razem z panią Krystyna Hałat 
przeprowadzałyśmy wywiady na temat obrzędów, 
danych zwyczajów z najstarszymi mieszkańcami 
Brennej-Leśnicy nagrywaliśmy ich przyśpiewki, 
pieśni ludowe aby poszerzyć repertuar zespołu. 

W 1984 r. – kolejny występ w Wojewódzkim 
Przeglądzie Artystycznym w Żywcu – wyróżnie-
nie II stopnia, oraz Lato 85 w Brennej – występ 
zatytułowany „Gronie nasze gronie”. 

W 1986 r. zespół wyjechał na XII Karpacki 
Festiwal Piosenki Regionalnej do Rabki.

W 1987 r. – do Brennej przyjechała telewi-
zja. W ramach imprezy „Zajechał wóz do Bren-
nej” program naszego zespołu był emitowany 
w TVP 27 grudnia 1987r.

W 1988-2000 – kolejne Wojewódzkie przeglą-
dy w Bielsku, Suchej Beskidzkiej, Żywcu, Oświę-
cimiu – zespół otrzymuje dyplomy i wyróżnienia 
II i III stopnia. Od 1989 zespół był prowadzony 
już samodzielnie przez Olgę Heller. Prowadząca 
zespół organizowała podczas Świąt Bożego Naro-
dzenia „Chodzenie po kolędzie”. Kilku członków 

zespołu chodziło od domu do domu winszując 
i śpiewając Kolendy (w strojach regionalnych). 
Wiosną zaś z okazji Świąt Wielkanocnych było 
„Chodzenie z goiczkiem”. Grupki dzieci w stro-
jach z małym goiczkiem przystrojonym w kolo-
rowe wstążeczki, malowane wydmuszki z jajek 
chodziły po domach i śpiewały „Goiczku zielony” 
a także składały życzenia gospodarzom.

Od 2001 r. zespół brał udział w „Śląskim Śpiewa-
niu” występując w teatrze w Cieszynie, a następnie 
w Zabrzu – otrzymał wyróżnienie I stopnia (2001r.) 
wyróżnienie II stopnia 2002 r. W 2003 r. brał udział 
w IX Przeglądzie Piosenki Dziecięcej „Śląskim Śpie-
waniu” i otrzymał wyróżnienie I stopnia za piękny 
śpiew solisty zespołu ucznia Adama Bojdy (obecnie 
nieżyjącego). Zespół bierze udział w okolicznościo-
wych imprezach szkolnych, gminnych. Dał piękny 
występ podczas otwarcia sali gimnastycznej w SP nr 
1 w Leśnicy w 2005 r. 

W 2006 – październik – występ w GOK – spo-
tkanie z jubilatami z okazji 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. 

2007 - Lipiec – nagranie w Radiu Katowice 
– Pieśń i wiersz

Sierpień  – występ w programie „Pytanie na 
śniadanie”

Udział w Powiatowym Przeglądzie Zespo-
łów Artystycznych w Cieszynie – wyróżnienie III 
stopnia. Udział w spotkaniu z Księdzem Bisku-
pem Tadeuszem Rakoczym w SP nr 1 w Brennej 
Leśnicy.

Udział w gminnej uroczystości na Płachcio-
ku podczas Zjazdu Górali Karpackich, spotkanie 
z kapelą Wałasi oraz z grupą folklorystyczną od 
Olzy po Poprad.

3 grudnia. – udział w Gminnym konkursu 
„Czy znasz swoją gminę”. Zespół za przygoto-
wanie i przedstawienie scenki rodzajowej pod 
tytułem „Przyszli my tu po kolyndzie” otrzymał 
I miejsce.

4.01.2008 r. zespół wystąpił w kościele 
w Brennej-Leśnicy – koncert kolędowy i jaseł-
ka.

11.01.2008 r. – występ w Ośrodku Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna – spotkanie 
z jubilatami naszej wsi, świętującymi 50- i 60-lecie 
pożycia małżeńskiego.

Olga Heller

Geneza powstania i działalność 
Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Leśnica”
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WIERSZE BEATY JAMRÓZ

ZIELONA PANI

Idzie z  lasu
jakaś pani.
Obsypana
jest kwiatami.

Wiosna chyba
ma na imię,
miło kłania się 
zimie.

Ma na głowie
wianek mały
i sukienkę 
z kwiatów 
białych.

Tańczy z wiatrem  
na polanie,
wywołuje
z lasu łanie.

CZTERY PORY ROKU

Wiosna wianki z kwiatów plecie,
lato pszczoły nektarem karmi,
jesień jabłka ma w koszyku,
zima psoci fiku miku.

WIOSNA WKOŁO

Wiosna wkoło
się rozkwita,
ptaszek  kwiatki
śpiewem wita.

Słońce grzeje
nas gorące,
wiosna tańczy
na mej łące.

Ciepły wiatr
rozwiewa łzy,
dookoła kwitną
bzy. 

Niebem płyną
chmury białe.
Jak na dworze 
jest wspaniale!

Finały Powiatowe mini-piłki ręcznej
3 marca 2008 roku w Hali Sportowej Beskid odbyły się 

rozgrywki finałowe Powiatowej mini-piłki ręcznej. W zawo-
dach brały udział trzy drużyny dziewcząt i trzy drużyny chłop-
ców. Odbyło się 6 meczy metodą „każdy z każdym”.

Rozgrywkom od początku towarzyszyło wiele emo-
cji. Wszystkie drużyny były dopingowane przez swoich 
trenerów, jak i kolegów z przeciwnych drużyn. 

Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych 
meczy:

Dziewczęta:
Sp.1 Skoczów – Sp. Pogwizdów (7:4)
Sp.5 Wisła – Sp. Pogwizdów (1:10)
Sp.1 Skoczów – Sp.5 Wisła (12:3)

Chłopcy:
Sp.2 Brenna – Sp. Goleszów (14:7)
Sp.2 Cieszyn – Sp. Goleszów (17:7)
Sp.2 Brenna – Sp.2 Cieszyn (7:5)
Najwięcej bramek w turnieju zdobyli:
- Żur Bartosz
- Iskrzycki Bartosz
- Greń Radosław
Reprezentacje Sp.1 Skoczów i Sp.2 Brenna zajęły 

pierwsze miejsca i zakwalifikowały się do Rejonowych 
zawodów w mini-piłce ręcznej.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Malwina Ligocka
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KRONIKA POLICYJNA
W nocy 02.02.2008 r. w Brennej przy 

ul. Hołcyna włamano się do lokalu gastrono-
micznego skąd dokonano kradzieży alkoholu 
oraz skradziono pieniądze. Postępowanie pro-
wadzi Policja.

W dniu 12.02.2008 r. w Brennej przy 
ul. Wyzwolenia policjanci KP Skoczów ujaw-
nili fakt posiadania środków odurzających 
u jednego z nieletnich pensjonariuszy pocho-
dzących ze śląska. W trakcie wykonywania 
dalszych czynności ustalili, że w jednym ze 
sklepów w Brennej nieletnim sprzedano alko-
hol. Pracownica tego sklepu za ten czyn od-
powie przed Sądem. Pamiętajmy – sprzedaż 
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia jest 
przestępstwem.

W dniu 29.02.2008 r. w Górkach z terenu 
budowy skradziono agregat tynkarski warty 
ponad 20 tys. zł na szkodę mieszkańca Ka-
towic. Postępowanie w tej sprawie  prowadzi 
Policja.

W chwili obecnej w Komisariacie Policji 
w Skoczowie prowadzone są prace remon-
towe, petentów KP Skoczów za utrudnienia 
przepraszamy.

Źródło: KP Skoczów

Od dnia 5.03.2008 r. ruszyły zajęcia z tańca 
towarzyskiego. Zajęcia będą się odbywały co 
środę o godzinie 16.00 w OPKiS. Natomi-
ast od 17.03.2008 r. rozpoczynają się zajęcia 
z ceramiki. (każdy poniedziałek o godzinie 
16.00). Na sam początek OPKiS otworzył te 
zajęcia, które cieszą się największym zain-
teresowaniem wśród dzieci. Zależałoby nam 
bardzo na tym aby otworzyć zajęcia muzyczne 
z gry na skrzypcach. Instrument ten jest nie 
tylko związany z naszym regionem ale i ma 
piękne brzmienie, wykorzystywany jest nie 
tylko w muzyce klasycznej, ale także w wielu 
zespołach regionalnych. Jeżeli zatem któreś 
z dzieci nie wie do końca na jaki instru-
ment się zapisać, polecamy skrzypce. Mamy 
juz pierwszych chętnych, którzy chcą pójść 

OŚWIETLENIE
W 2007 roku wykonano następujące 

oświetlenia uliczne.

1) Górki Wielkie skrzyżowanie ulic: Nowy 
Świat, Zalesie i Słoneczna – 1 oprawa,

2) Brenna most w na rzece Brennicy w ciągu 
ul. Barujec – 2 oprawy,

3) Brenna skrzyżowanie z ulicami Górecka
i Lipowska – 1 oprawa,

4) Brenna ul. Drożyska – 3 oprawy,

5) Brenna skrzyżowanie z ulicami Wyzwole-
nia i Leśnica – 2 oprawy,

6) Brenna ul. Leśnica, przystanek autobu-
sowy „Kępka” – 1 oprawa,

 
7) Brenna kładka w kierunku „Zawodzia” 

– 1 oprawa,

8) Brenna ul. Leśnica w okolicy restauracji 
„Pod Przyłazem” – 1 oprawa,

9) Brenna skrzyżowanie z ulicami: Lachy 
Dolne, Bukowa, Nostrożny – 4 oprawy.

Ruszyła Baza Talentów 

Gminy Brenna!
w ślady N. Paganiniego, H. Wieniawskiego, czy 
współczesnego Nigela Kennedy’ego. Zajęcia 
z zakresu sztuk plastycznych, odbywały się będą 
w piątki o godzinie 16.00. Na pierwsze zajęcia 
z kółka malarskiego zapraszamy 28.03.2008r. 
Zajęcia są nieodpłatne. Staramy się informować 
Państwa telefonicznie bądź droga pocztową 
o rozpoczynanych zajęciach. Informacji pros-
imy także szukać na stronie internetowej urzędu 
Gminy Brenna. Chcielibyśmy aby większość 
zajęć została otwarta w marcu. Będziemy kon-
sekwentnie dążyli do tego, aby każde dziecko 
w gminie mogło znaleźć dla siebie coś 
ciekawego w naszych zajęciach. Zaprasza-
my.

Estera Brudny
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Walne zebrania 
sprawozdawcze

 Zakończyła się kampania 
sprawozdawcza OSP gminy Brenna

Na przełomie stycznia i lutego 2008 r. w remizach strażac-
kich odbyły się Walne Zgromadzenia sprawozdawcze Ochot-
niczych Straży Pożarnych z Brennej Centrum, Górek Wielkich 
i Leśnicy. 

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy Brenna, Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Cieszynie oraz Zarządu Oddziału  Powiatowego i Gmin-
nego Związku OSP RP.

Podczas zebrań  wysłuchano sprawozdań z działalności zarządów za 
rok 2007.

W dalszej części obrad przystąpiono do dyskusji, która toczyła się wo-
kół problemów związanych z działalnością OSP. Omówiono kwestie doty-
czące zaistniałych sytuacji, jak też przyjęto sugestie co do przyszłych działań. 
W trakcie prowadzonych rozmów w przedmiocie szkoleń, druhowie zgłosili 
istotną potrzebę zorganizowania szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycz-

nej. Mając na względzie fachowość 
i profesjonalizm strażaków przy 

wykonywaniu zadań związanych 
z ratowaniem życia i zdrowia 

ludzkiego, gmina  zorgani-
zowała szkolenie z pierw-
szej pomocy przedmedycz-
nej, które odbyło się 26 
lutego br.  W szkoleniu 
wzięło udział 29 strażaków 
z terenu naszej gminy, co 
świadczy o dużym zain-
teresowaniu tym przed-
sięwzięciem. Należy 
dodać, że jest to pierw-
sza taka inicjatywa                  
w powiecie cieszyń-
skim.
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