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Szanowni Państwo,

Lato w Brennej rozgościło się na dobre. Dzieci mają wakacje, wiele osób wyjecha-

ło na urlop wypoczynkowy. Gmina Brenna gości u siebie coraz więcej turystów. Go-

rące są nie tylko dni ale i noce, o najgorętszej Nocy Świętojańskiej w naszej Gminie 

przeczytać można  na s. 10.  Zachęcam także do zapoznania się z  Latem u Kossaków, 

gdzie artyści malują wielką panoramę ( s. 9). W lipcowych Wieściach  ciekawy wy-

wiad z Sekretarzem Gminy Brenna a także  wiele propozycji na spędzanie wolnego 

czasu w Naszej Gminie. Życzę Państwu dobrego wypoczynku, i miłej lektury.

Redaktor Naczelny - Estera Brudny



Krzysztof Majeran – lat 37, żona Renata,  

jedno dziecko, syn Dawid. Z wykształcenia prawnik 

i pedagog. Studia prawnicze ukończył na Uniwersy-

tecie Wrocławskim. Studia podyplomowe na kierun-

ku pedagogika i zarządzanie kadrami służb społecz-

nych ukończył na Uniwersytecie Śląskim, na którym 

to również doktoryzuje się z tematyki mediacji 

i negocjacji społecznych. Do momentu obję-

cia stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Brenna 

i Sekretarza był wykładowcą Zakładu Służby Kry-

minalnej w Szkole Policji w Katowicach, gdzie wy-

kładał zagadnienia prawa karnego. Zainteresowa-

nia to sport, a przede wszystkim piłka nożna, którą 

czynnie uprawia grając w lidze halowej. Lubi też 

muzykować, o czym możemy się przekonać na or-

ganizowanych przez Urząd Gminy Brenna i Ośro-

dek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna „Ka-

wiarenkach Artystycznych”, gdzie z powodzeniem 

grywa na gitarze. Uwielbia wycieczki górskie.

Od prawie dwóch lat piastuje Pan drugie 

co do ważności stanowisko w naszej Gminie. 

Proszę opowiedzieć, jak właściwie trafił Pan 

do nas?

Jak odpowiem, że przypadek, to dam po-

wód do dyskusji, czy przypadek powinien de-

cydować o przyjęciu mnie na tak ważne sta-

nowiska. Jak odpowiem, że wyłącznie wiedza 

merytoryczna, doświadczenie i osiągnięte suk-

cesy zawodowe to trochę przesadzę. Myślę, że 

prawda – jak zwykle – leży po środku. Zaraz 

po wyborach odbyła się rekrutacja, w trakcie 

której odbyłem dwie rozmowy z Panią Wójt, 

która następnie podjęła decyzję o powierze-

niu mi sprawowania funkcji Zastępcy Wójta i  

- za aprobatą Rady Gminy Brenna - Sekretarza. 

O szczegóły i kryteria należałoby zapytać już 

Panią Wójt, która obdarzyła mnie dużym kre-

dytem zaufania.

Czy Pana dotychczasowe doświadczenia 

zawodowe w jakikolwiek sposób przydają się 

w obecnej pracy?

WYWIAD Z WICEWÓJTEM/SEKRETARZEM GMINY BRENNA 
PANEM KRZYSZTOFEM MAJERANEM

Oczywiście, że tak. Jako prawnik mam ła-

twość w poruszaniu się w gąszczu przepisów 

prawa i ich interpretacji. Natomiast doświad-

czenia zdobyte w pracy w Policji wykorzystuję 

przede wszystkim na polu poprawy organizacji 

pracy urzędu i jego funkcjonowania.

W ubiegłym roku zmieniono strukturę or-

ganizacyjną pracy w Urzędzie. Jest Pan bez-

pośrednim przełożonym większości zatrud-

nionych w Urzędzie pracowników. Proszę 

powiedzieć, czy jest Pan zadowolony z jako-

ści wykonywanej przez nich pracy, ewentual-

nie co jeszcze chciałby Pan zmienić ?

Struktura organizacyjna  urzędu musiała 

ulec zmianie, gdyż nie odpowiadała bieżącym 

potrzebom i zaplanowanym w przyszłości przed-

sięwzięciom. Dokonano merytorycznej analizy 

zakresu czynności pracowników oraz posiada-

nych przez Nich kwalifikacji. To pozwoliło na 

zweryfikowanie dotychczasowej struktury, tak 

pod względem zakresu wykonywanych zadań, 

jak i przesunięć na stanowiskach pracy. Podjęte 

działania spowodowały, że w Urzędzie Gminy po-

jawiły się również nowe stanowiska pracy, które 

w dobie pozyskiwania środków z Unii Europej-

skiej oraz funduszy krajowych traktować należy 

jako niezbędne. 
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Jeżeli chodzi o zadowolenie z jakości pracy, 

to muszę przyznać, że praca jest wykonywana 

na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Sam sta-

ram się dbać o poziom wiedzy pracowników, 

kierując Ich na szkolenia specjalistyczne.

W czasie zeszłorocznych dożynek miej-

scowi górale przyjęli Pana do swojego grona, 

uznając tym samy za „swojego”. Teraz  z racji 

swojej funkcji ma Pan z nimi bezpośredni 

kontakt. Jakie cechy górali Pan docenia, a ja-

kie Pana drażnią?

Wydaje mi się, że na przydomek „stela” mu-

szę jednak trochę popracować. Tak od razu 

góralem się nie staje. Natomiast przed pod-

jęciem pracy w Gminie Brenna miałem już 

i nadal mam tu wielu znajomych, dlatego też 

była okazja poznania cech rodowitych gó-

rali. Nieustępliwość to chyba podstawowa 

cecha miejscowych górali. Jeżeli mówimy 

o pozytywnej stronie, to możemy rzecz nazwać 

konsekwencją w działaniu. Tutaj się szybko nikt 

nie poddaje. Miałem okazję praktycznie prze-

konać się o tym podczas zmagań na boisku pił-

karskim grając w jednej drużynie z „Kolegami” 

góralami. Ta druga strona to konsekwencja 

„inaczej”, która niekiedy utrudnia wzajemnie ży-

cie. To mnie nie drażni, natomiast  powoduje 

utrudnienia w realizacji różnego rodzaju przed-

sięwzięć, czy to inwestycyjnych na rzecz całej 

społeczności, czy to indywidualnych zaspakaja-

jących potrzeby konkretnej osoby.

Z ramienia Gminy należy Pan do grupy 

roboczej zajmujące się projektem Kotarz.  

Jak  Pan ocenia postępy prac tej grupy ?

Tak, jestem przewodniczącym tej grupy, któ-

ra powstała, jako organ doradczy dla Pani Wójt 

- Iwony Szarek. Grupa ma za zadanie – zgod-

nie z założeniami – zbadać możliwość zaistnie-

nia projektu „Kotarz”. Prace postępują z godnie 

z planem. Odbyło się kilka spotkań grupy, które 

pozwoliły na stworzenie finalnego obrazu inwe-

stycji, który następnie zostanie poddany ocenie 

merytorycznej przez odpowiednie podmioty. 

Wydane opinie – niezbędne dla wprowadzenia 

projektu w życie – dadzą odpowiedź co do pod-

jęcia realizacji projektu. Należy przy tym  za-

znaczyć, że gmina  występuje tutaj w roli orga-

nizatora spotkań i swoistego rodzaju mediatora 

w przypadku potrzeby rozwiązywania sytuacji 

problemowych.

Na koniec proszę  powiedzieć, w jakim 

kierunku rozwojowym  wg Pana powinna iść 

Brenna ?

Gmina Brenna to przede wszystkim ogrom-

ny potencjał turystyczny. Uważam, że mało 

jest takich gmin w Polsce, dlatego też należy 

wykorzystać tak wiele atutów, które posiada-

my. Pozostawiając w tym miejscu omawianie 

atutów, podnieść należy, że gmina na mapie 

turystycznej została trochę zapomniana, ale to 

nie oznacza, że utraciła swoje najcenniejsze 

atrakcje. Ostatnie kilkanaście lat to niestety nie-

udany okres w rozwoju gminy Brenna. Wiele 

osób stwierdza, „że kiedyś się tu więcej działo” 

– bardzo chcemy wrócić do tych czasów. Jak 

da się zauważyć kalendarz imprez tegoroczne-

go sezonu letniego znacznie różni się od tych 

z lat poprzednich, tak pod względem ilości or-

ganizowanych imprez, jak też ich atrakcyjności. 

Trzeba będzie przyzwyczaić odwiedzających 

gminę Brenna, że sezon zaczyna się od począt-

ku maja. Jest to proces długofalowy, bo łatwiej 

jest utrzymać dobrą imprezę, niż ją na nowo 

wskrzesić. 

Potencjał turystyczny to przede wszystkim 

wielość szlaków turystycznych z pięknymi wi-

dokami, trasy rowerowe rozciągające się po 

górskich szlakach i drogach leśnych, kultura, 

którą należy bezwzględnie pielęgnować, naj-

czystsze dwie rzeki w województwie śląskim, 

a także spokój, który nie jest przez wszystkich 

przyjmowany jako atrakcja.  Wymienienie 

wszystkich pozytywnych cech zajęłoby sporo 

czasu, dlatego też podsumowując, kierunek roz-

woju gminy dotyczy przede wszystkim posta-

wienia na wykorzystanie posiadanych walorów 

i przyciągnięcie większych mas turystów. Po-

mogą w tym bez wątpienia inwestycje wzmaga-

jące potencjał turystyczny, z modernizacją am-

fiteatru na czele. To jednak długa droga, która 

wymaga wiele cierpliwości i pracy.

Takiego rozwoju  życzyłbym sobie w najbliż-

szym czasie oraz czytelnikom i mieszkańcom 

gminy Brenna. 

Wywiad przeprowadziła Katarzyna Macura
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17 maja 2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna ob-

chodziła swoje 80-lecie. Uroczystość zaszczycili 

swoją obecnością nasi goście:

• Pani mgr Iwona Szarek Wójt Gminy Brenna,

• Pan inż. Krzysztof Holeksa Przewodniczący 

Rady Gminy Brenna,

• Druh Mirosław Melcar Wice Prezes Za-

rządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

Cieszyn,

• Druh st. Kap. poż. Jan Keiloch Komendant Po-

wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie,

• Druh Tadeusz Mendrek Prezes Odziału 

Gminnego ZOSP RP Brenna,

• Pani Zofia Graj Prezes GS Brenna,

• Prezes OSP Brenna Leśnica Druh inż. Jan 

Holeksa,

• Prezes OSP Górki Wielkie Druh Henryk 

Strach.

W obchodach uczestniczyli strażacy i poczty 

sztandarowe OSP Brenna Leśnica, Górki Wiel-

kie i Brenna Centrum a koncertowała Orkie-

stra Ochotniczej Straży Pożarnej Górki Wielkie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00 kon-

certem Orkiestry OSP Górki Wielkie na placu 

przed budynkiem OSP. O godz. 15.30 Komen-

dant uroczystości Druh Henryk Greń złożył ra-

port Komendantowi Powiatowemu o gotowości 

do uroczystości jubileuszowej. Na maszt wycią-

gnięta została flaga narodowa i odegrano Hymn 

Państwowy. Prezes OSP Druh Józef Bąk przy-

witał przybyłych gości i zebranych strażaków. 

W słowie wstępnym przedstawił cele i zadania 

OSP. Druh Władysław Heller, główny Zarząd-

ca OSP Brenna Centrum, przedstawił historię 

OSP od jej założenia w 1928 do 2008 r. W czasie 

uroczystości dziewięciu strażaków zostało odzna-

czonych Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożar-

nictwa, są to: Józef Bąk, Józef Holeksa, Wojciech 

Greń, Józef Ferfecki, Bronisław Bonk, Józef 

Iwaniec, Stanisław Greń, Andrzej Greń i Michał 

Greń. Dyplomy i podziękowania otrzymali zasłu-

żeni strażacy: Bolesław Heller, Roman Mak-

selon, Alojzy Greń, Jan Greń, Zygmunt Greń 

i Józef Jarząbek.

W trakcie przemówienia Pani mgr Iwona 

Szarek Wójt Gminy Brenna podziękowała straża-

kom za ich działania, złożyła serdeczne życzenia, 

odczytała też pismo Starosty Cieszyńskiego skie-

rowane do Strażaków Brennej Centrum z życze-

niami i podziękowaniami. Następnie Komendant 

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w imie-

niu własnym i strażaków złożył serdeczne życze-

nia, gratulacje i podziękowania, przekazując pi-

smo Prezesowi Bąkowi. Druh Tadeusz Mendrek 

składając życzenia i pozdrowienia, przekazał 

Zarządowi pamiątkowy dyplom na 80-lecie OSP 

Brenna – Centrum. Odznaczenia Strażackie i dy-

plomy wręczali Pani Wójt Gminy, Komendant 

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cie-

szynie i Pan Tadeusz Mendrek Prezes Zarządu 

Oddziału Gminnego ZOSP RP Następnie zapro-

szeni goście wpisywali się do Złotej Księgi Pa-

miątkowej OSP Brenna – Centrum.

Po uroczystości oficjalnej Zebrani Strażacy 

i goście udali się do kościoła parafialnego w Bren-

nej, gdzie uroczystą Mszę Świętą Koncelebrowaną 

prowadził Proboszcz Parafii ks. Kanonik Czesław 

Szwed. Obecny był również proboszcz Roman 

Kluz Proboszcz Parafii Ewangelicko -Augsbur-

skiej w Brennej. Obaj Proboszczowie w czasie 

nabożeństwa skierowali do strażaków Jubilatów 

i wszystkich strażaków serdeczne słowa podzięko-

wania, uznania za pracę, życzenia i zachętę do dal-

szej społecznej pracy dla ratowania ludzi i mienia 

naszej Gminy. Po zakończeniu nabożeństwa Druh 

Władysław Heller podziękował proboszczom za 

modlitwę i Mszę Świętą, słowa uznania i zachętę 

do dalszej pracy. Po uroczystościach kościelnych 

strażacy spotkali się w strażnicy na obiedzie stra-

żackim. Zaproszonym gościom podziękowania 

złożył Prezes OSP Druh Józef Bąk.

Dla upamiętnienia Jubileuszu 80-lecia OSP 

Brenna-Centrum Kronika OSP wzbogaciła się 

o dalszych 10 stron dokumentów, fotografii 

i artykułów. Strażacy Brennej Centrum dzięku-

ją serdecznie władzom gminnym i powiatowym, 

wszystkim strażakom, księżom proboszczom 

i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnie-

nia tej uroczystości.
Zarząd OSP Brenna – Centrum

OBCHODY UROCZYSTOŚCI 80-LECIA OSP BRENNA – CENTRUM
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INWESTYCJE W GMINIE BRENNA
O udzielonych zamówieniach publicznych i  pro-

wadzonych postępowaniach  o udzielenie zamówienia 

publicznego w okresie od. 01.01.2008 do 30.06.2008

1. Przeprowadzono postępowanie i udzielono 

zamówienia na okres 3 lat Bankowi Spółdzielcze-

mu w Skoczowie,  na obsługę bankową budżetu 

gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

2. W postępowaniu przetargowym wyłoniono 

rzeczoznawcę majątkowego na sporządzanie 

operatów szacunkowych określających war-

tość nieruchomości gruntowych na terenie 

gminy Brenna. Wybrano ofertę firmy Wyce-

nia nieruchomości Usługi projektowe Joanna 

Grajewska z Brennej. Umowę zawarto do dnia 

31.12.2008r. Koszt jednego operatu 670 zł.

3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 

opracowanie kompletnej dokumentacji pro-

jektowo-kosztorysowej inwestycji p.n. „Budo-

wa kładki na rzece Brennica w km 0+800 

w Górkach Wielkich (Sojka)”.

Dokumentację opracowuje Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-Budowlanego Jarosław Skrabacz  

z Łęgu Tarnowskiego, za kwotę 46.970,00 zł

Opracowanie dokumentacji do 10.08.2008r.

4. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 

opracowanie kompletnej dokumentacji projekto-

wo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego inwestycji p.n.  „Adaptacja strychu 

i termomodernizacja Przedszkola w Brennej” . 

Dokumentację opracowuje Pan Włodzimierz 

Świątek z Dębowca, za kwotę 21.106 zł 

( nadzór autorski 3.416 zł )

Opracowanie dokumentacji do 24.08.2008r.

5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 

opracowanie kompletnej dokumentacji pro-

jektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego inwestycji p.n.” Ter-

momodernizacja budynku Urzędu Gminy 

w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych

Dokumentację opracowuje Pracownia Pro-

jektowa gww99 architekt mgr inż. Andrzej 

Wolański z Zawiercia, za kwotę 26.840 zł (nad-

zór autorski  3.660 zł)

Opracowanie dokumentacji do 29.08.2008r.

6. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowo – kosz-

torysowej wraz z pełnieniem nadzoru autor-

skiego inwestycji p.n. „Termomodernizacja 

budynku Ośrodka Zdrowia w Brennej wraz 

z adaptacją pomieszczeń I pietra na potrze-

by Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Dokumentację opracowuje firma INFO 

MARK Marek Ciućka z Rybnika, za kwotę 

20.300 zł ( nadzór autorski 3.700 zł )

Opracowanie dokumentacji do 06.09.2008r.

7. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 

dostawę automatycznej stacji zlewnej, która za-

budowana została  koło  siedziby Zakładu Budżeto-

wego Gospodarki Komunalnej w Brennej przy 

ul. Wyzwolenia 34. Stację dostarczyła i zmonto-

wała  firma POL-EKO-ARMATURA sp.j. z Wo-

dzisławia Śląskiego, za kwotę 48.800,00 zł.

ZBGK we własnym zakresie wykonał fundament, 

doprowadził wodę i energię elektryczną oraz zapew-

nił studnię zrzutową w miejscu montażu stacji.

Stację uruchomiono w maju br.

8. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 

opracowanie kompletnej dokumentacji pro-

jektowo – kosztorysowej wraz ze studium wy-

konalności i pełnieniem nadzoru autorskiego 

inwestycji p.n. ”Rozbudowa i modernizacja 

amfiteatru w Brennej Centrum”.

Dokumentację opracowuje Pracownia Projek-

towa gww99 architekt mgr inż. Andrzej Wolań-

ski z Zawiercia, za kwotę 50.569 zł ( studium wy-

konalności – 8.540 zł, nadzór autorski 10.431 zł)

Opracowanie dokumentacji do 31.07.2008r.

9. Rozstrzygnięto przetarg i wykonano  oświe-

tlenie uliczne przy ul. Bielskiej w Górkach 

Wielkich. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe ELMAD z Międzyrzecza 

Górne, za kwotę 48.637,39 zł.

10. Rozstrzygnięto przetarg na remonty cząst-

kowe dróg gminnych, na terenie gminy Brenna 

w 2008 r. Remonty wykonuje firma DRO-MOST 

Marek Kunz z Brennej, za kwotę 183.207,40 zł 

+ roboty dodatkowe  15.853,90 zł

11. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowo-koszto-

rysowej na modernizację 600 m odcinka ul. 

Grabowej w Brennej

Dokumentację opracowuje firma INFO 

MARK Marek Ciućka z Rybnika, za kwotę 

27.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji do 02.08.2008r.

12. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
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modernizację 450 m odcinka ul. Spółdzielczej 

w Górkach Wielkich.

Dokumentację opracowuje firma INFO 

MARK Marek Ciućka z Rybnika, za kwotę 

27.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji  do 23.08.2008r.

13. Rozstrzygnięto przetarg na opracowa-

nie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

na przebudowę obiektów mostowych LNI-29 

i LNI-30 w ciągu ul. Węgierski w Brennej

Dokumentacje opracowuje Firma Usług 

Projektowych mgr inż. Roman Rogowski ze 

Skoczowa, za  kwotę 48.800,00 zł

Opracowanie dokumentacji do 29.10.2008r.

14. Zlecono opracowanie dokumentacji 

technicznej na przebudowę obiektów mosto-

wych LNI-31 i LNI-32 w ciągu ul. Węgierski 

w Brennej. Dokumentację opracowuje Firma 

Usług Projektowych mgr inż. Lech Marcisz 

z Bielska-Białej, za kwotę 35.000 zł.

Opracowanie dokumentacji do  31.07.2008 r.

15. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie kom-

pletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

budowę wodociągu wraz z przyłączami domowymi 

w Górkach Wielkich-etap II w Gminie Brenna oraz 

miejscowości Grodziec w Gminie Jasienica

Zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą Jasie-

nica i obejmuje rejon Górek Wielkich część Szpota-

wic po lewej stronie, Podpórkę, Solarską, Dzielowy.

Dokumentację opracowuje firma  HYDRO-

-LINE PROJEKT Jacek Hyrnik z Ustronia, za 

kwotę 192.760 zł. 

Opracowanie dokumentacji do 01.12.2008r.

16. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie 

robót remontowych w budynku Zespołu Szkół 

Publicznych w Górkach Wielkich.

Roboty za kwotę 86.801,13 zł wykonuje 

Przedsiębiorstwo „FABER” z Górek Wielkich.

Wykonanie robót nastąpi do 21.08.2008 r.

17. Prowadzone jest postępowanie w spra-

wie udzielenia zamówienia  na opracowanie 

projektu zmiany i sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Brenna. Podpisanie umowy przewiduje się 

w lipcu b.r.

18. Prowadzone jest postępowanie w sprawie 

udzielenia zamówienia na wykonanie robót re-

montowych nawierzchni 516 m odcinka ul. 

Rzemieślniczej w Górkach Wielkich. 

Podpisanie umowy przewiduje się w miesiącu 

lipcu b.r.

19. Prowadzone jest postępowanie w spra-

wie udzielenia zamówienia na wykonanie robót 

remontowych 288 m odcinka ul. Chłopskiej 

w Górkach Małych. 

Podpisanie umowy przewiduje się w miesiącu 

lipcu b.r.

20. Prowadzone jest postępowanie w spra-

wie udzielenia zamówienia na wykonanie robót 

remontowych nawierzchni 560 m odcinka  

ul. Topolowej w Brennej. 

Podpisanie umowy przewiduje się w miesiącu 

lipcu b.r.

21. Ogłoszono przetarg nieograniczony na 

wykonanie robót remontowych nawierzchni 

506 m odcinka ul. Żarnowiec w Brennej. 

Otwarcie ofert 14.07.2008 r .

Dział inwestycji i dotacji mieszkaniowych 

Gminy Brenna

Wakacje sprzyjają spacerom dlatego też 

serdecznie zapraszamy do obejrzenia dwóch 

wystaw. Pierwsza nosi tytuł „Od Kośmina 

do Górek Wielkich. Odyseja śląskiej pi-

sarki”. Na planszach ze zdjęciami pokazano 

życie i działalność pisarki Pani Zofii Kossak. 

Wystawę można oglądać do końca lipca, co-

dziennie od 8 do 16, w sali sesyjnej Urzędu 

Gminy w Brennej.

Druga to wędrująca wystawa fotograficz-

na pt. „Zaczytany Śląsk”, której twórcą jest 

Biblioteka Śląska. Na dużych kolorowych 

zdjęciach pokazano mieszkańców naszej ślą-

skiej ziemi, którzy uwielbiają czytać. 

Wystawa będzie czynna do 11 lipca br., 

od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00 

w sali Ośrodka Promocji Kultury i Sportu 

w Brennej. Serdecznie zapraszamy wszyst-

kich mieszkańców i wypoczywających w na-

szej miejscowości. 

Organizator wystaw: Gminna Biblioteka 

Publiczna w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 

Biblioteka Publiczna

ZAPROSZENIE 
NA WYSTAWY
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Instynkt pasterski powoli zanika. Zwierzęta 

do kojarzeń dobiera się na podstawie wyglądu. 

Miłośnicy ras pasterskich postanowili przeciw-

działać tej sytuacji. Aby zachować i promować 

umiejętności pasterskie u tych ras psów organi-

zuje się Zawody Psów Pasterskich. Ich ojczyzną 

jest Wielka Brytania gdzie od 1906 roku odbywa-

ją się one niemal corocznie pod patronatem Mię-

dzynarodowego Towarzystwa Psów Pasterskich. 

Dzięki telewizji niejeden z nas widział jak wy-

gląda praca psa pasterskiego borderka, który ma 

instynktowną zdolność do tej pracy tak że nawet 

szczenię bordera będzie próbować paść wszystko 

i przypadać, jak tylko natknie się na owcę lub 

inne zwierzę. Ale zawody wymagają od psa tro-

chę większych umiejętności.

Zawody są przeprowadzane w trzech 

klasach, które różnią się stopniem trud-

ności. Każdy stopień jest trudniejszy od 

poprzedniego poprzez wprowadzenie 

dodatkowych utrudnień, które pozwo-

lą ocenić przygotowanie psa do pracy 

psa pasterskiego. Celem zawodów jest 

sprawdzenie umiejętności psa w zakresie 

właściwego prowadzenia stada w różnych 

okolicznościach, które mogą zdarzyć się 

w codziennej pracy, takich jak: zbiera-

nie, prowadzenie, wydzielenie części sta-

da, odseparowanie pojedynczych zwierząt 

i wprowadzenie ich do zagrody. Ocena po-

szczególnych etapów pracy psa powinna 

opierać się na logice praktycznych aspek-

V OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI

ZAWODY PASTERSKIE W STYLU ANGIELSKIM TRIAL 
W KLASACH I, II, II

tów rzeczywistej pracy pasterskiej.

Pasterski parkur tor przeszkód jest przygo-

towany ściśle według zasad określonych w regu-

laminie.

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział 

Katowice wraz z Ośrodkiem Promocji Kultu-

ry i Sportu Gminy Brenna ma zaszczyt i przy-

jemność zaprosić sympatyków kynologii oraz 

miłośników pracy psów pasterskich na V Mi-

strzostwa Polski Zawody Pasterskie w Stylu 

Angielskim  TRIAL w Brennej. W dniach 2-3 

sierpnia 2008 na terenie Agroturystyki „U Gazdy” 

w Brennej Leśnicy, przy ul. Malinka po raz pią-

ty w Polsce odbędą się Mistrzostwa Polski. Po-

przednie odbywały się w Chybiu, były również 

zorganizowane przez zespół ludzi z katowickiego 

Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce 

przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury 

w Chybiu. W poprzednich latach podczas Dni 

Brytyjskich Ras Pasterskich oprócz zawodów 

odbyły się również dwie Wystawy Psów Raso-

wych Brytyjskich Ras Pasterskich oraz imprezy 

towarzyszące. 

Za wsparcie w organizacji dziękujemy wła-

dzom Związku Kynologicznego w Polsce, dyrek-

cji Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy 

Brenna oraz naszym sponsorom i fundatorom 

nagród, a także do całej grupy osób pracujących 

i wspomagających naszą wyjątkową imprezę ky-

nologiczną.
Organizatorzy
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Projekt potrwa 3 lata. Równoległe powstaje mała 

panorama malowana przez dzieci. Inspiracją była 

książka Zofii Kossak „Kłopoty Kacperka górec-

kiego skrzata”. Kolejnym wielkim wydarzeniem 

będzie I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy, 

w którym udział wezmą artyści z Włoch, Słowa-

cji, Czech. Ich dwumetrowe dzieła będą przedsta-

wiać wybrane postacie z książek Zofii Kossak.

Cykl letnich imprez popularyzujących życie 

i twórczość Zofii Kossak oraz jedyne miejsce w Pol-

sce, gdzie gromadzi się pamiątki po niepospolitym 

rodzie Kossaków potrwa do 13 września 2008 roku. 

 Kalendarz imprez

23.06 – 05.07 PLENER „MALUJEMY PANO-

RAMĘ U KOSSAKÓW”

26.06 godz. 20.00 KONCERT KWARTETU 

SAKSOFONOWEGO Z PSM W CIESZYNIE

28.06 godz. 11.00 UROCZYSTE OTWARCIE 

„ARTYSTYCZNEGO LATA U KOSSAKÓW”

28.06 godz. 12.00 KONCERT ZESPOŁU „DZIEŃ 

DOBRY” POZYTYWNA AKUSTYCZNA FALA

28.06 – 05.07 „MAŁA PANORAMA” – PLE-

NER DZIECIĘCY

29.06 godz. 20.00 KONCERT GITAROWY 

„POETHICON”

05.07 godz. 17.00 KONCERT MUZYKI CELTYC-

KIEJ – ZESPÓŁ „CELTIC TRIANGLE” (SZKOCJA)

05.07 – 31.08 WYSTAWA POPLENEROWA

14.08 – 24.08 I MIĘDZYNARODOWY PLE-

NER RZEŹBIARZY LUDOWYCH pt. „POSTA-

CIE Z KSIĄŻEK ZOFII KOSSAK”

18.08 godz. 20.00 KONCERT ZESPOŁU 

„CORNY POTOK” – FOLKLOR KARPAT I MU-

ZYKA CYGAŃSKA

22.08 godz. 20.00 KONCERT MUZYKI GÓ-

RALSKIEJ

25.08 – 13.09 WYSTAWA POPLENEROWA
Muzeum im. Zofii Kossak

28 czerwca 2008 roku uroczyście otwarto AR-

TYSTYCZNE LATO U KOSSAKÓW organizowa-

ne w Górkach Wielkich przez Fundację im. Zofii 

Kossak oraz Schronisko KOSS. Wśród znamieni-

tych gości znaleźli się: Anna Rosset-Bugnon - cór-

ka Zofii Kossak, Iwona Szarek - Wójt Gminy 

Brenna, prof. Roman Łaciak - Dziekan Wydzia-

łu Malarstwa ASP w Krakowie, prof. Grzegorz 

Bednarski – Kierownik Katedry Malarstwa ASP 

w Krakowie, Alan Stretton - Konsul Honorowy 

Wielkiej Brytanii. Przybyłych gości powitał dzien-

nikarz Witold Turant. Zainteresowani twórczością 

Zofii Kossak mieli możliwość nabycia książek wraz 

z dedykacją Anny Bugnon-Rosset. Uroczystości za-

kończył koncert zespołu „Dzień dobry - pozytyw-

na akustyczna fala”.

23 czerwca 2008 roku „Artystyczne lato 

u Kossaków” zainaugurowali studenci ASP 

z Krakowa. Do 5 lipca 2008 roku będą malo-

wać panoramę „Zdobycie Konstantynopola” na 

podstawie książki Zofii Kossak „Puszkarz Or-

bano”. Obraz w kształcie rotundy o powierzchni 

200 m2 powstaje w nowym parku obok Muzeum 

Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich. 

WIELKIE MALOWANIE U KOSSAKÓW
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„Ogniste rumaki biły kopytami o ziemie, sypiąc 

snopy złocistych iskier, rozświetlających ciemne 

otchłanie nieba. Niecierpliwie czekały różanopal-

cej Jutrzenki, by wyruszyć w drogę naokoło nie-

ba. Jasna łuna unosiła się nad rydwanem. Pro-

meteusz przytknął gałązkę oliwną do osi wozu; 

suche drzewo zajęło się wnet wesołym trzaskiem 

i Tytan po cichu, tak jak przyszedł opuścił stajnię 

Heliosa. Z płonącą pochodnią w ręku zstąpił na 

ziemię i zapalił pierwsze na niej ognisko. Zaznał 

odtąd człowiek rozkoszy ciepła przy płonących 

głowniach i mógł gotować sobie gorącą strawę, 

a nie żywić się surowym mięsem i korzonkami 

leśnymi .”1

Tak oto mityczny  Prometeusz ukradł bogom 

Olimpu ogień, na zawsze wpisując tym samym sym-

bol ognia w kartę kultury europejskiej. Ogień jest 

symbolem domowego ogniska, ciepła i bezpieczeń-

stwa. Jest też jednym z czterech żywiołów , które 

niegdyś przez filozofów jońskich uważane były za  

tworzywo świata. Był symbolem energii czasem tej 

życiodajnej, czasem niszczycielskiej. Ogień jest też 

symbolem Nocy Świętojańskiej, która od wielu wie-

ków wpleciona jest w charakter kultury regionalnej.

Noc Świętojańska, ma już bardzo długą tra-

dycję w Gminie Brenna. Wiele zwyczajów ludo-

wych związanych jest z sobótką. Chłopcy niegdyś 

skakali przez ogniska dodając sobie tym samym 

odwagi i męskości, dziewczęta natomiast tańczy-

ły wokół ognia i rozmawiały o przyszłych kan-

dydatach na mężów. W Noc Św. Jana wszystko 

było możliwe gdyż, ogień i woda nabierały ma-

gicznych cech. Stąd właśnie poszukiwanie kwiatu 

paproci, i ziół które wyjątkowo dobrze sprawdza-

ły się właśnie w tą jedną jedyną noc. Zloty cza-

rownic na Jasnej Górze odbywały się rokrocznie, 

i rokrocznie palono ogniska na wzniesieniach aby 

w jakiś sposób uchronić się przed czarownicami. 

W tradycji Kaszub wkładano dzieciom ostre na-

rzędzia pod poduszki, skierowane w stronę drzwi, 

aby złe moce nie wdarły się do domostw. Liście 

i gałązki klonu były złotym remedium na każdą 

wiedźmę kaszubską. 

U nas tymczasem od wiedźm i złych mocy 

chroniła kąpiel w strumieniach i rwących rze-

kach. Za to każdemu gospodarzowi służyło obda-

rowanie leszczynowymi gałązkami, które zapo-

wiadało zdrowie bydła i dobry udój. W Brennej 

chodzili muzykanci i grali Janom  pod domami. 

Do dziś tradycja ta jest kultywowana. Pamięć 

Nocy Świętojańskiej nie ginie i co więcej w tym 

roku (28.06.2008 w sobotę), znowu Brenna od-

dała wielki ukłon pięknej tradycji. Świętowanie 

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W BRENNEJ

1 W. Markowska, Mity greckie, Wydawnictwo ISKRY, 

1955, s. 41
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innym choreograficznie układzie. Na koniec nad 

breńskim amfiteatrem rozbłysnęły liczne fajer-

werki. Niebo zaiskrzyło od ognistych gwiazd, ale 

rozmarzona publika niedługo pozostała w tej 

zadumie. Tuż po fajerwerkach wystąpił bowiem 

Jan Staś z Zespołem CONCRET. Publiczność 

od razu ruszyła do tańca i świetnej zabawy z pro-

wadzącym Janem. Zdawało się, że ta noc nie ma 

końca. Nic bowiem nie było w stanie zagasić tego 

ognistego żywiołu tradycji i rozhukanej w zaba-

wie publiczności. Tak oto 28 czerwca 2008r. po 

raz wtóry Brenna wyrwała bogom ogień zacho-

wując tym samym ciepło domowego ogniska 

i pomyślność aż do następnej Nocy Świętojań-

skiej. A wtedy znowu będzie, jako głosił poeta:

Gdy słońce Raka zagrzewa,

A słowik więcej nie śpiewa,

Sobótkę, jako czas niesie, 

Zapalono w Czarnym Lesie.

                        (Jan Kochanowski)

Estera Brudny

rozpoczęło się o godzinie 18.00 od występu ze-

społu JETELINKA w Amfiteatrze. Zespół re-

gionalny BRENNA zgromadził się o godzinie 

20.00 pod Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu 

w Brennej. Stamtąd wielki pochód rozpalonych 

serc i pochodni ruszył w kierunku Kościoła na 

czele z Orkiestrą Czesława Grenia. W Kościele 

nastąpiło tradycyjne poświęcenie ognia. Po czym 

pochód wyruszył do Amfiteatru gdzie zapalono 

olbrzymie ognisko. Tym samym organizatorzy 

odetchnęli z ulga i odnieśli wrażenie, że wszelkie 

złe moce zostały spalone i wypędzone z Brennej 

na dobre. Potwierdzeniem tego były kolejne wy-

stępy Zespołu BRENNA, Orkiestry Czesława 

Grenia  i  Kapeli MALINIORZE. O godzinie 

23.00 rozpoczęła się pierwsza część występu Te-

atru Ognia YOMA, czyli neon show. Aktorzy 

podbili dynamiką występu serca publiczności 

a energiczna muzyka zachęcała do żywiołowych 

oklasków. Później Teatr YOMA zaprezentował 

taniec z ogniem i kaskadami iskier w zupełnie 
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W niedzielę, 8 czerwca 2008r. odbył się Pik-

nik „ Dotyk serca- Niepełnosprawni są wśród 

nas” organizowany przez Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Brennej w partnerstwie z Ośrod-

kiem Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna. 

Główny cel Pikniku:

Głównym założeniem tego przedsięwzięcia 

było zebranie środków finansowych na zakup 

schodołazu. Jest to środek transportu osób nie-

pełnosprawnych, a także osób, które nie korzy-

stają z pomocy wózka inwalidzkiego, ale nie są 

w stanie samodzielnie pokonywać schodów.

 W związku z zaistniałą potrzebą w naszej gminie, 

postanowiliśmy zakupić taki sprzęt i przeznaczyć go 

do szkół, by pomóc dzieciom niepełnosprawnym do 

nich uczęszczających w pokonaniu barier i lepszej 

integracji z rówieśnikami. Jest to tylko mała kropla 

w morzu potrzeb osób niepełnosprawnych, ale każ-

de pokonanie najmniejszej przeszkody może pomóc 

dziecku niepełnosprawnemu poczuć się lepiej, pomóc 

w zdobyciu przyjaciół i wzbudzić radość. A uśmiech 

dziecka jest przecież największym skarbem.

Niepełnosprawni są wśród nas coraz bardziej 

obecni. Żyją wśród nas, chętnie im pomagamy, lecz 

ciągle jeszcze nie traktujemy ich zwyczajnie: jak lu-

dzi, którzy niczym się od nas nie różnią prócz tego, 

że mają trudniej, że muszą zmagać się z większy-

mi niż osoby sprawne problemami. Napotykają na 

bariery, o których nawet reszta społeczeństwa nie 

myśli: kilka schodków, których nie da się pokonać 

na wózku, zbyt wąskie drzwi, zbyt wysoko usytu-

owany klawisz czy przycisk, do którego nie można 

dosięgnąć. Tak jak wszyscy, niepełnosprawni mają 

swoje problemy, odczucia, chcą kochać i być ko-

chani, potrafią się śmiać, płakać.

PIKNIK „DOTYK SERCA – 
NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS” 

Celem naszego Pikniku było zbliżenie i integra-

cja osób niepełnosprawnych ze sprawnymi, poko-

nanie barier psychologicznych i wzajemne zrozu-

mienie codziennych problemów. Było to pierwsze 

tego rodzaju przedsięwzięcie naszego Ośrodka, 

lecz mamy nadzieję, że uda się nam w przyszłości 

przeprowadzać takie imprezy cyklicznie, a uzyska-

ny z nich dochód będziemy mogli przeznaczyć na 

pomoc dla najbardziej potrzebujących i poszkodo-

wanych przez los mieszkańców naszej gminy.

Przebieg Pikniku:

Impreza rozpoczęła się w pochmurne nie-

dzielne przedpołudnie pokazem sprzętu reha-

bilitacyjnego, w tym schodołazu, podnośników. 

Wystawa była przeplatana występami zespołów 

artystycznych: Zespół Regionalny „Leśnica”, „Ryt-

mix” oraz występy dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych i Gimnazjum.

Dodatkową atrakcją był kiermasz, na którym 

można było zakupić prace ręcznie robione przez 

uczniów ze szkół naszej gminy, wykonane na za-

jęciach w świetlicy  oraz loteria fantowa. Nie za-

brakło również innych, ciekawych widowisk. 

Kto chciał wspomóc naszą akcje mógł również 

wrzucić pieniążki do skarbonki i otrzymać naklejkę 

„Dotyk serca” albo wpłacić datek na konto bankowe.

Podczas imprezy była możliwość skorzysta-

nia z  formy rehabilitacji jaką jest hipoterapia 

(terapia z koniem) oraz spróbować swoich umie-

jętności jeździeckich. 

Jeśli ktoś zgłodniał mógł skosztować domo-

wego bigosu, zrobionego przez Panie z Koła Go-

spodyń Wiejskich.

Całość Pikniku prowadzili jak zwykle pełni 

humoru i niezastąpieni: Jan Staś i Krystian Żyłka.
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W programie imprezy przewidziane było 

również licytacja tortu, występ zespołu „Sleepwal-

kers” oraz pokaz modeli latających, które nieste-

ty nie doszło do realizacji z powodu ulewnego 

deszczu. Tort został sprzedany następnego dnia. 

Mimo niesprzyjającej pogody, na Pikniku pano-

wała wesoła i miła atmosfera.

Całość zebranych środków finansowych z im-

prezy ( kiermasz, bigos, loteria fantowa, tort, skar-

bonka oraz wpłaty na konto bankowe) wyniosła 

4448,00 zł. Pragniemy podziękować wszystkim 

sponsorom, ofiarodawcom i osobom zaangażowa-

nym w realizację tego przedsięwzięcia, bez których 

byłoby to niemożliwe. Dziękujemy za Waszą hoj-

ność, wsparcie oraz chętnie ofiarowaną pomoc. 

Zebrane środki finansowe niestety nie są wy-

starczające, aby zakupić wybrany sprzęt rehabili-

tacyjny. W związku z tym, kto chciałby się przy-

łączyć do naszej akcji, może pomóc wpłacając 

pieniądze na specjalnie utworzone konto: Urząd 

Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 

Brenna 50812610200040000220000020 w tytu-

le Darowizna na cele niepełnosprawnych Pt. „ 

Dotyk serca- Niepełnosprawni są wśród nas”. 

Będziemy wdzięczni za każdą ofiarowaną pomoc 

i „dar serca”. Wierzymy, że razem możemy zdzia-

łać o wiele więcej, a tym samym osobom niepeł-

nosprawnym przynieść nadzieję na lepsze jutro. 
GOPS

„Zaprosili my was  do amfiteatru w Brennej, 

aby pokozać i przypomnieć że je tako organiza-

cja , kiero nazywo sie Beskidzko 5 i je to stowa-

rzyszyni piynciu miejscowości : Brennej, Isteb-

nej, Ustronia, Szczyrku i Wisły” – tymi słowami 

Aneta Legierska i Krystian Żyłka rozpoczęli 21 

czerwca imprezę promującą Beskidzką 5. 

SOBOTA Z BESKIDZKĄ 5

Z e b r a -

nych widzów 

p o w i t a l i  

Wójt Gminy 

Brenna Iwo-

na Szarek, 

Wójt Gminy 

Istebna Da-

nuta Rabin, 

B u rm i s t r z 

S z c z y r k u 

Wo j c i e c h 

Byd l i ń sk i 

oraz przed-

s t a w i c i e -

la Ustonia 

i Wisły. 

N a s t ę p -

nie na sce-

nę wkroczyła wróżka Selene, kobieta biegła 

w sztuce magicznej. Według jej przepowiedni 

przed Brenną otwierają się olbrzymie możliwo-

ści, a jej rozkwit jest nieodwołalny. Na scenie 

pojawili się również „Zbójnicy” ze Szczyrku, ka-

pela „Grónie” z Wisły, zespół „Gama 2” z Ustro-

nia,  zespół „Brenna” z Brennej, oraz „Jetalinka 

Mała” z Jaworzynki. Dodatkową atrakcją był nie-

wątpliwie pokaz lotów ptaków drapieżnych przy-

gotowany przez partnera imprezy – Beskidzką 

Organizację Turystyczną. BOT przygotował 

również nagrody dla zwycięzców konkursów. 

Zabawa przeplatana konkursami trwała do póź-

nych godzin wieczornych. 

Soboty z Beskidzką 5 to cykl imprez orga-

nizowanych w poszczególnych miejscowościach 

należących do B5. I tak w sobotę 28 czerwca ba-

wiliśmy się w Ustoniu, 5 lipca zawitamy do Wisły, 

12 lipca gościć będzie nas Istebna i na zakończe-

nie 18 lipca udamy się przez Karkoszczonkę do 

Szczyrku. Zapraszamy.
 OPKiS
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BREŃSKIE TROJACZKI
24 czerwca 2008 r. Marta, Ola i Jaś Gam-

rot - nasze breńskie trojaczki - skończyły 

3 latka. W tym ważnym dla nich dniu było mnó-

stwo gości i oczywiście prezenty, zdjęcia i weso-

ła zabawa. Spotkała ich też miła niespodzianka 

ze strony władz Gminy: z kwiatami, życzeniami 

i pluszakami przyszła Pani Wójt Iwona Szarek 

o raz radni pani Krystyna Żyłka i pan Damian 

Nowak. Podczas miłej rozmowy dzieciaki na po-

czątku były trochę stremowane, ale potem dość 

szybko zaprzyjaźniły się z gośćmi. Dzieci lubią 

bawić się ze sobą, wymyślając coraz to ciekaw-

sze zabawy. Niestety, takie „kombinacje” często 

kończą się wielką awanturą i płaczem. Wtedy to 

najlepszym lekarstwem na „całe zło” jest mama 

albo babcia, które przytulą i zawsze mają w kie-

szeni „coś dobrego”. Maluchy rosną zdrowe, są 

wesołe, uśmiechnięte i dają swoim rodzicom                   

i dziadkom mnóstwo radości. Oby tak dalej! STO 

LAT DZIECIACZKI!!!
Katarzyna Macura

BRENNA W POWIECIE 
BEZ GRANIC

„Powiat bez granic” to impreza sportowo – rekre-

acyjna odbywająca się co roku w Powiecie Cieszyń-

skim. Gospodarzem tegorocznej, VIII edycji impre-

zy była Wisła. Wydarzenie miało miejsce 17 maja, 

zawody odbywały się m. in. w Ośrodku Sportowym 

Start, w OS na Jonidle, boisku w centrum Wisły.

Gminę Brenna reprezentowało około pięćdzie-

sięciu zawodników. Byli to uczniowie szkół podstawo-

wych i gimnazjów wraz z nauczycielami wychowania 

fizycznego ze szkół w Brennej. Zainteresowanie mło-

dzieży sportem opłaciło się – Gmina Brenna w ge-

neralnej klasyfikacji zajęła I miejsce. Drugie miejsce 

zajęło Chybie, zaś na trzeciej pozycji znalazł się Sko-

czów. Dyscyplin było wiele, między innymi:

- dwubój, piłka nożna (w tym dwie kategorie: 

gimnazjum i szkoła podstawowa), siatkówka pla-

żowa, szachy, tenis stołowy, sztafeta.

Po rozgrywkach dla dzieci do rywalizacji sta-

nęli również pracownicy samorządowi.

Zdrowa rywalizacja połączona była z praw-

dziwie wspaniałą zabawą, a przyszłoroczna edy-

cja imprezy na pewno cieszyć się będzie równie 

dużym zainteresowaniem.
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Kapela BRYNIOKI powstała w 1999 roku na 

bazie muzyków z orkiestry dętej pod kierownic-

twem Czesława Grenia. W skład kapeli wcho-

dzą: kierownik Czesław Greń, syn Tomasz Greń, 

Józef Szmit, Eugeniusz Pabliczek, Kamil Sami-

czuk. Jest to kapela amatorska, jednak może po-

chwalić się wieloma sukcesami. 

Już w 2001 roku zajęła III miejsce na Prze-

glądzie Folklorystycznym „WICI – 2001” w Cho-

rzowie. W 2002 roku na tym samym przeglądzie 

zdobyła III miejsce w kategorii kapel ludowych 

oraz I miejsce w XXXV Przeglądzie Wiejskich 

Zespołów Artystycznych w Brennej. W 2003 roku 

kapela brała udział w Festiwalu Folkloru Górali 

Polskich w Żywcu. Rok 2004 rozpoczęła prze-

glądem w Chorzowie i zdobyła II miejsce oraz 

w Brennej gdzie zdobyła I miejsce. W XXXVIII 

Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów 

Artystycznych „Brenna 2005” kapela „Brynioki” 

zdobyła I miejsce. 

W 2006 roku kapela brała udział w XIII Między-

narodowym Przeglądzie „Złoty Kłos”. Zajęła tam 

II miejsce oraz została wytypowana na 40 Ogól-

nopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 

w Kazimierza Dolnego nad Wisłą zdobyła trzecią 

nagrodę. W tym samym roku zdobyła I miejsce 

na Przeglądzie Wiejskich Zespołów w Brennej. 

Rok 2007 rozpoczęła w Zebrzydowicach na 

przeglądzie „Złoty Kłos” gdzie zdobyła I miejsce 

oraz na przeglądzie „WICI – 2007” gdzie zajęli III 

miejsce i I miejsce na 40 Przeglądzie Wiejskich 

Zespołów Artystycznych w kategorii kapela lu-

dowe. 

Już w 2008 zdobyła I miejsce na przeglądzie 

w Zebrzydowicach, również I miejsce na „WICI 

– 2008”.

Kapela umila imieniny Józefom, Janom, An-

nom, „po majowemu”, a także gra na koncertach 

wyjazdowych w Polsce i za granicą. Występuje 

także na licznych imprezach organizowanych 

przez OPKiS. W tym roku przygrywały między 

innymi podczas smażenia wajeśnicy w breńskim 

w Amfiteatrze.
Malwina Ligocka 

SUKCESY KAPELI „BRYNIOKI”
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16 lat temu wicedyrektor Zespołu Szkół Eko-

nomicznych im. Oskara Langegow Wodzisławiu 

Śląskim – Pan Marek Hermanek -  wpadł na 

pomysł „oderwania” młodzieży od szarej, szkol-

nej rzeczywistości i zorganizował Rajd Monte 

Ekonom. Jeszcze wcześniej podobnym przedsię-

wzięciem było obchodzenie Dnia Sportu, podczas 

którego uczniowie, zamiast przesiadywać w dusz-

nych salach lekcyjnych, mogli wspólnie brać 

udział w przeróżnych konkurencjach sprawdza-

jących kondycję fizyczną. 

Rajd odbywa się już od 16 lat. Co roku kil-

kuset uczniów Ekonomika wraz z nauczycielami 

ma szansę na spędzenie jednego dnia poza szko-

łą, w Brennej. Jest to miejsce bardzo urokliwe 

ze względu na bogactwo szlaków turystycznych, 

piękna przyrody i spokoju, jaki tam panuje. Rajd 

nie miałby szans istnienia, gdyby nie życzliwość 

i serdeczność Wójta Gminy Brenna. W 1997 r. 

Rajd Monte Ekonom zyskał miano międzyna-

rodowego, gdyż bawią się tam także uczniowie 

z Czech i Niemiec.

6 czerwca br. uczniowie wraz z nauczycie-

lami wodzisławskiego Ekonomika oraz goście        

z zaprzyjaźnionej szkoły w Ostrawie, wyruszy-

li do Brennej na XVI Rajd Monte Ekonom. Na 

trasie przemarszu czekało wiele „niespodzianek”. 

W większości były to konkurencje sportowe, np. 

skakanka, rzuty do kosza, piłka nożna.  Nie zabra-

kło również zabawnych konkurencji typu:  rzut 

beretem czy wiązanie krawata. Na trasie, której 

pokonanie drużynom zajęło ok. 2,5 h,  czekały 

pytania z wiedzy o gminie Brenna oraz pytania 

o Fundacji Szkolnej Ekonomik. 

Po ukończeniu trasy uczestnicy mogli upiec 

kiełbaski na grillu, a następnie udać się do am-

fiteatru w Brennej na część artystyczną, którą 

prowadziła Pani Halina Lapawa z ZSE. Najważ-

niejszą atrakcją  tej części rajdu było rozlosowa-

nie cennych nagród, m. in.: materace, namioty, 

MONTE EKONOM PO RAZ 16!
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napoje, piłki, koszulki z logo rajdu, wejściówki 

na dyskotekę oraz do hotelu Amadeus na krę-

gle. Główną nagrodą były 4 rowery ufundowane 

przez: Radę Rodziców ZSE, Pana Witolda Kaca-

łę - Prezesa Fundacji Szkolnej Ekonomik, Pana 

Jacka Szołtyska oraz firmę Karbownik. Podczas 

uroczystości nie zabrakło także tańców i piose-

nek w wykonaniu zdolnych uczniów Ekonomika. 

Rajdowi towarzyszyły również hasła zachęcające 

młodzież do życia bez nałogów, tj. bez narkoty-

ków. Pomysłodawcą tej idei była Pani Urszula 

Żałoba - pedagog szkoły.  

Podczas uroczystości podziękowano Wójtowi 

Gminy Brenna Pani Iwonie Szarek oraz przed-

stawicielom władz Powiatu Wodzisławskiego, 

a także Radzie Rodziców ZSE, organizatorom 

i sponsorom Rajdu Monte Ekonom. Podzięko-

wania i gratulacje wygłosił również Starosta Po-

wiatu Wodzisławskiego -  Pan Jerzy Rosół. 

Ważnym punktem programu w części arty-

stycznej, było rozstrzygnięcie konkursu na naj-

lepiej przebraną klasę rajdu. Jury czyli grono 

pedagogiczne ZSE ogłosiło następujące wyniki: 

I miejsce „Biedronki”,  II miejsce „Harem”, III 

miejsce  „Ekolodzy”, a IV miejsce „Wampiry”. 

W klasyfikacji generalnej najwięcej punktów  

uzyskała klasa I TK, która wygrała trzydniowy 

pobyt w Brennej, II miejsce i dwudniowy pobyt 

przypadł klasie III TH,  zaś III miejsce zajęły kla-

sa I a i II b ZSZ. 

Podczas rajdu uczestnicy mogli cieszyć się nie 

tylko ze znakomitej zabawy, ale i ze słonecznej 

pogody. Dopiero w  godzinach popołudniowych, 

gdy  odbywał się mecz między nauczycielami 

(mężczyznami) a drużyną uczennic i nauczycie-

lek na stadionie LKS „Beskid” Brenna, zaczął pa-

dać deszcz. Ekonomik mimo ulewy bawił się na 

meczu bardzo dobrze, zaś około godziny 18-tej 

wszyscy uczestnicy rajdu wrócili do Wodzisławia 

Śląskiego z nadzieją, że za rok spotkają się na 

XVII Rajdzie Monte Ekonom. 

                                                                          
 Monika Szczecińska
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W dniu 7 czerwca 2008 roku w Szkole Pod-

stawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Bren-

nej odbył się po raz drugi Piknik Rodzinny. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dzieci, perso-

nelu szkoły oraz rodziców udało się zorgani-

zować rodzinną imprezę. Przygotowano wiele 

różnorodnych atrakcji. Występy rozpoczęła hu-

morystyczna scenka pt.: „Wyganianie krów na 

wiosnę” przygotowana przez uczniów klasy Va. 

Uczniowie przebrani w stroje regionalne przed-

stawili gwarą zwyczaje towarzyszące pasieniu by-

dła. Swoje umiejętności zaprezentowały zespo-

ły taneczne „Zakręcone talenty” oraz „Rytmix”. 

Atrakcyjną rozrywką dla dzieci i rodziców było 

karaoke. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się 

wśród dzieci jazda konna. Zorganizowanie tej 

atrakcji umożliwiła pani Wioletta Iskrzycka, któ-

ra udostępniła konie ze swojej stajni. W czasie 

PIKNIK RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

pikniku odbyły się liczne konkurencje rodzinne, 

w których liczyły się szybkość, zręczność oraz 

poczucie humoru.

Nie zabrakło również konkursów sporto-

wych. Rodzice z dziećmi brali udział w prze-

ciąganiu liny, meczu piłkarskim oraz strzelaniu 

z łuku. W trakcie pikniku odbył się kiermasz 

przygotowany przez świetlicę szkolną i środowi-

skową. Można było zakupić oryginalną biżuterię 

i piękne ozdoby. Dla spragnionych i głodnych 

kawiarenka piknikowa serwowała ciasta, lody, 

kanapki, tosty, napoje zimne i gorące oraz fryt-

ki. Sprzedawane były kołacze upieczone przez 

rodziców. Impreza miała charakter dochodowy, 

z zebranych funduszy ma powstać przy szkole 

boisko do siatkówki.

Szkoła Podstawowa nr 2
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Twarz bez uśmiechu jest jak pochmurny letni 

dzień.

GRAFFITI

Podaruj sobie trochę słońca - Słońce

W życiu piękne są tylko chwile - bańka mydlana

Klep mnie z czułością! - bieda

NAJNOWSZE DYSCYPLINY SPORTOWE

- Rzut śmieciami obok kosza

- Leniuchowanie na łonie natury w otoczeniu 

śmieci

- Pomeczowe dogrywki uliczne

- Pokaz sztucznych uczuć

- Pogoń za kołem fortuny

- Szermierka na języki

- Omijanie zasad po wyjściu z kościoła

- Dźwiganie z humorem ciężkiego życia

OGŁOSZENIA DROBNE NIEPRAWDO-

PODOBNE

- O suchym pysku umilę śpiewem wieczór 

przy ognisku.

- Polecam kurs tańca i obsługi różańca.

- Kupię przewodnik po błędnym kole i wska-

zówki na czasową niedolę.

- Altruista odda się bez reszty.

- Abyś był wciąż piękny, zdrowy i zamożny - 

w tej intencji pomodli się Henryk Pobożny.

- Z każdym zjem beczkę soli lub wypiję becz-

kę piwa (w zależności od twojej woli).

Ódka

Szlachetne piwo,

ten rozkoszować się tobą umie, 

za kogo byś się nie powstydziło,

gdyby akurat miał kapke w czubie.

O PŁYWANIU NA BYLE CZYM

Pewien góral z pewnym ceprem po Brennicy

próbowali popływać na stolnicy.

A że wypili kapke piwa,

chórem: „Tą łajbą strasznie kiwa!”...

I padli do nóg stojącej w wodzie zakonnicy.

SEN ŻYWCEM WZIĘTY Z PAŃSZCZYŹ-

NIANEJ WSI

Zażenowany żeniec żachnął się i mina mu zrze-

dła, gdy rządca z żądzy zysku nakazał zżąć żyto 

zżartym przez rdzę sierpem, ale przeżegnawszy 

się, żął w żarze słońca. W rżysku żałośnie recho-

tało rozżalone żabsko, bo zżyte już z żółtokłosym 

żytem, wiedziało, że nie podpatrzy w nim tegoż 

żniwiarza, jak przekomarza się z przekorną pa-

stuszką. Na domiar złego pożółkłe źdźbła żgały, 

niczym żądło żwawej i rozjątrzonej pszczółki, ży-

wiącej odrazę do żabska rzyci... A gdy wieczorem 

rządca powrócił, to rzekł: - A teraz wykąp się 

Zbyszek w rzeczułce, z życiem bieżaj do chałupy, 

wykrzesaj krztynę wyobraźni i do dożynek masz 

pisać, pisać, pisać do „Wieści znad Brennicy”...
Zbigniew Morys

SPOD GÓRALSKIEGO KAPELUSZA

W lipcowych Wieściach przedstawiamy Pań-

stwu letnią poezję Pani Ireny Branc. Poetka uro-

dziła się w  1948 r. w Wiśle, w rodzinie o moc-

no zakorzenionych tradycjach. Pisze od 1966 r. 

, z początku tylko „do szuflady” , jednak później 

wstąpiła do Grupy Twórców „Wiślanie”. Jej wier-

sze i opowiadania publikowane były na łamach 

wielu lokalnych gazet. W 2008 r. ukazał się kolej-

ny tomik poezji Ireny Branc pt. „ Zerwane liście 

wspomnień” . Poezja Pani Ireny Branc jest taka, 

jak sama poetka, pogodna, wrażliwa i refleksyj-

na. Prezentujemy Państwu wiersz pochodzący 

z tej publikacji.

LATO

Trochę zbierze się z wiosny,

A troszkę z jesieni.

Na zielony dywan

Rozsypie kwiaty na rabacie.

Ze złotego słońca leje się skwar,

Pod stopami szeleści wyschnięta trawa.

Lazurowe niebo bez jednej chmurki,

A wokół nas gorący żar.

Wody! Wody! – Wołają roślinki

I, jakby prosząc, chylą się w dół.

Człowiek w tym skwarze, zmęczona istota,

Ociera ręką swą spocona skroń.

Wypija litry żywotniej wody,

Bo to jedyna w upały broń.

Lecz krótko trwa ten ciepły letni czas,

A jednak z tego lata coś zostaje w nas.

Miłe wspomnienie a może ciepło w sercu

O błękitnym niebie i kwietnym kobiercu.

TWÓRCZOŚĆ IRENY BRANC
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Wszystko zaczęło się na początku 1928r. z ini-

cjatywy Pawła Witoszka sekretarza nadleśnictwa, 

Karola Kisiały kierownika szkoły w Brennej Bu-

kowej, Karola Macha kierownika szkoły w Bren-

nej Leśnicy, Karola Kaszpera, Pawła Raszki, Lu-

dwika Moskały, Antoniego Madusioka i Józefa 

Gielaty. Zebranie założycielskie odbyło się w maju 

1928r.  w sali gospody w „Spółce” i przybyło na 

nie 62 mieszkańców Brennej. Już w październiku 

tego roku 36 strażaków posiadało własne mun-

dury. Wiosną 1930r. zakupiono nowa pompę mo-

torową wraz z kompletnym wozem resorowym 

i wężami strażackimi. Uroczystego poświecenia 

sprzętu dokonał Proboszcz Jan Skulina. Pod 

koniec 1931r. Straż posiadała już trzy drużyny 

bojowe. Rok 1931 obfitował w liczne groźne 

pożary m.in. u Pilcha na Leśnicy, Kisiałów na 

Spalonej i Macury na Kotarzu . Brenną  w tym 

roku nawiedziła też wielka powódź. Ponieważ 

Straż nie posiadała jeszcze własnego budynku, 

sprzęt gaśniczy przechowywano w wynajętej szo-

pie w spółce. W tym czasie powstała również 7- 

osobowa kapela strażacka. W jej skład wchodzi-

li: Jan Heller- pseud. Basista, Jan Gawlas- pseud. 

Trąbka, Jan Ferfecki , Jan 

Madzia pseud. Koby-

lon, Jan Madzia- pseud. 

Pinkas, Jan Greń- pseud. 

Michna i Adolf Glajc, 

który pełnił funkcje 

kapelmistrza. Na począt-

ku 1936r. kapitał Straży 

liczył 6 730 zł. i wtedy 

zdecydowano się na bu-

dowę strażnicy. Wyszu-

kano działkę w Brennej 

Centrum, budowniczy 

Jan Holeksa- Urbańsz-

czok przygotował ry-

sunki robocze i rozpo-

częto zwózkę materiału 

budowlanego. Budowę 

rozpoczęto w marcu, 

a zakończono listopadzie 

1938r. Strażnica jak na 

owe czasy była bardzo 

nowoczesna. Posiada-

ła świetlicę, dwa boksy 

samochodowe oraz 15 

metrową wierzę. Działal-

ność OSP przerwała II Wojna Światowa. Jednak 

zaraz po jej zakończeniu postanowiono reakty-

wować organizację. Odremontowano strażnicę, 

naprawiono uszkodzony sprzęt i strażacy ruszyli 

gasić pożary. W 1958r. uroczyście obchodzono 

już 30- lecie działalności. Wtedy też dzięki stara-

niom prezesa Antoniego Mendrka oraz całego 

zarządu udało się zakupić samochód strażacki 

marki Fortson. 

W 1965r. utworzono 15- osobowy oddział OSP 

w Brennej Leśnicy, który z czasem przekształcił 

się w samodzielną jednostkę strażacką. 

W latach siedemdziesiątych koniecznością sta-

ła się budowa nowej, funkcjonalnej strażnicy. Na 

czele Społecznego Komitetu Budowy stanął Anto-

ni Mendrek. Jego zastępcami byli Jan Bocek i Sta-

nisław Czyż. Uroczyste otwarcie nowej strażnicy 

nastąpił 20 czerwca 1980r. Władze Wojewódzkie 

przekazały wtedy nowy samochód bojowy beczko-

wóz Star 266 wraz z motopompą. 

 W maju 1998r. odbyła się w Straży wielka uro-

czystość nadania Nowego Sztandaru. Takie były 

początki powstania straży Pożarnej w Brennej. 

c.d.n.
 Katarzyna Macura

80 LAT HISTORII OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W BRENNEJ CENTRUM
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Samo powiadamianie policji o przemocy (zakłó-

ceniu porządku, awanturze domowej) niczego nie 

załatwia, ale to właśnie policja ma obowiązek ochro-

ny życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi za-

machami naruszającymi te dobra. Policja również 

powinna inicjować i organizować działania mające 

na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i ści-

ganie sprawców. Mówi o tym Ustawa o policji. 

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedsta-

wicielem prawa wzywanym w sytuacji przemocy 

w rodzinie. Doświadczenia wielu kobiet – ofiar 

przemocy z interwencji policji są zdecydowanie 

złe. Tym bardziej warto poznać obowiązki inter-

weniujących policjantów oraz prawa i możliwości 

zwracających się do nich o pomoc osób. 

Każda osoba wzywająca policję 

ma prawo do:

1. Uzyskania od interweniujących policjan-

tów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa. 

Należy zatem żądać odizolowania sprawcy prze-

mocy przez przewiezienie do izby wytrzeźwień, jeśli 

jest pijany. Także wtedy, kiedy w momencie przy-

jazdu policji znakomicie udaje osobę trzeźwą.

Pamiętajmy o tym, że przestępstwem nie 

jest w tym wypadku nietrzeźwość (we własnym 

domu każdy może być pijany), ale towarzyszące 

jej zachowanie, które zakłóca spokój i zagraża 

bezpieczeństwu domowników. Gdy sprawca jest 

trzeźwy wezwani policjanci także mają obowią-

zek odizolowania go od pokrzywdzonych np. za-

trzymując go w areszcie policyjnym

Ustawa o Policji stanowi

Policja ma prawo zatrzymać osoby stwarza-

jące w sposób oczywisty bezpośrednie zagro-

żenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także 

mienia. art.15.1 pkt. 30

2. Informowanie kto przyjechał na wezwanie. 

Można i należy zapytać o numer identyfikacyjny 

policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, 

która podjęła interwencję, 

3. Wykorzystanie dokumentacji interwencji 

policyjnej (notatek służbowych) jako dowodów 

w sprawie karnej przeciwko sprawcy przemocy. 

4. Zgłoszenia interweniujących policjantów 

na świadków w sprawie sądowej.

5. Złożenie skargi na funkcjonariuszy poli-

cji, którzy odmówili pomocy lub zbagatelizowali 

zagrożenie. Skargę składa się:

1. do Komendanta Komisariatu,

2. do Komendanta Rejonowego Policji, 

3. do Komendanta Wojewódzkiego Policji,

a. jeśli to wszystko okaże się nieskuteczne, za-

wiadomienie do prokuratury według kompetencji.

Obowiązkiem policjantów interweniują-

cych jest:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pokrzywdzonym.

2. Dokonanie zapisu zdarzenia w notesie służ-

bowym. Te notatki mogą być potrzebne jeśli 

przeciw sprawcy zostanie wszczęte postępowanie 

karne. 

3. Również policja, w ramach tzw. działań pre-

wencyjnych, powinna zwracać większą uwagę na 

rodziny, których zdarza się przemoc. Zaintere-

sowanie się sprawcą przemocy przez policjanta 

dzielnicowego może powstrzymać jego agresję 

i bardzo pomóc ofiarom. 

Niestety, często tylko od determinacji osoby 

wzywającej pomocy zależy czy policjanci wypeł-

nią swoje obowiązki dobrze i zapewnią doraźne 

bezpieczeństwo domownikom. 

Pamiętajmy!

Policjant, który przy wykonywaniu czynno-

ści służbowych przekroczył uprawnienia lub 

nie dopełnił obowiązku, naruszając w ten spo-

sób dobra osobiste obywatela, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 5. 

Ust. o policji art. 142.1

Krystian Fest

/materiał opracowany na podstawie „Korzy-

staj z prawa” Katarzyna Kądziela Państwowa 

Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych, Warszawa 1996r./

INTERWENCJA POLICYJNA

GOPS/Profilaktyka
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„Nie jeździj mi tu tym rowerem po amfiteatrze!” 

tak właśnie początkowo pracownicy OPKiS reago-

wali na młodych chłopaków, którzy przemykali 

w trakcie różnych imprez przez amfiteatr. Wreszcie 

jedna i druga strona wpadła na wspólny pomysł.

Brenna była odjazdowa w  sobotę 21.06.2008r. 

ponieważ właśnie w tym dniu odbyły się w Bren-

nej pierwsze Zawody Downhillowe na Starym 

Groniu. Organizatorem był Ośrodek Promo-

cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna. Trasa zjaz-

du była przygotowywana dużo wcześniej i miała 

średni poziom trudności jednak nie wszyscy byli 

na tyle odważni, aby wyjechać na zamontowana 

na stoku skocznię. Trudny odcinek był też w lesie 

miedzy korzeniami, nasypami, drzewami i kamie-

niami. Młodzi, odważni ludzie zjechali do Brennej 

już o godzinie 8.00 aby wypróbować trasę zjazdu. 

Do godziny 12.00 dzięki pomocy Pana Olszara 

a także Pana Cichego zawodnicy mogli wjeżdżać 

na stok autami i zjeżdżać do woli. Prowadząca im-

prezę była Pani Magdalena Gera. Przed samymi 

zawodami Pani Wójt Iwona Szarek wraz z or-

ganizatorami przeszła całą trasę i życzyła zawod-

nikom powodzenia. O godzinie 12.00 zaczęła się „ 

prawdziwa jazda”, używając slangu młodzieżowe-

go. Zawodnicy mieli po dwa zjazdy, w ostatecznej 

kwalifikacji liczyła się suma przejechanych cza-

sów w obu zjazdach, podobnie jak na zawodach 

narciarskich. Zorganizowano dwie kategorie 

zjazdów: Hobby Hardtail i Hobby Full. Wszyscy 

obserwowali ekstremalne wyczyny zawodników 

zarówno po bokach trasy na stoku jak i na me-

cie, gdzie Uczniowski Klub Sportowy  Brenna 

- Górki mierzył  czas zjazdu 

każdego zawodnika. Wielu 

turystów oglądało zawody 

opalając się jednocześnie 

nad rzeką Brennicą, ponie-

waż trasa była bardzo wido-

wiskowa. Bezpieczeństwo na 

tego typu zawodach o cha-

rakterze ekstremalnym jest 

niezwykle ważne dlatego za-

bezpieczenie GOPR -u oraz 

zabezpieczenie medyczne 

jest niezbędne chociaż ci 

zawodnicy są przyzwyczaje-

ni do urazów. Na szczęście 

nikomu nic się nie stało, 

a zawodnicy byli bardzo 

zadowoleni z przyjazdu do 

Brennej. Twierdzili, że at-

mosfera tych zawodów jest 

bardzo miła i że chętnie 

Pani Wójt osobiście sprawdziła całą tra-

sę zjazdu roweroweg

ODJAZDOWA BRENNA

Niektórzy zawodnicy mijali skocznię bokiem
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przyjechaliby kolejny raz 

do Brennej w przyszłym 

roku. Po zawodach nastąpi-

ło uroczyste wręczenie na-

gród za pierwsze trzy miej-

sca  w obu kategoriach. 

Nagrody ufundował orga-

nizator a wręczenie nagród 

przez Panią Wójt odbyło się 

tradycyjnie na amfiteatrze 

o godzinie 16.00.

Ostateczne wyniki 

zawodów i sumy czasów 

przedstawiały się nastę-

pująco:

HOBBY HARDTAIL

1 miejsce - Foks Woj-

ciech - 2.15,86 min. (Skier-

niewice)

2 miejsce - Cecot Rafał 

- 2.20,39 min.

3 miejsce - Renner Tomasz - 2.25,55 min. (Tychy)

HOBBY FULL

1 miejsce - Bożek Piotr - 2.17,73 min. (Biel-

sko-Biała)

2 miejsce - Suchoń Antoni - 2.22,08 min .(Biel-

sko-Biała)

3 miejsce - Małyjurek Mateusz - 2.22,65 min.  

(Kozokowice Górne)

Ogłoszenie wyników zawodów  nie zapowia-

dało jednak końca imprezy, bo tuż po zawodach 

chwile relaksu i oddechu po ekstremalnych wy-

czynach zapewniła wszystkim jazzująca kapela 

Smooth Connection. Popołudniowa siesta ścią-

gnęła sporo ludzi którzy lubią dobra muzykę 

w klimacie fusion i funk z elementami muzyki 

R&B. Wszystko  okraszone pięknym dźwiękiem 

klawiszy za którymi za-

siadł Darek Górniok. 

O godzinie 18.00 na sce-

nie amfiteatru wkroczyła 

natomiast kapela Śtyry 

z Bielska  - Białej, któ-

ra porwała publiczność 

do tańca i innych gó-

ralskich zabaw. Pięknie 

zagrali i zaśpiewali, więc 

i ten dzień zakończył się 

w Brennej śpiewająco.

Organizatorzy pra-

gną serdecznie podzię-

kować miłośnikom 

downhillu  z Brennej                         

w szczególności Marci-

nowi Kłósko i Grzego-

rzowi Gaszczykowi za 

pomoc. Dzięki chłopaki!

Estera Brudny
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bren-

nej rozpoczął realizację projektu systemowego 

współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

pn. „Możesz więcej”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja za-

wodowa dziesięciu bezrobotnych osób korzystają-

cych jednocześnie ze świadczeń pomocy społecz-

nej i zamieszkałych na terenie Gminy Brenna.

Dla uczestników projektu przewidziano na-

stępujące formy wsparcia:

• Szkolenie zawodowe mające na celu naby-

cie kwalifikacji w charakterze opiekuna środo-

wiskowego;

• Warsztaty z ekonomii społecznej i prowa-

dzenia spółdzielni socjalnej;

• Szkolenia z zakresu: asertywności, metod 

i technik negocjacji oraz komunikacji i motywacji;

• Spotkania edukacyjno- integracyjne (doty-

czące podstawowych tematów z zakresu pomocy 

społecznej);

UWAGA !!!
Przypominamy, że  zbieranie kamieni 

i prefabrykatów betonowych z budowli re-

gulacyjnych i budowanie tam w poprzek 

rzek, powoduje niszczenie brzegów i pod-

mywanie stopni wodnych.  

Działania takie podlegają zgodnie 

z Prawem Wodnym karze pozbawienia 

wolności lub grzywny.

Agencja Ryn-

ku Rolnego infor-

muje, że zgodnie 

z terminami okre-

ślonymi w rozpo-

rządzeniu Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 

r.w sprawie terminów składnia wniosków o przyzna-

nie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifiko-

wany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.

U. Nr 214, poz 1581) OT ARR zakończyły przyj-

mowanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu 

zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charak-

ter pomocy de minimis w rolnictwie dla: 

- zbóż ozimych (wysianych w okresie od 

1 lipca do 30 listopada 2007 r.), 

-  zbóż jarych (wysianych w 2008 r.), 

- roślin strączkowych (wysianych w 2008 r.), 

- ziemniaka (wysadzonego w 2008 r.). 

Kolejny termin składania wniosków o przy-

znanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadze-

PROJEKT SYSTEMOWY GOPS SZANSĄ DLA BEZROBOTNYCH

• Wsparcie doradcy zawodowego. *

Zaplanowane szkolenia, warsztaty i doradztwo za-

wodowe będą odbywać się na terenie Gminy Brenna, 

co ułatwi i skróci dojazd uczestnikom projektu. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 

mogą zgłaszać się u pracowników socjalnych, któ-

rzy udzielają szczegółowych informacji na temat 

warunków uczestnictwa, proponowanych form 

wsparcia oraz  pomagają w skompletowaniu po-

trzebnych dokumentów. Rekrutacja uczestników 

będzie trwać do dnia 10.07.2008. W tej sprawie kon-

taktować się można pod nr telefonu 0338536459, 

wew. 113, lub osobiście (Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 

budynek Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 12). 

* Warunki uczestniczenia i informację na te-

mat zaplanowanych form wsparcia można po-

brać ze strony internetowej www.brenna.org.pl 
    Koordynator projektu

Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
KOMUNIKAT AGENCJI  RYNKU ROLNEGO

nia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwa-

lifikowany mającej charakter pomocy de minimis 

w rolnictwie rozpocznie się 1 grudnia 2008 r.i po-

trawa do 15 lutego 2009 r. W terminie tym będzie 

można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu 

zużytego do siewu materiału siewnego kategorii eli-

tarny lub kwalifikowany zbóż ozimych (wysianych 

w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.). 

 Oddział Terenowy w Katowicach

Ogłoszenia
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II MISTRZOSTWA POLSKI GÓRALI
KARPACKICH W KOSZENIU ��KI

12 LIPIEC 2008R – godz. 14.00
GOSPODARSTWO AGROTURYTYCZNE „U GAZDY”

 BRENNA -  LE�NICA

W PROGRAMIE :
     - KOSZENIE ��KI
   - WCHODZENIE NA PAL
     - PRZECIAGANIE LINY
     - RZUT KOSTKAMI S�OMY NA ODLEG�O��
     - TOCZENIE BALI SIANA

WYSTAPI�:
      - ZESPÓ� DZIECI�CY Z BYSTRZYCY ( S�OWACJA )
      - KABARET „ U ZO�KI” Z SIERAKOWA
      - ZESPO�Y: „ISTEBNA”, „KOTARZANIE”, „BRENNA”
      - KAPELA „MALINIORZE”

Prowadz�cy : Jacek Musio�

Organizatorzy: O�rodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna , Stowarzyszenie Rozwoju
„Integracja” , Górale Bre	scy Z.P.,  Agroturystyka „U GAZDY”
                                                        Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Patronat medialny:                                                                           RADIO BRENNA
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OPKiS ogłasza konkurs waka-

cyjny dla wszystkich, którzy lubią 

zagadki! Prosimy o odpowiedź na 

pytanie:

Częścią jakiego budynku na 

terenie Gminy Brenna jest okno 

przedstawione na fotografii?

Wszystkich, uczestników kon-

kursu prosimy o nadesłanie odpo-

wiedzi do dnia 31.07.2008 r.  na ad-

res e.brudny@brenna.org.pl bądź 

na adres pocztowy :

Ośrodek Promocji Kultury 

i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwo-

lenia 69, 43 - 438 Brenna, z dopi-

skiem „KONKURS WAKACYJNY”.

KONKURS WAKACYJNY !

Wśród zwycięzców rozlosujemy NAGRO-

DY! Rozwiązanie konkursu już w sierpnio-

wym wydaniu „Wieści znad Brennicy” 

Wkrótce w Gminie Brenna
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- 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

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 033 853 64 59, 033 858 71 01, email: gops@brenna.org.pl 
Czynny: pon.-czw. 7:30-15:30, piątek jest dniem wewnętrz-
nym, interesantów nie przyjmuje się

- Gminny Punkt Informacji

ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna

tel. 033 858 69 71

e-mail: gpi@brenna.org.pl

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

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

- 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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CZWARTKI 

ARTYSTYCZNE W BRENNEJ

3 lipca – 28 sierpnia 2008

3.07.2008 „MISTERIUM SŁOWA I DŹWIĘKU”

  Wykonawcy: Elżbieta Grodzka - Łopuszyńska – sopran, 

  Julian Gembalski – organy

  W programie: J. S. Bach

10.07.2008  „DIAMENTOWE SKRZENIA”

  Wykonawcy: Grupa Baletowa „ATRUM”, Mirosław Muzykant – perkusja

  W programie: J. S. Bach, Fr. Chopin, M. Muzykant

 

17.07.2008  „ROMANTYCZNA GITARA”

  Wykonawcy: Vadim Gavva – gitara, Urszula Korzonek – poezja

  W programie: A. Lauro, F. Laj, M. Legrand

 

24.07.2008  „RODZINNE SPOTKANIE Z MUZYKĄ”

  Wykonawcy: Rodzina P.P. Rakowskich, M. Pietrzyk – poezja

  W programie: od Vivaldiego do Contiego

31.07.2008  „KONCERT EKUMENICZNY”

  Wykonawcy: Chór „MAGNIFICAT” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

  Brenna - Górki, dyr. M. Madzia

  Chór „BENEDICTUS” Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brennej, dyr. J. Tomala, 

  Paweł Seligman - organy

  W programie: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Bruckner, N. Blacha, J. Świder

7.08.2008  „SOLO I W DUECIE”

  Wykonawcy: Karl Magnus Helling – skrzypce, Andreas Helling – wiolonczela

  W programie: J. S. Bach, M. Ravel

14.08.2008  „LESZEK DŁUGOSZ – PO CO JA TO WSZYSTKO?... – WIERSZE I PIOSENKI”

  Wykonawcy: Leszek Długosz 

  W programie: wiersze i piosenki autorskie

21.08.2008  „MUZYKA POLSKA PRZED WIEKAMI”

  Wykonawcy: Chór Kameralny „AD LIBITUM” pod dyr. Izabelli Zieleckiej - Panek 

  W programie: G. G. Gorczycki, Wacław z Szamotuł, M. Zieleński

28.08.2008  „MUZYKA WIECZNIE ŻYWA”

  Wykonawcy: Orkiestra Kameralna PSM im. Szafranków w Rybniku pod 

  dyr.  R. Kuczery, G. Ciołek - Sitter – sopran

  W programie: A. Stradella, G. Caccini, A. Vivaldi, G. Haendel, W.A. Mozart, 

  E. Grieg, W. Kilar

IMPREZA TOWARZYSZĄCA: wystawa grafiki

Kierownictwo artystyczne i prowadzenie – Grażyna Heller

KONCERTY ODBYWAJĄ SIĘ W KOŚCIELE ŚW. JANA CHRZCICIELA W BRENNEJ 

o godz. 20:00

SPONSOR:                                                     ORGANIZATORZY:

                                                          Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

                                                                 Parafia Rzymsko-Katolicka w Brennej

ul. Leśników 36, Brenna, www.bialy-orzel.pl


