
cena 1 zł

www.brenna.org.pl
ISSN 1895-670X

LA
TO

 W BRENNEJ!

nr 8(10)/2008  sierpień

cena 1 zł

www.brenna.org.pl
ISSN 1895-670X



W numerze:

Wywiad z Renatą Sojka p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej............................................ 3

Informacje ....................................................................................................................................................................................  4

Wydarzenia ................................................................................................................................................................................ 9

Kultura i Oświata ................................................................................................................................................................ 14

Felieton ......................................................................................................................................................................................... 16

Historia ....................................................................................................................................................................................... 17

GOPS/Profilaktyka ................................................................................................................................................................ 19

Sport ............................................................................................................................................................................................. 22 

Ogłoszenia ................................................................................................................................................................................. 24

Wkrótce w Gminie Brenna ............................................................................................................................................ 25

Brenna od kuchni ................................................................................................................................................................... 26

Ważne i przydatne numery telefonów ............................................................................................................................ 27

2

Drodzy czytelnicy

Lipiec bywa kapryśny i poprzeplatał nam słoneczne dni deszczami i wiatrami. 

W Gminie zahuczały kombajny i zapachniało zbożem. Już za niecały miesiąc święto-

wać będziemy dożynki. W tym numerze polecam artykuł o 41 Wojewódzkim Prze-

glądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych. Ciekawie było też na lipcowej sesji Rady 

Gminy Brenna. Można też poczytać o interesującej propozycji letnich wakacji dla 

dzieci , które zorganizowała Biblioteka. W Wieściach pojawiły się nowe działy np. 

„Felieton”,   gdzie bacznie legendom przygląda się pan Witold Turant. Mamy też 

pierwszych zwycięzców konkursu fotograficznego i sporo propozycji weekendowych 

w sierpniu. Zapraszam Państwa do lektury.

Redaktor naczelny -  Estera Brudny
Redakcja „Wieści” pragnie złożyć serdeczne podziękowania portalowi ox.pl  -  za współpracę.
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ROZMOWA Z RENATĄ CIEMAŁA SOJKA 

PO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W BRENNEJ.

1.Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej jak sama 

nazwa wskazuje ma poma-

gać ludziom . Jak Pani oce-

nia na ile Wam się to udaje?

Zgodnie z ustawą o po-

mocy społecznej z dnia 12 

marca 2004r. Pomoc spo-

łeczna jest instytucją polity-

ki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sy-

tuacji życiowych, których nie są one w stanie po-

konać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości. Oznacza to, iż pomoc społeczna wspie-

ra osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do za-

spokajania niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

W pracy socjalnej wykorzystuje się metody i techni-

ki stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej 

prawa do samostanowienia przy zachowaniu pełnej 

autonomii tej osoby, zasady współdziałania, osoby 

i rodziny korzystającej z pomocy z ośrodkiem pomo-

cy społecznej. Sytuacja komplikuje się w przypadku 

gdy w rodzinie są osoby nieletnie bądź występuje 

niepełnosprawność. Na zadane przez Panią pytanie 

trudno odpowiedzieć, ośrodek na dzień dzisiejszy 

czyni wszelkie starania aby zaspakajać potrzeby osób 

wymagających wsparcia i pomocy, jak również po-

dejmuje się działania w zespole interdyscyplinarnym 

w interwencjach kryzysowych.

2.Jest pani kierownikiem GOPS-u już prawie 

od roku,  jakie zmiany udało się Pani wprowadzić 

w pracę tej placówki?

GOPS nawiązał współpracę z Fundacją „Być 

Razem” w ramach której podpisano umowę na re-

alizację zadań w zakresie kompleksowej pomocy 

osobom bezdomnym, ofiarom przemocy domowej, 

samotnym matką,  w tym przede wszystkim: schro-

nienie, żywienie, terapia, pomoc socjalna na terenie 

placówek Stowarzyszenia i Fundacji w Cieszynie. 

W ramach współpracy uruchomiono na terenie 

Gminy Brenna Punkt Wsparcia psychologiczno – te-

rapeutyczny dla wszystkich potrzebujących, takiej 

pomocy. Realizacja zadań przebiega zgodnie z aktu-

alnym zapotrzebowaniem.

Ośrodek pomocy społecznej w  czerwcu 2008r 

przy współpracy z Ośrodkiem Promocji Kultury 

i Sportu w Brennej zorganizował piknik „Dotyk ser-

ca - niepełnosprawni są wśród nas”. Głównym celem 

przedsięwzięcia było zebranie środków finansowych 

na schodołaz i integracja osób niepełnosprawnych. 

Zakup sprzętu pozwoli dzieciom niepełnosprawnym 

z naszej gminy pokonać bariery architektoniczne. 

Piknik zakończył się wyjazdem dzieci  (100osób) 

wraz z opiekunami do Wesołego Miasteczka w Cho-

rzowie.

GOPS w Brennej w 2008 roku rozpoczął re-

alizację projektu współfinansowanego przez UE 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 

„Możesz więcej”. Projekt jest wdrażany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet 

VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Roz-

wój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet 

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej na lata 2007/2013.

Ośrodek Pomocy podejmuje różnego typu dzia-

łania nie wszystkie wynikają z nałożonych przez 

ustawę zadań, lecz z zaistniałych potrzeb, problemów 

społecznych. Z inicjatywy ośrodka podjęto pracę 

w Interdyscyplinarnym Zespole Rozwiązywania Pro-

blemów Społecznych na terenie Gminy Brenna., 

w skład którego wchodzą: pracownicy socjalni, kura-

torzy sądowi, dzielnicowi rejonu gminy, Pełnomocnik 

Wójta ds. RPA i Narkomanii oraz GKRPA w Brennej, 

pedagodzy szkolni, inne zainteresowane osoby.

3.Jakiś czas temu podjęła Pani akcję zbiera-

nia i wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. Jak 

ocenia Pani realizację tego pomysłu?

W lutym GOPS w Brennej nawiązał ścisłą współ-

pracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w  Oświęcimiu. W wyniku pozytywnych współdzia-

łań otrzymano  nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny 

o wartości   8.630,00 zł  w tym: łóżka szpitalne, łóżka 

rehabilitacyjne, wózki tapicerowane, wózki inwalidz-

kie, balkoniki na rolkach. Obecnie trwają kolejne 

uzgodnienia w sprawie sprowadzenia kolejnej par-

tii sprzętu, gdyż zapotrzebowanie, jak się okazało 

jest bardzo duże podpisano już 13 umów użyczenia. 

Sprzęt jest   nieodpłatnie  wypożyczany potrzebu-

jącym mieszkańcom Gminy Brenna. Punkt wypo-

życzania znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia, 

przy ul. Leśnica 3, 43-438 Brenna. W celu uzyskania 

pełnej informacji należy kontaktować się z Gmin-

nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr. tel. 033- 

8536459 wew. 113. Zapraszamy do korzystania z tej 

formy pomocy! 

4.GOPS realizuje program współfinansowany 

przez Unie Europejską . W kilku zdaniach proszę 

określić skale tego działania oraz efekty, jakie 

ono przyniesie.

Głównym celem projektu „Możesz więcej” jest 

aktywizacja zawodowa dziesięciu bezrobotnych osób, 

korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy 

społecznej i zamieszkałych na terenie Gminy Bren-

na. Działania w projekcie zmierzają do ułatwienia 

dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wyklu-

czeniem społecznym poprzez przygotowanie ich do 

wejścia lub powrotu na rynek pracy. 

W ramach projektu zaplanowano także szkolenie 

zawodowe. 
Kasia Macura

Wywiad



Nowy okres programowania unijnego 2007 

– 2013 umożliwia podejmowanie i kontynuowa-

nie inicjatyw, których głównym celem jest bu-

dowania kapitału społecznego - gospodarcze-

go na obszarach wiejskich. Takie możliwości 

daje m.in. podejście typu LEADER, w ramach 

4 osi Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z założe-

niami tego programu, cel ten może być reali-

zowany poprzez współpracę trzech sektorów: 

gospodarczego, społecznego, a także publicz-

nego. Partnerskie podejście do rozwoju obsza-

rów wiejskich, ma odzwierciedlenie w tworzeniu

i działaniu Lokalnych Grup Działania, które 

przy udziale społeczeństwa lokalnego opracowują,

a następnie wdrażają lokalne strategie rozwoju 

(LSR).

Z inicjatywą utworzenia LGD na terenie ob-

szarów wiejskich powiatu cieszyńskiego, wyszli 

przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, 

którzy na przełomie 2007/2008r. zorganizowa-

li pierwsze spotkania informacyjne dotyczące 

tej tematyki. Po rozważeniu różnych wariantów 

kształtu przyszłego LGD, zdecydowano o utwo-

rzeniu partnerstwa na obszarze 8 gmin: Brennej, 

Chybia, Dębowca, Goleszowa, Hażlacha, Skoczo-

wa, Strumienia i Zebrzydowic. Koordynatorem 

całego przedsięwzięcia została wybrana najwięk-

sza w tym gronie, centralnie położona gmina 

Skoczów.

Łączna powierzchnia obszaru Lokalnej Gru-

py Działania to 449 km2, co stanowi ok. 3,6 % 

W DRODZE PO ŚRODKI UNIJNE –
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CIESZYŃSKA KRAINA”.

powierzchni całego województwa śląskiego. Ob-

szar ten na koniec 2006 r. zamieszkiwany był 

przez ponad 97 tys. mieszkańców, czyli  ok. 2,1 % 

ludności województwa, a mieszkańcy części wiej-

skiej obszaru LGD (ok. 79 tys.) stanowili ok. 7,9 % 

ogółu ludności zamieszkującej obszary wiejskie

w całym regionie.

Konieczność zawiązania partnerstwa oraz 

stworzenia lokalnej strategii rozwoju spowodo-

wały, że kilkudziesięcioosobowa grupa osób, któ-

rą stworzyli przedstawiciele obszarów wiejskich 

powiatu cieszyńskiego, a zarazem przedstawicie-

le trzech sektorów: gospodarczego, społeczne-

go i publicznego, wzięła udział w szkoleniu nt. 

zasad budowania partnerstwa w formie LGD 

oraz metodologii opracowywania Lokalnej Stra-

tegii Rozwoju na lata 2009-2015. Szkolenie to po-

zwoliło na wskazanie podstawowych wymogów 

i założeń dla nowopowstających lokalnych grup 
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działania, które będą się starały wdrażać lokalne 

strategie rozwoju w ramach osi LEADER Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013.

Tworzenie strategii dla Lokalnej Grupy 

Działania „Cieszyńska Kraina” rozpoczęło się 

w kwietniu 2008r. na I warsztatach strategicznych 

zorganizowanych w Gminie Brenna. Kolejne 

warsztaty przeprowadzono w Gminie Strumień, 

Goleszów i Hażlach.

Równolegle do prac nad Lokalną Strategią  

Rozwoju trwały przygotowania do uzyskania 

osobowości prawnej przez nowopowstającą LGD. 

Na spotkaniu, które odbyło się 3 czerwca 2008r. 

w Gminie Zebrzydowice przeprowadzono ze-

branie założycielskie Stowarzyszenia – Lokalna 

Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”. W zebra-

niu wzięło udział 41 osób fizycznych i prawnych, 

reprezentujących partnerów społecznych, gospo-

darczych i publicznych działających na terenie

8 gmin powiatu cieszyńskiego. Cała niezbędna do-

kumentacja została złożona w Sądzie Okręgowym

w Bielsku – Białej i w chwili obecnej oczkujemy 

na informację o zarejestrowaniu LGD.

Działania dotychczas podjęte, pozwoliły na 

przygotowanie podstawowych struktur organiza-

cyjnych LGD oraz na wybranie członków Zarzą-

du i Komisji Rewizyjnej, a także dały podstawy 

do dalszych prac nad Lokalną Strategią Rozwoju. 

Tworzony dokument, będzie przedstawiać specy-

ficzny charakter naszego LGD, określi m.in. jego 

cele ogólne i szczegółowe, zadania do realizacji, 

a także budżet na każdy rok wdrażania strategii. 

Najważniejszym jednak efektem podjętej inicja-

tywy, będzie możliwość pozyskania dodatkowych 

funduszy na rozwój obszarów wiejskich poprzez 

realizację różnorodnych projektów zgłaszanych 

na równi przez przedstawicieli sektora społecz-

nego, jak i gospodarczego oraz publicznego.
Małgorzata Matuszek

WYNIKI II EDYCJI OTWARTEGO 
KONKURSU OFERT NA REALIZA-

CJĘ 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 maju 2008r. II edycję Otwartego Konkursu 

Ofert na Realizację Zadań Publicznych Gminy 

Brenna w 2008r.

Po rozpatrzeniu ofert złożonych przez orga-

nizacje pozarządowe przyznano środki na nastę-

pujące zadania :

a/ środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi  

- do dyspozycji 9 000 zł

- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Sar-

kandra w Górkach Wielkich na dofinansowanie 

letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

w Bańskiej Wyżnej 2 000 zł 

- Rzymskokatolicka Parafia „Wszystkich Świętych” 

w Górkach Wielkich na dofinansowanie letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży w Mikoszowie 4 000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy Brenna-Górki

na dofinansowanie obozu sportowo – rekreacyj-

nego 3 000 zł

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alko-

holizmowi zostały rozdysponowane w całości.

b/ środki na upowszechnianie kultury i sztuki 

- do dyspozycji 5 000 zł  

- Polski Związek Emerytów Rencistów i In-

walidów Koło Nr 7 w Brennej na dofinansowanie 

do opracowania i wydania śpiewnika: 2 200 zł

- Stowarzyszenie Rozwoju „Integracja” w Brennej 

na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą 

„Wystawa starej fotografii”: 1 800 zł

- Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich 

na dofinansowanie zadania plenerowego 

„Malujemy panoramę u Kossaków”: 1 000 zł

Kwota przeznaczona na zadania z zakresu up-

owszechniania kultury i sztuki została w całości 

rozdysponowana. 

c/ środki na rozpowszechnianie kultury fizyc-

znej i sportu 14 000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy Brenna-Górki

na szkolenie sportowe i doskonalenie umiejętności 

dzieci i młodzieży: 6 600 zł

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Gmi-

ny Brenna rozwój sekcji koszykówki dziewcząt 

7 400 zł

Środki na rozpowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu zostały rozdysponowane w całości.
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NIETYPOWA SESJA RADY 
GMINY BRENNA

W dniu 17 lipca 2008 roku o godz. 14:00 

odbyła się XX sesja V kadencji Rady Gminy 

w Brennej. Posiedzenie Rady Gminy odbyło się 

w nietypowej scenerii bowiem w tym czasie na 

sali sesyjnej trwała wystawa Gminnej Biblioteki 

Publicznej pt. „Od Kośmina do Górek Wiel-

kich – Odyseja śląskiej pisarki”. W posiedzeniu 

udział wzięli m.in. Pani Iwona Szarek – Wójt 

Gminy, Pani Joanna Macura – Skarbnik, Pan 

Krzysztof Majeran – Sekretarz oraz Radni 

z Panem Krzysztofem Holeksą – Przewodni-

czący Rady Gminy. Na sesję zaproszona została 

Kapela „BRYNIOKI”, wraz z kierownikiem Pa-

nem Czesławem Greniem.

Radni wraz z Panią Wójt postano-

wili wyróżnić Kapelę „BRYNIOKI” za 

upowszechnianie kultury i osiągnię-

cia artystyczne.

Rada Gminy postanowiła wyróż-

niać i nagradzać mieszkańców gmi-

ny, którzy upowszechniają ukochaną 

dziedzinę sztuki, podejmują trud two-

rząc kapele, zespoły a tym samym 

wzbogacają  naszą kulturę, przekazu-

ją walory folklorystyczne następnym 

pokoleniom.

Podobny przebieg miała XIX se-

sja Rady Gminy, która odbyła się 

w dniu 29 maja 2008 roku. Również 

na tym posiedzeniu zostali nagrodze-

ni mieszkańcy naszej Gminy. 

Odbyła się prezentacja i wyróżnienie chóru 

„ BENEDICTUS” z parafii pw. Św. Jana Chrzci-

ciela w Brennej. Przewodniczący wraz z Panią 

Wójt wręczyli na ręce dyrygenta Pani Jadwigi 

Tomala dyplom i bukiet kwiatów, wyrażając tym 

szczególne uznanie  i podziękowanie dla ich do-

robku artystycznego.

Uhonorowana również została młodzież na-

szej gminy z osiągnięcia sportowe. 

Tomasz i Marek Kawik otrzymali drobne 

nagrody rzeczowe i gratulacje za za-

jęcie pierwszego i drugiego miejsca 

w Mistrzostwach Polski w Biegu 

Górskim a Dyrektorzy Szkół przy-

jęli podziękowania i dyplomy dla 

uczniów za zajęcie czołowych miejsc 

w rywalizacji sportowej powiatu 

cieszyńskiego w ramach zawodów 

„POWIAT BEZ GRANIC”.

Każde posiedzenie Rady Gminy 

jest ważnym wydarzeniem, ale nie 

każde wyjątkowe, ponieważ czas se-

sji umiliły występy kapeli i chóru. Se-

sje Rady w dniach 29 maja i 17 lipca 

miały charakter uroczysty i pokaza-

ły, iż samorząd naszej gminy  doce-

nia  działalność artystyczną i sporto-

wą mieszkańców naszej gminy. 

            Jednocześnie i przy tej okazji składa-

my wszystkim tym osobom które w jakikolwiek 

sposób rozpowszechniają naszą kulturę, utrwala-

ją tradycję, osiągają dobre wyniki w sporcie  ży-

czenia czerpania wielu radości i satysfakcji z po-

dejmowanych wysiłków.
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PROJEKT „KOTARZ” 

- CO NOWEGO ?

W dniach 9 czerwca oraz 6 sierpnia 2008 r.,  

na terenie gminy Brenna miały miejsce spotka-

nia grupy roboczej „Kotarz”, których to głównym 

przedmiotem była debata z lasami państwowymi 

w zakresie  wyrażenia stanowiska, co do wypra-

cowania ostatecznego projektu  inwestycji w ob-

rębie szczytów „Kotarza”.  W trakcie pierwszego 

ze spotkań omówiono poszczególne ukształtowa-

nie tras oraz ich usytuowanie, co następnie było 

przedmiotem prac biura projektowego. Opraco-

wania graficzne przesłane zostało do Nadleśnic-

twa Ustroń, gdzie po zapoznaniu się z dokumen-

tem podjęto decyzję o przeprowadzeniu wizji 

w terenie – w dniu 6 sierpnia 2008 r. – z udzia-

łem przedstawicieli Nadleśnictwa Ustroń, człon-

ków grupy roboczej oraz przedstawicieli władz 

Gminy Brenna. W trakcie wizji, przedstawiciele 

lasów państwowych zwracali szczególną uwagę 

na usytuowania stacji narciarskich i ukształto-

wanie tras zjazdowych, które to bezpośrednio 

wyznaczają obszary, które podlegałyby wylesie-

niu. Obliczenia te posłużą do ustalenia konkret-

nej liczby wylesień oraz merytorycznej korekty 

w świetle występujących na tym obszarze ogra-

niczeń. W chwili obecnej trwają rozmowy 

z Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, 

celem ustalenia daty spotkania, którego przed-

miotem będzie wypracowanie i przyjęcie osta-

tecznej opinii w zakresie planowanej inwestycji 

pod kątem gospodarki leśnej.
Przewodniczacy Grupy Roboczej

POWOŁANO NOWY ZARZĄD 
SPÓŁKI WODNEJ BRENNA 

CHROBACZY.
Spółka wodna powołana została na Zebraniu 

Wiejskim w dniu 23.08.1984 r. zorganizowanym 

przez Urząd Gminy w Brennej w sprawie budo-

wy wodociągu. Na tym zebraniu powołano jedno-

cześnie 11 osobowy Zarząd Spółki. 

Organami spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd Spółki

3. Komisja Rewizyjna

21 czerwca 2008 r. powołano nowy Zarząd Spółki. 

W skład poprzedniego Zarządu wchodzili:

1. Prezes Zarządu – P. Antoni Gadowski

2. Wiceprezes – P. Jerzy Pociecha

3. Członek Zarządu – P. Wiesław Gawlas

W skład Komisji Rewizyjnej wchodziły 3 osoby:

1. Przewodniczący – P. Andrzej Gawlas

2. Członek Komisji – P. Teresa Moskała

3. Członek Komisji – P. Aleksander Klęczar

21 czerwca 2008 r. odwołało Zarząd i Komisję 

Rewizyjną Spółki Wodnej wybierając nowy skład 

tych organów w osobach:

1. Prezes Zarządu – P. Władysław Heller

2. Wiceprezes – P. Franciszek Rudzicki

3. Sekretarz – P. Krystyna Podżorska

Do Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodniczący Komisji – 

 P. Jan Siemianowski 

2. Członek Komisji – P. Bronisław Heller

3. Członek Komisji – P. Józef Greń

Księgowość Spółki prowadziła i prowadzi 

Pani mgr Maria Kłósko

Podstawowym przedmiotem działalności 

spółki jest pobór i uzdatnienie wody, z wyłącze-

niem działalności usługowej. 

Miejscem prowadzenia działalności jest gmi-

na Brenna. Spółka posiada nadany przez Urząd 

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON 

070018422 oraz przydzielony przez Urząd Skar-

bowy w Cieszynie numer identyfikacji NIP 548-

-21-41-338. Biuro Spółki Wodnej mieści się na 

parterze w Budynku Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Brennej i czynne jest w każdy poniedziałek 

i sobotę w godzinach od 9:00 do 12:00 i w każ-

dą środę w godzinach od 14:00 do 17:00. Skargi 

przyjmuje Prezes lub Wiceprezes Spółki Wodnej 

w soboty każdego tygodnia w godzinach pracy 

biura. 

Życzenia
W  dniu 96 urodzin

Szanownego Pana  

Józefa Macha

W imieniu całej naszej społeczności

pragnę złożyć życzenia płynące z głębi 

serca.

Dziękujemy za szczególną opiekę, jaką 

otoczył Pan Zespół „Brenna” stanowiący 

regionalny pomnik naszej kultury.

Jesteśmy dumni z tak wyjątkowej 

osobowości Pana i życzymy wszelkiej 

pomyślności i dużo zdrowia  z nadzieją na 

dalszą współpracę.
   Wójt Gminy Brenna
             Iwona Szarek
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W lipcu na emeryturę przeszedł Proboszcz 

Ksiądz Kanonik Jan Drzyzga. Od 17 lat z wiel-

ką troską opiekował się Parafią p.w. Wszystkich 

Świętych w Górkach Wielkich. Jego praca na za-

wsze pozostanie w pamięci i sercach parafian. 

To właśnie dzięki niemu odbudowano cmentarz 

oraz wykonano prace remontowe w parafii. Dzię-

ki niemu też wykonano remont dachu kościoła. 

Jego obowiązki przejął obecnie w góreckiej pa-

rafii ks. Krzysztof  Pacyga.

Drogiemu Księdzu Proboszczowi
Janowi Drzyzdze

Za 17-letnią pracę duszpasterską w  Parafii 
p.w. Wszystkich Świętych w  Górkach Wielkich  
pragniemy dzisiaj z serca powiedzieć: BÓG ZA-
PŁAĆ!

Za wszelkie zaangażowanie, za ofiarne kształ-
towanie naszych   sumień i postaw, za zbliżanie 
nas do Boga i pogłębianie naszej wiary.

Dziękujemy za wszystkie duszpasterskie od-
wiedziny oraz za trud odkrywania przed nami 
daru Eucharystii 

jako źródła siły, mocy i  światła w naszym 
codziennym życiu.

Z darem modlitwy wdzięczni za wszystko,

Wójt Gminy Brenna
Iwona   Szarek

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Holeksa

Podziękowania

Foto: Piotr Drozd

41 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD 
WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTY-
STYCZNYCH BRENNA 2008

W dniach 5, 6, 13 lipca 2008 roku już po raz 

czterdziesty pierwszy odbył się Wojewódzki 

Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych 

BRENNA 2008. Organizatorami przedsięwzięcia 

byli: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-

Białej i Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu 

Gminy Brenna.

 Przegląd obejmował  prezentacje   instru-

mentalne, wokalne, taneczne, obrzędowe oraz 

prezentacje kapel. Na festiwal przyjechało około 

1170 uczestników. Zespoły prezentowały nie ty-

lko swoje artystyczne umiejętności, ale przede 

wszystkim pielęgnowanie swojej regionalnej 

osobowości zachowanej w obrzędach, tańcach, 

piosenkach i muzyce.

    Zespoły miały zeprezentować się  w amfite-

atrze w Brennej, ale już pierwszego dnia prezen-

tacji pokrzyżowała plany pogoda.  Schronieniem 

dla wszystkich stał się Ośrodek Promocji Kultury 

i Sportu w Brennej. Jego zabytkowa architektura 

stała się dodatkowym atutem dla Wojewódzkiego 

Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych. 

Zrobiło się bardzo autentycznie, jakbyśmy stanęli 

twarzą w twarz z dawnymi zwyczajami.

   Dla licznie przybyłej publiczności była to 

niezwykła lekcja lokalnego patriotyzmu i miłości 

do tradycji. Przegląd Wiejskich Zespołów Artysty-

cznych stał się  świętem i ucztą duchową zarówno 

dla uczestników, jak i widzów. Wspaniali ludzie, 

piękna muzyka, atmosfera - to wszystko sprawiło 

że Przegląd był niepowtarzalny. Za oknami 

drewnianego domu burza a w środku atmosfera 

pełna wzruszenia. Regionalna sala Ośródka Kul-

tury pękała w szwach.   Występujący zlewali się  
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z widzami i wszyscy śpiewali razem. Sielskość, 

spokój i łzy tak można byłoby scharakteryzować 

pierwszy dzień przeglądu. 

Drugi dzień przeglądu przywitał nas słońcem 

a występy przeniosły się na amfiteatr. Rodzinna 

atmosfera przelała się na turystów zgromad-

zonych w amfiteatrze i była dla nich najwspani-

alszym występem regionalnego folkloru. Us-

trojony amfiteatr przypominał regionalną izbę, 

a park rozbrzmiewał w tonach muzyki i śpiewu 

naszych babć.

   Zakończenie przeglądu przypadło na 13-

tego lipca. Pogoda jak zwykle spłatała figle. 

Potężny wiatr i burza przeniosły powtórnie całość 

przeglądu do Ośrodka Kultury. Bez prądu, przy 

świecach sale wypełniał rzewny śpiew wiejskich 

gospodyń. Atmosferę podgrzewała mistrzowską 

konferansjerką Małgorzata Kiereś, która 

w sposób wyjątkowy potrafi rozmawiać rdzenną 

gwarą z publicznością.

    Przegląd jest niezwykle wzruszającym 

spotkaniem a przede wszystkim integracją 

ludzi, potrzebą wspólnego śpiewania, od czter-

dziestu jeden lat Wojewódzki Przegląd Wiejs-

kich Zespołów Artystycznych jest spotkaniem 

przyjaciół, którzy z utęsknieniem czekają na 

kolejną edycję.
 Kasia Kosecka

 Fot. Stanisław Konopko

IV FESTIWAL WESELNY
26 lipiec 2008r.

Piękna pogoda, licznie zgromadzeni goście, 

limuzyny, studia medialne – to wszystko składa-

ło się na zorganizowany już po raz czwarty Fe-

stiwal Weselny w Brennej. Imprezę w góralską 

swobodą prowadził starosta wiejski Rafał Głów-

ka, humorem zaś nie ustępował mu starosta 

z miasta Janek Greń. Państwo młodzi tradycyj-

nie przywitani zostali chlebem i solą, wypili też 

lampkę szampana za swoje i gości zdrowie. Jak 

to na weselu częstowano kołaczami, miodonką 

i cukierkami. Starostowie bawili gości organizu-

jąc zabawy weselne. Z mniejszym lub większym 

powodzeniem prezentowały się też kapele wesel-

ne, salony mody ślubnej oraz salony fryzjerskie. 

Niewątpliwą atrakcja festiwalu była ośmiometro-

wa limuzyna oraz zabytkowy biały mercedes.
Kasia Macura
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Znany noblista powiedział kiedyś: „Widzia-
łem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne 
pogardy, które bardzo szybko znikło i jestem 
przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi 
za kretynów” (J. Steinbeck). 

O tym ile wspólnego mają ze sobą pies, baran 

i człowiek mogliśmy się przekonać podczas Za-

wodów Pasterskich w Brennej.

Tradycje wypasu owiec w Brennej sięga-

ją roku 1565r. Wtedy to pojawili się w Brennej 

pierwsi pasterze z terenów obecnej Rumunii.

W dniu 2 – 3.08. 2008 r. niejako ku pamięci 

tradycji pasterskiej  odbyły się w Brennej po raz 

pierwszy V Otwarte Mistrzostwa Polski. Zawo-

dy Pasterskie w Stylu Angielskim – TRIAL. 

Zawody przeprowadzono dzięki współpracy ka-

towickiego oddziału Polskiego Związku Ky-

nologicznego, Ośrodka Promocji Kultury 

i Sportu Gminy Brenna oraz gospodarstwa 

agroturystycznego państwa Cieślarów  „U Gaz-

dy”. Zawody rozpoczęły się w pełnym 

słońcu już w sobotni poranek. Przyjechali 

hodowcy psów rasy border colie z kraju 

i zagranicy. Owce wypożyczono od Pana 

Kawika z Brennej. W sumie do zawodów 

zgłosiło się 17 psów pasterskich. Trzy zo-

stały  zdyskwalifikowane. 3 psy startowały  

w klasie II, która jest łatwiejsza, gdyż psa 

prowadzi  zawodnik. W klasie I startowa-

ło jedenaście psów pasterskich. Tutaj psy 

musiały samodzielnie pracować, reagując 

tylko na gwizd i wołanie swego pana. Psy 

musiały sprawić aby stado baranów zali-

czyło określone punkty tzw. bramki. Naj-

trudniejszą konkurencją jest rozdzielenie 

stada owiec na dwie grupy. Psy rasy border to 

niezwykle inteligentne zwierzęta i bez problemu 

dają sobie radę z rozbieganym stadem baranów. 

Owce natomiast są bardzo zwinne i zdarzało się 

że uciekały psom. W klasie pierwszej zwyciężyła 

suczka Jonda Tomasza Pecolda z Żarnowca. Na 

kolejnych miejscach uplasowały się psy z Czech 

i Słowacji. W klasie II zwyciężyła suczka Jill 

z Czech. Pies Gremi zdobył Mistrzostwo Pol-

ski i drugie miejsce. Właścicielem Gremi jest 

Piotr Polewski, który ma hodowlę rasy bor-

der colie we Wrocławiu.

W sobotę ok. godziny 16.00 kiedy miał 

rozpocząć się program artystyczny nadeszła 

burza z obfitymi opadami deszczu co zakłó-

ciło porządek organizatorom. Jednak niczym 

nie zrażone zespoły wystąpiły. Miło było po-

słuchać 33 – osobowej grupy mandolinistów 

z Austrii „Tamburizza”. Przyjechali na za-

proszenie zespołu regionalnego Kotarzanie 

i OPKiS -u. Z austriacką precyzją wykonali 

piękny koncert gdzie w repertuarze znalazł 

się nawet utwór w języku polskim. Deszcz nie 

przestraszył też chórów Benedictus i  Magnifi-

cat, których śpiew niósł się po górach. Ze wzglę-

dów technicznych przełożono koncert muzyki 

irlandzkiej w wykonaniu grupy Donegal na inny 

termin. Może i było deszczowo ale atmosfera , 

jakby zupełnie na przekór, była niezwykle rado-

sna i pogodna.  Były smażone oscypki, tradycyj-

ny chleb ze smalcem  i smaczne placki z bla-

chy. Zawitała też telewizja TVN 24 a także TVP. 

W niedzielę znowu słońce wyszło zza chmur 

i zawody zakończyły się z powodzeniem.
Estera Brudny

ZAWODY PASTERSKIE – TRIAL – V OTWARTE MISTRZO-
STWA POLSKI W BRENNEJ
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Piwnica to kameralne miejsce spotkań 

z teatrem małej formy, recitalem, koncertem, 

wystawą malarską a także ze sztuką filmową. 

W zamyśle powstała jako alternatywa na nie-

pogodę w sezonie letnim, jako forma spędzania 

wolnego czasu na jesienno zimowe wieczory. 

Piwnica ma na celu skupienie wokół siebie nie 

tylko  artystów, ale  przede wszystkim twórczej 

młodzieży, dla której będą prowadzone warszta-

ty teatralne, wokalne, filmowe i plastyczne. Ma 

też zamiar „rozkochać” w sobie lokalną społecz-

ność i być przyjemna formą spędzania wolnego 

czasu. Byłoby wspaniale, gdyby Piwnica zadzia-

łała niczym magnes na młodych ludzi. Młodzież 

ma ogromny potencjał i wyobraźnię, którą na-

leży pozyskiwać i wykorzystywać w działaniach 

warsztatów plastycznych, teatralnych, wokalnych, 

filmowych. Być może za dwa lata moglibyśmy 

się chwalić osiągnięciami w sferze animacyjnej. 

Byłoby wspaniale gdyby w ramach Piwnicy Arty-

stycznej zawiązał się Dyskusyjny Klub Filmowy. 

Mamy możliwość już teraz prowadzić warsztaty 

teatralne, posiadając scenę teatralną z oświetle-

niem i nagłośnieniem. Warsztaty teatralne są  po-

trzebne nie tylko w Gminie Brenna, lecz wszędzie 

tam gdzie są dzieci i gdzie jest młodzież, Działa-

nia animacyjne wpływają bowiem dodatkowo na 

wszechstronny rozwój młodego człowieka. Mam 

szczerą nadzieje, że to nam się uda w ramach 

Piwnicy Artystycznej i że za parę miesięcy  zoba-

czymy spektakle teatralne i  muzyczne w wyko-

naniu naszych dzieci, naszej młodzieży. W Piwni-

cy chcemy też wprowadzić spotkania z filmem.

Dodatkowo w Piwnicy wdrożony będzie pro-

jekt z Europejskiego Funduszu Społecznego „Ka-

pitał Ludzki”, który ma zaczął działać od wrze-

śnia bieżącego roku.

Piątki w Piwnicy Artystycznej, będą cyklem 

spotkań z ciekawymi ludźmi spod znaku muzyki, 

teatru i filmu. Będą to koncerty nie koniecznie 

ludzi znanych ale na pewno znaczących i mają-

cych przez swoje działania artystyczne wpływ na 

współczesna kulturę. Wzruszającym recitalem 

o życiu francuskiej gwiazdy Edith Piaf. Kolej-

ne piątki to występ zespołu „TRIO Grzegorza 

Żydka” (8.08.2008). potem zespół trzech woka-

listek „KID BROWN” (22.08.2008), oraz Zespół 

„DZIEŃ DOBRY” (29.08.2008) I tak zakończymy 

sierpień. A we wrześniu nowe wyzwania, ruszy 

Kino w Piwnicy Artystycznej i kolejne koncerty. 

A przede wszystkim rozpoczniemy warsztaty, na 

które serdecznie zapraszamy.                        
Kasia Kosecka

   

 

                                    

Otwarcie Piwnicy Artystycznej przez Wójta 
Gminy Brenna Panią Iwonę Szarek

Katarzyna Dendys – Kosecka w recita-
lu „Uwierzyłam miłości Milordzie”
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W ramach organizacji letniego wypoc-

zynku  zorganizowane zostały przy współpracy 

z dyrektorami przy szkołach: ZSP Górki Wielkie 

w terminie 23.06.08 – 04.07.08, SP nr 2 Brenna 

w terminie 23.06.08 – 04.07.08, SP nr 1 Brenna 

w terminie 21.07.08-01.08.08 zajęcia dla dzieci, 

a także w dniach 11.07.08 - 24.07.08 po raz drugi 

zorganizowano wyjazd  do zaprzyjaźnionej Gmi-

ny Główczyce.

 Wyjazd  oraz zajęcia realizowane 

były w oparciu o przygotowane programy 

zawierające różnego rodzaju  formy  wypoc-

zynku umożliwiające dzieciom miłe i ciekawe 

spędzenie wolnego czasu w okresie wakacji.

 Chciałbym wyrazić serdeczne podzię-

kowania poniżej wymienionym opiekunom: 

ks. Wojciechowi Pomper, Barbarze Sied-

loczek, Magdalenie Heller, Bożenie Podżorski, 

Katarzynie Poloczek, Annie Dawid, Lucynie 

Krzywoń, Tomaszowi Dybczyński, Aleksandrze 

Broda  za zaangażowanie i pomoc w organizacji, 

realizacji wypoczynku  przy szkołach.

Serdeczne podziękowania składam również  

na ręce Wójta Gminy Główczyce  Panu Ta-

deuszowi Kosiak, jego współpracownikom 

za opiekę, troskę jaką były otoczone dzieci, 

a także opiekunom Katarzynie  Bobola, Urszu-

li Pyda, Gabrieli Sikora, Zbigniewowi Skiba, 

którzy  czuwali nad bezpieczeństwem naszych 

pociech w czasie trwania wyjazdu.
Krystian Fest

LETNIE WAKACJE DLA DZIECI
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Wakacje z biblioteką
Aby zapewnić twórczy wypoczynek dzieciom 

i młodzieży Biblioteka w Brennej i Filia w Gór-

kach Małych zaprasza we czwartki na spotkania 

z książka i plastyką.

 „Świat magii w książkach dla dzieci i mło-

dzieży” to temat tegorocznych  warsztatów.

Na każdym spotkaniu czytamy baśnie, opowia-

dania lub  fragment książki  a potem młodzi pla-

stycy tworzą obrazy do wysłuchanego tekstu. Po-

wstało już  kilka ciekawych prac do książek „Lew 

czarownica i stara szafa”, baśni „Lampa Alady-

na” oraz do „Bardzo dziwnych opowieści”.

Można  także zrobić pracę plastyczną w domu 

i przynieść do biblioteki do 20 sierpnia 2008.  

Technika  wykonania dowolna. Wszystkie prace 

będą brały udział w konkursie.
Serdecznie zapraszamy.

WIECZORY Z KOMEDIĄ
Trzydniowe kino plenerowe w Brennej pt. 

„Wieczory z komedią” to inicjatywa Ośrodka 

Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna. Po-

kazy trzech filmów odbyły się w breńskim am-

fiteatrze w dniach 31.07 – 31.07 i 1.08 . „Ostat-
nio filmy w Brennej  mogliśmy oglądać jakieś 
20 lat temu, cieszę się, że znowu można miło 
spędzić filmowy wieczór” jak twierdzi jedna 

z mieszkanek Brennej. Niegdyś kino znajdowa-

ło się w obecnej siedzibie OPKiS-u, stąd też chęć 

powrotu do tego typu działalności. Celem kina 

plenerowego była promocja sztuki filmowej na 

terenie Gminy. „W przyszłości chcielibyśmy, aby 

tego typu seanse filmowe odbywały się w nowo 

powstałej Kawiarence Artystycznej. Mamy na-

dzieję, że będzie to miejsce spotkań mieszkań-

ców Gminy i nie tylko. Kino plenerowe miało 

w założeniu, sprawdzić chęć uczestnictwa i 

zainteresowanie w tego typu projekcjami fil-

mowymi. W przyjemnej atmosferze letniego 

wieczoru, już pierwszego dnia (30.07.2008r.)  

„Wieczorów z komedią” publiczność dopisała. 

Ok. 250 osób przybyło na breński amfiteatr w 

pierwszym dniu. Co poniektórzy otrzymali na-

grody za poprawne odpowiedzi w quizie filmo-

wym. Po filmie „Miłość. Nie przeszkadzać!” 

publiczność żywiołowo zareagowała oklaska-

mi. 

Trzydniowe „Wieczory z komedią” zakoń-

czyły się „Sztuczkami” w reż. Andrzeja Jaki-

mowskiego. Organizatorzy zapewniają , że do-

łożą starań aby tego typu filmowych inicjatyw, 

było w Brennej więcej.

Estera Brudny
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Dusza górala jest szczęśliwa, bo bliżej jej do 

siódmego nieba.

GRAFFITI

Wpadnij do mnie z Beatą z Albatrosa – Hotel 

California

Szczurku, spójrz w niebo! – skowronek

Proszę skończyć z mizerią! – ogórek

PIWO GRATIS

Kto poda dalej, że trzeba

prawą stroną snuć życia nić,

temu sól i bochen chleba...

i w Brennej może się lenić.

PLOTKI Z BRENNEJ

o Pewni turyści wciąż usypują góry śmie-

ci!!!

o Pewna turystyka była u szczytu powodze-

nia.

o Pewna góraleczka pokazała turyście górę, 

a on uciekł, gdzie smreki rosną.

o Pewien gazda zebrał owies dla konia pew-

nej byłej posłanki.

o Pewien drwal leżał pod smrekiem na do-

wolnie wybranym boku z twardym orzechem do 

zgryzienia na głowie.

o Pewien góral razem z ceprem szukał pod 

ławą w karczmie wspólnego języka.

o Pewien turysta z góry dziękował za mile 

spędzony urlop w Brennej.

SKOJARZYNKI

o Podróż – podkład pod makijaż

o Krajobraz – mapa

o Niedojda – zmęczony turysta krok od 

szczytu

o Szklanica – deszczowy dzień

o Parzenica – upalny dzień 

o Osmalić – opalić się

o Rozchodnik – ostatni kieliszek na wieczor-

ku pożegnalnym

o Wyleniały – powracający z urlopu

ZASŁYSZANE PRZY PIWKU

W parku obok amfiteatru w Brennej siedzi 

przy piwku stary góral i z rozrzewnieniem spo-

ziera na góry. Widzi to siedzący przy sąsiedniej 

ławie ceper. Przysiada się i zagaduje:

– Gazdo, wy to musicie być szczęśliwi! Widu-

jecie zaślubiny szczytów górskich z obłoczkami, 

widujecie jak zachodzące słoneczko pieści smre-

SPOD GÓRALSKIEGO KAPELUSZA
ki, widujecie również, jak blady księżyc topi się w 

bezdennych mgłach...

– To wszystko widywałem – wzdycha góral 

– ale teraz piję tylko jedno piwko dziennie!

GOŚĆ WIECZOROWĄ PORĄ

Gazda rychtuje się do spania, gdy rozlega się 

pukanie do drzwi.

– Kto tam?

– Maja.

– Pszczółka Maja?

– Ma-ia-hii, Ma-ia-huu, Ma-ia-hoo, Ma-ia-

-haa...

– Ho! ho!

ZNOWU POCZUĆ BEZ

Nie tak dawno temu była wiosna,

dzisiaj na polach z ściernisk kobierce.

Wnet żółtych liści chwila radosna

da nadzieję, że po zimie będzie w bzach serce

Maria Burek

Uwielbiam wchodzić w wiersze

Uwielbiam wchodzić w wiersze
Jak w zacienioną przestrzeń ogrodu
Krążyć w alejkach, buszować w chaszczach
Lub chociaż popatrzeć znad sztachet płotu

Uwielbiam szukać znaczeń
Poukrywanych, tajnych, obocznych
Zgadywać, gdzie jest właśnie to miejsce
W którym stał świadek wiersza naoczny

Uwielbiam czytać wiersze
Lecz jeszcze bardziej między wierszami
Bo jeśli nawet fałsz byłby w wierszu
Między wierszami nikt nie nakłamie

Uwielbiam sprawdzać twarze
Tych, co pisali – dyskretnie zerkać
Czy jest tam uśmiech, czy może grymas
Czy łza, samotna uciekinierka

Uwielbiam żegnać wiersze
Z namysłem, z wdzięcznością i z nadzieją
I mieć świadomość, że z nich ziarenka
Same się we mnie kiedyś rozsieją

WIERSZE
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Czy możesz przedstawić nam członków ze-
społu Radogost?

Łukasz: Z przyjemnością: Łukasz Goszki Go-

szyk (perkusja), Jan Młody Musioł (skrzypce), 

Andrzej Orkist Spyra (gitara basowa), Marian 

Phridax Kolondra (gitara) i  Łukasz Mussi Mu-

schiol (gitara, wokal)

Skąd wzięła się nazwa zespołu?
Łukasz: Radogost był mitycznym słowiań-

skim bogiem radości, dobrej zabawy i gościnno-

ści,  uosabiał też cechy wojownika. Nasze korze-

nie sięgają właśnie kultury słowiańskiej, mitologii 

i tradycji radosnego ale i ostrego grania. 

Dlaczego nie gracie pościelowego popu, któ-
ry przecież lepiej się sprzedaje i jest bardziej 
popularny?

Łukasz: Często ktoś zadaje mi to pytanie. Nie 

gramy pościelowego popu bo po prostu chcemy 

być sobą w tym co robimy. Moglibyśmy lepiej 

zarabiać grając pościelowy pop, ale byłoby to 

niezgodne zupełnie z charakterem naszej mu-

zyki. Ciszymy się tym, że możemy robić to co 

lubimy najbardziej.

Co wyróżnia was od innych kapel o podob-
nej stylistyce?

Łukasz: Myślę , że elementem wyróżniającym 

są skrzypce. To ze wykorzystujemy brzmienia 

różnych instrumentów. Na nowej płycie oprócz 

standardowych już skrzypiec mamy flet i akor-

deon.

Co jest ważniejsze w tego rodzaju muzyce 
tekst, czy muzyka?

 Łukasz: Ważny jest tekst i muzyka. Sam pi-

szę większość tekstów, ale zdecydowanie czuję 

się bardziej instrumentalistą. Uwielbiam grać. 

Czy są jakieś kapele na których się wzoruje-
cie? I jaka kapele chcielibyście supportować?

Łukasz: Zawsze moim wielkim marzeniem 

było zagranie przed grupą Arkona udało nam się 

ich supportować i powiem szczerze, nie zachwy-

cił mnie ich koncert. Najbardziej cenię metalowe 

kapele skandynawskie. Moim zdaniem są lepsze 

technicznie.  Z polskich kapel lubię Behemoth 

i  Vadera.

Nagraliście nowa płytę i zrobiliście teledysk. 
Jak pracowało się wam przed kamerą?

Łukasz: Wcześniej wydaliśmy już jedną pły-

tę „Dwa Hektary Żywego Lasu” . Nowa nosi tytuł:  

„W cieniu wielkiego Dębu”. Dzięki sugestii 

Pani Kasi Macury z OPKiS wzięliśmy udział 

w konkursie na nagranie teledysku. Teledysk 

nagrywaliśmy w Ustroniu we współpracy 

z TVP3. Oni to zasponsorowali.  Nagrywaliśmy 

jeden cały dzień od rana do wieczora. Było bar-

dzo dużo zdjęć. Nie musieliśmy specjalnie grać 

aktorsko, czuliśmy się raczej swobodnie. Podo-

bało nam się. 

Gdzie będzie można kupić wasza płytę?
Łukasz: Nową płytę będzie można kupić na 

naszej  stronie internetowej http://www.rado-

gost.pl/  a także podczas koncertów. Teledysk 

można obejrzeć na stronie TVP3 a także na You 

Tube. 

Czy chętnie gracie koncerty?
Łukasz: Bardzo lubimy koncertować. Kontakt 

z publicznością jest dla nas niezbędny. Uwielbimy 

grać koncerty.

Jakie są wasze plany na przyszłość?
Łukasz: Praca nad kolejną płytą. Być może 

udałoby się nam pozyskać menagera.

Łukasz jesteś osobą o wyjątkowo spokojnym 
uosobieniu, jak to się dzieje , że na scenie za-
mieniasz się w Ryczącego Łukasza Dwa?

Łukasz: (śmiech) Muzyka to olbrzymi ładu-

nek emocji. Każdy reaguje po swojemu. Ja po 

prostu czuje to co gram. 

Jak sądzisz co jest największą przeszkodą 
obecnie na rynku muzycznym dla takich mło-
dych kapel jak wy?

Łukasz: Myślę, że ta muzyka nie jest popular-

na, przez co jest niekomercyjna i ciężko na niej 

zarobić. To jest muzyka dla pasjonatów. Albo się 

ją lubi albo nie. Nie znaczy to jednak, że nie na-

leży jej promować.
rozmawiała: Estera Brudny

WYWIAD Z RADOGOST 
 -   breńsko-ustrońską kapelą folk-metalową. 
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Witold Turant

Każda, lub prawie każda miejscowość ma 

swoje legendy. Zazwyczaj tłumaczą one dziwne 

zjawiska lub przedmioty występujące w okolicy. 

Ruiny jakiegoś młyna mogą łączyć się z niegdy-

siejsza obecnością diabła, zapadliska w ziemi wią-

żą się z nieistniejącymi już budowlami. A czarne 

koty? No, czarne koty to odrębny rozdział tej 

historii nie z tej ziemi. Choć może i z tej, bo to 

o czym, dziś opowiem działo się tu, po sąsiedz-

ku.

Ludzie powiadają, że nieco poniżej szczytu Bu-

cza, tam gdzie dziś jedynie rozpadlina świadczy 

o tym, że stała tam jakaś budowla, w dawnych 

czasach stał kościół. Nieduży, ale jak na potrze-

by górczan wystarczający. Kryształowy ton jego 

dzwonu docierał daleko, aż do Brennej, a nawet 

do Leśnicy, która była wtedy oddzielną wsią.

To właśnie w Leśnicy i okolicznych lasach 

kryli się podczas tej wojny, co to podobno miała 

trwać trzydzieści lat, trwała bez mała pięćdzie-

siąt, mieszkańcy Górek i Brennej. Kryli się pod 

koniec tej wojny bez względu na to, jakiego byli 

wyznania, bo trwała ona już tak długo, że najem-

ni żołnierze pościągani z najdalszych zakątków 

Europy, nie tylko z Polski, ale także z Danii i ze 

Szwecji, a nawet ze Szkocji, Irlandii i Norwegii 

zapomnieli już z kim i o co walczą, kto przyjaciel, 

a kto wróg.

Ponieważ byli wynędzniali i głodni, uważali za 

wroga każdego, kto miał choćby kawałek chleba 

i koszulę na grzbiecie. A gdzie ten kawałek mogli 

znaleźć, jeśli nie na wsi? Miasta miały dla nich 

jeno zarazę. Tak więc po całym Śląsku i Mora-

wach grasowały bandy maruderów i choć woj-

na owa zaczęła się od sporu o wiarę, to po trzy-

dziestu z górą latach prędzej tutejszy włościanin 

mógłby się od nich nagłej, a okrutnej śmierci 

spodziewać, niż szacunku dla Słowa Bożego.

- Tyle to już lat od czasu jak Czesi wyrzucili 

przez okno na Hradczanach wysłanników Jaśnie-

oświeconego, Arcykatolickiego Cesarza, a koń-

ca wojny nie widać.  – Myśleli sobie górczanie 

w swych leśnych kryjówkach. – Ostatecznie wy-

słannikom nic się nie stało, bo spadli na kupę 

gnoju. Wiedzieć także trzeba, iż sami byli Cze-

chami, ale była z tego awantura na cała Europę 

i dyshonor dla Pana Cesarza. Tak więc wojna 

musiała być, ale czemu trwa tak długo?

Aż wreszcie któregoś wieczoru rozdzwonił 

się dzwon kościółka na Buczu i długo nie milkł. 

Wkrótce rozniosła się wieść, iż pokój zawarty 

w Westfalii i wojna skończona. Tak więc po-

wrócili brenniacy i górczanie do swych domów, 

a w najbliższą niedzielę wybrali się wieczorem do 

kościoła, by podziękować za pokój. Ale z trakta-

tami pokojowymi to jest tak, że łatwo je podpi-

sać, jak każdy papier. Trudniej jednak zdziczałe 

bandy zapędzić na powrót do koszar.

Zdarzyło się właśnie tamtego wieczoru, że 

przez pagórki i bezdroża pomiędzy Cieszynem 

a granica z Polską ciągnęła jedna z takich band. 

Słyszeli, że Wisłą można dostać się do Gdańska, 

a stamtąd, jeśli zapłacić  złotem, można było stat-

kiem nawet w najodleglejszy zakątek Europy po-

żeglować. – Skąd jednak wziąć złoto? – Przemy-

śliwały draby wszelkich możliwych nacji wlokąc 

się wysadzaną wiązami drogą do Sojki przez Bu-

cze. W tym momencie dobiegł ich śpiew i ujrze-

li światło w oknach na wpół ukrytego w buko-

wym lesie kościoła. – Już wiem skąd wziąć złoto! 

– Wykrzyknął ich herszt, ogromny rudy Szkot, 

z czarnym kotem na ramieniu.

Wierni struchleli z przerażenia, gdy drzwi ko-

ścioła otwarły się nagle i ujrzeli w nich owego 

wielkoluda i jego kamratów. Błysnęły wzniesio-

ne do ciosu rapiery i szable, rozległ się płacz bez-

bronnych. Ale nagle jedni i drudzy, napastnicy 

i ofiary zamarli w osłupieniu. Rozległ się grzmot 

jak podczas czerwcowej burzy, choć luty to był 

przecie, i zatrzęsła się ziemia. Po chwili zatrzęsła 

się raz jeszcze. A gdy zatrzęsła się po raz trzeci, 

Bucze pochłonęło kościół i ludzi w nim zgroma-

dzonych.

Czasem jeszcze dziś, zwłaszcza podczas pełni 

księżyca, z lasu dobiega głos dalekiego dzwonu. 

Jedyną istotą, jaka się wtedy uratowała, był czar-

ny kot. Łatwo można zauważyć, iż dziś w zabu-

dowaniach szpitala, który mieści się nieopodal 

rozpadlina powstałej, jak nie trudno zgadnąć, 

w miejscu, w którym stał kościół,  gnieżdżą czar-

ne koty. I tak ponoć było od zawsze. Dlaczego? 

To chyba jasne. Jak się Wam wydaje, od kogo 

usłyszałem tę historię? 

Kilka słów
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Bardzo ważnym wydarzeniem dla strażaków 

Brenna-Centrum było wręczenie nowego pięk-

nego Sztandaru zgodnego z tradycjami strażac-

kimi oraz naszym patronem Świętym Florianem 

w dniu 9 maja 1999 r. Sztandar ufundowała Rada 

Gminy i Społeczeństwo Brennej. Wręczył go 

Druh Tadeusz Mendrek następnie w czasie Mszy 

Świętej został poświęcony przez księdza Pro-

boszcza Józefa Budnioka. W uroczystości uczest-

niczyli strażacy z całej gminy z pocztami sztan-

darowymi. W uroczystości brał udział również 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Po-

żarnej w Bielsku Białej, który odznaczył 21 stra-

żaków odznaczeniami strażackimi. W czerwcu 

1998 r. Brenna przeżywała nawiedzenie obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej nasza jednostka 

brała udział w tej uroczystości, która odbywała 

się w przepięknej scenerii przy cudnej pogodzie. 

W latach 1999 i 2000 przy pomocy naszej jed-

nostki i władz samorządowych odbył się pierw-

szy i drugi Turniej Wiedzy Pożarniczej dla Mło-

dzieży szczebla Powiatowego a imprezy odbyły 

się w naszej strażnicy. W zawodach Sportowo-

-Pożarniczych, które od 1990 r. przeprowadzane 

są wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 

miasta Ustronia i gminy Brenna . OSP Brenna-

-Centrum zdobyła w 1999 r. I miejsce a w 2000 r. 

II miejsce, gdzie zdobyła cudny puchar i nagrodę 

pieniężną.

W maju 2002 r. odbyła się Powiatowa Akade-

mia z okazji Tygodnia Straży Pożarnych i Święta 

Patronalnego Świętego Floriana w naszej straż-

nicy, przy pomocy organizacyjnej strażaków 

i Władz samorządowych gminy.

Z okazji naszego jubileuszu 75-lecia OSP 

Brenna-Centrum nasz piękny Sztandar został od-

znaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożar-

nictwa. Dekoracji dokonał Starosta Powiatowy 

a zarazem Prezes Powiatowego Oddziału Związ-

ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cie-

szynie. Uroczystość ta była również Akademią 

Powiatową z okazji tygodnia Straży Pożarnych 

2003 r. w gminie Brenna. Z tej okazji odbyły się 

uroczystości kościelne i oficjalne przy strażnicy. 

Liczna grupa strażaków została odznaczona przez 

Przedstawicieli Związków Władz Strażackich.

Wielkim wydarzeniem dla strażaków jednost-

ki Brenna-Centrum było przekazanie i poświęce-

nie nowego samochodu Strażackiego Star 266.

Uroczystość odbyła się na placu kościelnym. 

Poświęcenia dokonał ksiądz Proboszcz kanonik 

Czesław Szwed, który również odprawił uroczy-

stą Mszę Świętą w intencji Strażaków. Samochód 

został przekazany i ufundowane przez Władze 

Samorządowe Gminy Brenna i Wojewódzkie 

Władze Związkowe Straż Pożarnych. Klucze 

i dokumenty samochodu przekazali strażakom 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Hel-

ler i W-ce Wójt Gminy Pani Mgr Izabela Heller.

Po okresie dłuższej pracy Zarządu OSP udał 

się zorganizować 9 osobową drużynę młodzie-

żową, która zaprezentowała się na Dożynkach 

Gminnych w 2006 r. i na Zawodach Sportowo 

Pożarniczych 2006 r.

W listopadzie 2006 r. strażacy brali udział 

w wyborach Samorządowych w drugiej turze 

wyborów Wójtem Gminy Brenna wybrana zosta-

ła Pani Mgr Iwona Szarek a Przewodniczącym 

Rady Gminy Brenna Pan Inż. Krzysztof Holek-

sa. Prezes OSP Brenna-Centrum został Radnym 

Rady Gminy w Brennej.

Ważnym wydarzeniem dla działalności stra-

żackiej był XII Zjazd Krajowy Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych RP w Warszawie, który 

rozpoczął się 30 września 2007 r. i trwał kilka 

dni. Na Zjeździe dokonano podsumowania pracy 

okresu międzyzjazdowego, wytyczono nowe kon-

kretne zadania, wybrano nowe Władze Związku 

OSP RP, w których są również przedstawiciele 

Województwa Śląskiego w tym również powiatu 

cieszyńskiego.

Zjazd Gminny Związku OSP RP Oddziału 

Gminnego w Brennej odbył się 25 marca 2006 

r., brało w nim udział 10 delegatów OSP Bren-

na-Centrum, dokonano podsumowania pracy, 

wytyczono nowe zadania dla strażaków gminy 

Brenna, wybrano Zarząd Oddziału Gminnego 

Związku OSP RP w Brennej. Prezesem został 

wybrany ponownie Druh Tadeusz Mendrek. OSP 

Brenna-Centrum reprezentuje Józef Bąk, który 

pełni funkcję W-ce prezesa Oddziału Gminnego, 

ponadto do Zarządu Gminnego wybrani zosta-

li Druhowie Greń Henryk i Władysław Heller. 

Zjazd Gminny wybrał też Delegatów na Zjazd 

Powiatowy w Cieszynie.

W sierpniu 2007 r. strażacy naszej jednostki 

brali udział w obchodach Jubileuszu 40-lecia OSP 

w Brennej Leśnicy.

CIĄG DALSZY HISTORII OSP BRENNA CENTRUM
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W okresie od 2003 do 2008 r. strażacy OSP 

Brenna-Centrum brali udział w gaszeniu licz-

nych pożarów i w akcji przeciwpowodziowych. 

Średnio rocznie takich akcji było 14. W roku bie-

żącym jednostka brała udział w następujących 

akcji pożarowych i powodziowych:

1. 27 marca pożar budynku mieszkalnego 

u Państwa Olszar w Brennej-Pasieki. Pożar był 

bardzo groźny a straty materialne bardzo wyso-

kie.

2. 12 maja pożar lasu na stoku Błatnia (wyso-

ko w Górach – trudny dojazd) jednostka nasza 

była pierwsza i skutecznie przyczyniła się do li-

kwidacji ogromnego zagrożenia pożarowego.

3. Dnia 13 maja pożar budynku mieszkalnego 

Państwa Buchholz w Górkach Wielkich.

4. 2 lipca pożar lasu (młodnika) na Karkosz-

czonce (Trzy Kopce wysoko w górach – bardzo 

trudny dojazd). Jednostka nasza interweniowała 

2 zespołami strażackimi.

5. 13 lipca interwencja w Brennej-Centrum. 

Gwałtowna burza i ulewa oraz huragan spowo-

dowała konieczność usuwania złamanych drzew 

i pompowanie wody zagrożonych placówek han-

dlowych w Brennej-Centrum.

Okres lat 2003 do 2008 r. to również troska 

o budynek OSP i dokonano w nim bardzo poważ-

nych nakładów finansowych dokonując wymiany 

stolarki okiennej od strony północnej, musiano 

wymienić i przebudować instalacje elektryczne, 

gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Przepro-

wadzono kapitalny remont zaplecza socjalne-

go i kuchni, wymieniona została znaczna część 

urządzeń elektrycznych i gazowych w kuchni 

i zapleczu kuchennym. Wykonano malowania 

wszystkich pomieszczeń w budynku. Dokonano 

wymiany zużytych bram wjazdowych na nowe, 

funkcjonalne, automatycznie 

otwierające się.

Utrzymano w stałej go-

towości samochody i sprzęt 

bojowy, wykonując znaczną 

część mniejszych remontów 

samochodowych w czynie 

społecznym przez strażaków. 

Strażacy naszej OSP to ofiar-

ni i odważni ludzie wykazali 

się znajomością i pomysłowo-

ścią w licznych akcjach stra-

żackich.

Strażacy nasi czynnie an-

gażowali się w licznych czy-

nach społecznych na rzecz 

straży i miejscowej ludności, 

biorą udział w licznych uro-

czystościach kościelnych, 

gminnych i Państwowych. Jednostka OSP bierze 

udział w szkoleniach, zawodach sportowo-pożar-

niczych, ćwiczeniach na obiektach oraz organi-

zuje turnieje wiedzy pożarniczej dla młodzieży 

szkolnej, angażuje się w liczne akcje dla pozyska-

nia funduszy własnych dla finansowania zadań 

statutowych jednostki. W okresie od naszego 

75-lecia OSP do Jubileuszu 80-lecia z szeregów 

OSP odeszli – zmarli druhowie strażacy:

1. Jerzy Macura z Huty

2. Ludwik Chujeba ze Spalonej

3. Józef Gruszczyk z Maliny

4. Andrzej Płoskonka z Jatnego

Wszyscy zmarli druhowie to długoletni dzia-

łacze, zasłużeni dla OSP w Brennej-Centrum. 

Cześć Ich Pamięci.

Dane statystyczne i informacje o przebie-

gu 80-lecia naszej Jednostki podane zostały                        

w poprzednim wydaniu miesięcznika.

Zarząd OSP w Brennej-Centrum składa 

wszystkim mieszkańcom gminy, Proboszczom 

Parafii, Władzom Samorządowym i Władzom 

Strażackim serdeczne podziękowania za jakąkol-

wiek pomoc rzeczową, finansową i udzielone po-

parcie dla naszej działalności.
                             Opracował:

                 Władysław Heller
Sekretarz OSP Brenna-Centrum
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NARKOMANIA
Aby przybliżyć problem uzależnienia, przyto-

czę kilka terminów związanych z poruszaną te-

matyką.

Narkomania – stałe lub okresowe przyjmo-

wanie środków odurzających lub psychotropo-

wych, albo środków zastępczych, w wyniku czego 

może powstać lub powstaje zależność. Jest choro-

bą powodującą degradację fizyczną, psychiczną, 

społeczną, chorobą postępującą, prowadzącą do 

utraty kontroli nad swoim życiem, ograniczenia 

wolności wyboru, chaosu, rezygnacji, która koń-

czy się śmiercią.

Narkotyk – substancja pochodzenia natural-

nego lub syntetycznego, która przyjęta przez 

żywa istotę degeneruje jedną lub kilka czynności 

jej organizmu.

Środek odurzający – jest to każda substancja, 

która podwyższając lub obniżając pobudliwość 

ośrodkowego układu nerwowego wywołuje przy-

mus stałego jej przyjmowania, zależność fizyczną 

i psychiczną od działania środka oraz powoduje 

szkodliwe następstwa    dla zdrowia fizycznego 

i psychicznego.

Uzależnienie fizyczne – jest wynikiem ada-

ptacji ośrodkowego układu nerwowego do danej 

substancji psychoaktywnej. Nagłe odstawienie 

wywołuje wystąpienie zespołu abstynencyjnego 

/głodu narkotycznego/ - grupa objawów o zmien-

nym przebiegu i nasileniu.

Uzależnienie psychiczne - to potrzeba pra-

gnienia przyjmowania danej substancji. Pragnie-

nie może mieć charakter przymusu i jest najsil-

niejszym czynnikiem prowadzącym 

do powtórnego przyjmowania substancji psy-

choaktywnych.

Tolerancja – wzrost odporności organizmu 

na dany środek w wyniku czego dla uzyskania 

takich samych efektów zachodzi konieczność 

przyjmowania coraz większych dawek.

Młodzi ludzie sięgają po narkotyki, 
alkohol bo:

1. Ciekawość, nuda, chęć poznania stanu odu-

rzenia.

2. Robią to ich koledzy, szukają nowych wra-

żeń.

3. Wpływ grupy rówieśniczej, daje im to po-

czucie przynależności do grupy.

4. Szukają rozluźnienia, dodaje im to pewno-

ści siebie.

5. Uciekają od problemów wewnętrznych i ze-

wnętrznych, chcą się bronić przed problemami.

6. Chcą poczuć się niezależnie i dorośle.

Oto niektóre z wypowiedzi,  narkomanów:

- „Chciałem, aby postrzegano mnie jako chło-

paka, który ma dużo wolności, żyje na luzie, cho-

dzi na balangi. Zaryzykowałem prawie wszystko. 

Proponowali wódkę, to piłem, częstowali marihu-

aną, nie odmawiałem. Wierzyłem, że mam silną 

wolę i nic mi się nie stanie. Nie minęło pół roku, 

a paliłem trawkę codziennie. Nagle wszystko za-

częło mnie denerwować. Wszyscy się czepiali, 

Zerwałem z dziewczyną. Balansowałem na linie,       

aż pewnego dnia „ spadłem ”. Nie rozumiałem, 

o co tyle hałasu ”.

- „ Brałam amfetaminę jako środek dodają-

cy mi energii. Mogłam  dłużej się uczyć i bawić. 

Z czasem przestało to być przyjemne. Trzęsły mi 

się ręce i nogi, serce nie równo biło. Tygodniami 

cierpiałam na bezsenność, ale bez amfetaminy 

nie potrafiłam już zrobić kroku. To była praw-

dziwa udręka. Z czasem zrobiłam się nieufna. 

Zaczęłam brać prochy na sen, ale po nich było 

jeszcze gorzej. Nie byłam już ta samą co dawniej, 

osobą.”

Często wielu z nas zadaje sobie pytanie: Skąd 

bierze się narkomania?

Narkomania to choroba braku miłości, po-

czucia bezpieczeństwa, własnej wartości i akcep-

tacji, jak również nadopiekuńczości, która powo-

duje, że dziecko żyje pod kloszem pozbawione 

możliwości samodzielnego decydowania, roz-

wiązywania własnych problemów.  Jest chorobą 

demokratyczną tzn. wybiera nie tylko dzieci za-

niedbywane przez  rodziców, ale również z  tzw. 

„dobrych rodzin”.

      Dorastanie jest najtrudniejszym okresem 

w życiu każdego człowieka jest to czas nauki, 

obowiązków, odpowiedzialności, rozwiązywania 

problemów, konfliktów, akceptacji, tolerancji, 

kompromisów. Młody człowiek styka się  z  rze-

czywistością, która niejednokrotnie  jest bardzo 

bolesna, brutalna, przerażająca,  przerasta jego 

wyobrażenia co powoduje utratę wiary w siebie. 

Kryzys oznacza, że prosty świat dziecka rozpada 

się. Znika wiara w rodzicielski autorytet,  dziecko 

poszukuje potwierdzeń zadając pytania:

 Kim jestem? Ile jestem wart? Co potrafię ?  

Do czego jestem zdolny?

      Narkotyki przyjmowane są w celu prze-

żywania przyjemnych wrażeń, budzą ciekawość, 
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wypełniają czas. Samo zorganizowanie „towaru” 

może stać się ciekawą przygodą. Najczęściej do 

uzależnienia dochodzi w wieku od 13 do 18 lat,  

ta granica obecnie się obniża. Pierwszym  zaka-

zanym narkotykiem, po który sięga większość 

dzieci, jest zwykle, któryś z dozwolonych dla 

dorosłych – alkohol czy wyroby tytoniowe. Nie 

miejmy złudzeń, że mówienie dziecku o szko-

dliwości spożywania alkoholu czy palenia papie-

rosów przyniesie jakikolwiek skutek, jeżeli My 

Dorośli przy każdej okazji sięgamy po alkohol, 

papieros. Eksperymentowanie z wyrobami ty-

toniowymi, piwem czy drinkami to zazwyczaj 

pierwszy krok ku regularnemu zażywaniu nar-

kotyków, które wydają się nie zawodne i w prze-

ciwieństwie do rodziców zawsze są pod ręką.  

Wypicie piwa czy wypalenie jointa 

to dla dziecka niska cena za moż-

liwość wejścia do danej grupy. Na 

początku nie mają znaczenia także 

pieniądze. Narkotyki, alkohol sta-

ją się lekarstwem na stres, obawy, 

lęk, strach  jednym ze sposobów 

ucieczki lecz mało skutecznym, 

ponieważ prowadzi do niezwykle 

silnego przyzwyczajenia i utraty 

kontroli nad ich przyjmowaniem. 

Należy wziąć pod uwagę, że uzależ-

nienie jest chorobą i pewne pre-

dyspozycje mogą być dziedziczne. 

To proces zachodzący niepostrze-

żenie w czasie, nieodwracalny, to 

choroba chroniczna mająca fazy 

nawrotów.

Człowiek uzależniony: alkoho-

lik, narkoman nie potrafi normal-

nie funkcjonować -„ żyje, aby pić, 

aby brać , pije i bierze, aby żyć ”. 

Niepodważalną prawdą jest  

że: 

KAŻDY ALKOHOLIK

PRZESTAJE PIĆ

KAŻDY NARKOMAN

PRZESTAJE BRAĆ

TYLKO NIELICZNYM 

UDAJE SIĘ TO 

JESZCZE ZA

ŻYCIA

 Człowiek, który nie chce i nie 

zaakceptuje tej prawdy, manipulu-

je aby uciec od niej,  jeżeli nie uzna 

swojej bezsilności, bezradności, nie 

„złamie samego siebie”, ciągle tkwi i nadal tkwić 

będzie w tym „zaklętym kręgu”, który przerywa 

zawsze śmierć. To prawda, ta „przygoda” zawsze 

kończy się śmiercią. 

 Pamiętajmy, że otrzymaliśmy największy 

skarb, którym jest jedno, jedyne, niepowtarzalne 

ŻYCIE i za to jak go przeżyjemy ponosimy odpo-

wiedzialność w pełnym słowa tego znaczenia MY 

SAMI. Tylko nielicznym dane jest dostać kredyt  

na drugie życie. 

Jest takie piękne i tak krótko trwa. nie mar-

nujmy go nie warto.

Czy urodziłem się po to by krzywdzić, ranić, 

zadawać ból sobie i swoim bliskim?

Czy urodziłem się po to by stać się ofiarą lub 

katem?
Krystian Fest
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GOPS/Profilaktyka
GOPS SZKOLI - REAZLIACJA PROJEKTU SY-

TEMOWEGO PN: 

 „MOŻESZ WIĘCEJ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brennej realizuje kolejne zadania zaplanowane 

w projekcie systemowym współfinansowanym  

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego pn. „Możesz więcej”. Pro-

jekt jest wdrażany w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upo-

wszechnianie aktywnej integracji, Priorytet 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej.

Istotnym krokiem we wdrażaniu projektu 

było przeprowadzenie rekrutacji uczestników do 

programu. W celu wyłonienia dziesięcioosobo-

wej grupy bezrobotnych zostały podjęte następu-

jące działania:

· Upowszechnianie informacji o realizacji 

i warunkach uczestnictwa w projekcie poprzez 

plakaty promocyjne. Informacje umieszczone 

zostały na stronie www.brenna.org.pl , w prasie 

lokalnej a także upowszechniano je poprzez oso-

bisty i telefoniczny kontakt z zainteresowanymi 

udziałem w projekcie;

· Przeprowadzono rozmowy pracowników 

socjalnych z osobami wyrażającymi chęć uczest-

nictwa w zaplanowanych działaniach w projek-

cie. Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację 

pomagali w wypełnieniu i kompletowaniu sto-

sownej dokumentacji, a także opiniowali udział 

tych osób w projekcie;

· Bezrobotni zakwalifikowani do dalszej czę-

ści rekrutacji zostali zaproszeni na indywidualną 

rozmowę z doradcą zawodowym, w celu okre-

ślenia ich predyspozycji i motywacji do udziału 

w projekcie.  Dla tej grupy osób, w sali sesyjnej 

Urzędu Gminy Brenna, przygotowano warunki 

do poczekania na umówione spotkanie. Bezro-

botni zgłaszający chęć uczestnictwa w projekcie 

mogli zapoznać się z innymi uczestnikami rekru-

tacji, wymienić pierwsze doświadczenia. Z zapro-

szonymi osobami rozmawiał także Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bren-

nej, który na podstawie zebranej dokumentacji, 

opinii pracowników socjalnych, doradcy zawo-

dowego o uczestnikach rekrutacji podejmował 

ostateczną decyzję o kwalifikacji osób do projek-

tu systemowego.

Zakwalifikowani poprzez proces rekrutacji 

uczestnicy projektu podpiszą z pracownikami so-

cjalnymi kontrakty socjalne. (Są to pisemne umo-

wy określające warunki udziału w projekcie).

Pierwszym szkoleniem w ramach projektu 

systemowego jest kurs pn.: „Umiejętności i kwa-

lifikacje do opiekowania się ludźmi starszymi”, 

który rozpocznie się od 04.08.2008. Czas reali-

zacji szkolenia jest obliczony na 21 dni do dnia 

05.09.2008. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę 

z zakresu podstaw psychologii, psychiatrii a także 

wiedzę z gerontologii, dietetyki i przygotowania 

posiłków, systemu pomocy społecznej, systemu 

służby zdrowia i udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej, podstaw higieny i pielęgnacji. 

W ramach szkolenia zaplanowane są również za-

gadnienia z organizacji pracy własnej i etyki za-

wodowej opiekuna. Szkolenie będzie kończyć się 

egzaminem. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 

potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych 

w charakterze opiekuna środowiskowego.

We Wrześniu i październiku realizowane 

będą także inne szkolenia, takie jak: „Ekonomia 

społeczna i prowadzenie spółdzielni socjalnej”; 

„Asertywność na co dzień”; „Warsztaty motywa-

cyjne”; „Techniki i metody negocjacji oparte na 

elementach wpływania na ludzi” Zaplanowane 

w projekcie systemowym działania wymagają od 

uczestników zaangażowania, systematyczności 

i konsekwencji.

Szczegółowe informacje związane z realizacją 

projektu można uzyskać u pracowników socjal-

nych pod nr telefonu 033 8536459, wew. 113, lub 

osobiście (Brenna, ul. Wyzwolenia 77, budynek 

Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 12).
Koordynator projektu

   

* Projekt jest współfinansowany z Unii Eu-

ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego
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Niezapomniane wakacje góreckiej młodzieży

Od 06 do 20 lipca br. 40 młodych sportow-

ców oraz 4 opiekunów spędziło w węgier-

skim kurorcie Siofok dwa tygodnie. Wyjazd 

nastąpił dzięki finansowemu wsparciu Urzę-

du Gminy w Brennej oraz dofinansowaniu 

rodziców i LKS „Spójnia” Górki. Za zebrane 

pieniądze udało się zakupić nowe stroje pił-

karskie, dresy i sportowe torby. Sprzęt długo 

będzie służył młodzieżowej sekcji piłkarskiej.  

Wśród uczestników wyjazdu znaleźli się mło-

dzi chłopcy uprawiający w góreckim klubie 

piłkę nożną oraz uczniowie naszej szkoły. 

Obóz miał charakter sportowo – re-

kreacyjny. Uczestnicy odbywali codzienne 

treningi, gdzie mieli możliwość doskonalić 

swoje umiejętności piłkarskie. Wiele emocji 

wzbudziły dwa międzynarodowe mecze rozegra-

ne przez naszych chłopców. Drużyna trampkarzy 

przegrała swój mecz 0:8 (z nieco starszy-

mi węgierskimi rówieśnikami), natomiast 

juniorzy po wyrównanym i zaciętym 

spotkaniu zeszli z boiska, jako zwycięz-

cy (1:0). Przy okazji tych spotkań chłopcy 

mieli okazję zwiedzić stadion pierwszoli-

gowej drużyny FC Siofok. 

Oczywiście pobyt w kurorcie za-

owocował również wypoczynkiem. Nie-

mal codziennie (jedynie trzy dni padał 

deszcz) młodzież spędzała 3-5 godzin nad 

Balatonem. Woda w tym największym 

w Europie Środkowej jeziorze jest cie-

pła, a sama kąpiel bezpieczna. Jezioro ma 

piaszczyste dno, zanurzenie jest łagodne 

(300 – 500 metrów od brzegu woda sięga 

1-1,5 metra). Do dyspozycji plażowiczów 

była profesjonalna infrastruktura (ka-

wiarnie, wodne kafejki, bary, lodziarnie, 

sprzęt pływający, i wiele innych atrakcji). 

Chłopcy i opiekunowie wrócili do Górek 

opaleni, pełni wrażeń, wypoczęci i zado-

woleni.

Wyjazd był elementem rodzącej się 

współpracy samorządów gminy Brenna 

i miasta Siofok. W ramach rewanżu zimą 

na narty do Brennej przyjadą węgierscy 

uczniowie. Oby spadło mnóstwo śniegu 

bo właśnie szusowaniem na stokach są 

najbardziej zainteresowani węgierscy 

partnerzy. 
Czesław Marcjasz

ZNAD BRENNICY NAD BALATON

22

Sport



TURNIEJ SIATKÓWKI 

PLAŻOWEJ W BRENNEJ
Pięć dwuosobowych zespołów rywalizowało 

w sobotę, 19. lipca w turnieju siatkówki plażowej. 

Rozgrywki odbywały się na piaszczystym boisku 

w centrum Brennej, niedaleko amfiteatru i rzeki 

Brennicy  (więc piłki kilka razy miały „kąpiel”). 

Pogoda szczęśliwie dopisała, a sam turniej do-

starczał wielu wrażeń i emocji. Ostatecznie klasy-

fikacja ukształtowała się w następujący sposób:

· I miejsce zajęła drużyna „WW” ze Skoczo-

wa, w składzie: Wojciech Witczak oraz Wojciech 

Pilch,

· II miejsce – zespół „Ciaciana”, z Musznej 

i Siemianowic, z zawodnikami Rafałem Kowo-

lem i Robertem Kukułą,

· III miejsce – „Dynamo” z Brennej, gdzie 

grały Monika Gawlas i Gracja Glac,

· IV miejsce – „Zespól Brenna” z Brennej, 

w składzie: Grzegorz Greń i Mateusz Haltof,

· V miejsce – „Ekipa Centrum” z Katowic, 

w składzie: Karol Grychtol i Maciej Cichosz.

Nagrodami głównymi, za I, II i III miejsce, 

ufundowanymi przez Ośrodek Promocji, Kultury 

i Sportu Gminy Brenna, były piłki do gry w siat-

kówkę plażową oraz medale.

Warto zaznaczyć, że „walka” była bardzo wy-

równana i każdemu zespołowi należą się gratu-

lacje.
Bożena Gałkowska

Mężczyźni  -klasyfikacja generalna

1. Juri Gicziun –Rivne, Ukraina

2. Kroulaydis Serhiy –Chernigiv , Ukraina

3. Labzjuk Oleksandr –Ukraina

Kategoria wiekowa 18 – 39

1. Wantulok Andrzej 

2. Siegmund Tadeusz 

3. Jezierski Kamil 

Kategoria wiekowa 40 – 59

1. Marek Dzięgielewski 

2. Marian Stefański 

3. Jacek Hyrnik 

Kobiety – klasyfikacja generalna:

1. Ustainowska Dorota

2. Malina Dubrowa

3. Natalia Jakimowicz

Kobiety , kategoria powyżej 40 r. ż.

1. Kupczak Bogusława

2. Leśkiewicz Zofia

3. Kapuścińska Anna

OPKiS

XIX Bieg o Puchar Górnego Śląska
19.07.2008r. odbył się XIX Bieg Górnego Śląska Wystartowało 35 zawodników. Trasa biegu zosta-

ła wytyczona na odcinku Górki  Wielkie ( start koło Kościoła Ewangelickiego) Brenna ( meta – obok 

amfiteatru). Trasa miała długosc 12 km. Imprezę prowadził znany konferansjer Wojciech Pazdur. 

Wyniki Biegu Przedstawiają się następująco:
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Ogłoszenia

UWAGA  KURS ROLNICZY !!!

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie

organizuje

KURS ROLNICZY przygotowujący do egzaminu na tytuł: 

„WYKWALIFIKOWANY ROBOTNIK W ZAWODZIE ROLNIK”

Kurs ten obejmuje zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, nowocz-

esnych sposobów gospodarowania oraz pozyskiwania środków pomocowych dla gospo-

darstwa. Wykładowcami są doświadczeni specjaliści Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolnic-

zego w Częstochowie. Ukończenie tego kursu umożliwia nie tylko podniesienie kwalifikacji 

ale również ułatwia przejęcie gospodarstwa rolnego oraz korzystanie ze środków PROW 

2007-2013. Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych naszym kursem i prosimy 

o kontakt.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 22

tel./fax  032/267-74-35,

lub e-mail: pzdr.bedzin@odr.net.pl

Zapraszamy

Apel Wójta Gminy Brenna

Na podstawie art. 5 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, 

poz. 622 z 1996 r ze zmianami) przypominamy 

o bezwzględnym zakazie wysypywania popiołu 

powstającego ze spalania węgla, żużla paleni-

skowego i innych odpadów powstających 

w czasie ogrzewania budynków na teren dróg 

gminnych, pasów drogowych, czy tez innych 

nieruchomości.

Popioły zawierają wiele szkodliwych dla 

zdrowia substancji i wysypując je na teren 

dróg trujemy sami siebie. Zaprzestańmy tych 

działań.

UWAGA !!!
Przypominamy, że  zanieczyszczanie rzek 

poprzez wrzucanie odpadów 

(także żywnościowych!), wpuszczanie ście-

ków, mycie pojazdów  

podlega zgodnie z Prawem Wodnym karze 

grzywny.

PLENER RZEŹBIARZY 

LUDOWYCH 

W RAMACH AKCJI

„LATO ARTYSTYCZNE

 U KOSSAKÓW”

Miejsce: Górki Wielkie, Niedaleko Mu-

zeum Zofii Kossak

Czas: 14 - 24 sierpnia 2008r..

Informujemy, że fundacja im. Zofii kos-

sak ma nową stronę interentową:

www.fundacjakossak.pl

ZAPRASZAMY!

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Wiosną tego roku Urząd Gminy odnowił 

amfiteatr w Brennej Centrum. Pojawiło się na 

nim ładne, nowe logo gminy. Wymieniono także 

część zniszczonych ławek. Na te zmiany pozy-

tywnie zareagowali mieszkańcy oraz turyści. Nie-

stety, na początku sierpnia ktoś nocą poodrywał 

litery znajdujące się na logo. Systematycznie też 

niszczone są krzesełka.

Prosimy więc wszystkich mieszkańców, pa-

miętajcie, że jest to nasze wspólne dobro i zwra-

cajcie uwagę na tych którzy je niszczą. 
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XIX DOŻYNKI EKUMENICZNE

AMFITEATR - BRENNA CENTRUM

31 sierpnia 2008, godz. 14.00

W programie:

- przemarsz korowodu dożynkowego

- nabożeństwo ekumeniczne

- wręczenie odznaczeń zasłużonym

  rolnikom

- koncert zespołu Gang Marcela

- występy zespołów regionalnych

- festyn z zespołem COVERBAND

Ponadto:

- loteria fantowa

- stoiska miast partnerskich

- sprzedaż wyrobów kuchni regionalnej

ZAPRASZAMY
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Wkrótce w Gminie 



w sole mineralne. Ogórek kiszony doskonale 

komponuje się z liśćmi chrzanu zachowując tym 

samym twardość i chrupkość w słoikach. 

Jakie ogórki są najlepsze? Do przetworów 

najlepsze są te, które są świeżo zebrane – 

w ogrodzie, na działce albo zakupione rano 

w warzywniaku. Ogórki ze sklepów często odbyły 

już długą podróż od producenta, lub były przez 

pewien czas składowane, co wpływa niekorzyst-

nie na ich konsystencję w przetworach; są mniej 

jędrne i stają się wewnątrz puste. Nie zaprawi-

amy przerośniętych ogórków! Postanowiłam 

Państwu przedstawić nieco kulinarnych wariacji 

ogórkowych.

Koreczki z ogórków

Składniki:

 2,5 kg małych ogórków

2 – 3 duże cebule

2 łyżki soli

Przygotowanie:

Ogórki pokroić w grubsze 2cm plastry, dodać 

cebulkę pokrojoną w półksiężyce, dodać sól, 

wszystko razem wymieszać i odstawić na 3 godz-

iny.

Dodać: 

·  2 szklanki octu 

·  2 szklanki cukru

·  2 łyżeczki pieprzu mielonego

·  2 łyżeczki słodkiej papryki

·  2 łyżeczki gorczycy

·  2 łyżeczki curry

·  2 łyżeczki krojonego kopru

·  3 łyżeczki oleju

Dokładnie wszystko wymieszać i włożyć do 

słoików – pasteryzować 10 minut.

COŚ ZAKRĘCONEGO…JAK SŁOIK.

Nadszedł czas zbiorów, jarzyn i owoców. 

Dlatego też redakcja „Wieści znad Brennicy” 

postanowiła uraczyć Państwa kilkoma cieka-

wostkami kulinarnymi. Zapraszamy wszystkich, 

którzy chcą się podzielić z czytelnikami swoją 

miłością do kuchni i jedzenia aby napisali na 

adres redakcji.

Ogórek przywędrował do nas najpraw-

dopodobniej z Indii. Należy do rodziny dynio-

watych i w Polsce znany jest pod dwoma post-

aciami – kiszony i konserwowy. Ogórki mają 

zastosowanie w kosmetyce, dobrze działają na 

skórę ze względu na  zbliżone do ludzkiej skóry 

pH. Sok z ogórka gasi pragnienie i jest bogaty 

Sałatka ogórkowa

Skład:

- 2 kg ogórków

- 2 łyżki siekanej pietruszki lub kopru

- 1 łyżka soli

Ogórki posiekać na plasterki dodać sól 

i zieleninę i odstawić na dwie godziny.

Marynata:

- 1/2 szklanki octu

- 1/2 szklanki oleju

-  2 łyżki cukru

Wszystko razem mieszamy. Wkładamy do 

słoików i gotujemy 15 minut w słoikach.

Estera Brudny
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Brenna od kuchni
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- Urząd Gminy Brenna

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 

tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70

www.brenna.org.pl,  e-mail: poczta@brenna.org.pl

- Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69, 

tel. 033 853 65 50, 033 858 71 50

email: opkis@brenna.org.pl

- Gminny Punkt Informacji

ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna

tel. 033 858 69 71

e-mail: gpi@brenna.org.pl

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77

tel. 033 853 64 59, 033 858 71 01, email: gops@brenna.org.pl 

- Policja - Komisariat policji w Skoczowie 

tel. 033 853 32 13 

- Ochotnicza Straż Pożarna:

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 033 853 65 85

43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 033 853 63 00

43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 033 853 93 12 

- Ośrodek Zdrowia

43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 033 853 63 11

43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 82 

- Pogotowie Ratunkowe

tel. alarmowy 999

43-430 Skoczów ul. Krzywa 4

tel. 033 857 95 49, 033 857 95 50

- Apteki

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 64 64

43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 033 853 63 79

43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 92 05 

- GOPR

tel. alarmowy 985

43-438 Brenna ul. Węgierski 41

43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 033 817 85 36 

- Poczty:

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76

43-436 Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34, tel. 033 853 94 44 

- Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej

w Górkach Wielkich

43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2

tel. 033 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl

www.muzeumkossak.pl 

- Biblioteki:

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 63 59

43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 86 

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

WÓJT GMINY BRENNA 

IWONA SZAREK

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

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

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

SEKRETARZ GMINY BRENNA
KRZYSZTOF MAJERAN

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

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

KRZYSZTOF HOLEKSA
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00 
do 15:30. Sekretariat: tel. (033) 8536222 wew. 118 
e-mail: rada@brenna.org.pl
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43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel./fax (0 33) 853-65-50, e-mail: e.brudny@brenna.org.pl, opkis@brenna.org.pl
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Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu 
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Ważne i przydatne numery telefonów



ROZWIĄZANIE
KONKURSU

W lipcowych „Wieściach znad Brennicy” nr 7(9)/

2008  OPKiS ogłosił konkurs fotograficzny. Obiekt 

znajdujący się na fotografii, to okno w budynku daw-

nego prewentorium w Górkach Wielkich. Za nadesłanie 

poprawnych odpowiedzi bardzo serdecznie dziękujemy! 

Nagrody otrzymują: Pani Barbara Marsula z Brennej oraz 

Pani Krystyna Jasińska z Górek Wielkich. Gratulujemy! Prosi-

my zgłosić się po odbiór nagród w OPKiS.

Kolejne pytanie w konkursie 

fotograficznym brzmi:
Jaki znany obiekt znajduje się z tyłu 

na fotografii i do jakiego kraju 

zawędrowali turyści w breńskich 

czapeczkach?

Odpowiedzi na konkurs prosimy 

przesyłać na adres OPKiS :

ul. Wyzwolenia 69, 43 – 430 Brenna, 

lub na adres poczty e - mail:

 e.brudny@brenna.org.pl


