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Po raz kolejny zapraszam do lektury naszych Wieści. Tym razem przec-

zytacie Państwo jak wysokie są podatki w Gminie Brenna, co wydarzyło się 

na sesji Rady Gminy, a także gdzie oddawać stare lekarstwa. Jeżeli ktoś jest 

ciekawy, co działo się w Piwnicy Artystycznej, zapewne dowie się tego z naszego 

działu kulturalnego. Będzie bardzo turystycznie od Wrocławia, przez Kubę aż 

po Rzym. Dowiecie się Państwo, jak przyrządzić tradycyjną zupę. Kto i z jakim 

skutkiem łowił ryby?  Kiedy Pani Wójt spotka się z mieszkańcami a także, 

jak przebiegała „sportowa rewolucja” Greniów w Dzięgielowie. Życzę Państwu 

miłej lektury, a w zaczytaniu proszę się nie spieszyć, bo już od 26 października 

możemy pospać o godzinę „dłużej”.

Estera Brudny 

Red. naczelny
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DRODZY MIESZKAŃCY
Wójt Gminy Brenna serdecznie zaprasza na spotkania z mieszkańcami gminy 

w następujących terminach:
20.10.2008 r. o godz. 17.00  - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brennej Leśnicy
21.10.2008 r. o godz. 17.00  - w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brennej Bukowej
22.10.2008 r. o godz. 17.00  - w Gimnazjum w Brennej
23.10.2008 r. o godz. 17.00  - w Zespole Szkół Publicznych w Górkach  Wielkich
24.10.2008 r. o godz. 16.30 -  w sali przy Klasztorze o.o. Franciszkanów w Gór-
kach Sojka
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Katarzyna Macura – od 

maja 2008r. pełni obowiązki 

dyrektora OPKiS, mężatka, 

matka dwójki dzieci. 

1. Jak ocenia Pani  rok 

2008  i sezon letnich im-

prez kulturalnych w Gminie 

Brenna?

Nie mnie wypowiadać się 

na ten temat, ja mogę jedynie 

ocenić poziom zaangażowania 

moich pracowników . Ten zaś 

był naprawdę duży. Nie każdego udałoby się namówić 

do pracy przez więcej niż osiem godzin w tygodniu, a po-

tem jeszcze w weekendy. Dlatego dziękuje wam Estero 

i Kasiu oraz Aneto, Malwino, dziękuję również moim 

współpracownikom- akustykom Łukaszowi, Danielowi 

i Marcinowi, którzy często pracowali  w deszczu i burzy.

2. Które imprezy były Pani zdaniem najlepsze 

a które wymagają jeszcze dopracowania?

Dla mnie wszystkie imprezy były ważne. Przed 

wszystkimi tak samo się denerwowałam. Nasz zespół 

ciągle nabiera doświadczenia, ten rok wiele nas 

nauczył, przybliżył nam naszych odbiorców, wiemy już 

czego od nas oczekują i w przyszłym roku będziemy 

starali się sprostać ich oczekiwaniom.

3. Jak postrzega Pani budowę zaplecza 

i infrastrukturę dla działalności kulturalnej OP-

KiS w Gminie?

Właśnie, wszyscy musza pamiętać, że działalność 

naszego Ośrodka to nie tylko imprezy na Amfiteatrze. 

Prowadzimy działalność animacyjną z naszymi dziećmi. 

Od września do czerwca w naszej placówce działa Baza 

Talentów. Codziennie po południu przychodzą do nas 

dzieci na zajęcia. Czasami dwie różne grupy „nakładają” 

się czasowo i wtedy musimy korzystać z sali naszych 

myśliwych, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. 

Naszą ofertę rozszerzyliśmy również o zajęcia dla 

dorosłych. Trzy razy w tygodniu będą mogli uczyć się 

języków obcych oraz tańca. Proszę również pamiętać , 

że w Ośrodku ćwiczą zespoły regionalne oraz chór, jest 

więc naprawdę ciasno. Sytuacja mam nadzieje trochę 

Rozmowa z Dyrektor OPKiS Katarzyną Macurą
poprawi się w momencie uruchomienia pomieszczeń 

w Górkach Wielkich.

Odrębną sprawą jest działalność informacyjno-promo-

cyjna. W maju tego roku otworzyliśmy Gminny Punkt In-

formacji w budynku Urzędu Gminy. Tam przedsiębiorcy 

i gestorzy mogą zostawić swoje ulotki, tam też turysta 

zasięgnie informacji na interesujące go tematy.

4. No właśnie promocja, co Ośrodek robi 

w tym kierunku?

Promocja Gminy jest procesem bardzo 

złożonym. Nie wystarczy tylko powiedzieć, że 

jesteśmy miejscowością turystyczną i wszyscy do nas 

przyjeżdżajcie. Wiele czasu należy poświecić budowa-

niu swojej marki. Ja mam nadzieję, że przy pomocy 

mieszkańców związanych z turystyką uda mi się tę 

markę zbudować.

Na dzień dzisiejszy staramy się utrzymywać kon-

takt z mediami, zachęcamy ich do patronatu nad naszy-

mi imprezami, wydajemy foldery, ostatni to „Brenna 

Zimą” , wyjeżdżamy na targi turystyczne, na bieżąco 

przekazujemy informację o naszych działaniach na 

stronie internetowej. Wielkim wyzwaniem jest dla nas 

działalność w ramach Beskidzkiej 5.

To tylko niektóre z naszych zadań, zapewniam 

czytelników, że jest ich o wiele więcej. Są one zresztą 

spójne z działaniami zawartymi w Strategii Rozwoju 

Gminy Brenna.

5. Ile kosztuje działalność Ośrodka  czy jest potr-

zeba wsparcia finansowego tego typu działalności?

OPKiS jest jednostką dotowaną z budżetu Urzędu 

Gminy. Oznacza to, że co roku dostajemy pewną ilość 

środków do zagospodarowania. Nie jest to oczywiście 

kwota wzięta z nieba. Musimy przed uchwaleniem 

budżetu przygotować plan naszej pracy na rok następny, 

który radni oceniają i akceptują, lub nie. Mam nadzieję, że 

propozycje przygotowane na rok 2009 spotkają się z ich 

przychylności. Oprócz tego sami staramy się zdobywać 

środki, pisząc projekty unijne, współorganizując imprezy 

komercyjne, sprzedając gadżety.

Rozpoczęliśmy również intensywna kampanię 

skierowana do sponsorów. Zobaczymy co z tego 

wyniknie. E.B

Wywiad



W dniu 17.09.2008r. odbyła się XXI sesja Rady 

Gminy Brenna.  Posiedzenie otworzył Przewod-

niczący Rady Gminy Krzysztof Holeksa, który 

po przywitaniu wszystkich obecnych stwierdził 

prawomocność obrad i przedstawił dalszą część 

posiedzenia. Do porządku obrad dodano dwa 

projekty uchwał przedłożone przez Panią Wójt 

dotyczące:

- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze 

środków WFOŚ i GW na realizację I etapu PONE 

w Gminie Brenna oraz  

- wyboru kandydata na laureata wyróżnienia 

Laur Gmin Ziemi Cieszyńskiej  „Złota i Srebrna 

Cieszynianka”.

Na sesję został zaproszony Zespół Regional-

ny „Brenna” im. J. Macha z okazji 45-lecia swojej 

działalności. Na ręce kierownika zespołu pani 

Anny Źlik, Pani Wójt wraz z Przewodniczący 

Rady złożyli kwiaty i okolicznościową pamiątkę.  

Zespół w podziękowaniu zaśpiewał regionalne 

piosenki. 

Po tak miłym akcencie sesji przystąpiono 

do stałych punktów porządku obrad czyli m.in. 

informacji Wójta o pracach między sesjami. In-

formacja ta została omówiona przez Panią Wójt 

i przyjęta przez radnych. 

Kolejnym punktem obrad były interpelacje 

i zapytania radnych, gdzie poruszane są różne, 

ważne problemy nurtujące mieszkańców naszej 

gminny. Głównymi tematami tej dyskusji były 

m.in.

- brak linii autobusowej na Szpotawice,

- dziury i wyrwy na drogach, 

- utrzymanie ścieżek rowerowych,

- oświetlenie ulic,

- spowalniacze na drogach,

- wyznaczenie przejść dla pieszych, a co za 

tym idzie pasy na drogach,

- wykaszanie trawy i rozrastających się krza-

ków wzdłuż dróg i na wałach,

- budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Gór-

kach Wielkich,

- termomodernizacja budynku Gimnazjum 

w Brennej, 

Zgodnie z  porządkiem obrad po interpela-

cjach i zapytaniach ze strony radnych nastąpiły 

informacje Przewodniczącego Rady o pracy mię-

dzy sesjami.  Przewodniczący Krzysztof Holeksa 

rozpoczął wystąpienie od podziękowania radnym 

za udział w Dożynkach oraz udział w posiedze-

niach i pracę w komisjach. Przekazał też infor-

XXI SESJA RADY GMINY BRENNA
macje o złożonych oświadczeniach majątkowych 

radnych. Przedstawił pisma skierowane  do Rady 

Gminy i odpowiedzi na nie. Poinformował o roz-

poczynających się rozgrywkach halowej piłki 

nożnej o Puchar Rady Gminy.

Kolejnym ważnym punktem obrad było Spra-

wozdanie Wójta Gminy Brenna z wykonania bu-

dżetu Gminy  za I półrocze 2008 roku. Informację 

taką otrzymali wszyscy radni, a była wnikliwie 

analizowana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał 

protokół z posiedzenia tej komisji, a Przewodni-

cząca Komisji Budżetowej opinię do przedstawio-

nej informacji. 

Komisja nie wniosła uwag co do wydatkowa-

nia środków, ale jednocześnie zaapelowała   o roz-

ważne ich wykorzystanie w przyszłym roku. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

za I półrocze 2008 roku zostało przegłosowane  

i jednogłośnie przyjęte.

Na sesji zostały rozpatrzone i przyjęte uchwa-

ły w sprawie:

- procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju 

i szczegółowości materiałów informacyjnych to-

warzyszących projektowi budżetu Gminy Bren-

na.

- udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Gminy Brenna dla Gminy Niegowa poszkodowa-

nej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 

15 sierpnia 2008 roku.

- zmian w uchwale budżetowej Gminy Bren-

na na 2008 rok.

- przyjęcia darowizny działek 4385/1, 4389/1, 

4376/2, 4386/1, 4384/13, 4373/3, 4383/2, 4384/11 

będącej własnością Pana Antoniego Bojdy i Pań-

stwa Zofii i Władysława Gawlas

- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

na realizację I etapu Programu ograniczenia ni-

skiej emisji gminy Brenna.

- zmiany uchwały Nr XVI/136/03 Rady Gminy 

w Brennej z dnia 30 grudnia 2003 roku w spra-

wie wprowadzenia nazewnictwa ulic w Górkach 

Wielkich i Górkach Małych.

- wyboru kandydata na laureata wyróżnienia 

Laur Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Złota i Srebrna 

Cieszynianka”.

Aby radni mogli dokonać wyboru kandydata 

do wyróżnienia Laurem Gmin Ziemi Cieszyń-

skiej, Przewodniczący Krzysztof Holeksa odczy-
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tał wnioski organizacji działających na terenie 

gminy Brenna.

Do tego wyróżnienia zgłoszono następują-

cych kandydatów:

1. Piotr Madzia - zgłoszony przez Polski Zwią-

zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Brennej,

Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach Wiel-

kich i Małych, OSP Górki Wielkie

2. Danuta Zoczek - zgłoszona przez Towa-

rzystwo im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich

3. Jerzy Małysz -  zgłoszony przez Stowa-

rzyszenie Rozwoju „Integracja”, Stowarzyszenie 

Rozwoju Gminy Brenna, Towarzystwo Miłośni-

ków Brennej i Górek „Jodła”

4. Jan Pasterny - zgłoszony przez LKS 

„Spójnia” Górki Wielkie.

Następnie Radni przystąpili do głosowania 

w sprawie wyboru laureata do wyróżnienia.

W wyniku głosowania laureatem „Srebrnej 

Cieszynianki” w 2008 roku został mieszka-

niec Górek Wielkich Pan Jan Pasterny (ob-

szerny artykuł na ten temat w następnym nume-

rze „Wieści…” ).

Kolejną a zarazem ostatnia uchwałą podjętą 

na tej sesji to Statut Gminy Brenna, który został 

przyjęty i zacznie obowiązywać 14 dni po ogło-

szeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.

Po zakończeniu głosowań nad uchwałami 

i braku wolnych wniosków, Przewodniczący 

Rady Gminy Krzysztof Holeksa zakończył po-

siedzenie dziękując wszystkim za zaangażowanie 

i udział w obradach sesji.
Estera Brudny

  DOTACJA DLA BIBLIOTEKI
Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej, 

oprócz głównej dotacji Organizatora – Gminy 

Brenna, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie do-

finansowania na zakup nowości wydawniczych 

w 2008 r. ze środków Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego z programu „Promocja 

czytelnictwa” priorytet 1: Rozwój księgozbiorów 

bibliotek.

W lipcu otrzymaliśmy informację o przyzna-

niu dotacji w wysokości 7.200 zł, a we wrześniu 

środki zasiliły konto biblioteki.

Jednym z warunków przyznania dotacji było 

nie pomniejszanie środków samorządowych 

przyznanych na zakup książek. 

Dziękuję Radzie Gminy Brenna za zrozumie-

nie i przyznanie środków na działalność biblio-

teki.                            
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SZANOWNI  MIESZKAŃCY
 GMINY  BRENNA

Urząd Gminy Brenna we współpracy z dwoma 
aptekami  z terenu Gminy rozpoczął akcję: “PRZE-
TERMINOWANE  LEKI  PRZYNOSIMY  DO  
APTEKI”.                                      

Akcja ma na celu ograniczenie ilości przetermi-
nowanych lekarstw, pochodzących  z indywidualnych 
gospodarstw domowych i wyrzucanych na składowi-
sko odpadów bądź trafiających do środowiska w spo-
sób niekontrolowany. Przeterminowanych leków nie 
wolno bowiem wyrzucać do śmieci ani wylewać do  
kanalizacji, gdyż stwarzają poważne zagrożenie dla 
środowiska naturalnego.

W dwóch aptekach, ustawione zostały zakupio-
ne przez 
U r z ą d 
G m i n y 
B r e n n a , 
pojemniki 
do zbiór-
ki prze-
termino-
w a n y c h 
l e k ó w 
tzw. kon-
fiskatory. 
Pojemniki 
te są no-
woczesny-
mi urzą-
dzeniami 
skonstru-
owanymi 
specjalnie 
na potrze-
by zbiórki przeterminowanych leków. Ich budowa 
uniemożliwia dostęp do zawartości przypadkowym 
osobom. Mieszkańcy, którzy będą chcieli się pozbyć 
przeterminowanych lekarstw w sposób bezpieczny 
dla środowiska naturalnego, będą mieli możliwość 
nieodpłatnego pozostawienia ich w aptece biorącej 
udzał w akcji. Na zlecenie Urzędu Gminy uprawnio-
na firma zabierze niezdatne do użytku medykamenty 
do  utylizacji. 

Przeterminowane leki można zostawić w:
- Aptece w Brennej Centrum przy ul. Wyzwole-

nia 77
- Aptece w Górkach Małych przy ul. Zalesie 3 

Informacje



Wielokrotnie słyszymy, że w Gminie Brenna obowiązują najwyższe stawki podatków i opłat 

lokalnych w porównaniu do innych gmin naszego powiatu. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić 

jaka jest rzeczywistość. Porównaliśmy stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok obowiązujące 

w Gminie Brenna ze stawkami obowiązującymi w innych gminach naszego powiatu. Zestawienie to 

przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości – budynki mieszkalne

Brenna Chybie Cieszyn Dębowiec Goleszów Istebna Skoczów Strumień Ustroń Wisła
Zebrzydo-

wice

0,57zł/m2 0,57zł/m2 0,59zł/m2 0,59zł/m2 0,58zł/m2 0,59zł/m2 0,56zł/m2 0,58zł/m2 0,52zł/m2 0,56zł/m2 0,52zł/m2

Podatek od nieruchomości- budynki związane z prowadzenie działalności gospodarczej

Brenna Chybie Cieszyn Dębowiec Goleszów Istebna Skoczów Strumień Ustroń Wisła
Zebrzydo-

wice

16,14 zł/m2 16,66zł/m2 18,88zł/m2 16,54zł/m2 17,40zł/m2 15,50zł/m2 18,50zł/m2 18,60zł/m2 17,50zł/m2 17,70zł/m2 18,50zł/m2

Podatek od nieruchomości – budynki związane z prowadzeniem usług w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych 

Brenna Chybie Cieszyn Dębowiec Goleszów Istebna Skoczów Strumień Ustroń Wisła
Zebrzydo-

wice

3,75 zł/m2 3,84zł/ m2 3,84zł/m2 3,50zł/m2 3,84zł/m2 3,84zł/m2 3,80zł/m2 3,83zł/m2 3,84zł/m2 3,84zł/m2 3,84zł/m2

Podatek od nieruchomości – budynki związane z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu 

materiałem siewnym

Brenna Chybie Cieszyn Dębowiec Goleszów Istebna Skoczów Strumień Ustroń Wisła
Zebrzydo-

wice

8,66 zł/m2 8,66zł/m2 8,86zł/m2 8,16zł/m2 8,86zł/m2 8,86zł/m2 8,83zł/m2 8,85zł/m2 8,86zł/m2 8,86zł/m2 5,30zł/m2

Podatek od nieruchomości – od budynków lub ich części związanych z wynajmem pokoi gościn-

nych

Brenna Ustroń Wisła

13,12 zł/ m2 15,00 zł/ m2 17,70 zł/ m2

Podatek od nieruchomości – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Brenna Chybie Cieszyn Dębowiec Goleszów Istebna Skoczów Strumień Ustroń Wisła
Zebrzydo-

wice

0,65zł/ m2 0,68zł/ m2 0,71zł/m2 0,61zł/m2 0,69zł/m2 0,70zł/m2 0,68zł/m2 0,70zł/m2 0,68zł/m2 0,64zł/m2 0,60zł/m2

Podatek od nieruchomości – grunty pod jeziorami 

Brenna Chybie Cieszyn Dębowiec Goleszów Istebna Skoczów Strumień Ustroń Wisła Zebrzydo-
wice

3,65 zł/ m2 3,73zł/ m2 3,74zł/m2 3,74zł/m2 3,74zł/m2 3,74zł/m2 3,71zł/m2 3,73zł/m2 3,74zł/m2 3,74zł/m2 3,74zł/m2

Podatek od nieruchomości – grunty pozostałe

Brenna Chybie Cieszyn Dębowiec Goleszów Istebna Skoczów Strumień Ustroń Wisła
Zebrzydo-

wice

0,17zł/ m2 0,13zł/ m2 0,27zł/m2 0,14zł/m2 0,19zł/m2 0,20zł/m2 0,24zł/m2 0,15zł/m2 0,25zł/m2 0,22zł/m2 0,23zł/m2

 

Mam nadzieję, że przedstawione wyżej zestawienia pozwolą Czytelnikom przeanalizować istnie-

jące regulacje dotyczące stawek podatkowych na terenie naszego powiatu.
Joanna Macura

Skarbnik Gminy Brenna

Podatki w Gminie Brenna jednymi z najniższych w powiecie
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W miesiącu wrześniu Gmina Brenna przystą-

piła do realizacji projektu pn. „Daj sobie szan-

sę” współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-

nego. Projekt jest wdrażany w ramach działania 

9.5 („Oddolne inicjatywy edukacyjne na ob-

szarach wiejskich”) Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Współpartnerem projektu jest 

Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek 

„Jodła”. Projekt ,,Daj sobie szansę” polega na 

zorganizowaniu kampanii promocyjno-informa-

cyjnej mającej na celu zachęcenie mieszkańców 

Gminy Brenna, w szczególności uczniów i rodzi-

ców do podejmowania samodzielnych działań 

edukacyjnych i aktywności pozaszkolnej. Pro-

jekty współfinansowane przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

promują więc hasło Nauki Przez Całe Życie 

– Lifelong Learning.

 Zasoby ludzkie są jednym z głównych ele-

mentów wpływających na konkurencyjność gmi-

ny wiejskiej. Ważnym aspektem rozwoju obsza-

rów wiejskich jest inwestycja w mieszkańców. 

Lokalna społeczność staje się bowiem kataliza-

torem przemian w warunkach, gdy jest odpo-

wiednio wykwalifikowana, ale również gdy ma 

świadomość konieczności stałego doskonalenia 

swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.

Uczenie stało się więc jednym z życiowych 

wyzwań współczesnego człowieka i jest znamie-

niem współczesnej cywilizacji. Kształcenie przez 

całe życie to proces ciągłego doskonalenia zaso-

bu wykształcenia i kwalifikacji. Chodzi nie tylko 

o zakończeniu edukacji po opuszczeniu szkolnej 

ławy. Zwiększona aktywność edukacyjna to nie 

tylko studia magisterskie, doktoranckie, podyplo-

mowe, ale także uczestnictwo w różnego rodzaju 

kursach, szkoleniach, kursach multimedialnych. 

Aktywność edukacyjna osób to przede wszyst-

kim forma samokształcenia, poprzez korzysta-

nie z książek, czasopism, Internetu, e-learningu 

(kształcenia przez Internet).

Stałe uzupełnianie kwalifikacji jest konieczne 

ze względu na zmieniające się warunki gospodar-

cze i zachodzące w szybkim tempie zmiany przy 

szybkim rozwoju  nowoczesnych technologii. 

Ciągłe doskonalenie umiejętności oraz podno-

szenie kwalifikacji jest sposobem na elastyczne 

przystosowanie się do zmieniających się realiów 

na rynku pracy. Warto więc poszukiwać różnych 

informacji i ofert edukacyjnych, które wzbogacą 

nasz intelekt i osobowość, a jednocześnie zwięk-

szą nasze możliwości na rynku pracy. Korzyści 

z nieustannej edukacji to także wzrost ciekawo-

ści otaczającym nas światem, poznanie nowości 

technicznych, zawiązywanie nowych znajomości 

podczas zajęć, to poprawa własnej koncentra-

cji i sprawności intelektualnej bez względu na 

wiek.

Dlatego też hasło ,,Kształcenie przez całe ży-

cie Twoją szansą” będzie towarzyszyć mieszkań-

com naszej gminy w najbliższym czasie.
Ewa Dudek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

„DAJ SOBIE SZANSĘ”
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POWIATOWY INSPEKTORAT 
WETERYNARII W CIESZYNIE 

INFORMUJE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie 

informuje, iż od dnia 22.09.2008 roku na pod-

stawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia 

programu zwalczana choroby Aujeszkyego 

( Dz.U.08.64.397 ) wykonywane będzie kolejne 

tzw. „próbkobranie” – pobieranie próbek krwi od 

świń znajdujących się w gospodarstwach – sie-

dzibach stad tych zwierząt. Celem badań próbek 

krwi w drugim pobieraniu jest potwierdzenie 

niewystępowania choroby Aujeszkyego lub jej 

wykrycie, przy zastosowaniu dokładniejszej me-

tody badania zwierząt w stadzie. W pierwszym 

próbkobraniu na terenie powiatu cieszyńskiego 

stwierdzono 19 ognisk choroby Aujeszkyego 

– wszystkie zostały zlikwidowane poprzez ubój 

świń w tych ogniskach. Pozostałe zbadane sta-

da ze względu na ujemne wyniki badań próbek 

pobranych w pierwszym próbkobraniu uzyskały 

statusy stad potencjalnie wolnych lub seronega-

tywnych.  

Do stada zarodowego oraz o pełnym cyklu 

produkcji, które uzyskało status potencjalnie 

wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego lub se-

ronegatywnego, mogą być wprowadzanie świnie 

pochodzące ze stad o równorzędnym lub wyż-

szym statusie epizootycznym w odniesieniu do 

choroby Aujeszkyego.

Do tuczarni, która uzyskała status stada se-

ronegatywnego, mogą być wprowadzane jedynie 

prosięta lub warchlaki ze stad o równorzędnym 

lub wyższym statusie epizootycznym w odniesie-

niu do choroby Aujeszkyego.

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi 

w tej materii świnie oraz materiał biologiczny 

świń wprowadzane do stad położonych na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej zaopatruje się 

w świadectwo zdrowia, które zawiera następują-

ce informacje:

1) numer świadectwa;

2) adres, imię i nazwisko lub nazwę nadawcy 

oraz odbiorcy;

3) adres i nazwę miejsca pochodzenia i prze-

znaczenia;

4) środek transportu i jego numer rejestra-

cyjny;

5) liczbę zwierząt oraz ich numery identyfi-

kacyjne - w przypadku zwierząt, a w przypadku 

materiału biologicznego - jego ilość;

6)status stada pochodzenia w odniesieniu do 

choroby Aujeszkyego;

7)status stada przeznaczenia w odniesieniu do 

choroby Aujeszkyego;

8)o spełnieniu przez świnie wymagań zdrowot-

nych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepi-

sach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Jeżeli do gospodarstwa zostaną wprowadzo-

ne świnie niespełniające w/w wymagań zdrowot-

nych badania są przeprowadzane na koszt posia-

dacza zwierząt.  

Przypomnienie informacji ogólnych:

Choroba Aujeszkyego jest chorobą wiruso-

wą. Na zakażenie wirusem są wrażliwe niemal 

wszystkie gatunki ssaków. Choroba atakuje 

głównie świnie, które stanowią rezerwuar wi-

rusa oraz są źródłem naturalnych zakażeń dla 

wielu gatunków zwierząt, takich jak: bydło, owce, 

kozy, psy, koty, a także zwierząt dzikich, u któ-

rych choroba przebiega z objawami nerwowymi 

i kończy się nagłą śmiercią.

Wirus rozprzestrzenia się przez kontakt bez-

pośredni między zwierzętami, przez ślinę, wydzie-

linę z nosa i mleko, a także za pośrednictwem 

wody, pasz oraz sprzętów wykorzystywanych 

w gospodarstwie.

Choroba może mieć postać ostrą lub bezobja-

wową, w zależności od zjadliwości szczepu wiru-

sa i wieku świń. U dorosłych zwierząt ma zwykle 

przebieg poronny lub bezobjawowy. U prosiąt 

ssących i odsadzonych charakteryzuje się wystę-

powaniem objawów nerwowych. U warchlaków 

i tuczników występują zaburzenia w funkcjono-

waniu układu oddechowego. U loszek i macior 

stada podstawowego występują zaburzenia w roz-

rodzie - poronienia i rodzenie martwych prosiąt.

Wobec tego w gospodarstwach utrzymują-

cych świnie pojawią się wyznaczeni do tego celu 

lekarze weterynarii, którzy będą pobierać krew 

do badań w kierunku tej choroby. W wypadku 

jej stwierdzenia przewiduje się wydanie nakazu 

ubicia świń w danym zakażonym stadzie celem 

szybkiej eliminacji choroby. 

Uwaga !!! Odszkodowanie !!! W ramach pro-

gramu za zwierzęta poddane ubojowi z nakazu 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie 

lub za zwierzęta padłe w wyniku zastosowania za-

biegów weterynaryjnych ( czyli np. w trakcie po-

brania krwi lub w następstwie takiego pobrania) 

przysługuje odszkodowanie ze Skarbu Państwa 
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w wysokości wartości rynkowej tych zwierząt. 

Wycena zwierząt prowadzona jest przez Powiato-

wego Lekarza Weterynarii i dwóch rzeczoznaw-

ców ( rolników posiadających stosowną wiedzę 

o wartości rynkowej zwierząt ) powoływanych 

przez Burmistrza/Wójta.

Jednocześnie informuję, iż właściciele zwierząt 

są zobowiązani do udostępniania zwierząt do ba-

dań, albowiem stosownie do zapisów art. 85 ust. 1 

pkt 9) ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-

nych zwierząt (Dz.U.04.69.625 ze zm. ) – kto uchy-

la się od obowiązków określonych w programie 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub pro-

gramie mającym na celu wykrycie występowa-

nia zakażeń czynnikami wywołującymi choroby 

zakaźne zwierząt krajowym programie zwalcza-

nia chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czyn-

ników chorobotwórczych, podlega karze aresztu, 

ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Bardzo proszę o rozpropagowanie powyższej 

informacji w sposób zwyczajowo przyjęty na ad-

ministrowanym przez Państwa terenie. 

Dziękuję za życzliwe podejście do tematu 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie 

Bogusław Kubica

Do redakcji dotarła także podożynkowa in-

formacja ze strony Koła Gospodyń Wiejskich. 

Panie z całego serca chciały podziękować wszyst-

kim gospodarzom, którzy podarowali swoje plo-

ny w celu przystrojenia amfiteatru. Stokrotne 

Wam dziękujemy drodzy rolnicy!

Nasze Gospodynie Wiejskie po breńskich 

dożynkach nie spoczęły na laurach. W dniu 7 

września Koło Gospodyń Wiejskich z Brennej 

wzięło udział w konkursie na wieniec dożyn-

kowy. Panie z Koła pojechały do Wilkowic 

gdzie odbywał się konkurs. Nasze Gospodynie 

zaprezentowały wieniec typu „Kompozycja” . 

Było wiele innych wieńców np. . wieńce płaskie 

i korony. W kategorii „Kompozycja”  Gospody-

nie z Brennej otrzymały z rąk eurodeputowa-

nej Małgorzaty Hanzlik wyróżnienie w postaci 

pucharu, dyplomu i innych nagród. A także co 

najważniejsze - trzecie miejsce w ogólnej klasy-

fikacji wieńców! To doprawdy duże wyróżnienie 

– serdecznie gratulujemy!  4  - osobowa delegacja 

Koła Gospodyń Wiejskich z Brennej zmierzyła się 

w konkursie z 24 różnymi Kołami Gospodyń z in-

nych części Polski. Uroczystość trwała od godziny 

10. 00 – 16.00. Była też msza w Kościele, gdzie była 

okazja do przemówień i podziękowań. Odczytano 

także życzenia z okazji 55 rocznicy KGW w Wil-

kowicach oraz jubileuszu 60 lat istnienia Kółka 

Rolniczego w Wilkowicach, przesłane przez Pa-

nią Wójt Iwonę Szarek.

Wspomnienia są miłe, życzymy sobie, aby na-

stępny rok był równie urodzajny zarówno w plo-

ny, osiągnięcia, jak i wspomnienia.
Estera Brudny

1 ( Redakcja przeprasza za pomyłkę, związaną błęd-

nym podaniem imienia Pani Cichy, we wrześniowym wy-

daniu Wieści w artykule „Czas Dożynek”)

WSPOMNIENIA 
PODOŻYNKOWE

Niby Dożynki już za nami jednak, dalej dźwię-

czy nam echo tej największej imprezy letniej 

w Breńskim Amfiteatrze. Nie wszystko zawsze 

da się napisać w zaledwie jednym artykule. Dalej 

wspominamy tegorocznych Gazdów Dożynko-

wych, Państwa Aleksandrę i Czesława Cichy1, 

którzy tak godnie reprezentowali wszystkich rol-

ników podczas tegorocznego święta plonów.
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Pogoda nie okazała się łaskawa dla uczest-

ników pielgrzymki , która 21 września wyruszyła 

z Brennej na Górkę. W tym dniu bowiem 

w Sanktuarium w Szczyrku odbyła się Msza św. 

Koronacyjna koncelebrowana przez księży bisk-

upów i kapłanów pod przewodnictwem J.Em.

Ks.Kardynała Stanisława Dziwisza. Słowo Boże 

wygłosił J.Em.Ks.Biskup Tadeusz Rakoczy Or-

dynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Historia Sanktuarium rozpoczęła się 25 lipca 

1894r, kiedy to 12 letniej Juliannie ukazała się 

Matka Boska. Już niedługo potem miejsce  to 

zaczeli odwiedzać Szczyrkowianie, Ustronianie , 

Brenniacy, Wiślacy. Nasza ludność przyczyniła 

się do budowy w latach 20 pierwszej murowanej 

kaplicy. Ściany 

świątyni wyłożone 

były naszym ka-

mieniem goduls-

kim. .

N a d s z e d ł 

wreszcie rok 

2008 i spełnienie 

marzeń wielu 

pokoleń. Papież 

Benedykt XVI 

pob łogos ł aw i ł 

w Rzymie  ko-

rony dla Obra-

zu Matki Bożej 

Królowej Pol-

ski, a 21 września 

u k o r o n o w a n o 

nimi obraz. 
 fot. Jacek Kliś

MODLITWA O POKÓJ 
W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE

Dokładnie tydzień po koronacji breńska 

ludność znów wyruszyła w góry, aby modlić się 

o Pokój w Zjednoczone Europie. Na szczycie 

góry Kotarz 28 września poświecono ołtarz zbu-

dowany z kamieni przywiezionych z całego świata 

/ a nawet „nie z tej Ziemi”/. Inicjatorem budowy 

ołtarza był ewangelicki proboszcz ze Szczyrku 

Jan Byrt. W modlitwie wzięło udział blisko 1000 

osób. Uczestniczyli w niej również  m.in. były 

premier, eurodeputowany Jerzy Buzek, euro-

deputowana Grażyna Staniszewska, senator  

Sławomir Kowalski, dostojnicy kościelni oraz 

władze okoliczne władze samorządowe. 

Miejsce, na którym stanął ołtarz, sprawia 

ogromne wrażenie. Człowiek modląc się patrzy 

na piękną , okoliczną panoramę i czuje ogrom 

otaczającego go świata. 
Katarzyna Macura

KORONACJA KORONAMI PA-
PIESKIM OBRAZU MATKI 

BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
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Trzy trasy, których przejście zajęłoby 

8 godzin, prawie 1400uczestników, zawody spor-

towe i konkurencje ze sporą dawka humoru. Poza 

tym grill, dania tradycyjne, konkursy z cennymi 

nagrodami, tańce, występy kabaretu i przede 

wszystkim – bardzo duzo świetnej zabawy. Tak 

w skrócie można by podsumowac XVI Złaz Gór-

ski Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Tradycyjny Złaz Górski ZZG odbył się w sobotę, 

13 września. Pogoda dopisała – cały dzień słońce 

świeciło jasno a jednocześnie nie było upału – tak 

więc, warunki idealne. Tlum złazowiczów nie mógł 

marzyc o lepszych warunkach.

Każda z trzech zaproponowanych tras 

prowadziła do amfiteatru w Brennej. Jednym 

z celów Złazu jest popularyzacja turystyki i ak-

tywnego wypoczynku – jak widac po frekwencji 

taki sposób spędzania wolnego czasu jest bardzo 

popularny. Na mecie na uczestników Złazu czekały 

kolejne atrakcje. Sporo emocji wzbudziły zawody 

w przeciąganiu liny, a także konkurencje rodem 

z Monthy Pytona, jak zawody w wieszaniu mokrej 

bielizny, lub rzut…moherowym beretem! Nagrody 

były za to jak najbardziej poważne –warto wymien-

ic choćby sprzęty AGD, puchary i medale.

Po godzinie 16.00 czas uczestnikom Złazu 

umilił kabaret. Zaraz po pełnym humoru występie 

grupy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 

i pozostałych nagród. Zwycięzcami XVI Złazu Gór-

skiego Związku Zawodowego Górników zostali:

I miejsce – Południowy Koncen Węglowy SA

II miejsce- KWK „Knurów”

III miejsce – KWK „Halemba Wirek” ruch 

„Halemba”

Senior – Pawlak Kazimierz – KWK „Mysłowice 

– Wesoła” ruch „Wesoła”

Junior – Kierepka Sabina – KWK „Knurów”

Linia kobiet

1 miejsce – KWK „Mysłowice – Wesoła” ruch „Wesoła”

2 miejsce -  Południowy Koncern Węglowy SA

3 miejsce -  Konsorcjum PRG i BSz

Linia mężczyzn:

1 miejsce – Południowy Koncern Węglowy SA

2 miejsce – KWK „ Knurów”

3 miejsce – KWK „ Bolesław Śmiały”

Konkurs rodzinny:

1 miejsce – Państwo Kamińscy – KWK 

„Sośnica – Makoszowi” ruch „ Sosnica”

2 miejsce – Państwo Straube – Południowy 

Koncern Węglowy SA

3 miejsce – Państwo Kierepka – KWK „Knurów”

Młodzież 10 – 14 lat

1 miejsce – Podkowik Bartek – KWK 

„Bolesław Śmiały”

2 miejsce – Straube Michał - Południowy 

Koncern Węglowy

3 miejsce – Fuchs Kasia – KWK „Bolesław Śmiały”

Młodzież 14 – 18 lat

1 miejsce –Lis Marcin – KWK „Bolesław Śmiały”

2 miejsce- Lis Jakub

3 miejsce – Gorzowski Daniel – KWK 

„Pokój”

Po raz pierwszy w Złazie wzieli udział 

członkowie ZZg z KWK „ Bolesław Śmiały”, 

Konsorcjum PRG i BSz i KWK „ Piast”.

Na koniec składamy serdeczne podziękowania dla 

sponsorów Złazu, dzięki którym możliwe było zorga-

nizowanie imprezy. Organizatorom Złazu dziękują:

1. Kompania Węglowa SA

2. Jastrzębska Spółka Węglowa SA

3. Katowicki Holding Węglowy

4. PPG „ Row – Jas” Spółka z o. o.

5. Nadwiślańska Spółka Turystyczna

6. PW „Intergwarex” Spółka z o. o.

7. Fundacja na Rzecz Integracji Środowisk 

Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy

Pozostaje czekać na kolejny Złaz Górski, czyli 

kolejną porcje doskonałej zabawy.
Bożena Gawryluk

XVI ZŁAZ GÓRSKI W BRENNEJ
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WYCIECZKOWE  WSPOMNIENIA
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W ramach zaplanowanych na rok 208 wycieczek 

krajobrazowych Koło nr 7 Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brennej 

zrealizowało dwie następne jednodniowe wyciec-

zki. W dniu 21.08.2008 o godz. 5.30 wyjechaliśmy 

z Brennej do Wrocławia. Głównym naszym 

celem było zwiedzenie Panoramy Racławickiej.

Panorama Racławicka przeżywa obecnie 

swój renesans. Namalowana dla uczczenia setnej 

rocznicy powstania Kościuszkowskiego z 1794 r. 

Do współpracy przy tworzeniu obrazu zaproszony 

został znakomity Krakowski batalista Wojciech 

Kossak oraz pejzażysta Ludwik Beller. Malowanie 

obrazu przez dziewięciu artystów trwało 9 miesięcy. 

Tematem Panoramy jest bitwa, która rozegrała się 

pomiędzy dowodzoną przez Naczelnika Tadeusza 

Kościuszkę powstańczą armią polską i dwiema 

kolumnami armii rosyjskiej skierowanym do 

zdławienia powstania. Panorama namalowana jest 

tak realistycznie i sugestywnie, że może sprawiać 

wrażenie dokumentu historycznego, jednak jest to 

tylko artystyczna wizja bitwy. Na obrazie znajdu-

je się szereg postaci i elementów nie mających 

związku z bitwą, lecz w tradycji narodowej nieroz-

erwalnie związanych z Powstaniem.

Panorama Racławicka ma już 104 lata. Przez 

pół wieku była wielką atrakcją Lwowa, potem po 

41 latach przechowywania jej w sercach i pamięci 

stała się 16 lat temu wielką atrakcją Wrocławia. 

Choć jest czcigodną pamiątką narodową nadal 

czaruje niebywałym urokiem. U jednych budzi 

wspomnienia, dla innych stała się lekcją histo-

rii, ale u wszystkich budzi zachwyt i wzruszenie. 

Później zwiedziliśmy jeszcze Szklarnię, Ogród 

Botaniczny, w którym rosną unikatowe krzewy 

i rośliny japońskie.

W powrotnej drodze na krótko zatrzymaliśmy 

się na Górze św. Anny. Tam zwiedziliśmy 

Bazylikę Św. Anny oraz Grotę Lurdzką. Góra św. 

Anny posiada walory religijne jako Sanktuarium 

Babci Jezusa, Kulturowe – miejsce to skupia ludzi 

różnych pokoleń i narodów, architektonicznie 

jako zabytki z różnych okresów historycznych, 

geograficznie i przyrodnicze – lokalizacja na Szc-

zycie Góry w centrum Parku Krajobrazowego. 

W 2004 r. Góra Św. Anny została uznana za pom-

nik historii.

Następnym naszym wyjazdem, była wyciecz-

ka do Krakowa w dniu 15.9.2008. Rano wcześnie 

o godz. 6.00 wyjechaliśmy z Brennej przez Biel-

sko-Biała – Oświęcim – Jawiszowice Balice. 

Zwiedzanie zaczęliśmy od Wawelu.

Na Wawelu zwiedzaliśmy prywatne Kom-

naty Królewskie, Katedrę Wawelską, Grobowce 

oraz dzwon Zygmunta. Punktualnie o godz. 12.00 

wysłuchaliśmy hejnału z wieży Kościoła Mariack-

iego, a następnie z przewodnikiem zwiedziliśmy 

Kościół Mariacki, Sukiennice. Atrakcją tej 

wycieczki był 1 godzinny rejs statkiem po Wiśle 

a zarazem był to krótki odpoczynek – relaks 

przed dalszym zwiedzaniem.

Kolejnym etapem zwiedzania było Opac-

two Benedyktynów w Tyńcu. Tam na parterze 

i w podziemiach budynku mieści się ekspozy-

cja, na której są prezentowane zabytki związane 

z historią Tynieckiego Opactwa. Najcenniejszy-

mi obiektami są fragmenty romańskiej i gotyck-

iej kamieniarki (XI-XII w.), kapitele i bazy kol-

umn, fragmenty arkad pierwotnego Krużganka 

Klasztornego u płytki posadzkowe z kościoła. 

Zachowane Kolumny zdobione ornamentem 

roślinno-geometrycznym z przełomu XI i XX w. 

Wydarzenia
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należą do najpiękniejszych przykładów polskiej 

sztuki romańskiej.

W lipcu 2008 r. rozpoczął działalność 

Benedyktyński Instytut Kultury „aby chronić 

dobro”. Instytut ten będzie promował 

benedyktyńskie dziedzictwo Kultury, histo-

rii i duchowości. Najstarsze dzieje klasztoru 

poznaliśmy w podziemnym lapidarium utworz-

onym w autentycznych zabytkowych wnętrzach.

Opactwo w ramach swojej działalności gos-

podarczej produkuje w/g starej własnej recep-

tury wszelkie przetwory owocowe jak konfitury, 

syropy, herbatki ziołowe, przetwory warzywne 

itp. Wyroby te ręcznie robione są chętnie naby-

wane przez zwiedzających w firmowym sklepie. 

Po dokonanych zakupach w firmowym sklepie, 

na krótko udaliśmy się jeszcze do Krakowa 

Łagiewnik.

Drogę powrotną umilały nam piękne pieśni, 

które powoli odchodzą w zapomnienie, a które 

brzmiały wyjątkowo nostalgicznie w wykona-

niu seniorów. Późnym wieczorem wróciliśmy 

do naszych domów zmęczeni fizycznie, ale 

jednocześnie radośni i pełni wspaniałych 

wrażeń.
Krystyna Lala

MIĘDZYGMINNE ZAWODY 
SPORTOWO – POŻARNICZE 

Tym razem w deszczu i przy pochmurnej po-

godzie odbyły się międzygminne zawody sporto-

wo – pożarnicze.

 W sobotę 20 września o godzinie 14.00 na 

boisku sportowym w Brennej Centrum odbyły 

się zawody sportowo – pożarnicze miasta Ustroń 

i gminy Brenna , których organizatorami byli 

Urząd Gminy w Brennej oraz Zarząd Gminny 

Związku OSP RP  

Ceremonii otwarcia dokonała Pani Iwona 

Szarek - Wójt Gminy Brenna. 

W zawodach wzięło udział 9 ekip męskich 

i kobieca  oraz 4 drużyny młodzieżowe. Dodatkowo 

gościnnie w zawodach uczestniczyła męska  druży-

na OSP z Ustroni Morskich. Komisje sędziowską 

stanowili strażacy KP PSP w Cieszynie, a sędzią 

głównym zawodów był st. kpt. Kukuczka.

Mając na uwadze bezpieczeństwo startujących  

w grupie A mężczyzn zrezygnowano  z dwóch prze-

szkód: ściany i równoważni. Jako pierwsze wystarto-

wały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Ustronia 

a następnie kobiety z Górek Wielkich i mężczyźni.

Po podliczeniu wyników zawodów przez ko-

misję sędziowską drużyny otrzymały pamiątko-

we puchary i nagrody.  

Klasyfikacja końcowa w grupie A mężczyzn   

dla gminy Brenna przedstawia się następująco:

  1. Brenna Leśnica, 2. Brennej Centrum, 

3. Górki Wielkie 

  Pod względem organizacyjnym zawody prze-

biegały bardzo sprawnie a lejący z nieba deszcz 

nie zniechęcił startujących zawodników.

Serdeczne podziękowania składamy wszyst-

kim, którzy przyczynili się do sprawnego prze-

prowadzenia tegorocznych zawodów.

Wydarzenia



„Źle jest marnować młodość, a już całkiem 

głupio zmarnować starość” 

(P. Kuncewicz)

Nie mamy w zwyczaju podważać wielowieko-

wych mądrości płynących z ludowych przysłów. 

Jednak w przypadku powyższego stwierdzenia 

możemy być bierni. Dlaczego starość musi sta-

le kojarzyć się ze smutkiem, siwizną, słabością, 

gnuśnieniem, narzekaniem, chorobą itp. Na ogół 

to właśnie dziadkowie mając dla swoich wnuków 

więcej czasu i cierpliwości niż rodzice – skutecz-

niej uczą ich tradycyjnej grzeczności wpajając 

dobre nawyki, przekazuje rodzinne legendy oraz 

wnoszą radość i spokoju, tak upragnione w dzi-

siejszym zagonionym świecie. Ileż ciepła kryje 

się w słowach „babunia”, „dziadunio”, którymi 

zwracamy się do seniorów naszych rodzin. Dzień 

Seniora to szczególna okazja do wyrażenia swej 

wdzięczności i przywiązania.

Dzisiaj Wasze Święto

Seniorzy kochani

My dzieci starszawe

Życzenia składamy

      Niech Wam sprzyja szczęście

      Niech Wam zdrowie służy

      I cieszcie się życiem

      Sto lat albo dłużej

I niech Was nie bolą

Biodra i kolana

Byście mogli tańczyć

Do białego rana

      I niech się podnoszą

      Wasze życiowe stopy

      By własnych siłach

      Wejść do Europy

Ogarnia nas pewna refleksja przebytej drogi 

życiowej niejednokrotnie trudnej   i wyboistej. 

Mimo trudności przebyta droga skłania nas do 

miłych wspomnień, że kiedyś też byliśmy młodzi 

i piękni. 

Seniorzy z Brennej i Górek

......................................

Przy wspólnym posiłku i kawie w dniu 

6.10.2008 r. w Zajeździe AFRICO spotkali 

się seniorzy Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów koło nr 7 w Brennej 

z przewodniczącym Stanisławem Hellerem na 

czele. 

W spotkaniu wzięło udział około 80 osób, plus 

władze samorządowe z P. Wójt na czele, która 

życzyła wszystkim seniorom dużo szczęścia, ra-

dości i długich lat życia. Wśród zaproszonych go-

ści była P. Fryderyka Pawliczek – przewodni-

cząca komisji Kultury i Oświaty, oraz P. Helena 

Pagieła – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-

skich. Do uczestników spotkania przygrywała 

kapela „Maliniorze”, z którymi wspólnie śpiewali 

i bawili się razem spędzając czas.

DZIEŃ SENIORA

Drodzy Seniorzy z okazji Wasze-

go święta Redakcja Wieści, OPKiS, 

Urząd Gminy Brenna i wszyscy 

przyjaciele składają Wam serdecz-

ne życzenia zdrowia i radości i dłu-

gich lat życia!
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SPOD GÓRALSKIEGO KAPE-
LUSZA - ZBIGNIEW MORYS

WIERSZE
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Za nic droga usłana różami, jeśli uśmiech jest 

chwastem starannie plewionym.

GRAFFITI

Polsko! Kocham Ciebie jak Irlandię. 

Z RĘKĄ NA SERCU

Są dwa poważne powody,

dla których Polska mi nie zbrzydnie:

tej ziemi dotykały Karolka stopy,

tu Lech zadał cios komunie. 

ZA TORTEM

Irlandio! Ojczyzno nowa wielu Polaków,

bo nad twym zielonym dywanem blask mamony.

A tu skowronek ma radość z czerwonych maków,

wierzby koją Giewont.

W polu krzyż pochylony...

SKOJARZYNKI

- Cudny - osoba obiecująca cuda

- Cudak - Polak liczący na te cuda

- Cudactwo - szara rzeczywistość

Z ROZMÓW PRZY PIWKU

W karczmie w Brennej ceper pyta:

– Gazdo, dlaczego tym razem siedzicie przy 

kuflu z wodą?

– A bo, panocku, tym razem liczę na cud... 

Tuska.

– ???

– Żartowałem. Dzisiaj piję mineralną z Gruzji, 

aby pomóc tamtejszej gospodarce. 

OPOWIASTKI 

– Czy znasz opowiastkę o kolorowych jar-

markach?...

– To były piękne dni!

– Czy znasz opowiastkę o beznadziejnej 

nocy?...

– Za młodzi na sen, za starzy na grzech.

O GÓRALU

Pewien nie tak stary góral z Brennej

uległ atmosferze jesiennej...

Aż tu  dostał ciupagą,

bo nie grzeszył powagą:

liczył babie lata po nocy bezsennej.

BO W BRENNEJ JUŻ JESIEŃ

Rozmawiają dwa liście:

– Kiedy spadamy?

– Nie mam zielonego pojęcia.

DO ZIMY DALEKO (?)

Jakież perspektywy są przed wiosną,

dla niej wszędzie ścielą się kobierce.

Dla mnie jesień jest porą radosną,

chociaż nieraz płynie żal przez serce...

W tym wydaniu Wieści prezentujemy Pań-

stwu poezję Pani Marii Burek z tomiku „Między 

życiem a śmiercią” doskonale oddająca jesienna 

aurę i nastroje.

Jesienny motyl

Jesienne słońce zwodniczo

Motyla czule ogrzewa

Naiwny, na więcej licząc

Wspaniałą barwą olśniewa

Nad zżółkłych traw krajobrazem

Trzepoce plamka skrzydlata

Uśmiech i żal budzi razem

To kruche wspomnienie lata

Jesień

Najbogatsza z pór roku

Złotolistna jesień

Po co świat tak malujesz

Zanim w szarość go zmienisz

Złoto, brązy, cynobry

Tylko oczy mi cieszą

Ale serce już studzą

I pogodę w nim gaszą

Bo już zima się skrada

I próbuje sił nocą

Choć w dzień czeka cierpliwie

Aż się liście wyzłocą

Jeszcze tylko da kwiatom

Pozakwitać na grobach

I już zacznie się długa

Po dniach jasnych żałoba

Zanim zima otuli

Białym kocem świat cały

Będą deszcze za latem

I za słońcem płakały

Kultura i oświata



ertuarze zespołu The Cops. 

 I tak zakończył się wrzesień w Piwnicy Art-

ystycznej. Gorącym przywitaniem jesieni stał 

się w Piwnicy Wieczór Kubański, okraszony 

kubańskimi zwyczajami i tańcem, w których re-

welacyjnie zaprezentowali się młodzi tancerze 

ze Szkoły Tańca „Elitan” w Górkach Wielkich 

pod opieką artystyczną Lidii Gepfert. Energia 

taneczna zawirowała całą piwnicą, wprowadzając 

w rytm tańca mambo wszystkich obecnych. Ten 

wspaniały Kubański wieczór w raz filmem Bue-

na Vista Social Club w reżyserii W. Wenders’a 

przygotowała Estera Brudny, która tym samym 

zapoczątkowała piątki filmowe  w Piwnicy Art-

ystycznej. 

                                                                     

                                                           Kasia Kosecka         

KONCERT IVO & ZBIGGIE     

12.09.2008r o godzinie 19.00 w Piwnicy Arty-

stycznej wystąpił duet Ivo & Zbiggie, który ocza-

rował nas piękną powolną i gustowna muzyką.

Zespół Ivo został finalistą tegorocznego kon-

kursu On-Music organizowanego przez krakow-

skie radio Alfa. Liderką jest Iwona Kmiecik - 

studentka wokalistyki jazzowej na wydziale Jazzu 

i muzyki Estradowej w Katowicach. W piątek 

wystąpili dla Państwa w kameralnym składzie, 

w duecie z gitarzystą Zbigniewem Bałdysem, 

absolwentem tej samej uczelni. W repertuarze 

znalazły się utwory autorskie a także znane 

przeboje soulowych artystów. Publiczność jak 

zwykle dopisała a Piwnica Artystyczna zapra-

sza na kolejne jesienne piatki. Więcej o zespole 

można dowiedzieć się na stronie internetowej:

http://www.youtube.com/watch?v=Y03J19eM7Lc

E.B.

Wrześniowa Piwnica zakręciła się w rytmie 

jazzu.  Do bardzo udanych koncertów należy 

niewątpliwie występ Kasi Zaręby w towarzyst-

wie męskiego trio jazzowego, który wprowadził 

publiczność w euforię doznań muzycznych. Do-

datkowym ukojeniem dla ucha był zmysłowy 

głos samej wokalistki, który czarował lekkością 

i interpretacją zapomnianych standardów. 

Tłumy także przyciągnęła inauguracja 

znanych już w Gminie Brenna Kawiarenek Art-

ystycznych. Tym razem rzetelnie przygotowany 

r e p e r t u a r 

poświęcony był 

l e g e n d a r n e -

mu wokaliście 

grupy Dżem, 

Ryśkowi Ried-

lowi. Muzy-

cznym przy-

g o t o w a n i e m 

wieczoru zajęli 

się wspól-

nie Krzysz-

tof Majeran 

i Jan Greń, 

p r e z e n t u j ą c 

się bardzo 

i n t e re su j ą co 

w nowym rep-

 

Fot. Matteo Randelli  Kasia Zaręba 

  Fot. Jan Staś  The Cops- Jan 

Greń
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W ramach cyklu imprez organizowanych 

w Górkach Wielkich pt. ARTYSTYCZNE LATO 

U KOSSAKÓW, przedszkolaki z Górek  wyje-

chały na wycieczkę do muzeum i parku Zofii 

Kossak. 10 września bieżącego roku pogoda do-

pisała. Dzieci z wszystkich grup od rana szyko-

wały się do wyjazdu. Z dziećmi jechały wszyst-

kie nauczycielki, pani dyrektor, panie z obsługi 

oraz chętni rodzice. Najpierw ruszyły młodszaki 

potem starszaki, a na końcu średniaki. Frajdą 

dla dzieci była przejażdżka wozem z zaprzęgiem 

konnym prowadzonym przez pana Jana Matu-

lę. Do muzeum trasa prowadziła wzdłuż rzeki 

Brennicy (Brandysem), ulicą Miczów oraz drogą 

wzdłuż Spółdzielni Produkcyjnej „Bucze”. Dzieci 

podziwiały panoramę Górek i śpiewały piosen-

ki. Na miejscu dzieci przechadzały się po parku, 

zwiedzały ruiny dworu, tablicę pamiątkową po-

święconą Zofii Kossak. Największą atrakcją dla 

dzieci było oglądanie wystawy rzeźb ludowych 

pod hasłem „Postacie z książek Zofii Kossak”. 

Autorami rzeźb są artyści z Polski, Czech, Słowa-

cji i Włoch. Wśród rzeźb dzieci zobaczyły mię-

dzy innymi: Kacperka, sowę , anioły, diabła Sato, 

Chrystusa Frasobliwego, rycerzy śląskich oraz 

zbójnika Ondraszka. Następnie dzieci podziwia-

ły panoramę bitwy – monumentalne malowidło 

w kształcie rotundy. Kolejną atrakcją było oglą-

danie małej panoramy malowanej przez dzieci, 

a bohaterem jaj był Kacperek górecki skrzat. 

Dzieci z grupy średniej miały okazję zwiedzić 

muzeum. Pan kustosz opowiadał im fragmenty 

z życia pisarki oraz pokazywał przedmioty co-

dziennego użytku, jakimi posługiwała się Zofia 

Kossak. Dzieci były bardzo zaciekawione i zada-

wały mnóstwo pytań. Ostatnim etapem wycieczki 

było zwiedzanie schroniska KOSS. Pani dyrek-

tor oraz rodzice robili dzieciom zdjęcia, które 

z pewnością „zasilą” przedszkolną kronikę. Dzie-

ci mogły odpocząć na ławeczkach i pobiegać po 

parku. Droga powrotna przebiegała ulicą Zofii 

Kossak przez Zalesie do przedszkola. Przedszko-

laki znów mogły z wozu podziwiać piękny górec-

ki krajobraz. Wycieczka bardzo się dzieciom po-

dobała. Myślę, że to co zobaczyły i czego doznały 

zapadnie im długo w pamięci a znajomość twór-

czości Zofii Kossak zaowocuje w przyszłości. 

Alina Gańczarczyk

PRZEDSZKOLAKI U KOSSAKÓW

 Przed ruinami dworku – Starszaki

Przed dużą panoramą – Młodszaki

Na wystawie rzeźb – Średniaki
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Dla uczniów z klasy IIc Gimnazjum im. Kró-

la Jana III Sobieskiego, wrzesień nie będzie się 

już kojarzył wyłącznie ze szkołą. Będzie miał za-

pach morza i kolor piasku na plaży.14 września  

uczniowie wyruszyli pociągiem na spotkanie 

z przygodą na Zieloną Szkołę. Miejscowość do 

której przybyli to Jastrzębia Góra, która szczyci 

się posiadaniem Gwiazdy Północy – najdalej wy-

suniętego punktu na mapie Polski. 

 Pogoda była iście północna, zimno, deszczo-

wo, ale to nie przeszkodziło osiemnastce gimna-

zjalistów świetnie się bawić. Zakwaterowani zostali 

w pięknym ośrodku DREJK z basenem, boiskami 

i pobliską plażą. Do dyspozycji mieli rowery , któ-

re umożliwiły wycieczki po parku krajobrazowym 

wzdłuż wybrzeża , uprawiali nordic-walking, zdro-

wotna i rekreacyjną formę aktywności ruchowej. 

Niemal codziennie korzystali z basenu.

 W nowoczesnych salach multimedialnych 

odbywały się przygotowane wcześniej zajęcia te-

matycznie związane z morzem bałtyckim. Ucznio-

wie realizowali również cykl zajęć 

„Mój dekalog zdrowia”, którego ukoronowa-

niem było napisanie własnego programu pro-

mującego zdrowy i higieniczny tryb życia oraz 

zdobycie certyfikatu lidera zdrowego stylu życia. 

Ponadto zwiedzili „Dar Pomorza”, gdyńskie oce-

anarium, Muzeum Bursztynu w Gdańsku, weszli 

na taras widokowy we Władysławowie oraz byli 

świadkami karmienia i medycznego treningu fok 

w helskim fokarium. Poznali technologię obrób-

ki bursztynu w pracowni bursztyniarza.

 Na koncercie zespołu „Kubryk” poznali hi-

storię powstania szant i piękne polskie piosen-

ki opiewające nasze morze.. A w wolnym czasie 

wsłuchani w szum morza i krzyki mew spacero-

wali plażą  ucząc się  języka angielskiego. 

Nie udało by się tego wyjazdu zrealizować 

gdyby nie pomoc i wsparcie wielu osób. Do nich 

należą pani Urszula Pilch, pan Krzysztof Bury, 

pan Zenon Golik, Skoczowski Oddział Ban-

ku Spółdzielczego, Rada Rodziców działająca 

przy Gimnazjum. 

Wszystkim tym osobom bardzo serdecznie 

dziękujemy. Wspomnienia z pobytu w Jastrzębiej 

Górze zawsze wywołają uśmiech na naszych twa-

rzach.
Wychowawczyni Aleksandra Czakon 

i uczniowie klasy IIc

 ZIELONA SZKOŁA W JASTRZĘBIEJ GÓRZE

ZAKOŃCZENIE LATA 
U KOSSAKÓW

Uciekło lato tak szybko, zabrało kwiaty, zapach 

zieleni, zawirowało natchnieniem i zakręciło się 

w rytmie twórczości Zofii Kossak. Powstała gó-

recka panorama przedstawiająca scenę zdobycia 

Konstantynopola w 1453 roku. Inspiracją malar-

ską była książka Zofii Kossak „Puszkarz Orba-

no”. Ten monumentalny obraz stworzyli studen-

ci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie malując pod patronatem Dzieka-

na Wydziału Malarstwa, Pana prof. Romana 

Łaciaka. Dzieło malarskie w kształcie rotundy 

o powierzchni 200 m2 można oglądać w parku 

obok biograficznego Muzeum Zofii. Można oglą-

dać…dopóki nie nadejdzie jesień i zima, która 

spakuje całą twórczość artystycznego lata do cie-

płej szuflady by chronić przed dżdżystą jesienią 

i mrozem zimy.

W przepięknej posiadłości Zofii Kossak, gdzie 

niegdyś gościła artystyczna elita - Maria Dąbrow-

ska, Jan Parandowski, Stanisław Ignacy Witkie-

wicz, dziś gości Artystyczne Lato a razem z nim 

lipcowy plener malarski, sierpniowy I Międzyna-

rodowy Plener Rzeźbiarski, koncerty plenero-

we w rotundzie góreckiej panoramy i koncerty 

w ruinach dworu Zofii Kossak. A to wszystko po 

to by ożywić i uchronić od zapomnienia. 

23 sierpnia zakończyło się oficjalnie Arty-

styczne Lato, tłumnie zebrani goście podziwiali 

panoramę, rzeźby a przepełnione optymizmem 

komentarze podkreślały głębię tego niepowta-

rzalnego miejsca w Kossakówce. Ciepły wieczór 

ściągnął w to miejsce nie tylko gości i widzów, 

ale i pary nowożeńców, które piknikowo rozsiały 

się w parku Zofii, czyniąc    z tego miejsca swo-

isty happening. W oknach ruin dworu siedzieli 
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RUSZYŁA BAZA TALENTÓW
  Równocześnie z rozpoczynającym się ro-

kiem szkolnym ruszyła w Brennej Baza Talen-

tów. 

Przepiękny to widok, kiedy mury sali regio-

nalnej przepełnia twórcza praca dzieci i młodzie-

ży. I oto chodzi. By było szaleństwo twórczości. 

W poniedziałki dzieci spotykają się z cała pale-

tą barw na zajęciach plastycznych. Twórczość 

artystyczna jest dla dziecka specyficzna formą 

poznawania świata. Jest ekspresją i przeobraże-

niem doświadczanej rzeczywistości oraz formą 

wyrażania przez dziecko swojej osobowości. Ale 

i odwrotnie, obcowanie ze sztuką może stanowić 

okazję do kształtowania osobowości i postaw 

dziecka.

I Baza Talentów chce spełniać dodatkowe 

warunki do rozwoju dziecka. Plastyka jest dla 

dziecka terenem zdobywania nowych wiadomo-

ści, taniec i muzyka doświadcza nowych przeżyć 

i wrażeń.  A to wszystko razem ujęte służy wy-

zwalaniu twórczej postawy. Program OPKiS-u 

na ten rok wygląda następująco. W poniedziałek 

zajęcia plastyczne prowadzi Anna Piotrowska, 

która przygotowała z dziećmi projekt „Szalone 

barwy” w różnych koncepcjach plastycznych. 

Od połowy października, prowadzenie zajęć 

przejmie Koło Gospodyń Wiejskich i wspólnie 

z grupą plastyczną przygotują projekt świątecz-

ny ucząc się tym samym, tworzenia papierowych 

kwiatów, stroików świątecznych, będzie modelo-

wanie i malowanie bombek świątecznych, a na 

koniec grudnia dzieci ustroją olbrzymią choin-

kę. Środa ukształtowała się pod znakiem tańca, 

a opiekę artystyczną nad młodymi tancerzami 

przejęła Anna Bojko. Od listopada natomiast ta-

niec nowoczesny poprowadzi tancerka Katarzy-

na Zielonka. I jeszcze kilka słów w rytmie mu-

zyki. Wtorki zdominowała nauka gry na gitarze 

pod opieką Mariusza Śniegulskiego i nauka gry 

na akordeonie pod opieką Krzysztofa Kłaczkow-

skiego a w środy nauka gry na skrzypcach, które 

prowadzi Katarzyna Wojtas. I jeszcze warsztaty 

teatralne, którymi w Brennej zajęła się Patry-

cja Cichy, zajęcia odbywają się w każdy piątek 

w Piwnicy Artystycznej. 

  
                                                                               

 Kasia Kosecka

                                        Malwina Ligocka

muzycy tworząc dodatkowy klimat płynącego 

zewsząd artyzmu. Ruiny dworu ubrane w czerń 

i blask świec, ściągnęły tłumy widzów. Urok 

wszystkiemu nadawała reżyseria światła, która 

wydobywała piękno ruin. Niepowtarzalne wraże-

nie odegrała scenografia i symbolika w postaci 

zabytkowych krzeseł, książek i maszyn do pisa-

nia. A wszystko po to by podkreślić osobowość 

pisarską „Pani Domu.” I w tej niepowtarzalnej 

enigmatycznej aurze odbył się recital z piosen-

kami Edith Piaf w wykonaniu Kasi Koseckiej 

i Tomasza Pali. Opowieść o dramatycznym ży-

ciu wielkiej francuskiej piosenkarki wzruszyła 

publiczność do łez. A owacje na stojąco były im-

pulsem dla organizatorów by takich koncertów 

w ruinach było więcej. Na deser Lata u Kossa-

ków publiczność dostała koncert Pauli Kwiet-

niewskiej, aktorki z Częstochowy, który odbył 

się w lodowni, ale wbrew nazwie tego miejsca 

było bardzo gorąco. Atmosfera wspaniała, przy 

kominku, gorącej herbatce i świetnej muzyce. 

Coś w tej Kossakówce jest niepowtarzalnego, 

wyjątkowego, co przyciąga jak magnes tłumy lu-

dzi. Tak też było na aukcji, hucznej jak huczne 

potrafią być tylko strzały armatnie. Aż szkoda, że 

lato tak krótkie…
Kasia Kosecka                                                                                             

                  Malwina Ligocka 
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My nie zobaczylibyśmy Rzymu gdyby nie inicjaty-

wa Town Twinning’u, której podjęła się Gmina Brenna, 

jako pierwsza w powiecie cieszyńskim. Town Twinnig 

czyli wieloletnia tradycja europejska współpracy miast 

bliźniaczych, jest doskonałą okazją do wymiany o cha-

rakterze międzynarodowym. Wymianą w rozumieniu 

dialogu. Town Twinning to porozumienie, w trakcie 

którego zakłada się wieloletnią wymianę doświadczeń 

na różnych płaszczyznach. Od edukacji przez kulturę na 

sporcie i przedsiębiorstwach skończywszy. Mieszkań-

cy Gminy Brenna zostali przyjęci przez włoską Gminę 

Campodipietra w okresie od 18.08.2008 - 28.09.2008r. 

W ramach wymiany wyjechały do Włoch osoby re-

prezentujące zgodnie z projektem różne dziedziny 

życia. Byli prywatni przedsiębiorcy, radni, przedstawi-

ciele szkół, stowarzyszeń, grup śpiewaczych, studenci 

a także przedstawiciele reprezentujący Urząd Gminy 

Brenna. W sumie polska grupa liczyła 25 przedstawi-

cieli Gminy Brenna.

 W piątek pod Urzędem Gminy Brenna pożegna-

ła nas Pani Wójt Iwona Szarek, życząc nam szerokiej 

drogi. I tak wyruszył nasz autobus na podbój Europy. 

Przedstawiciele Gminy Campodipietra przywitali nas 

niezwykle ciepło i serdecznie. Kiedy autobus dotarł 

na miejsce powitał nas Wójt Gminy Campodipietra 

Gianluca Cefaratti, wraz z przedstawicielami Rady 

Gminy i pracownikami tamtejszego urzędu. Była 

obecna telewizja regionalna oraz inne media lokal-

ne. W sobotę zorganizowano nam wspaniały wieczór 

taneczny, gdzie mogliśmy się lepiej poznać, porozma-

wiać o projekcie, no i oczywiście zjeść. Wtedy jeszcze 

byliśmy pewni, że zjada się trzy posiłki dziennie… ale 

już niebawem wytrącono nas z tej błogiej nieświado-

mości. Przez cały pobyt goszczono nas kuchnią re-

gionalną. Włosi zaczynają posiłek od przekąski (cza-

sami przekąska to jedno danie np. risotto) później 

zjadają danie główne, później często pizzę, następnie 

owoce i często deser. Tak mniej więcej wygląda wło-

ski obiad.

WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU
21.08. czekał nas uroczysty i podniosły dzień. 

W niedzielę Włosi zorganizowali mszę w Kościele, 

w trakcie której polska grupa wykonała utwór Barka. 

Po uroczystej mszy podpisano list intencyjny o współ-

pracy dwóch Gmin. Przedstawiciele obu Gmin zaśpie-

wali hymny narodowe. I tak właśnie postanowiono 

kontynuować idę współpracy i integracji europejskiej 

naszej Gminy z Gminą Campodipietra. Uroczystość 

była podniosła także ze względu na przemówienia 

Pana Sekretarza Krzysztofa Majerana, jak i Przewod-

niczącego Rady Gminy Brenna Krzysztofa Holeksy. 

Przemawiali też przedstawiciele strony włoskiej wójt, 

radni a także autor projektu który zaznaczył idę eu-

ropejskiej współpracy i dialogu międzykulturowego.

Po uroczystości w poniedziałek delegacja z Bren-

nej miała możliwość oddania hołdu poległym pod 

Montecassino. Dalej można tam znaleźć maki przy 

Grobie Andersa, z pewnością tym czerwieńsze bo 

z polskiej wzrosły krwi. Napis na obelisku jest bardzo 

wymowny: „Za wolność naszą i waszą my żołnierze 

polscy oddaliśmy ciało ziemi włoskiej, serce Polsce 

a ducha Bogu” Takie miejsca dozgonnie bronią pol-

skiej godności i dumy narodowej. W Montecassino 

znajduje się także Opactwo i Klasztor założony przez 

św. Benedykta z 529 r.n.e. Wszyscy wpisaliśmy się 

do księgi pamiątkowej, jeszcze zanim przyszło nam 

podziwiać przepiękna bazylikę, bogactwo sklepień, 

kolory kaplic, marmury krypt i wspaniałe widoki 

między arkadami. Na zakończenie dnia zobaczyli-

śmy starodawne ruiny bazyliki w Altilli. Oprowadzał 

nas profesor  historii i sztuk pięknych. Dzięki nie-

mu cofnęliśmy się do początków chrześcijaństwa. 

Byliśmy pierwszą zorganizowaną grupą, która zoba-

czyła te odkrycia archeologiczne Odnaleziono tam 

m.in. pierwszy,  najstarszy w historii fresk Chrystusa 

ukrzyżowanego, bez szat na krzyżu. Wraz z profeso-

rem przenieśliśmy się do początków chrześcijaństwa, 

poznaliśmy historie o których nie czyta się w żadnych 

książkach.
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Tymczasem we wtorek powitał nas Rzym, zwie-

dziliśmy Bazylike Św Piotra i Grób Jana Pawła II 

gdzie każdy pozostał w zadumie. Do Fontanny di 

Trevi posypały się polskie grosiki – czemu by tu 

nie wrócić? Na koniec jeszcze schody hiszpańskie 

i oczywiście Koloseum gdzie nie zabrakło naszego 

zbiorowego zdjęcia w pomarańczowych czapecz-

kach z napisem „ Brenna – Campodipietra”

W środę mieliśmy spotkanie w szkołach z włoskimi 

uczniami gdzie Pani Fryderyka Pawliczek wraz z inny-

mi nauczycielami przedstawili system edukacji w Pol-

sce. Tym razem dzieci pytały a nauczyciele odpowiadali. 

Była też prezentacja Gminy Brenna, jej walorów tury-

stycznych, charakteru, tła kulturalno –społecznego.

W czwartek  25.08.08r. Włosi przygotowali nam 

niespodziankę, czyli wycieczkę do Neapolu. Miasto 

zupełnie inne, ogromne, ruchliwe, tętniące życiem. 

Zdawać by się mogło, że 3 miliony mieszkańców 

Neapolu ruszyło prosto na nas, czasem ciężko było 

znaleźć się w tłumie. Mogliśmy podziwiać wąskie 

kolorowe  uliczki Neapolu. Zobaczyliśmy też piękne 

wnętrze neorenesansowej galerii Umberto I, gdzie na 

zdobionych posadzkach można było odnaleźć swój 

znak zodiaku. Przejrzyste sklepienie sprawia że Ga-

leria pełna jest światła i jakiejś niewyobrażalnej ciszy 

i spokoju, jakby zupełnie na przekór temu, co jest 

na zewnątrz, wbrew potężnemu pulsującemu miastu. 

Zobaczyliśmy też Kościół Santa Chiara, który powalił 

nas swoim majestatem i potęgą. Jednak największe 

wrażenie wywarła na wszystkich wizyta w Kaplicy 

Sansevero Raymonda de Sangro, księcia alchemika. 

Dzieło, którego jest autorem oscyluje na granicy sztu-

ki i rzeczywistości. Do końca chyba nikt nie wie, czy 

rzeźba człowieka okrytego całunem, która znajduje 

się w centrum Kaplicy,  jest faktycznie rzeźbą, czy 

człowiekiem zaklętym w kamień. Niewątpliwie trzeba 

tam wrócić żeby przyjrzeć się temu zjawisku raz jesz-

cze. Kaplica jest niezwykłym miejscem i chyba żadne 

inne miejsce nie ma w sobie tylu pytań.

Po tylu wrażeniach w piątek mieliśmy czas na prze-

myślenia. Po Neapolu zrobiło się jakby spokojniej i tro-

chę jakby…smutniej,  że już trzeba wyjeżdżać a przecież 

przed nami cały wieczór pożegnań. W piątek mieliśmy 

okazję do zwiedzania przedsiębiorstw i firm. Zobaczy-

liśmy fabrykę noży we Frosolone,  Firmę produkująca 

mozarellę. Wcześniej odwiedziliśmy też browar oraz wi-

niarnię, która powstała w 1970r. Wieczorem w  piątek 

Włosi nie pozwolili nam się jednak smucić. Po prostu 

byłoby to wbrew ich wesołej naturze. Dlatego też zorga-

nizowali nam wspaniały występ grupy regionalnej tan-

cerzy i śpiewaków oraz jarmark lokalnych produktów. 

Wtedy też przyszedł czas podziękowań. Na ręce Wój-

ta Gminy Campodipietra Pani Krystyna Żyłka złożyła 

kwiaty dziękując z całego serca za tak ciepłe przyję-

cie. Przewodnicząca Komisji Budżetowej zaprosiła raz 

jeszcze Włochów do Polski i wyraziła chęć współpracy. 

Myślę, że o sobocie nie napisze zbyt wiele, bo chyba łzy 

i Włochów i Polaków są wystarczającym dowodem na 

to, jak bardzo byliśmy sobie wdzięczni za te 10 wspól-

nie spędzonych dni. Wracając autokarem do Brennej 

zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilę nad Morzem Tyr-

reńskim. Fale symbolicznie czytając nasze myśli na-

wiązały do tęsknoty za Polską  i powrotu. Wsiadając 

do autobusu każdy myślał już o swoim domu, pracy, 

rodzinie. Jednak na tym przecież nie koniec. Pozostały 

piękne wspomnienia, fotografie,  które czasem wraca-

ją a to w korespondencji, czasem w planach na przy-

szłość. Teraz w każdym uczestniku Town Twinning jest 

chęć przyjęcia Włochów z taką samą serdecznością, 

polską gościnnością i empatią. Town Twinnig zjedno-

czył nie tylko dwie Gminy. Pozwolił także na integrację 

nas samych. Lepiej się poznaliśmy, wspólnie śpiewali-

śmy, rozmawialiśmy, ale też czuliśmy odpowiedzialność 

godnego reprezentowania naszej Gminy. Jan Paweł II 

wspomniał kiedyś: „Odmienność, uważana przez niektó-

rych za tak wielkie zagrożenie, może się stać - dzięki 

dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku - źró-

dłem głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia. 

Ten dialog międzykulturowy staraliśmy się budować 

wraz z Gminą Campodipietra w ramach projektu Town 

Twinning.
Estera Brudny
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Jak się do-

brze zastano-

wić, to włos się 

na głowie jeży 

od tego, czego 

się tutaj nie na-

wypisywało. Na 

szczęście nie je-

stem z tym grze-

chem, a może 

raczej grzesz-

kiem sam, bo 

wydaje się mi 

się, że mam 

jednak kilku 

czytelników. Są 

oni, co by nie 

powiedzieć, moimi wspólnikami. Tak, tak. Był 

nawet swojego czasu taki dowcip o dowcipach 

politycznych: - Kto budował Kanał Białomorski? 

W połowie ci, co opowiadali dowcipy polityczne, 

a połowie ci, którzy słuchali. –  Ale to już histo-

ria. Życie przerosło kabaret, a odwaga staniała. 

W każdym razie jeśli dotyczy dowcipów politycz-

nych. Choć nie tylko. 

Są kraje, gdzie rzucenie niedopałka na zie-

mię wymaga odwagi wręcz szaleńczej. Tak, al-

bowiem w krajach skandynawskich człowiek 

śmiecący w publicznym miejscu zyskuje sobie  

opinię kaleki umysłowego. A w Singapurze ta-

kie indywiduum zapłaci mandat w wysokości 

kilkuset dolarów amerykańskich. No i ludzie się 

boją, bo jest czego. A na takim Buczu pod koniec 

każdego week-endu prawdziwa parada herosów. 

Samochody, nie zważając na to, czy ktoś zapisze 

numer rejestracyjny czy nie, zwalniają w lasku 

i w otwartych oknach ukazują się uśmiechnię-

te twarze, co jest widomą oznaką pogardy dla 

niebezpieczeństwa, i torby i oraz torebki pełne 

śmieci lądują ( jak dobrze pójdzie) w przydroż-

nym rowie lub w krzakach. W pierwszej chwili 

myśl człowieka nachodzi taka, że Homer albo 

inny Szekspir powinien te akty bezprzykładnej 

odwagi opisać.

Proceder ten trwa od lat. Przyznać jednak 

muszę, iż pewnego niedzielnego popołudnia na-

szły mnie wątpliwości. – Może niebezpieczeństwo 

nie jest aż tak wielkie. – Pomyślałem sobie. A po 

chwili jeszcze bezczelniej. – A może w ogóle go 

nie ma? – I chyba to jest właśnie wyjaśnienie 

tej trwającej już całe lata epidemii niesłychanie 

odważnych faktów. No bo w przeciwieństwie do 

autorytarnego Singapuru policji na Buczu ra-

czej nie bywa. Zresztą co by robiła w lesie? Tam 

są drzewa i zwierzęta. Obawa, że ktoś zobaczy? 

A niech sobie zobaczy. Zwróci uwagę? Niechby 

spróbował....No i już. Nagle wszystko okazało 

się proste. Nie jesteśmy ani Skandynawami, ani 

Singapurczykami, a przydrożny rów należy do 

wszystkich.

Ale co ja tu o śmieciach, kiedy są ważniejsze 

tematy. W domu parafialnym w Górkach lada 

moment ruszy lokalny ośrodek kultury. Po co 

ruszy? Żeby ruszyć tych, którzy mają jakieś zdol-

ności i zainteresowania. Skąd ruszyć? Z miejsc, 

w których być nie powinni. A jeśli ruszy z do-

mów? To nic takiego, pod warunkiem, ze lekcje 

odrobione. Ktoś powie, że to nic takiego, rzeczy-

wiście, bo ośrodki kultury są wszędzie. Może i są, 

ale w Górkach jakoś nie było. Były natomiast 

zdemolowane przystanki autobusowe i różne 

inne wieczorne atrakcje. Czy od teraz nie bę-

dzie? Tego nie wiem, bo gwarancji nie ma ale 

warto spróbować. Jeśli się nie spróbuje, to jest, że 

tak powiem, gwarancja negatywna. Do tematu, 

w każdym razie, wrócimy za jakiś czas; za rok, 

może wcześniej i zobaczymy wtedy.

A teraz coś ze świata: w Austrii odkryto nie-

znany rękopis utworu Mozarta. Mozart to był 

kompozytor wielu przebojów, które utrzymują 

się na światowych listach do dziś, ale dla cesa-

rza Józefa II wówczas panującego, było w nich 

za dużo nut. Rzeczywiście miał facet problem. 

Dzisiaj jednak chętniej wspominamy Wolfganga 

Amadeusza, niż Józefa. Ciekawe, kiedy ten wydo-

byty z mroków przeszłości kawałek usłyszymy 

i  czy znawcy potwierdzą jego autentyczność. Już 

wyobrażam sobie ten szmer ekscytacji na kon-

cercie po zapowiedzi prowadzącego: - Pani i pa-

nowie, po raz pierwszy w Brennej, po triumfie 

w Londynie, Tokio i Nowym Jorku.... 

KILKA SŁÓW
WITOLD TURANT
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„Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co 

i marzenia”.

(Władysław Stanisław Reymont)

„I książki mają swe losy”.

(Terencjusz)

W istocie mamy wrażenie prawdziwości 

tych słów, wchodząc do Muzeum Literatury 

im. W.St. Reymonta, miejsca gdzie baśniowość 

i nieśmiertelność literatury oddana jest w pełni.

Muzeum im. W. St. Reymonta istnieje 

w Bielsku Białej już od 20 lat. Założycielem, 

właścicielem i pomysłodawcą jest Pan Tadeusz 

Modrzejewski. Z historycznego punktu widze-

nia muzeum miało bardzo ciekawe dzieje. Jed-

nak nie jest to ani muzeum biograficzne ani też 

muzeum literatury zatem jego charakter stanowi 

niezwykła specyfika działań Modrzejewskiego. 

Reymont nigdy nie odwiedził Bielska Białej, nie 

był związany w żaden sposób z tym miejscem. 

Dlaczego zatem muzeum jego imienia znajdu-

je się właśnie tutaj? Odpowiedź na to pytanie 

nie jest łatwa. To muzeum jest odzwierciedle-

niem wieloletniej pasji i pracy człowieka, który 

odnalazł swojego mistrza literackiego i wypełnia 

jego niepisany kodeks praw.  Muzealny punkt 

na bielskiej starówce, to niezwykłe, miejsce gdzie 

część potężnego świata literackiego zderza się 

z indywidualnością jednostki. To jedyne Muzeum 

w Polsce , które powstało na kanwie snu.

Zdecydowanie największy wpływ na sam cha-

rakter muzeum ma jego właściciel. Pan Modrze-

jewski, od lat pasjonujący się literatura polską. 

Interesuje go  w szczególności twórczość i życie 

W.St. Reymonta. Jednakże w jego muzeum 

znajdziemy również dzieła Sienkiewicza, Krasze-

wskiego, Mickiewicza i wielu innych. 

Przepisywanie książek to jedna z  zasadnic-

zych pasji, jakimi zajmuje się Pan Tadeusz Mo-

drzejewski. Przepisuje książki polskich pisarzy 

takich jak Reymont, Kraszewski, Mickiewicz 

oraz własnoręcznie je ilustruje. Z całą pewnością 

jest to jedyny taki przypadek w kraju, jak i za 

granicą. Nigdzie nie ma takiego muzeum, gdzie 

można byłoby obejrzeć w dosłownym tego słowa 

znaczeniu książki przepisane i zilustrowane w tak 

niesamowity sposób. Autor przepisał 97 książek. 

Przepisane woluminy umieszczone są w ręcznie 

wykonanych skrzyniach, prezentują się jak 

HISTORIA PEWNEGO MUZEUM  
zupełnie  nowe dzieła. Sztuka dla sztuki – to 

określenie jest tu chyba najbardziej odpowiednie. 

Artysta to przecież jednostkowy, wyobcowany, 

niezrozumiany przez tłum twórca a sztuka, której 

się podjął jest celem samym w sobie, nie służy 

żadnym utylitarnym celom. Muzeum sprawia 

jednak, że literatura do której tak przywykliśmy, 

której interpretacja  w pewien sposób zostaje 

narzucona przez kształceniew szkołach staje się 

czymś zupełnie innym. Objawia się jako podróż 

przez kanon polskiej literatury. Podróż niezwykle 

ciekawa, barwna, magiczna. Podróż po muzeum 

Reymonta w Bielsku to wędrówka do obrazów lit-

erackich. Modrzejewski, który przepisując książki 

nadaje im swój indywidualny obraz. Stają się one 

jego własną artystyczną interpretacją. Książki 

umieszczane i przechowywane są w ręcznie 

wykonanych i zdobionych skrzyniach. Dzięki 

temu mamy wrażenie obcowania  np. ze „Starą 

baśnią” Kraszewskiego, jak ze skarbem. Muzeum 

nawiązuje do mentalności polskiej ukształtowanej 

w dużym stopniu przez dzieje historyczne .W ta-

kich miejscach, jak to  duch patriotyzmu zdaję 

się nigdy nie zanikać, jakby jeszcze raz odtwor-

zony na nowo, zgłębiony i wiecznie żywy na kart-

ach polskiej literatury. Najbardziej zaskakującym 

faktem jest, że właściciel tej prywatnej instytucji, 

którą sam stworzył, nie znajduje wsparcia ze st-

rony polskiej administracji. Chętniej wspiera go 

Fundacja St. Reymonta w Kanadzie. Tego magic-

znego miejsca nie odwiedzają polscy turyści, za 

to często wpadają tam Japończycy, Amerykanie 

i inni zagraniczni goście. Nasuwa się stare 

porzekadło, cudze chwalicie- swego nie znacie. 

A może dla gości zagranicznych, Muzeum jest 

bardziej interesujące, oryginalne w swej formule 

niż inne muzea, które od wieków mają ten sam 

charakter i pomimo swego klasycznego uroku są 

czasami…nudne? Jedno jest pewne – bez względu 

na motywy powstania tego Muzeum, o których 

każdemu turyście opowie indywidualnie sam 

założyciel, Muzeum doskonale wkomponowało 

się w urok bielskiej starówki. Miejsca, gdzie 

od czasu do czasu między jednym trzepotem 

skrzydeł gołębia a refleksem pomarańczowych 

arkad,  można zobaczyć cień Reymonta stojącego 

pewnie w bielskiej bramie…

Estera Brudny
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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”. 

Projekt jest wdrażany w ramach Programu Op-

eracyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Pro-

mocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet 

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-

gracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Od rozpoczęcia wdrażania programu 

zostały osiągnięte pierwsze cele projektu. 

Dziesięcioosobowa grupa uczestników projektu 

systemowego najpierw została aktywizowana za-

wodowo poprzez udział w kursie pn. „Umiejętności 

i kwalifikacje do opiekowania się ludźmi starszy-

mi”. Bezpośrednim realizatorem tej formy 

wsparcia był Wojewódzki Uniwersytet Robot-

niczy w Jastrzębiu Zdroju, Ośrodek Kursowy 

Cieszyn. Kurs był przeprowadzony od dnia 4 si-

erpnia do 5 września 2008r. Zajęcia prowadzone 

były przez doświadczoną i profesjonalną kadrę, 

co zapewniło wysoki poziom kursu. Prowadzenie 

zajęć w formie wykładów i warsztatów umożliwiło 

uczestnikom nabycie zarówno wiedzy teoretyc-

znej z psychologii, psychiatrii, z zakresu dietetyki 

i przygotowywania posiłków, podstaw higieny 

i pielęgnacji, jak i praktycznych umiejętności 

związanych z pielęgnacją chorych: zakładanie 

i zmiana opatrunków, udzielanie pierwszej pomo-

cy przedlekarskiej, pomocy w załatwianiu codzi-

ennych potrzeb. Kurs ukończył się testem eg-

zaminacyjnym, który potwierdził nabytą wiedzę 

i umiejętności, a także był podstawą do wystawie-

nia certyfikatu dokumentującego ukończenie 

szkolenia. Zdobyte kwalifikacje umożliwią uc-

zestnikom projektu poszukiwanie pracy w za-

wodzie opiekun środowiskowy w różnych for-

mach dziennej opieki a także placówkach 

całodobowych zajmujących się pomocą osobom 

starszym, niepełnosprawnym (np. Domy Pomocy 

Społecznej, Hospicja). 

Po ukończeniu kursu zawodowego uczest-

nicy projektu rozpoczęli szkolenia miękkie, 

których realizacji podjęła się Fundacja Roz-

woju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ 

RAZEM” z Cieszyna. Z zaplanowanych cz-

terech warsztatów obyły się zajęcia z zakresu: 

„Ekonomi społecznej i prowadzenia spółdzielni 

socjalnej” (16-22 wrzesień 2008r), które miały na 

celu nabycie wiedzy  przez uczestników projek-

tu dotyczącej podmiotów ekonomii społecznej, 

założenia spółdzielni socjalnej i jej prowadzenia 

tj.: finanse i księgowość, przedsiębiorczość, ko-

munikacja i rozwiązywanie konfliktów w grupie, 

mobilność zawodowa; a także warsztaty o tema-

tyce „Asertywność na co dzień” (25-26 wrzesień 

2008r.) rozszerzające umiejętności odbiorców 

programu o  zachowania asertywne, formy i za-

sady komunikacji, kształtowania własnego wiz-

erunku.

Szczegółowe informacje związane z realizacją 

projektu systemowego pn. „Możesz więcej” 

można uzyskać u pracowników socjalnych pod 

nr telefonu 033 8536459, wew. 113, lub osobiście 

(Brenna, ul. Wyzwolenia 77, budynek Urzędu 

Gminy, I piętro, pokój nr 12). 
   GOPS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
PN. „MOŻESZ WIĘCEJ”
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W dniu 5.10.2008r odbyły się Zawody o Pu-

char Wójta Gminy Brenna w łowieniu ryb. Po-

goda wyjątkowo dopisała a i atmosfera zawodów 

była bardzo słoneczna. Do zawodów zgłosiło się 

20 drużyn. Do wędkowania przystąpiło 18 drużyn 

dwuosobowych. W skład drużyn wchodził jeden 

amator wędkarstwa a także zawodowy wędkarz. 

Dzięki temu można było poznać wiele tajników 

wędkarstwa, zapytać na co  najlepiej biorą ryby, 

poznać mechanizm wędki – a w efekcie złowić 

upragnioną zdobycz. Wszyscy zebrali się o go-

dzinie 9.30 na łowisku PZW „ Beskid” w Pogó-

rzu niedaleko starej żwirowni. Wraz z wybiciem 

godziny 10.00 wędkarze zarzucili swoje wędki. 

O godzinie 11.00 można było co najwyżej zanu-

cić – wszystkie rybki śpią w jeziorze. Niektórzy 

łowili na spławik , niektórzy na grunt, inni do-

stawiali cichaczem trzecią wędkę i dalej efektów 

brak. Jednak zawodowi wędkarze nie pozostawili 

cienia wątpliwości. 4,87  złowionych płoci dało 

drużynie Krzysztofa Misiorza i Barbary Wro-

ny pierwsze miejsce w zawodach!.  W trakcie 

zawodów złowiono też raka, co dla wszystkich 

było zaskoczeniem. Staw działa jako punkt węd-

karski już od lat 70’. Ma bardzo ładne otoczenie 

i wielu z zawodników amatorów złapało bakcyla 

wędkarstwa. Najlepsze wyniki przedstawiały się 

następująco:

1. Krzysztof  Misiarz, Barbara Wrona – 4 870 g

2. M. Łapuk i jego  szwagier – 4500 g

3. Krzysztof Frask, Krzysztof Zielonka – 4430 g

4. Krzysztof Sojka i Jacek Dańczyk – 1011 g

5. Krzysztof Ważka i Andrzej Cieślar – 1010 g

6. Zamkowski Krzysztof i Zamkowska 

Agnieszka – 990 g

Łowiła też Wójt Gminy Brenna Iwona Sza-

rek w drużynie z radnym Adamem Bojdą.  Ja-

nek Staś pomysłodawca imprezy wędkarskiej, ze 

znanym sobie sztubackim wdziękiem prowadził 

całą imprezę i dlatego wszystkim dopisywały hu-

mory. Obecny był też redaktor Radia Katowice 

Andrzej Ochodek. Co na to wszystko ryby? Jak 

zwykle nie miały nic do powiedzenia. W związku 

z tym milczącym faktem, wypuszczono je z po-

wrotem do wody tuż po zawodach, które skoń-

czyły się o godzinie 13.00. Tymczasem zawodnicy 

po otrzymaniu nagród usiedli wspólnie i posilili 

się smaczna kiełbasą i ciepłą herbatą. 
Esi

„NIE WIESZ CO CI POWIE RYBA I SKĄD NADPŁYWA”
– NIEDZIELNE ZAWODY WĘDKARSKIE

BIEG O ZŁOTY DZIĘGIEL 
I ZWYCIĘSTWO BREŃSKICH 

GRENIÓW
W dniu 12.10 2008r. odbyły się międzynaro-

dowe zawody w biegach przełajowych w Dzię-

gielowie, zorganizowane przez Klub Sportowy 

w Dzięgielowie. Zwyciężały dzieci i młodzież 

z Gminy Brenna. 

· W kategorii przedszkolaków:

1 miejsce – Bożena Greń

· W Kategorii I – II klasa:

3 miejsce – Łukasz Frączek

· W kategorii III – IV – klasa:

2 miejsce – Greń Hubert

3 miejsce – Greń Zuzanna

· W kategorii klas V – VI:

2 miejsce – Greń Jan

· W kategorii szkół gimnazjalnych:

2 miejsce – Greń Radosław
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16 października o godz. 17.00 rozpoczyna-

ją się rozgrywki Halowej Piłki Nożnej. Chęć 

udziału zgłosiło osiem drużyn. Są  to : FC ADA 

, SMREK ŚWINIORKA,  KAMTEX, PIŁKARZY-

KI, PRZYJACIELE, TOPSAUNA, GIMNAZJUM, 

SAMORZĄDOWCY. O wynikach rozgrywek bę-

dziemy informować na bieżąco na stronie www.

brenna.org.pl .

Wszystkim startującym oraz kibicom życzy-

my udanej zbawy.

I RUNDA
16.10.2008

17.00 Uroczyste otwarcie

17.30 Kamtex - Piłkarzyki

18.30 Samorząd - Świniorka

19.30 Ada - TopSauna

20.30 Gimnazjum - Przyjaciele

27.10.2008

17.30 Piłkarzyki - Samorząd

18.30 Ada - Gimnazjum

19.30 Kamtex - TopSauna

20.30 Świniorka - Przyjaciele

 06.11.2008

17.00 Kamtex - Samorząd

18.00 Piłkarzyki - Gimnazjum

19.00 Świniorka - TopSauna

20.00 Ada - Przyjaciele

10.11.2008

17.30 Piłkarzyki - Świniorka

18.30 Kamtex - Ada

19.30 TopSauna - Gimnazjum

20.30 Samorząd - Przyjaciele

17.11.2008

17.30 Samorząd - Gimnazjum

18.30 Piłkarzyki - Ada

19.30 Kamtex - Świniorka

20.30 TopSauna - Przyjaciele

20.11.2008

17.30 Samorząd - Ada

18.30 Piłkarzyki - TopSauna

19.30 Gimnazujm - Świniorka

20.30 Kamtex - Przyjaciele

II RUNDA

27.11.2008

17.00 Piłkarzyki - Kamtex

18.00 Świniorka - Samorząd

19.00 Topsauna - Ada

20.00 Gimnazjum - Przyjaciele

  01.12.2008

17.30 Samorząd - Piłkarzyki

18.30 Gimnazjum - Ada

19.30 TopSauna - Kamtex

20.30 Świniorka - Przyjaciele

04.12.2008

17.00 Samorząd - Kamtex

18.00 Gimnazjum - Piłkarzyki

19.00 TopSauna - Świniorka

20.00 Ada - Przyjaciele

08.12.2008

17.30 Świniorka - Piłkarzyki

18.30 Ada - Kamtex

19.30 Gimnazjum - TopSauna

20.30 Samorząd - Przyjaciele

11.12.2008

17.00 Gimnazjum - Samorząd

18.00 Ada - Piłkarzyki

19.00 Świniorka - Kamtex

20.00 TopSauna - Przyjaciele

15.12.2008

17.30 TopSauna - Samorząd

18.30 Gimnazjum - Kamtex

19.30 Ada - Świniorka

20.30 Piłkarzyki - Przyjaciele

18.12.2008 Termin rezerwowy

  21.12.2008

15.00 Ada - Samorząd

16.00 TopSauna - Piłkarzyki

17.00 Świniorka - Gimnazjum

18.00 Kamtex- Przyjaciele

II TURNIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
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W dniu 30.10.2008r. odbyły się Gminne Za-

wody w Biegach Sztafetowych. Organizatora-

mi był Szkolny Związek Sportowy w Brennej 

oraz OPKiS, który ufundował poczęstunek dla 

dzieci. W zawodach wzięło udział 60 zawodni-

ków. Wyniki Szkół Gimnazjalnych przedstawiają 

się następująco:

DOGTREKKING
20 września odbył się w Brennej Górski Zlot 

Dogtrekkingowy. Mimo trudnych warunków at-

mosferycznych jakie panowały tego dnia na starcie 

zjawiło się 22 śmiałków i tyle samo psów. Pojawi-

ły się siberian husky, alaskan malamute, owczarki 

i eurodogów. O godzinie 10.00 wszyscy ruszyli na 

20 kilometrową górską trasę. Do zaliczenia były 

trzy punkty kontrolne – na pierwszym w pobliżu 

Hali Jaworowej trzeba było przepisać hasło do kar-

ty zawodnika, drugi punkt mieścił się na Przełę-

czy Karkoszczanka w Chacie Wuja Toma, a trzeci 

w schronisku na Klimczoku. W wypadku dwóch 

ostatnich punktów należało przybić do karty za-

wodnika schroniskową pieczątkę. Utrudnieniem 

mogła okazać się dla niektórych mgła. Przez nią 

zawodnicy musieli wykazać się większym wyczu-

leniem. Niestety z powodu mgły niemożliwe było 

też podziwianie widoków. A szkoda, bo trasa była 

poprowadzona jednymi z najciekawszych zakąt-

ków Beskidów. Meta zlokalizowana była na Ran-

czu Błatnia, położonym niedaleko szczytu Błatniej. 

W imponującym czasie jako pierwszy przekroczył 

ją Robert Mrózek z wiernym towarzyszem owczar-

kiem niemieckim Tequilla, ten duet pokonał trasę 

w 2:47 h. Drugi Andrzej Golba z siberianem hu-

sky i trzeci Zbyszek Bieryt nie pozwolili Roberto-

wi na łatwe zwycięstwo deptając mu cały czas po 

piętach. Pierwsza wśród Pań pojawiła się ma me-

cie Linda Marczyk z Parysem. Czasy wszystkich 

zawodników były bardzo dobre, krótsze od tury-

stycznego przejścia trasy (czasy przejścia szlaków 

podane przez PTTK), mimo że wielu zatrzymywało 

się w schroniskach żeby się ogrzać. Wieczorem 

zostały rozdane puchary, medale i dyplomy. Trasę 

formalnie zaliczyło 18 osób. Trzeba pogratulować 

wszystkim uczestnikom, że pomimo tak kapryśnej 

pogody zdecydowali się wystartować.

Wyniki:

Mężczyźni:

1. Robert Mrózek i Tequilla (ON) - 2:47

2. Andrzej Golba i Changaran (SH) - 2:51

3. Zbyszek Bieryt i Brook (AM) - 3:11

Kobiety:

1. Linda Marczyk i Parys (SH) - 4:47

2. Grażyna Bonk i Luna (SH) - 5:36

3. Karolina Gabrych i Negra (mix) - 6:29

3. Anna Gabrych i Negra (mix) - 6:29
Malwina Ligocka

PODAJ DALEJ !  GMINNE ZAWODY SZTAFETOWE

1 miejsce – dziewczęta i chłopcy z Zespołu 

Szkół Publicznych w Górkach.

2 miejsce – dziewczęta i chłopcy z Gimna-

zjum im. Jana III Sobieskiego w Brennej.

 W rankingu szkół podstawowych w kategorii 

dziewcząt: 1. SP 1 Leśnica, 2. SP Górki Wielkie, 

3. SP 2 Bukowa

 W kategorii chłopców: 1. SP 2 Brenna, 2. SP 

Górki Wielkie, 3. SP 1 Leśnica
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DBAJMY O PRZYSTANKI
Dewastacja przystanków autobusowych to 

istna plaga i zmartwienie wielu mieszkańców 

naszej Gminy. Swego czasu przejeżdżając przez 

Leszną Górną w kierunku przejścia graniczne-

go,  można było zobaczyć, jak na przystankach 

autobusowych kwitły w doniczkach pelargonie. 

Nikt ich nie niszczył, a przystanki wyglądały, 

jak ozdoba miejscowości. Niestety nie możemy 

tego samego powiedzieć o breńskich i góreck-

ich przystankach. Apelujemy o dbanie o nasze 

przystanki autobusowe i znaki drogowe, które 

z miesiąca na miesiąc są w gorszym stanie. 

Ślady chuligańskich czynów są widoczne dla 

wszystkich tych, którzy przyjeżdżając do Bren-

nej, patrzą z niesmakiem na zdewastowane 

przystanki. Nie można zrozumieć, dlaczego 

komuś kawałek pleksy, tak bardzo przeszkadza, 

że musi ja zrysować, pomalować, uszkodzić, czy 

wypalić. Niektóre przystanki w ogóle nie mają 

ścianek bocznych, przez co nie chronią od wia-

tru, deszczu, czy śniegu. Takie przystanki staja 

się bezużyteczne. Wszyscy za to płacimy, za-

tem utrzymanie w dobrym stanie przystanków 

w Gminie jest wspólnym interesem wszystkich 

mieszkańców. Zwracamy się także do Państwa 

z prośbą o zgłaszanie zdarzeń niszczycielskich, 

np. w sytuacji, kiedy jesteście Państwo świadkami 

dewastacji przystanków. Prosimy o zgłaszanie ta-

kich sytuacji drogą telefoniczną do Urzędu Gmi-

ny, albo bezpośrednio na Policję.
E.B.

UWAGA – zmiana czasu pracy 
biblioteki!

Od 1 października 2008 r. nastąpiło wydłużenie 

czasu pracy Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Brennej. 

W środy biblioteka będzie czynna od 8.00 do 

17.00.

Zapraszamy:

Poniedziałek    8.00 - 16.00

Wtorek    8.00 - 16.00

Środa  8.00 - 17.00

Czwartek   nieczynne

Piątek  8.00 - 16.00

Pytania, rezerwację książek, przedłużanie 

wypożyczonych zbiorów prosimy kierować pod 

nr 033 853 63 59.

ZAJĘCIA TAI CHI
Informujemy, że od września 2008 roku 

wznawia się zajęcia grupy TAI CHI.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 

05.09.2008 r. o godz. 17.00  w sali gimnastycz-

nej w Gimnazjum w Brennej.

Zapraszamy chętnych na zajęcia.

Informacji udziela Grażyna Cholewa

Tel. Nr 033 8536222 wew. 106

UWAGA DOROŚLI!
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy 

Brenna nabór na zajęcia:

JĘZYK WŁOSKI

JĘZYK ANGIELSKI

ZAJĘCIA TANECZNE – SALSA

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu 

w Ośrodku Promocji Kultury i Sportu Gminy 

Brenna. Wszystkich zainteresowanych prosimy 

o kontakt pod numerem telefonu:

033 8536 550 lub 033 8587 150

ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ!

Zajęcia będą odpłatne.
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Ogłoszenia



KONCERT

Marcina

Boińskiego

17 października 2008 r. (piątek)

Godz. 19
00

Piwnica Artystyczna 

Brenna, ul. Wyzwolenia 77 

(obok Urzędu Gminy Brenna)

24.10.2008r. (piatek) 

godz. 19:00

W programie:W programie:

Straszny film,  muzyka filmowa 

i przerażająco dużo niespodzianek. 

Będzie się działo! 

Zapraszamy

BÓJCIE SIĘ!BÓJCIE SIĘ!

HALLOWEEN W PIWNICY ARTYSTYCZNEJHALLOWEEN W PIWNICY ARTYSTYCZNEJ

Paula Kwietniewska

w programie 

o miłości,  wystąpi 

w towarzystwie 

pianisty jazzowego 

Michała Rorata

31 października 2008 r. (piątek)

Godz. 19
00

Piwnica Artystyczna 

Brenna, ul. Wyzwolenia 77 

(obok Urzędu Gminy Brenna)
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Wkrótce w Gminie 



Kto z nas nie kocha pomidorówki, delikatne-

go barszczyku z jajkiem, żurku z chlebem albo 

w chlebie? Podobno pierwsze zupy gotowali już 

neandertalczycy. Z założenia zupa jest najlepszym 

pożywieniem i dla tych najmłodszych i dla tych 

najstarszych bo… nie trzeba jej gryźć. Pierwotnie 

gotowano zupę w dołkach, wyścielanych skórą, 

gdzie wkładano rozgrzane kamienie. Dziś tale-

rze umożliwiają nam smakowanie najlepszych 

zup, kremów i wywarów. Zupy dzielą się na te 

podawane na ciepło i zimno, a także te słodkie 

(z owoców i warzyw) i wywary mięsne (pikantne 

z dodatkiem przypraw). Zupy łatwe są w przygo-

towaniu a ciepły bulion, jak nic na świecie stawia 

na nogi wszystkich tych trochę zakatarzonych                        

i zmarzluchów podczas jesiennej pluchy. W paź-

dziernikowych  Wieściach, Gospodynie polecają 

Państwu dwie regionalne zupy.

POLYWKA – WYNDZÓNKA

 1/2 kilo miynsa wyndzónego z kościóm , mo-

góm być żeberka albo golónko

1/4 - litra mlyka

2 litry wody

1 kilo ziymnioków

Prziprawiómy czoskym, solóm i pieprzym 

i kapkom sznytloka

Wywarzić kónsek miynsa posolić popieprzić 

i uwarzić ziymnioki. Ziymnioki dać do polywki 

na kóniec dodać zielyniny. I teraz pozór! Polywke 

czystóm jymy bez zabielania. Jak chcymy to mieć 

OOO… ZUPPA ROMANA
kapke lepsze to trzeba dodać jeszcze  smietónki, 

albo mlyka. Najsamprzód nie dowali do polywki 

żodnych marchewek ani selerów. Ale jak kie-

ry mo rod to se może dodać coby był zdrowszy 

i żeby mu lepij szmakowało.

BRYJA

1 kilo jabłek, gruszek albo śliwek

Liter wody

1/2 litra słodkij śmietónki albo mlyka

1 łyżke mónki

Cukru, cynamonu i kapke soli do szmaku

Pore ziymnioków

Łoszkrobać jabka, czy insze owoce i wciepać 

do wody. Warzić aż się rozwarzóm na małym 

ogniu. Potym dodać mónke do smietónki albo 

mlyka i zabielić bryje coby się zagynściła. Posuć 

cynamónym i cukrym i podować z zymniokami.

Gaździnki z Koła Gospodyń Wiej-
skich życzóm Wóm smacznego!
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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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Ważne i przydatne numery telefonów



We wrześniowych „Wieściach znad Brennicy” 
nr 9(11)/2008  OPKiS ogłosił konkurs fotograficzny. Na 
fotografii widzimy Szymona  i jego koleżankę  – Monikę. 
Zdjęcie oczywiście pochodzi z tegorocznych dożynek. Za na-
desłanie poprawnych odpowiedzi bardzo serdecznie dziękujemy! 
Nagrodę otrzymała: Pani Dorota Hołomek. Gratulujemy! Prosimy 
zgłosić się po odbiór nagród w OPKiS.

Kolejne zadanie dla naszych czytelników w konkursie fotogra-
ficznym brzmi:

 Wymień jak najwięcej elementów stroju regionalnego najmłodszego breń-
skiego górala z fotografii.

 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

ROZWIĄZANIE 

KONKURSU


