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Minął już czas letniego wypoczynku i wojaży. Od września wszyscy ucznio-

wie zasiedli w ławkach szkolnych wraz z pierwszym dzwonkiem. Zakończył się 

także sezon letnich imprez w Amfiteatrze. W tym wydaniu można obejrzeć fo-

toreportaż z letnich imprez. Ciekawy wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy 

Brenna przeprowadziła Katrzyna Macura. W „Wieściach” przeczytacie Państwo 

także o inwestycjach drogowych, projekcie „Witaj w klubie” a także o Dożyn-

kach. Jest co wspominać. Zachęcam do lektury. 
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1. Zbliża się półmetek prac obecnej Rady Gmi-

ny. Czy z perspektywy tego czasu potrafi Pan okre-

ślić jak ważną rolę pełni ten organ w Gminie?

Dziękuję Pani, za umożliwienie mi wypowiedze-

nia się na łamach naszej lokalnej gazety „Wieści 

znad Brennicy”, w imieniu swoim, jak i  Przewod-

niczącego Rady Gminy Brenna. Mam nadzieje, że 

nasza rozmowa przybliży czytelnikom problematy-

kę pracy i działania Rady.

A czym w ogóle jest Rada Gminy?

Jest to kolegialny organ władzy lokalnej, stano-

wiący prawo miejscowe oraz organ kontrolny wła-

dzy wykonawczej. Radni obradują na sesjach, gdzie 

podejmują decyzje w formie uchwał, stanowisk itp. 

oraz pracują w komisjach problemowych.

Mieszkając tutaj, pracując, spotykając się z miesz-

kańcami, widzimy i zdajemy sobie sprawę z ogromu 

potrzeb, oczekiwań jakie na nas spoczywają.

Mijające dwa lata, według mnie, pokazały jak 

istotną rolę odgrywa Rada Gminy. Pokazały też, że 

można działać bez niesnasek, podziałów – wspólnie 

próbując rozwiązywać problemy, bolączki naszych 

mieszkańców.

2. Czy funkcja Przewodniczącego Rady spra-

wia Panu satysfakcję, czy ma Pan poczucie wypeł-

niania obowiązku jakim obarczyli Pana wyborcy?

Satysfakcja jest bardzo wielka, ogromna. Bierze się 

ona z tego, że chociażby mam przyjemność współpra-

cować z wieloma wspaniałymi ludźmi. Mam możliwość 

wpływania w mniejszym lub większym stopniu na bie-

żące sprawy, a także na realizację pomysłów własnych 

jak i wielu innych.

Satysfakcja ta jednak nie może przygasić reali-

zmu płynącego z możliwości finansowych, organiza-

cyjnych, prawnych i wielu innych, ograniczających 

ambitne plany, zadania i wizje.

Co do poczucia wypełniania obowiązku wobec 

wyborców, staram się w miarę możliwości odpowie-

dzialnie i z pełnym zaangażowaniem wypełniać za-

dania nałożone na mnie. Myślę jednak, że za wcze-

śnie o tym mówić.

3. Jak układa się współpraca z władzami Gmi-

ny Brenna ?

Jestem przekonany, że współpraca między Radą 

Gminy a Panią Wójt reprezentującą Urząd Gminy jest 

bardzo dobra, co nie znaczy, że jest idealna.

Według mnie Rada nie jest zaskakiwana róż-

nego rodzaju pomysłami, gdyż na bieżąco prawie 

wszystkie kwestie, sprawy i tematy, omawiane są 

wspólnie, a nieraz po trudnych dyskusjach rozstrzy-

gane w sposób tylko i wyłącznie merytoryczny.

Mam nadzieję, że współpraca ta będzie kontynu-

owana i polepszana.

4. Jak ocenia Pan stopień zaangażowania po-

szczególnych radnych Gminy?

Nie namówi mnie Pani na oceny indywidualne 

moich koleżanek i kolegów Radnych.

Jak powiedziałem wcześniej Rada jest to organ 

kolegialny, w języku sportowym drużyna. Jestem pe-

łen podziwu za zaangażowanie i pracę wszystkich 

samorządowców.

W tym momencie chciałbym podziękować moim 

koleżankom i kolegom Radnym, za dodatkową pra-

cę włożoną na rzecz naszej Gminy (porządkowanie 

terenu wokół Sanatorium w Górkach Sojka, wyko-

nanie podestu w amfiteatrze, upiększanie Centrum 

Brennej i inne)

Dziękuję także mieszkańcom za udział i pomoc 

w tych pracach.

5. Co obecna Rada uważa za swój największy 

sukces ?

Za największy sukces uważam brak podziałów 

w Radzie. Nasza Gmina traktowana jest jako nasze 

wspólne dobro bez różnicowania na lepszych i gor-

szych. Istotna jest również merytoryczna i konstruk-

tywna współpraca Rada Gminy – Urząd Gminy.

6. A co stanowi największą porażkę ?

Porażką jest niemożność załatwienia wszystkich 

próśb, wniosków, problemów, spraw

Ale to by była chyba utopia…

7. Czy chciałby Pan coś zmienić, przyśpieszyć, 

polepszyć ?

Wiele rzeczy chciałbym zmienić, polepszyć, 

przyśpieszyć. Większość zadań, planów ujętych jest 

w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gmi-

ny Brenna na lata 2008 – 2015  przyjętej uchwałą 

Rady Gminy w dniu 17 kwietnia br.

Życzyłbym sobie, żeby zadania zapisane w tej 

strategii były realizowane zgodnie z harmonogra-

mem lub jeszcze szybciej, co na pewno poprawi nam 

wszystkim „humor”

Dziękuję za rozmowę. Życzę dalszych sukce-

sów.

Dziękuję Pani Katarzyno za rozmowę, życzę 

Pani i wszystkim czytelnikom spełnienia marzeń 

i pogody ducha.
Katarzyna Macura

ROZMOWA Z PRZEWODNICZĄ-
CYM RADY GMINY BRENNA 
KRZYSZTOFEM HOLEKSĄ
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INWESTYCJE SIECIOWE
1. Na ukończeniu są prace związane z budo-

wą kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy 

domowych w Górkach Wielkich – Kretowskie 

– Brenna Spalona. Ułożono już  kolektor sanitar-

ny  łącznej długości 12.138 mb oraz podłączono 

do gminnej sieci kanalizacyjnej 177 budynków. 

Aktualnie trwają prace porządkowe i odtworze-

niowe. Zakończenie zadania przewiduje się do 

końca września br. Roboty budowlano-montażo-

we wyniosą 2.949.733 zł

Zadanie współfinansuje Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach, w formie udzielonej pożyczki pre-

ferencyjnej, w wysokości  1.948.857,37 zł  (z moż-

liwością jej umorzenia do 50 % ).

2. Do końca października trwać będą prace 

związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz 

z siecią przyłączy domowych w Górkach Wiel-

kich – Szpotawice, Etap II. W ramach tego za-

dania przewiduje się wykonać sieć kanalizacyjną 

długości ok.12,5 km i podłączyć do gminnej sieci 

kanalizacyjnej ok. 210 budynków. Wartość robót 

budowlano-montażowych wyniesie ok. 2,8 mln 

zł. Aktualnie zrealizowana została sieć główna 

i rozdzielcza kolektora oraz większość przyłączy 

domowych. Nadal trwają prace związane  z wy-

konywaniem przyłączy domowych oraz prace 

odtworzeniowe i porządkowe. 

3. Opracowano i uzyskano pozwolenie na bu-

dowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłą-

czy domowych z Brennej Centrum do Brennej 

Bukowa ( ulice: Jastrzębiec, Huta, Zielona, Pasie-

ki, Partyzantów, Chrobocze, Stroma, Jaworowa, 

Klimorówka, Świerkowa, Armii Krajowej). W ra-

mach tego zadania przewiduje się wykonać sieć 

kanalizacji sanitarnej długości  17 km i podłą-

czyć do gminnej sieci kanalizacyjnej  334 budyn-

ki. Wartość zadania szacuje się na ok. 6 mln zł. 

Na realizację tego zadania, gmina Brenna zamie-

rza pozyskać dofinansowanie  z funduszy Unii 

Europejskiej z Programu  Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. Aktualnie oczeku-

jemy na ogłoszenie konkursu przez Urząd Mar-

szałkowski w  Katowicach.

4. W opracowaniu jest dokumentacja projek-

towo – kosztorysowa na budowę II etapu wodo-

 INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE BRENNA 
STAN NA 04.09.2008 R

ciągu w Górkach Wielkich,  rejon Szpotawice, 

lewa strona  po ul. Żurawią, Solarska, Dzielowy 

oraz część Grodzca. ( zadanie wspólne z Gmi-

ną Jasienica ). Koszt dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej wyniesie 192.760 zł, z czego część 

kosztów proporcjonalnie do wielkości środków 

niezbędnych do zaangażowania w danej gminie, 

poniesie Gmina Jasienica.

Projekt ma być gotowy do grudnia 2008 r. Na 

realizację tego zadania, gmina Brenna zamierza 

pozyskać dofinansowanie  z funduszy Unii Euro-

pejskiej z Regionalnego Programu Operacyjne-

go na lata 2007-2013.

INWESTYCJE DROGOWE
1.Na 506 m odcinku ul. Żarnowiec w Brennej 

położono nową nawierzchnie asfaltobetonową. 

Roboty wykonała Firma „STRADA” z Jastrzębia 

Zdroju za kwotę 119.135,11 zł, z czego 32.000 zł 

pokryje Nadleśnictwo Ustroń.

2. Na 490 m odcinku ul. Rzemieślniczej w Gór-

kach Wielkich położono nową nawierzchnię 

asfaltobetonową. Roboty wykonała firma DRO-

-MOST z Brennej za kwotę 136.673,90 zł.

3.Na 288 m odcinku ul. Chłopskiej w Gór-

kach Małych położono nową nawierzchnię asfal-

tobetonową. Roboty wykonała firma „EUROWIA 

POLSKA” z Wrocławia, Oddział w Bielsku-Bia-

łej za kwotę 74.377,71 zł. Zadanie w wysokości 

20.000 zł współfinansuje Gmina Ustroń.

4. Trwają roboty związane z  remontem ulicy 

Topolowej w Brennej. Na 560 m odcinku drogi 

położona zostanie nawierzchnia asfaltobetono-

wa oraz płyty drogowe typu „Jomb”. Roboty re-

alizuje firma „DRO-MOST” z Brennej  za kwotę 

241.941,95 zł . Zakończenie robót przewiduje się 

we wrześniu br.

5. Ogłoszono przetarg na remont 200 m od-

cinka ul. Spółdzielczej w Górkach Wielkich , na 

której przewiduje się położenie nowego dywa-

nika asfaltobetonowego. Planowane wykonanie 

robót – październik 2008 r. Roboty szacuje się 

na ok. 172.000 zł. Przewiduje się dofinansowanie 

zadania w wysokości ok. 30.000 zł z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkow-

skiego w Katowicach.
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6. Opracowano dokumentację projektowo 

– kosztorysową  wraz z remontem nawierzch-

ni 645 m odcinka ul. Grabowej w Brennej wraz 

z budową przepustu w ciągu tej drogi. Aktualnie  

gmina Brenna czyni starania o wydanie pozwo-

lenia na budowę. 

7. Trwają prace związane z budową chod-

nika dł. 380 mb przy ul. Szpotawickiej w Gór-

kach Wielkich, na której Starostwo Powiatowe 

w Cieszynie położyło w bieżącym roku nową na-

wierzchnię asfaltobetonową. Chodnik wykonuje 

firma DRO-MOST Marek Kunz z Brennej za 

kwotę 168.286 zł.

INWESTYCJE MOSTOWE:
1. Opracowano dokumentację projektowo – 

kosztorysową i uzyskano pozwolenie  na budowę 

kładki dla pieszych na rzece Brennica w Brennej 

Jatny. Koszt zadania szacuje na ok.630.000 zł.

2. Opracowano dokumentację projektowo 

– kosztorysową na przebudowę obiektów mo-

stowych LNI-31 i LNI-32 w ciągu ul. Wegierski 

w Brennej. Aktualnie Gmina Brenna czyni sta-

rania o wydanie pozwolenia na budowę. Koszt 

zadania szacuje się na ok. 430.000 zł.

Obiekty mostowe LNI-29 i LNI-30 w Brennej 

Węgierski, które również miały być przebudo-

wywane, z uwagi na złe wyniki ekspertyzy tech-

nicznej, planuje się do rozbiórki w zamian za wy-

konanie nowego jednego obiektu mostowego. 

 

3. W opracowaniu jest dokumentacja tech-

niczna na budowę kładki na rzece Brennica 

w Brennej Sojka.

INWESTYCJE KUBATUROWE
1. Opracowano dokumentację projektowo 

– kosztorysową na budowę sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach 

Wielkich. Koszt inwestycji oszacuje się na ok. 6 

mln zł. W maju br gmina Brenna złożyła wnio-

sek o dofinansowanie zadania z funduszy Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Aktualnie oczekujemy na rozpa-

trzenie wniosku.

2. Opracowano dokumentację techniczną 

i uzyskano pozwolenie na termomodernizację 

budynku Gimnazjum w Brennej. Koszt zadania 

szacuje się na ok. 1,7 mln zł. Jeszcze w br zło-

żony zostanie wniosek  o dofinansowanie zada-

nia z funduszy Unii Europejskiej w ramach RPO 

– w procedurze pozakonkursowej.

3. Opracowano dokumentację techniczną na 

rozbudowę i modernizacje amfiteatru w Brennej 

Centrum, Etap I.  Szacuje się, że zadanie koszto-

wać będzie ok. 2,3 mln zł. Aktualnie czynimy sta-

rania o wydanie pozwolenia na budowę. W dniu 

- 4.04.2008 r Gmina Brenna  złożyła  wniosek 

o dofinansowanie zadania  z funduszy Unii Euro-

pejskiej w ramach programu RPO.  

4.Opracowano dokumentację projektowo 

– kosztorysową na termomodernizację budynku 

Urzędu Gminy w Brennej. Wartość zadania sza-

cuje się na kwotę ok. 1,2 mln zł.

5. W opracowaniu jest dokumentacja projek-

towo – kosztorysową na adaptację strychu i ter-

momodernizację budynku Przedszkola w Bren-

nej. Projekt będzie gotowy we wrześniu br.

6. W opracowaniu jest dokumentacja projek-

towo-kosztorysowa na adaptację pomieszczeń II 

pietra na potrzeby GOPS oraz termomoderniza-

cję budynku Ośrodka Zdrowia w Brennej. Pro-

jekt będzie gotowy we wrześniu br.
Informację sporządziła: 

Anna Sławiczek – Insp.d/s inwestycji U.G.Brenna

NOWY AMFITEATR ?
Gmina Brenna we wrześniu br. złożyła wni-

osek o dofinansowanie realizacji projektu z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

pn. „Rozbudowa i modernizacja amfiteatru 

w Brennej Centrum – Etap I”. Projekt został 

złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony 

przez Zarząd Województwa Śląskiego, w ramach 

Działania 4.1 „Infrastruktura kultury” Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007 – 2013. Przedmiotem wniosku jest 

rozbudowa i modernizacja amfiteatru poprzez 

dobudowę na parterze pomieszczeń biurowych 

z sanitariatami oraz pomieszczeniami technic-

zno-magazynowymi, a na piętrze – sali medi-

alnej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 

Zrealizowanie inwestycji pozwoli na podniesie-

nie atrakcyjności wizerunku gminy Brenna pod 

kątem kulturalnym oraz turystycznym. Całkowita 

wartość projektu wynosi 2.308.378,82 zł bruttto. 

Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na 

lata 2009-2011.  
Dariusz Jakubiec
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kamieniołomów. Witał będzie wszystkich turystów 

w nadchodzącym sezonie zimowym, bo nie sposób 

go nie zauważyć. 

W breńskim am-

fiteatrze wysypano 

kliniec aby zachować 

porządek i estetyke 

tego miejsca . Zach-

owanie porządku i es-

tetyki w Gminie jest 

ważnym elementem 

wizerunku nie tyko 

miejsca gdzie miesz-

kamy ale i samych 

mieszkańców. Oby 

więcej takich inic-

jatyw.

Urząd Gminy w Brennej od września br. roz-

poczyna realizację projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskie-

go Funduszu Społecznego pn. „Daj sobie szan-

sę”. Projekt ma charakter kampanii informacyj-

no – promocyjnej skierowanej do mieszkańców 

gminy, a propagującej korzyści płynące z kształ-

cenia i szkolenia. Projekt „Daj sobie szansę” ma 

zatem na celu uświadomienie mieszkańcom, iż 

zmieniające się warunki gospodarcze i zacho-

dzące w szybkim tempie zmiany na rynku pracy 

powodują, iż należy stale doskonalić swoje umie-

jętności oraz podnosić kwalifikacje zawodowe, 

gdyż zasoby ludzkie są jednym z podstawowych 

elementów wpływających na konkurencyjność 

gminy wiejskiej. 

Ważnym elementem kampanii będzie prezen-

tacja multimedialna pn. „Kształcenie przez całe 

życie Twoją szansą”, która przedstawiać będzie 

m.in. możliwości korzystania z różnych ofert in-

stytucji edukacyjnych. Niekonwencjonalną meto-

dą propagowania korzyści płynących ze stałego 

doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifi-

kacji będzie wystawienie sztuki teatralnej, która 

zostanie wystawiona przez młodzież ucząca się 

z terenu gminy Brenna. Dodatkowym elementem 

kampanii jest hasło promujące edukację: „Rzuć 

wyzwanie współczesnej cywilizacji – bądź otwar-

ty na wiedzę”, które będzie towarzyszyło wszyst-

kim działaniom informacyjno – promocyjnym 

zaplanowanym w ramach kampanii. W ramach 

projektu powstaną również 2 banery promocyjno 

– informacyjnego, 5 artykułów zamieszczanych 

systematycznie w okresie realizacji projektu w lo-

kalnej prasie tj. w „Wieściach znad Brennicy” oraz 

„Głosie Ziemi Cieszyńskiej oraz folder promocyj-

no – informacyjny ułatwiający poszukiwanie in-

formacji na temat samokształcenia. 

Projekt „Daj sobie szansę” będzie realizowany 

przy współpracy Towarzystwa Miłośników Bren-

nej i Górek „Jodła” oraz Gimnazjum im. Jana III 

Sobieskiego w Brennej. Szczegółowe informacje 

o projekcie można uzyskać osobiście w Urzę-

dzie Gminy w Brennej, pok.28 b (II piętro), pod 

numerem telefonu 033 853 62 22 wew. 231 lub 

poprzez kontakt elektroniczny na adres: m.biale-

k@brenna.org.pl .
Monika Białek

DAJ SOBIE SZANSĘ!

Beata Rybotycka śpiewała kiedyś utwór 

M.Jasnorzewskiej Pawlikowskiej

„Kto chce, bym go kochała, 

Musi umieć siedzieć na ławce 

I przyglądać się bacznie robakom, 

I każdej najmniejszej trawce”

Przyjemnie jest usiąść na ławce dlatego 

właśnie w Brennej takich ławek nie brakuje. 

Zakład Budżetowy zamontował 20 ławeczek, nad 

wałami wraz z koszami na śmieci. Dzięki temu 

wielu turystów spacerujących w sezonie letnim 

mogło odpocząć i zrelaksować się nad Brennicą. 

Gmina zainwestowała także w kolorowy witacz 

tuż przy wjeździe do Górek. Na witaczu znajduje 

się logo Gminy Brenna a także miasta partnerskie. 

Witacz zbudowano z rodzimego piaskowca god-

ulskiego tak charakterystycznego dla breńskich 

ŁADNIE, SCHLUDNIE, KOLOROWO.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

E.B.
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KLINIEC JUŻ NA DROGACH
Zbliża się jesień, a to nieodwracalny znak, że 

sezon prac związanych z remontami dróg  się 

kończy. Do tej pory w 2008 roku przeznaczono 

405 ton klińca na polepszenie jakości dróg gmin-

nych. W Brennej kliniec wywieziona na ulicę 

Sportową, Hetnołka, Świniorka, Stawy, Pilarzy, 

Jatny, Kormany, a także na wałach na ul. Leśnej 

do ul. Malinowej oraz w obrębie Amfiteatru. Na-

tomiast w Górkach Wielkich klińcem uzupełnio-

no ul. Słoneczną, Bucze, Żerdki, Miłą i Brzozową, 

a Górkach Małych ul. Do Warszawy. 

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRENNA 
ZA I PÓŁROCZE 2008.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt 

Gminy Brenna sporządził i przedłożył Radzie 

Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunko-

wej sprawozdanie w wykonania budżetu Gmi-

ny za I półrocze 2008 roku. W okresie tym wy-

konanie dochodów budżetu Gminy wyniosło: 

12.047.051,52zł, co stanowi 54,94% zaplanowanej 

wartości. Wydatki Gminy ukształtowały się nato-

miast na poziomie 11.948.521,28zł, co daje 45,06% 

kwoty zaplanowanej. Ponadto w I półroczu 2008 

roku spłacono zobowiązania z tytułu zaciągnię-

tych kredytów i pożyczek w kwocie: 618.218,00zł. 

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budże-

tu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.bip.brenna.org.pl.

ŚRODKI NA REMONT W GIMNAZJUM IM. 
JANA II SOBIESKIEGO W BRENNEJ.

Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowi-

ło zwiększyć Gminie Brenne subwencję oświa-

tową o kwotę: 10.000,00zł z przeznaczeniem na 

przeprowadzenie remontów bieżących Gimna-

zjum w Brennej. Środki przekazywane przez bu-

dżet centralny na zadania z zakresu oświaty są 

ciągle zbyt małe i nie pozwalają na pełne zaspo-

kojenie wszystkich potrzeb naszych szkół. Dlate-

go też każda dodatkowa złotówka uzyskana na 

ten cel jest niezwykle ważna.

STANOWISKO DS. FUNDUSZU ALIMENTA-
CYJNEGO I STYPENDIÓW SZKOLNYCH.
W bieżącym roku zmianie uległy przepisy do-

tyczące zasad wypłacania środków z funduszu ali-

mentacyjnego. Wprowadzenie nowych przepisów 

spowodowało konieczność zmian w strukturze or-

ganizacyjnej Urzędu Gminy. W celu zapewnienia 

sprawniejszej obsługi osób wnioskujących o wy-

płacenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz stypendiów szkolnych na parterze Urzędu 

Gminy w Brennej otwarte zostało biuro w któ-

rym pracownik Urzędu Gminy służ pomocą przy 

składaniu wniosków, a także udziela informacji na 

temat obowiązujących przepisów prawa w tym za-

kresie. Na 

wyposaże-

nie biura 

uzyskano 

ze Śląskie-

go Urzędu 

Wojewódz-

kiego dota-

cję w kwocie: 

10.000,00zł. 

Biuro ds. 

f unduszu 

alimentacyjnego i stypendiów szkolnych czynne 

jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 

7.30 do 14.30, a w piątek od 8.00 do 15.00 .

„WITAJ W KLUBIE”
- projekt współfinansowany przez Unię Europej-

ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Klub młodzieżowy otwiera szeroko swoje po-

dwoje i czeka na młodych ludzi w wieku 15 – 25 

lat z całej gminy.

Często narzekamy, że młodzież się nudzi, że 

nie ma perspektyw, że wysiaduje na przystan-

kach, albo innych miejscach, że wreszcie nikt 

problemem się nie zajmuje. Tymczasem Urząd 

Gminy przyjrzał się codzienności młodych miesz-

kańców i postanowił działać 

Najpierw diagnoza. Młodzież z terenów 

wiejskich rzeczywiście zagrożona poważnymi 

problemami, które ścierają się o wykluczenie 

społeczne i wiążą się z ograniczeniem szans na 

rozwój. W gminie nie ma szkół ponadgimnazjal-

nych, ani ośrodków, w których można by zdo-

być konkretne kwalifikacje zawodowe. Ponadto 

młodym trudno określić swoją drogę kształcenia 

oraz to co chcieliby w przyszłości robić w życiu 

zawodowym. Oczywiście nie tylko szkoła i nauka 

składa się na rzeczywistość młodych ludzi, ale 

także uczestnictwo w różnorodnych formach ży-

cia społecznego, związanego ze spędzeniem wol-

nego czasu. I tu znowu pojawiają się ogranicze-

nia związane  z mniejszą na wsi dostępnością do 

rozmaitych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, 
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czy wydarzeń kulturowych. Przyglądając się pro-

blemom młodzieży, zauważono, że boryka się 

z brakiem umiejętności organizowania wolnego 

czasu, ma niewielkie możliwości rozwijania zain-

teresowań, nie tworzy grup, która może (podej-

mować udane inicjatywy społeczne) działać na 

swoją  korzyść zrobić coś dla siebie. Dostrzeżono 

również, że młodzież obarczona tymi wszystkimi 

problemami i zagrożeniami jest niezwykle po-

datna na negatywny wpływ otoczenia i łatwo jej 

sięgnąć po alkohol lub inne używki.

Wnioski łatwo się nasuwają. I tak po diagno-

zie przyszedł czas na działanie. Powstała idea 

utworzenia miejsca, w którym młodzież mogła-

by spędzić czas, rozwinąć skrzydła, znaleźć po-

mysł na siebie, stworzyć grupę gotową ruszać 

w przyszłość. Pomysły na aktywizację społecz-

ną, kulturalną, rekreacyjną, a wreszcie zawodo-

wą i uchronienie młodzieży od wyrzucenie poza 

nawias społeczeństwa udało się sfinansować 

w ramach projektu „Witaj w Klubie”. Projekt 

„Witaj w Klubie” jest realizowany w ramach 

poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

Klub młodzieżowy nie jest do końca określo-

ny ponieważ ma być miejscem dla młodzieży i to 

sami młodzi ludzie mają go współtworzyć. Mło-

dzież będzie miała wpływ na klub i jego ofertę, 

gdyż tylko w zarysie została ona zaplanowana. 

Klub, który mieści się w „Piwnicy Artystycznej”, 

działa od 14 00 do 21 30 , jest otwarty na mło-

dzież i dla młodzieży. Będzie można szkolić języ-

ki obce, zdobyć prawo jazdy kategorii „B” oraz 

nauczyć się grafiki komputerowej z możliwością 

tworzenia stron internetowych. Dodatkowo bę-

dzie szkolenie zawodowe, o którym zadecydują 

sami młodzi. Każde szkolenie pozostawi ślad - 

umiejętności oraz zaświadczenie. Ponadto pla-

nuje się organizację „Treningu umiejętności spo-

łecznych”, który pomoże lepiej funkcjonować 

w grupie i społeczności gminy. 

Jednak nie samą nauką żyje młody człowiek 

i nie samymi szkoleniami stoi klub młodzieżowy, 

toteż będą sztuki walki, taniec towarzyski, gry ze-

społowe, konkursy, turnieje. Będzie też czas po-

gadać ze sobą grając m.in. w „piłkarzyki”, „dart”, 

„scrable”. Zaplanowano również poradnictwo 

psychologiczne, dla tych, którzy się trochę po-

gubili w zakręconym świecie. A dostęp do kultu-

ry? Też będzie.  Koncerty  i imprezy spróbujemy 

zorganizować wspólnie z  Ośrodkiem Promocji 

Kultury i Sportu Gminy Brenna. A cała ta bogata 

w propozycje oferta będzie zupełnie bezpłatna.

 Część spotkań klubu będzie odbywać poza 

samym klubem, w pomieszczeniach OPKiS, czy 

salkach sportowych na teranie gminy. Wszystkie 

zajęcia, spotkania i szkolenia poprowadzą specja-

liści. Za wdrożenie projektu i sprawne funkcjo-

nowanie Klubu będzie odpowiedzialny  anima-

tor, jego zadaniem będzie organizacja działań, 

nadzór nad ich realizacją oraz stały monitoring. 

O wszystkich działaniach związanych z klubem, 

będzie można się dowiedzieć z prasy i strony 

www.brenna.org.pl, wiadomości będą się, także 

pojawiały na tablicy informacyjnej, na plakatach 

i ulotkach. 

O Klubie będzie głośno, bo to ciekawa i waż-

na odpowiedź na problemy młodzieży naszej 

Gminy.

 A co zamierzają osiągnąć twórcy Klubu 

(młodzież) i Urząd Gminy? Ważne, żeby stworzyć 

młodym ludziom od 15-25 roku  fajne warunki 

spotkań i wspólnego spędzania wolnego czasu. 

Istotna jest pomoc w poszukiwaniu i rozwijaniu 

zainteresowań. Organizatorom przyświeca cel 

rozwijania umiejętności zawodowych, społecz-

nych i interpersonalnych. Chcielibyśmy wpłynąć 

na formowanie postaw i zachowań, które są waż-

ne dla bycia w grupie i dla indywidualnych osób. 

Szkolenia i zajęcia pomyślano tak, by ułatwić pla-

nowanie przyszłości zawodowej, zwiększyć świa-

domość konsekwencji własnych wyborów, rozwi-

nąć postawy asertywne, a także pokazać korzyści 

płynące ze współdziałania z innymi. Ponadto 

każdy chętny będzie mógł zdobyć szereg kwali-

fikacji - od znajomości języków obcych i obsługi 

komputera, poprzez prawo jazdy, a skończywszy 

na umiejętności poszukiwania pracy, pisania CV 

i listu motywacyjnego. Umiejętności te i kwalifi-

kacje są bardzo ważne w dzisiejszym świecie, na 

współczesnym rynku pracy, ale także po prostu             

w nowoczesnym społeczeństwie. Wszystkie te za-

mierzenia ujęte w projekcie są niezwykle ważne, 

lecz najistotniejszym celem tych działań jest to, 

by stworzyć młodym ludziom warunki do rozwo-

ju i sprawić by chcieli także współtworzyć spo-

łeczność gminy Brenna.

Moi Drodzy, szczegółowe informacje o pro-

jekcie „Witaj w Klubie”   można uzyskać w sie-

dzibie Klubu młodzieżowego, znajdującego się 

w „Piwnicy Artystycznej” pod Urzędem Gminy. 

Animator udziela informacji  od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 14 00 do 21 30 lub poprzez 

kontakt elektroniczny na adres: t.kawa@brenna.

org.pl lub klub@brenna.org.pl .

Animator Tomasz Kawa 
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Każdy człowiek, niezależnie od wieku, płci, 

wyznania, czy też poziomu edukacji – tworzy 

tradycję i jest człowiekiem co najmniej jednej 

grupy folklorystycznej. Jest zarazem biorcą 

i twórca kultury a tradycje i zwyczaje są jego 

środowiskiem kulturowym. Ogniskową kultury 

wsi była od zarania dziejów ziemia. Ziemia, któ-

ra jak pisze antropolog  prof.  B. Malinowski 

jest największym dobrem. 1Człowiek od zawsze 

chciał żyć na ziemi i dla ziemi. Ziemia była jego 

własnością. Stanowiła centralną wartość  życia. 

Człowiek zawsze chciał ją posiadać, troszczył 

się o nią, pracował na niej dzielił się nią i umie-

rał dla niej. Ziemia łączyła ludzi, kręgi i grupy 

i była elementem prestiżu oraz aspiracji. Praca 

na ziemi dawała produkty i surowce niezbędne 

do godnej egzystencji i stała się codziennością 

życia na ojcowiźnie. Praca na  roli była hołdem 

w kierunku poszanowania wartości i żaden kłos 

nie mógł się zmarnować. Stąd też znak krzyża 

wykonywany na chlebie. Ziemia jest błogosła-

wieństwem i darem  - symbolem gospodarno-

ści, pracowitości i zaradności. Praca na roli 

wiązała się z czasem roku kalendarzowe-

go, porami roku, plonami „matki żywiciel-

ki”. Kultura wsi jest tradycją współdziałania 

i współpracy. Na przestrzeni wieków wytwo-

rzyła ona wiele obrządków, wspaniałą twór-

czość ludową przejawiająca się w tańcach, 

pieśniach i rękodziele. 

XIX Dożynki Ekumeniczne w Brennej 

są istotnym przejawem tejże tradycji rolni-

czej. To właśnie na tych dożynkach, pomimo 

wielkiej różnorodności mieszkańców, odnaj-

dujemy istotę wspólnoty i dialogu. Dialogu, 

którego myślą przewodnią jest praca i chleb 

łącząca wszystkich ludzi bez względu na róż-

nice wyznaniowe i światopoglądowe. Po raz 

dziewiętnasty w tym roku komitet organizacyj-

ny utworzył w Brennej korowód dożynkowy. 

Wszyscy mogli się zaprezentować. Były scenki 

rodzajowe i charakterystyczne dla danej profe-

sji atrybuty i sprzęty. Na czele korowodu szła 

Dęta Orkiestra Czesława Grenia. Tuż za or-

kiestrą szedł zespół Kotarzanie, który prowa-

dził tegoroczny obrzęd dożynkowy. Za Kota-

rzanami tanecznym krokiem wędrował zespół 

Rytmix a za Rytmixem Zespół Brenna. Na-

stępnie jechały bryczki z zaproszonymi gośćmi. 

W bryczkach zasiedli gospodarze Wójt Gminy 

Brenna Iwona Szarek, Skarbnik Gminy Bren-

na Pani Joanna Macura, Sekretarz Gminy Brenna 

Krzysztof Majeran Przewodniczący rady Gminy 

Brenna Krzysztof Holeksa., oraz gazdowie doży-

nek Państwo Cichy z Górek Wielkich. Radni po-

wiatowi z Gminy Brenna Jerzy Pilch oraz Danuta 

CZAS DOŻYNEK

1 Malinowski Bronisław, Kultura i jej przemiany. 

Dzieła. t.9 Warszawa 2000, wydanie I

9

Wydarzenia



Wasilewska. Starosta cieszyński Czesław Gluza 

i Wicestarosta cieszyńskim Mieczysław Szczu-

rek. W korowodzie jechał też przedstawiciel ziemi 

cieszyńskiej w Sejmiku Województwa Śląskiego 

- Alfred Brudny.  Za bryczkami jechali rolnicy, 

przedsiębiorcy i gestorzy z terenu gminy. O 14.00 

korowód ruszył i przewędrował od Kościoła Ewan-

gelickiego aż do Amfiteatru w Brennej. 

Charakter dożynkowej niedzieli podkreślał 

bogato ozdobiony przez Koło Gospodyń Wiej-

skich Amfiteatr. Gdy korowód dotarł na miejsce 

ceremonii Pani Wójt Gminy Brenna Iwona Sza-

rek powitała wszystkich gości i złożyła podzięko-

wanie słowami.:

„Podziękujmy również za okazały bochen 

chleba upieczony z nowego ziarna, bo w tym 

chlebie zawarta jest nasza gościnność i obiet-

nica, że gdyby nawet komu miało go zabrak-

nąć, każdemu z nas wystarczy wrażliwości, 

by cudzą biedę zobaczyć i swoim chlebem 

się podzielić. Dzielenie się z bliźnim powin-

no być podstawą naszego funkcjonowania 

w rodzinie, w miejscowościach i gminie. Pro-

wadzi ono bowiem do współdziałania, do 

życzliwej współpracy dla dobra nas wszyst-

kich. Tylko takie postępowanie, praca od 

podstaw, pozwala osiągnąć sukces.” Po tym 

przemówieniu wystąpili gazdowie tegorocz-

nych dożynek, Pani Jolanta Cichy wraz z mę-

żem Czesławem Cichym z Górek Wielkich, 

którzy powitali wszystkich rolników. Nabożeń-

stwo ekumeniczne prowadzone było w tym roku 

przez księży Ks. Romana Kluza, Ks. Marcina 

Pompera i Ks. Czesława Szweda O. Zygmunta 

Adama Moćko, Ks. Krzysztofa Pacygę. W trak-

cie nabożeństwa zgromadzeni wysłuchali śpiewu 

chórów Magnificat i Benedictus pod dyrekcja 

M. Madzi i J. Tomali. Przybyli na amfiteatr mo-

gli także wsłuchać się w twórczość poetki Pani 

Marii Pietrzyk. Podniosła część uroczystości za-

kończyła się symbolicznym dzieleniem się chle-

bem. Radni Gminy Brenna a także pracownicy 

Urzędu podzieli się chlebem z publicznością, 

która licznie zgromadziła się w breńskim 

amfiteatrze. Ważnym momentem niedziel-

nego popołudnia było wręczenie odznaczeń 

zasłużonym rolnikom. Dożynki były okazją 

do uhonorowania rolników, którzy zarówno 

wynikami produkcyjnymi osiąganymi w go-

spodarstwie, zaangażowaniem jak i postawą 

społeczną wyróżniają się w swoim środo-

wisku. Honorowe odznaki ,,Zasłużony dla 

rolnictwa’’, nadane zostały przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka 

Sawickiego na wniosek Przewodniczącego 

Rady Gminy i Wójta Gminy. Odznaka jest 

nadawana jednokrotnie. Odznaką jest okrą-

gły, srebrzony, oksydowany medal o średni-

cy 30 mm. W środku medalu jest umieszczona 

płaskorzeźba przedstawiająca dłonie trzymające 

garść ziemi, z której wyrasta młoda roślina. Ro-

ślina ta jest pokryta zieloną emalią. Obok rośliny 

jest umieszczony napis „zasłużony dla rolnictwa”. 

Odznakę wraz z legitymacją i listem gratulacyj-

nym uroczyście wręczyli Starosta Powiatu Cie-

szyńskiego Czesław Gluza, Wójt Gminy Brenna 

Iwona Szarek oraz Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Holeksa. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się:
1. Bąk Antoni, syn Antoniego

Zasłużony rolnik, hodowca owiec, działacz 

społeczny.

2. Skrzypek Franciszek, syn Stanisława i Heleny 

Zasłużony rolnik, propagator nowoczesnego 

rolnictwa, działacz społeczny.

3. Mojeścik Józef, syn Józefa
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Zasłużony rolnik, działacz społeczny, działacz 

Kółek Rolniczych i OSP.

4. Madzia Piotr, syn Józefa i Marii

Zasłużony rolnik, działacz, działacz Kó-

łek Rolniczych i OSP, hodowca bydła 

mlecznego .

5. Heller Antoni, syn Ferdynanda i Zu-

zanny

Zasłużony rolnik, hodowca bydła.

6. Górniok Józef, syn Ludwika i Emilii

Zasłużony działacz OSP i KR, hodow-

ca bydła, produkcja roślinna.

7. Cichy Czesław, syn Alojzego i Marii 

( żona Aleksandra)

Gazda tegorocznych dożynek, rolnik, 

hodowca bydła mlecznego. 

8. Kłósko Krzysztof, syn Karola

Radny Gminy Brenna, hodowca koni, 

rolnik, pracuje w lesie.

9. Moskała Karol, syn Karola

Emerytowany rolnik, zasłużony działacz spo-

łeczny.

10. Gawlas Antoni, syn Józefa

Zasłużony rolnik, hodowca bydła.

11. Matula Jan, syn Stanisława

Właściciel stadniny koni, rolnik, zasłużony 

działacz społeczno – kulturalny, właściciel 

gospodarstwa agroturystycznego.

12. Sikora Rudolf – senior,  syn Rudolfa

Zasłużony rolnik, hodowca bydła mleczne-

go, były właściciel tartaku, działacz społecz-

ny.

13. Konieczny Józef, syn Jana

Wieloletni działacz społeczny, długoletni 

prezes Kółka Rolniczego w Górkach Wiel-

kich.

14. Greń Irena

Wieloletnia pracownica Urzędu Gminy zaj-

mująca się tematyką rolnictwa i leśnictwa 

na terenie gminy.

Po oficjalnej uroczystości prawdziwą zaba-

wę rozpoczął zespół GANG MARCELA. Później 

zaprezentował się Zespół Brenna. Jak co roku 

można też było wygrać cenne nagrody w loterii 

fantowej. Święto plonów trwało do późnych godzin 

wieczornych z towarzyszeniem zespołu Cover-

band. Tegoroczne dożynki wyróżniały się akcen-

tem międzynarodowym. Na święcie plonów 

obecni byli bowiem goście miast partnerskich 

Gminy Brenna: Gmina Główczyce, Francuzi 

( Fleurbaix) oraz Niemcy  ( Baiersdorf) . XIX 

Dożynki Ekumeniczne w Brennej dowiodły, 

jak wielkie znaczenie mają mieszkańcy Gmi-

ny Brenna w tworzeniu kultury regionalnej 

i jak wielki potencjał kulturowy tkwi w tej 

społeczności. Z wielką radością zakończy-

liśmy kolejny dobry rok. Niech ten urodzaj 

trwa do przyszłego roku kiedy to 20 jubileusz 

Dożynek Ekumenicznych w Brennej znowu 

zjednoczy wszystkich mieszkańców gminy 

wokół ołtarza pełnego darów ziemi.
Estera Brudny
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Na pikniku wszystko o wiele lepiej smaku-
je nawet najprostsze danie! Zabawa pod gołym 
niebem jest czymś wyjątkowym, odrzuceniem 
codziennego obyczaju. Jedynym warunkiem na 
wspólne piknikowanie jest dobra pogoda, a ta 

w sezonie imprez letnich nie rozpieszczała nas za 
bardzo. I pomimo, że udało się sfinalizować kole-
jny Piknik Pod Buczem to warto wspomnieć, że 
łatwo nie było. Pierwszy termin wyznaczył datę 
na 9-tego sierpnia. Od rana zbierały się gradowe 
chmury i zebrało się także grono organizatorów 
pod szkołą w Górkach Wielkich. Debatowano, 
co robić?  Scena rozłożona na murawie bois-
ka, stołówka szkolna tętniła kulinarną tradycją 

gotowania piknikowej grochówki, a z nieba 
sączy się deszczyk, który stopniowo przeradzał 
się w iście jesienny ulewny dzień, rozwiewając 
jakiekolwiek nadzieje na wspólne biesiadowanie. 
Aż w końcu - przepędził wszystkich do domu 
srogim laniem z nieba.

16 sierpnia podjęto kolejne próby “walki” 
z ponurą pogodą. Organizatorzy na boisku sz-
kolnym w Górkach Wielkich ponownie ruszyli 
z przygotowaniami do pikniku, choć nie można 
powiedzieć, że pogoda w tym dniu rozpieszczała 
słońcem. Ale grunt, że nie padało! Scena 
rozbrzmiewała dźwiękami zespołu SingStil, i po-

PIKNIK POD BUCZEM 
wolutku zaczęła zapełniać się płyta boiska. Nie 
brakowało, ani jadła, ani napoju, ani dobrej muzy-
ki. Dobrego humoru dodawał także Grzesiek 
Stasiak, ze swoją śląską biesiadą a kiedy zapadł 
głęboki zmierzch rozpoczęły się pokazy animacji 
laserowych firmy Dwornik i  przepiękny pokaz 
sztucznych ogni. A potem tańce do białego rana.

Żałować można tylko jednego, że nie udało 
się pokazać tego wszystkiego, co w zanadrzu 
chowało się przed złą pogodą. Czyli; pokazu 

modeli latających, pokazów skoków spadochro-
nowych i paralotniarzy oraz zespołu tanecznego 
„MIKSTURA” z Górek Wielkich.

Pointą tego wieczoru, może być  życzenie by 
przyszły rok dał tej jedynej imprezie piknikowej 
w Górkach Wielkich przede wszystkim dobra 
pogodę. O resztę, zadbają organizatorzy czyli: 

Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich, Klub Sportowy „Spójnia” w Górkach 
Wielkich, Górecka Ochotnica Straż Pożarna 
oraz Ośrodek Promocji Kultury i Sportu 
Gminy Brenna.

Katarzyna Kosecka
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„Jeśli potrafisz śmiać się z siebie – to najlep-

szy dowód, że masz poczucie humoru”

                        MOLIER

GRAFFITI

Jestem wniebowzięty – wiarygodny

Jeszcze są dobrzy ludzie – ludożerca

Proszę nie ściemniać – kaganek oświaty

SAMO ŻYCIE

Wokoło każdy się żali,

że ciężko pracuje. 

Jednak nie każdy się chwali,

iż tak samo kołacza smakuje. 

ZAGADKA

- Jaką pełną nazwę powinien nosić nowy Stadion Na-

rodowy, jeśli zostanie oddany w terminie na Euro 2012?

- Stadion Narodowy Spełnionego Cudu

GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ...

· tam głodnemu dwanaście boczków na myśli.

· tam zupki zachwalane w reklamach gotują.

· tam diabeł w garnkach miesza.

· tam „smacznego” nabiera znaczenia.

· tam chochlą po głowie dostaniesz.

· tam o mięskach mówią.

· tam zamknij kuchenne drzwi...

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

Spotykają się dwie góraleczki z Brennej. 

- Cześć! Byłaś gdzieś na wakacjach?

- Byłam na Mazurach. A ty?

- Ja byłam w Hiszpanii. 

- To byczo!

- Raczej odlotowo. Łapałam hiszpańskie muchy.

BELFER PO WAKACJACH TRUĆ MUSI...

- W waszej obecności czuję się jak baca na redyku. 

- Jak ja wyjdę z siebie, to nie wiem, czy wy doj-

dziecie do siebie. 

- Uczcie się, bo przed wami na granicy postawię szlaban. 

- Podzielić się miłością nie potraficie, a tylko 

mnożenie się wam w głowie. 

- Wiem na pewno, iż mi się nie wydaje, że mam rację. 

- Zamiast posiłkować się brzydkim słowem, to 

przejdź na wegetarianizm. 

- Jutro w ramach relaksu chłopcy grodzą las, 

a dziewczyny coś im zaśpiewają na ludową nutę.

O GÓRALU Z BRENNEJ

Pewien góral był na drodze do Kiusiuku*, 

by tam popełnić seppuku,

gdy usłyszał z góry: - Zbyszek, 

szkoda twoich kiszek!

W drzwiach ślubna: - Tu w łeb strzel se z łuku!

* Kiusiuku – gdzieś za siedmioma górami kra-

ina pozornej szczęśliwości

Dla świętego spokoju nie warto zabijać się na śmierć.

SPOD GÓRALSKIEGO KAPE-
LUSZA - ZBIGNIEW MORYS W sierpniowych Wieściach chcemy Państwu 

zaprezentować poezję Marii  Pietrzyk. Ta poezja jest 

spełnieniem  skrytych marzeń autorki. Od dziecka 

pragnęła w ten sposób wyrażać swoje uczucia. Udało 

się to dopiero teraz. Natchnieniem są góry. U poetki 

obecność w Beskidach zawsze wywołuje zadumę 

i wprawia ją w odpowiedni nastrój.  Autorka pragnie 

by refleksje w jej utworach udzieliły się czytającym. 

Ma też nadzieję, że czytelnicy docenią piękno opi-

sywanej natury, wpływającej na nastroje ludzi. 

Dożynki

W góralskiej krainie od pokoleń ludzie

Świecą swoje zbiory po rolniczym trudzie

Pradawne zwyczaje ciągle w sercach mają

Radosnych uniesień wszystkim dostarczają

Breneńska dolina tradycjami słynie

Tutaj dawny wypiek chleba, tam korowód płynie

Bęben głośno bije, dźwięcznie trąbka woła

To strażacy w złotych hełmach idą do kościoła

Coroczne dożynki tłumy przyciągają

Najpierw piękne konie do powozu dają

W nim włodarze jadą, dalej - wszelkie plony

Suną w barwnym orszaku, wszędzie słychać dzwony

MP 21 września 2007

Jesień

Z końcem sierpnia szybciej dzień ucieka

Krócej świeci słońce, leniwa jest rzeka

Odcienie brązu i złota tworzą deseń

na stokach górskich - z wolna idzie jesień

Klucze ptaków na niebie smętnie nas żegnają

Nostalgię i zadumę w sercach wyzwalają

Snopki żyta na polach, rozległe ścierniska

I chłodne wieczory - to już jesień bliska

Każda pora jednak ma swoje uroki

Ta kolorami urzeka, grzybiarz stawia kroki

do lasu, gdzie z cichym szelestem liście opadają

z żalem minione lato wspominają

MP 12 maj 2008

WIERSZE
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Jeżeli piątek to koniecznie w Piwnicy Arty-

stycznej.  Od 1 sierpnia bieżącego roku, zachwyca 

swoim repertuarem nowo powstała Piwnica Ar-

tystyczna. Niemal każdego piątku mamy tę nie-

powtarzalną przyjemność gościć na kameralnej 

scence piwnicy wyjątkowych artystów.

W miniony piątek 5 września, odbył się reci-

tal piosenek Hanki Ordonówny w wykonaniu 

Marty Sawickiej, aktorki Teatru Polskiego z Biel-

ska Białej. W półtoragodzinnej podróży po latach 

dwudziestolecia międzywojennego, okraszonych 

dymem z papierosa, widz wysłuchał najpiękniej-

szych piosenek  niezwykłej damy polskiej piosenki 

przedwojennej. A organizatorom było niezmiernie 

miło, że można urozmaicić na tyle program Piw-

nicy Artystycznej, aby każdy piątek był artystycz-

ną, duchową niespodzianką. Warto też wspomnieć 

o zespole trzech dziewczyn, i anielskim jazzowaniu, 

który poderwał publiczność do wspólnego śpiewa-

nia znanych przebojów Stinga, w nowatorskim i au-

torskim aranżu zespołu Kid Brown. Niezapomnia-

ny był również koncert zespołu „Dzień Dobry” 

– Pozytywna Akustyczna Fala, która dosłownie 

wpłynęła w serca widzów wprawiając w ruch cała 

salę. Najmilszą jednak niespodzianką dla organiza-

torów jest to, że Piwnicę odwiedza coraz większa 

liczba gości, która z niecierpliwością wyczekuje 

kolejnego piątku, gdzie w rytmie muzyki na żywo 

można napić się kawy i herbaty.

    Kasia Kosecka                                    

 22.08.2008 Koncert zespołu KID BROWN (fot. Mat-

teo Randelli)

 5.09.2008 Marta Sawicka  ( fot. Mateo Randelli)                                                                                           

PIERWSZY DZWONEK!
1.09.2008r. uczniowie w Gminie Brenna ruszyli 

do szkół. Zabrzmiał pierwszy dzwonek. A co cieka-

wego w szkole po wakacjach?   W Brennej Leśnicy 

jest 170 uczniów i 9 klas. W czasie wakacji szko-

ła  przeprowadziła półkolonie w terminie od 21.07 

– 1.08. Na czas wakacji udostępniono także boisko 

szkolne. Na drugim piętrze wyremontowano klasę, 

na parterze wymieniono instalację elektryczną, po-

łożono tynk mozaikowy, żeby umilić dzieciom pobyt 

w szkole. Z tyłu szkoły wykonano drenaż i odwod-

nienie. W dwóch klasach lekcyjnych  wymieniono 

podłogi Przez wakacje szkoła w Leśnicy gościła tur-

nus dzieci z Gdyni a także młodzież z Towarzystwa 

Sportowego Volley z Rybnika. Szkoła otrzymała też 

dofinansowanie z PZU podobnie jak Szkoła w Bren-

nej Bukowej i Szkoła w Górkach. Dzięki temu dofi-

nansowaniu dzieci będą mogły, od października pod 

okiem instruktora,  podjąć naukę pływania na base-

nie Delfin w Skoczowie. Szkoła nr 2 w Brennej Bu-

kowej ma od września o jeden oddział więcej, w su-

mie jest 12 klas. Dwa oddziały to zerówki. W SP 2  

na Bukowej w czasie wakacji odbyły się zajęcia orga-

nizowane przez Parafię Jana Chrzciciela w Brennej 

pod nazwą:  „Tydzień z Panem Bogiem”. Zajęcia 

sportowe i integracyjne  prowadziły P. M. Heller 

oraz B. Podżorska. Odmalowano klasy na parterze. 

Wymieniono też podłogę. „ Wykonano także re-

mont chodnika dzięki czemu będzie bezpieczniej, 

zamontowaliśmy kosze do gry w koszykówkę na 

boisku, aby dzieci mogły aktywnie spędzać czas”  

- mówi Pani Dyrektor B. Skałka. Pierwszoklasiści 

otrzymali upominki od swoich starszych kolegów, 

na dobry start. Nowy piórnik, nowe buty, obowiąz-

kowy tornister podręczniki – to dla każdego rodzica 

średnio wydatek ok. 500 zł. Dużo, ale radość dziecka 

- bezcenna. Oby teraz wszyscy pilnie się uczyli i ko-

rzystali z możliwości, jakie dają im gminne szkoły.
E.B.
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17.08.2008r o godzinie 17.00 rozgwieździło się nie-

bo nad Brenną. Ośrodek Promocji Kultury i Sportu 

Gminy Brenna organizuje liczne imprezy i wiele kon-

certów. Jednak „Gwiazdą Wakacji” może być tylko 

wykonawca z dużym dorobkiem muzycznym, - swoista  

ikona muzyki. Gwiazdą sezonu letniego w Brennej była 

grupa 2 Plus 1. Dziś zespół to prawdziwe dinozaury 

polskiego rynku muzycznego. Pierwszy album wydali 

w 1972r. pod nazwą „ Nowy wspaniały świat” Stylistyka 

muzyki 2 Plus 1 odwoływała się często do stylistyki lu-

dowej, można także odnaleźć w niej  typowo balladowy 

repertuar zbliżony do SDM-u, czy Wolnej Grupy Buko-

wina. Zespół powstał w 1971r i już od samych począt-

ków odnosił sukcesy dzięki dwóm osobom Elżbiecie 

Dmoch (wokalistce) i Januszowi Krukowi (gitarzyście). 

Pierwszy raz muzycy rozstali się po śmierci J. Kruka. 

Później w 1992r. odeszła z zespołu E. Dmoch. Od 1999 

zespół reaktywował się w składzie: Urszula Blaszyń-

ska – wokal, Tomasz Kosiarkiewicz – instrumenty 

klawiszowe, wokal, Michał Król – gitara, wokal, Da-

riusz Sygitowicz – perkusja, wokal, Cezary Szlązak 

– wokal, syntezator, klarnet, akordeon i lider zespołu. 

Każdy pamięta przeboje z lat 70 – tych , które do dziś 

cieszą się ogromną popularnością: „Czerwone słonecz-

ko” , „Chodź, pomaluj mój świat” , „Hej, dogonię lato” 

, „Wstawaj, szkoda dnia” czy „Wielki mały człowiek”. 

Te wszystkie piosenki mogliśmy usłyszeć i jeszcze raz 

zanucić w breńskim amfiteatrze. Publiczność dopisała 

a gromkie oklaski wyraziły  uznanie dla zespołu. Pu-

bliczność w Centrum Brennej utworzyła  prawdziwy 

korowód pokoleniowy, od małych dzieci przez starsze 

osoby. Wszyscy doskonal się bawili. 2 Plus 1, wbrew 

matematycznym regułom, to jednak zaledwie jedna 

gwiazda wakacji. Trochę mało, prawda? Dlatego wła-

śnie po koncercie ok. godz. 19.00 mogliśmy delektować 

się całą plejadą gwiazd polskiej piosenki. Od Maryli 

Rodowicz na  Alibabkach skończywszy. „Festiwale, fe-

stiwale” to projekt Teatru w Bielsku – Białej, który 

ma na celu prezentację najbardziej popularnych woka-

listów i piosenek na przełomie lat 70 – 80. Doskonałe 

wcielenie aktorów i wspaniała konferansjerka Kuby 

Abramowicza nie pozostawiły żadnych wątpliwości, że 

to prawdziwy gwieździsty wieczór w Brennej. Impreza 

jak na Gwiazdę Wakacji przystało błyszczała kulturą, 

smakiem i entuzjazmem publiczności. Na tym jednak 

nie koniec. W niedzielę ( 15.08.2008r) o godzinie 18.00 

gwiazdozbiór w breńskim amfiteatrze poszerzył się 

o Kapitalną Kapelę Kapelusze. Była to jednak jedna 

z tych „ huraganowych niedziel”. Zespół dojeżdżał do 

nas w deszczu przez Częstochowę,  kiedy u nas niebo 

jeszcze było bezchmurne. Niestety ok. godziny 20.00 

nadszedł pierwszy podmuch wiatru. Nie zraziło to Ka-

peluszy, którzy twardo trzymali się sceny. Niejedna ka-

pela metalowa mogłaby im pozazdrościć dramaturgii 

otoczenia, kiedy pojawiły się pierwsze pioruny a Kape-

lusze z wdziękiem i stoickim spokojem grali hicior Ray-

’a Charlesa „ Hit The Road Jack”. Później niestety orga-

nizatorzy musieli przerwać koncert bo burza rozszalała 

się na dobre. Kapitalna Kapela Kapelusze obiecała jed-

nak , że zawita w Brennej raz jeszcze . Tak to Gwiazdy 

Wakacji zakończyły sezon letnich koncertów w 2008r. 

organizowanych przez OPKiS w naszej Gminie.

Estera Brudny

GWIAZDA WAKACJI
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 W dniu 28 sierpnia br. miała miejsce impre-

za finałowa Wakacji z Biblioteką.

Przez całe wakacje dzieci i młodzież brały udział 

w  konkursie czytelniczym „Bibliomaniak” na 

największą ilość 

przeczytanych 

w czasie waka-

cji książek oraz 

„Wakacyjnych 

w a r s z t a t a c h 

plastycznych”.  

Warsztaty odby-

wały się w każdy 

czwartek w obu 

b ib l io tekach . 

Tematem był 

„Świat magii 

w książkach dla 

dzieci i młodzie-

ży”.

Spośród 58 osób, które wzięły udział w konkur-

sie czytelniczym, nagrodzono po 10 osób z każdej 

Biblioteki.

 Z biblioteki w Górkach Małych najwięcej 

książek wypożyczyły następujące osoby:  Anna 

Moskała, Edyta Kańduła, Mateusz Łubkowski, 

Joanna Rudzicka, Angelika Bąk, Aleksandra 

Drwal, Dominika Dutka, Ewa Komendera, 

Beata Skiba, Karolina Szydzina.

Z biblioteki w Brennej najwięcej książek wy-

pożyczyły: Dominika Osuch, Monika Herzyk, 

Izabela Sikora, Agnieszka Sikora, Beata Greń, 

Monika Chrapek, Sylwia Chrapek, Zuzanna 

Kawik, Dominika Gołda, Patrycja Kawik.

Nagrodzono również dzieci, które uczęszcza-

ły na warsztaty plastyczne. W Górkach Małych  

były to: Karolina Maciejczek, Paulina Greń, 

Anna i Paulina Jonderko, Magdalena Stadnic-

ka, Agnieszka Strach, Elżbieta Cieślar, Joanna 

i Zuzanna Rudzicka, Julia Bąk.

Na warsztaty do Brennej najczęściej 

przychodzili: Maria Sorkowicz, Martynka 

i Marcin Madzia, Monika i Łukasz Herzyk, 

Karolina i Krzysztof Leśnik, Żaneta i Wioletta 

Holeksa oraz Agata Marsula. W Sali Sesyjnej 

Urzędu Gminy można było podziwiać wykonane 

różnymi technikami piękne prace plastyczne.

Każdy uczestnik otrzymał z rąk Pani Wójt Iwo-

ny Szarek  gratulacje, pamiątkowy  dyplom, książkę 

i kalendarz na nowy rok szkolny.  Po rozdaniu na-

gród uczestnicy wysłuchali i obejrzeli mini-recital 

poetycki i teatrzyk „Cztery pory roku” w wykonaniu 

Pani Urszuli Stefanii Korzonek. Imprezę zakoń-

czyło wspólne wyjście na lody do Cukierni „Bajka”  

w Brennej. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestni-

kom i dziękujemy rodzicom za zachęcanie dzieci 

do takiej formy aktywności kulturalnej.

Dziękuję Pani Bronisławie Baszczyńskiej  z Cu-

kierni „Bajka” w Górkach Wielkich za sponsorowa-

nie słodkiego poczęstunku oraz Pani Urszuli Stefanii 

Korzonek za uświetnienie naszej imprezy, jak rów-

nież  koleżankom bibliotekarkom i stażystkom                                                                            

Przygotowała Janina Herzyk

Wakacje z Biblioteką 2008
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Lato już w zdecydowany spo-

sób powiedziało nam „do widze-

nia” i wygląda na to, że do na-

stępnego nie powinno się nic 

zaskakującego wydarzyć. Czy 

jednak na pewno? To, które mi-

nęło rozbudziło nasze apetyty, 

przynajmniej w dziedzinie wy-

darzeń kulturalnych i jestem pe-

wien,  że ani jesienią, ani zimą zarówno „Piwnica 

artystyczna”, 

jak i Fundacja im. Zofii Kossak nie odpuszczą. 

W każdym razie podczas minionego lata jedynie 

miłośnicy deski surfingowej mogli narzekać, że 

w Brennej nic się nie dzieje. I kultury, i sportu 

było sporo. Zajrzał także, co mnie osobiście bar-

dzo ucieszyło, folklor celtycki, choć trzeba przy-

znać, iż w bardzo wyrafinowanym wydaniu.

Po pierwsze – odwiedził Górki i dał znakomi-

ty koncert dudziarz ze Szkocji – Lindsay David-

son, wspierany instrumentalnie ( harfa celtycka) 

przez żonę swoją polską Irenę Czubek-Davidson 

oraz wokalnie przez Katarzynę Wiwer (sopran) 

i dla słuchaczy wynikła z tego wielka satysfakcja. 

Pod koniec lata w Brennej pojawił się kwartet 

o brzmiącej z irlandzka nazwie Donegal i muzy-

ka jego zabrzmiała równie irlandzko co nazwa 

hrabstwa, od którego wziął nazwę, choć zespół 

składał się z polskich muzyków. Była w niej 

domieszka rocka, co nieźle podekscytowało pu-

bliczność.

Dlaczego wspominam akurat o celtyckiej mu-

zyce? A dlatego, że jakby się dobrze po książce 

telefonicznej okolicznych miejscowości dobrze 

rozejrzeć, to znalazłoby się niejedno nazwisko, 

którego pień sięgać morze skalistej Szkocji czy 

zielonej Irlandii w dawnych czasach. Natomiast 

dziś – wiadomo. Irlandia czy Szkocja to najlep-

sze adresy wędrówek za chlebem. Wracając jed-

nak do nazwisk oraz ich pochodzenia: swojsko 

brzmiący Kołder był przed niespełna cztery-

stu laty przybyłym tu z najemnym regimentem 

z północnej Anglii lub z nizinnej części Szkocji 

Colderem lub Calderem. Zapewne nie tak łatwo 

było mu zapuścić tu korzenie, bo nazwisko to 

przetrwało w formie stosunkowo mało zmienio-

nej – jedynie „l” przeszło w „ł”.

Znacznie wcześniej i zapewne głębiej z oko-

licznym społeczeństwem zintegrował się niejaki 

O’Moore z Irlandii, który związawszy się z miej-

scową panną zauważył, iż jego dzieci i wnuki 

Omorczykami zostały tu nazwane, co w tutejszym 

języku oznacza właśnie potomstwo O’Moore’a. 

Być może ani wśród Kołderów, a ni Omorczy-

ków nie zachował się żaden przekaz dotyczący 

protoplasty rodu, ale samo nazwisko zawiera wy-

starczająco dużo informacji.

Nazwiska z Wysp ( Malowanych, jak chce 

profesor Norman Davies) nie wyczerpują ca-

łej bogatej palety europejskiej – od Bałkanów 

i Półwyspu Apenińskiego począwszy, na chłod-

nej Skandynawii skończywszy. A i wschodnio 

brzmiących nazwisk całkiem w dolinie Brennicy 

sporo. Każde z nich oznacza jakiś historyczny 

okres, który w historii tej ziemi się zapisał, lepiej 

czy gorzej. Każde z nich oznacza, iż Brama Mo-

rawska była dla wielu rzeczywiście bramą – do 

lepszego życia, do nowej tożsamości.

Jeśli ci ludzie decydowali się na pozostanie tu-

taj, na osiedlenie się, to może warto zastanowić 

się dlaczego. Nie wdając się w zawiłe historyczne 

szczegóły można stwierdzić krótko – nie było im 

tu źle. A na dodatek ten widok na dolinę rzeki 

– z każdego wzgórza inny, ale z każdego równie 

piękny. No i to poczucie, ze się jest w samym nie-

mal środku Europy. Blisko do Warszawy, blisko 

do Wiednia. 

Oczywiście, żartuję. Ale tylko trochę, bo choć 

nikt zapewne nie myślał kategorią komunikowa-

nia się ze stolicami – bo najpierw którąś z nich 

należałoby uznać za swoją – to jednak położenie 

miało znaczenie i ma je do dziś. Jedynie pustelnicy 

rozkoszowali się pobytem w głuchej puszczy. Lu-

dzie rzemiosła czy handlu cenili zawsze bliskość 

szlaków komunikacyjnych. I pod tym względem 

nic się nie zmieniło. Bliskość szlaków komunika-

cyjnych, zwłaszcza tych głównych nadal jest atu-

tem. Tyle, że dziś najbardziej w cenie jest dojazd 

do lotnisk, a drogi znacznie zmieniły swój wy-

gląd. Choć podejrzewam, że klasyczny dzisiejszy 

korek był w dawniejszych czasach zjawiskiem 

nieznanym. Chyba, że przy zerwanym moście 

lub na drodze zatarasowanej przez wojsko. Ale 

to były zdarzenia wyjątkowe. Dziś wystarczy re-

mont jakiegoś odcinka drogi, wypadek, lub....do-

żynki. No ale tak to jest, gdy mamy tak wiele 

samochodów. Dawnymi czasy ruch odbywał się 

głównie pieszo. Kareta czy dyliżans trafiały się 

raczej z rzadka. No cóż, postęp ma swoją cenę, 

o której kilka słów następnym razem. 

KILKA SŁÓW
WITOLD TURANT
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Zaczątkiem  Towarzystwa były sympozja, 

poświęcone twórczości Wielkiej Pisarki. Sym-

pozja, które z jednej strony pozwoliły na doceni-

anie siły inspiracji, zawartych w jej dokonaniach 

pisarskich – z drugiej uświadomiły jej związek 

z regionem cieszyńskim i Ziemiami Zachodni-

mi.

W wyniku tego uświadomienia powstał zamysł 

założenia Towarzystwa, które by w sposób bardziej 

już zorganizowany kultywowało i upowszechniało 

oba te kierunki myśli i działalności pisarki. 

Pomysł utworzenia Towarzystwa zrodził się 

w kwietniu 1978 r., kiedy to w dziesiątą rocznicę 

śmierci u grobu 

pisarki spotkali 

się przyjaciele 

i miłośnicy 

jej twórczości. 

F o r m a l n i e 

nastąpiło to 

kilka lat później, 

wcześniej nato-

miast Instytut 

W y d a w n i c -

zy „PAX” 

i Klub Liter-

acki „Krąg” 

zorganizowały 

u r o c z y s t e 

sympozja nau-

kowe. Pierwsze odbyło się w czerwcu 1980 r., 

a drugie na temat: „Zofia Kossak, chrześcijański 

etos życia i twórczości”, w październiku 1982 

r. W tym samym czasie imię Zofii Kossak 

otrzymało osiedle, które powstało na terenach 

dawnej posiadłości Kossaków, a także została 

wmurowana tablica pamiątkowa ku czci pisar-

ki na kościele parafialnym w Górkach Wiel-

kich. Imię Zofii Kossak otrzymała jedna z ulic 

w Skoczowie. 13 listopada 1982 r. odbyło się 

trzecie sympozjum a następnego dnia część uc-

zestników, na spotkaniu w Górkach Wielkich, 

powołała do życia Towarzystwo im. Zofii Kos-

sak, które zostało zarejestrowane 1 lutego 1982 

r. Głównym celem Towarzystwa jest upowszech-

nianie i pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości 

pisarki oraz działalność kulturalna w duchu idei 

i zasad przez nią wyznawanych. Obecnie siedziba 

Towarzystwa im. Zofii Kossak znajduje się na ul. 

Zalesie 3 w Górkach Wielkich. W skład Zarządu 

wchodzą pani Danuta Wasilewska – Skarbnik, 

Pani Beata Kisza – Wiceprezes. Prezesem To-

warzystwa jest Pan Czesław Michałowski.

Bardzo bogaty jest dorobek Towarzys-

twa – od sesji popularnonaukowych, spotkań 

z młodzieżą szkół noszących imię Zofii Kossak, 

wystaw i konkursów, organizowanych przez 

koła terenowe, do imprez na skalę ogólnopolską, 

jak współudział w wystawie pt. „Zofia Kos-

sak” otwartej 9 listopada 1992 r. w Muzeum 

Niepodległości w Warszawie. Wielkim wydar-

zeniem kulturalnym na Podbeskidziu była pre-

miera „Bez oręża” Zofii Kossak, w adaptacji 

scenicznej Stanisława Jastrzębskiego i reżyserii 

Jana Smycza, z muzyką Krzysztofa Pendereck-

iego, na scenie Teatru Polskiego w Bielsku-

Białej w kwietniu 1988 r.

W 25 rocznicę śmierci pisarki poświęcono 

w parku obok ruin dworu Kossaków, obelisk 

pamiątkowy, ufundowany przez Zarząd Gminy 

Brenna. 11 grudnia 1993 r. odbyło się III Walne 

Zebranie Towarzystwa, na którym wybrano 

nowy Zarząd i przeprowadzono zmiany w Sta-

tusie.

Tradycją Towarzystwa stały się dwa 

doroczne spotkania: „Wieczór Wieczór Kos-

saków”, który odbywa się na początku sier-

pnia w rocznicę urodzin pisarki, oraz zimą, 

jako „Spotkania opłatkowe”. Latem uczestnicy 

gromadzą się przy ognisku na terenie parku 

przy Muzeum Zofii Kossak, zimą w Sali widow-

iskowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Spotkania obfitują w bogaty i ambitny program: 

dają możliwość głębokich przeżyć i wzruszeń, 

są okazją do wymiany wspomnień i poglądów 

dla tych, którym autorka Nieznanego kraju jest 

nadal bliska i droga.

W tym miejscu należy wspomnieć śp. Ks. 

Szczepana Wróbla – skromnego proboszcza 

Górek Wielkich, który choć nie poznał osobiście 

Zofii Kossak, należał do najwybitniejszych znaw-

ców jej twórczości. To właśnie ks. Szczepan był 

duszą, sercem i mózgiem Towarzystwa im. Zofii 

Kossak. Spotykał się chętnie i zawsze, miał czas 

dla wszystkich, których interesowała żarliwa  

i zaangażowana w życie góreckiego kościoła 

parafianka, z której tak bardzo był dumny.

Zmarł 26 czerwca 1996 r. jego mogiła 

znajduje się nieopodal grobu Zofii i Zygmunta 

Szatkowskich.

Aneta Madzia

TOWARZYSTWO IM. ZOFII KOSSAK
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SUKCES GOPS-u
W czerwcu 2008r Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brennej rozpoczął organizację imprezy cyklicznej 

pod nazwą Piknik „Dotyk serca - niepełnosprawni 

są wśród nas”, głównym celem było zebranie środ-

ków finansowych na zakup schodołazu. Szacunko-

wa wartość tego sprzętu na dzień dzisiejszy wynosi 

19000,00 zł. Dzięki hojności sponsorów jak i uczestni-

ków pikniku udało się nam zebrać kwotę 8998,00 zł.. 

Pragnę przekazać również informację, iż przy dużej 

przychylności Urzędu Skarbowego w Cieszynie pozy-

skaliśmy drogą darowizny transporter gąsienicowy - 

schodowy. Za darowiznę w imieniu użytkownika oraz 

Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie dziękujemy. 

Ośrodek nie poprzestaje na tym, planujemy w przy-

szłym roku kontynuować zbiórkę. Zamysłem orga-

nizowania tej imprezy jest pokazanie społeczności 

lokalnej na jakie bariery napotykają osoby niepełno-

sprawne i w jaki sposób możemy pomóc im rozwią-

zać te problemy. Uwrażliwienie na potrzeby drugiego 

człowieka, niepełnosprawność może dotknąć każdego 

z nas!! Kontynuacją założeń pikniku jest również wy-

jazd integracyjny dzieci wraz z opiekunami z terenu 

naszej gminy do Wesołego Miasteczka w Chorzowie. 

Wyjazd zorganizowano przy partnerstwie „Fundacji 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnych” 

z Katowic. Pragniemy podziękować Panu Prezesowi 

Tadeuszowi Howaniec za miłą i owocną współpracę, 

dzięki której nasze kochane dzieci mogą czerpać ra-

dość z dzieciństwa.
Kierownik GOPS Renata Ciemała-Sojka

DZIEŃ TRZEŹWOŚCI
W dniu 23.08.2008 r odbyły się w Brennej Le-

śnicy po raz 10 Obchody Dnia Trzeźwości w 

Gminie Brenna, imprezy bez alkoholowej pro-

mującej  życie bez  uzależnień. Pierwszą część ob-

chodów rozpoczął gazda parafii leśnickiej  p. w. 

Św. Jana  Nepomucena  ks. proboszcz Wiesław 

Kondziołka ciepło i serdecznie  witając przyby-

łych uczestników.  Msza św. została odprawiona 

przez ks. Prałata Władysława Zązla Kapelana Ru-

chu Trzeźwościowego w koncelebrze z ks. Józe-

fem Walusiakiem  duszpasterzem  Ośrodka Reso-

cjalizacji dla Młodzieży  Uzależnionej w  Bielsku 

-Białej, oraz z proboszczami parafii Góreckich ks. 

Krzysztofem  Pacyga, o.Zygmuntem Moćko.W 

nabożeństwie, także uczestniczył  i wygłosił słowo 

Boże  pastor Roman Kluz proboszcz parafii Ewan-

gelicko - Augsburskiej Brenna - Górki.

Po nabożeństwie na polu namiotowo - rekre-

acyjnym  JAROWISKA  Wójt Gminy Brenna Pani 

Iwona Szarek dokonała otwarcia drugiej części 

obchodów  tj. festynu. Festyn rozpoczęły występa-

mi zespoły: Maliniorze z Berennej, Rytmix z SP nr 

2 w Brennej . Atrakcją dla dzieci były przejażdżki 

na konikach huculskich, a szampańska zabawa 

przy  muzyce zespołu  „REGE” dla tych, którzy 

chcieli się bawić bez kieliszka na trzeźwo trwała 

do późnych godzin wieczorowo nocnych.

Chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania 

sponsorom za wkład  i wsparcie tej imprezy ,a mia-

nowicie: Państwu Sylwi, Stanisławowi Zoremba, Panu 

Sylwestrowi Pasterny, Państwu Bronisławie, Rafało-

wi Baszczyńskim, Pani Zofii Graj, Państwu Violetcie, 

Romanowi Iskrzyckim. Dziękuję  także współorga-

nizatorom członkom GKRPA Annie Dawid, Renacie 

Ciemała - Sojka, Tadeuszowi Kania, członkom grupy 

AA „Franciszek”  za coroczną pomoc.
Krystian Fest
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Krajowe Cen-

trum ds. AIDS po 

raz kolejny organi-

zuje multimedialną, 

o g ó l n o p o l s k ą 

k a m p a n i ę 

społeczną mającą 

na celu podniesie-

nie poziomu wiedzy 

na temat HIV i AIDS. Kampania jest kluczowym 

elementem działań profilaktycznych w Polsce i ma 

na celu ograniczenie zasięgu epidemii HIV/AIDS. 

Kampania realizowana w latach 2008-2009 

jest skierowana do osób podróżujących w kraju 

i za granicę – zarówno w celach turystycznych, 

jak i zawodowych. Pragniemy, by główne hasło 

kampanii – „Wróć bez HIV” – przekonało jej od-

biorców, że problem HIV/AIDS może dotyczyć 

każdego. Tak jak każdy gdzieś kiedyś podróżował 

lub zamierza podróżować. Jesteśmy przeko-

nani, że kampania skłoni do refleksji i zachęci 

do podejmowania bezpieczniejszych zachowań, 

a także do poznania swojego statusu serologicz-

nego poprzez zrobienie testu w kierunku HIV.

W Polsce główną drogę zakażeń HIV stanowią 

obecnie ryzykowne zachowania seksualne. 

Najczęściej zakażają się osoby będące w grupach 

wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 29 do 39 lat. 

Dlatego też kampania jest skierowana przede 

wszystkim do osób młodych i aktywnych seksu-

alnie – żyjących w związkach formalnych, niefor-

malnych i nieposiadających stałego partnera.

Osoby młode są też najbardziej mobilne. Jak 

wynika z badań Głównego Urzędu Statystycz-

nego, najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających 

z Polski na co najmniej 2 miesiące stanowią 

osoby między 18 a 35 rokiem życia, stanu wol-

nego, mające co najmniej średnie wykształcenie 

i wyjeżdżające zarówno w celach zarobkowych 

(ponad 80%), jak i turystycznych. Grupę tę chara-

kteryzuje duża aktywność seksualna i gotowość 

do poszukiwania lub zmiany partnera seksual-

nego. Często wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym 

partnerem. Przekazy kampanii są skierowane 

także do osób przemieszczających się na terenie 

kraju.

Polacy mają wiedzę na temat „HIV/AIDS”, nie 

stosują jej jednak w życiu codziennym. Brakuje 

im wyobraźni do zrozumienia konsekwencji ry-

zykownych zachowań. Nie odnoszą możliwości 

zakażenia HIV do siebie.

Co chcemy powiedzieć poprzez kampanię 

„Wróć bez HIV”? 

· Nieważne kim jesteś, gdzie jesteś, co robisz, 

jakie masz wykształcenie, czy też przekonania 

– HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie. 

· Zawsze i wszędzie unikaj ryzykownych 

zachowań. 

· HIV i AIDS nie zna granic. 

· Seks, tak jak podróż, to wspaniałe przeżycie, 

może dawać dużo satysfakcji i szczęścia, jeśli za-

dbamy o swoje bezpieczeństwo. 

· Wykorzystuj wiedzę o HIV w praktyce. Ne-

gocjuj techniki bezpieczniejszego seksu, używaj 

prezerwatywy. Nie bój się rozmawiać o przeszłości 

seksualnej partnera, choćby przypadkowego. 

· Zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest Twój 

status serologiczny. 

Kampania „Wróć bez HIV” zakończy się 1 grud-

nia 2009 wraz z obchodami Światowego Dnia AIDS.

źródło: 

http://www.aids.gov.pl/kampanie/2008/kampania.html
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Ogłoszenia

SZCZEPIENIE LISÓW

Informacja o przeprowadzanej na terenie 

województwa śląskiego akcji szczepienia  lisów  

dziko  żyjących   w  akcji  jesień 2008 roku

Rusza jesienna akcja szczepienia lisów. W okre-

sie pomiędzy 27 września, a 15 października 2008 

roku na terenie całego województwa śląskiego 

prowadzona będzie akcja wykładania z samo-

lotów szczepionki dla lisów.                             

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samo-

lotów AN-2, startujących z lotniska Katowice 

- Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona 

z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 

10 tys. km kw. powierzchni zielonych, średnio 

20 dawek szczepionki na 1 km kw. W sumie 

na terenie całego województwa śląskiego zos-

tanie wyłożonych 202 610 dawek szczepionki. 

Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w post-

aci małych brunatnych kostek o zapachu moc-

no zepsutej ryby. Zapach ten lisy wyczuwają                

z odległości ok. 800 metrów. Szczepionki zostaną 

wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych 

terenach zielonych np. na polach, łąkach, 

w ogródkach działkowych, a nawet w parkach. 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apelu-

je do mieszkańców województwa o nie podnosze-

nie szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwając zapach 

człowieka nie zjedzą już takiej kostki. Jednocześnie 

przypominamy, że przez dwa tygodnie po prz-

eprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać 

zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Ka-

towicach informuje również, że sama przynęta nie 

jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przy-

padku kontaktu człowieka z płynną zawartością 

kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się 

z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą 

terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatko-

wo, należy również bezzwłocznie umyć bieżącą 

wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które 

zetknęły się z płynną szczepionką.

Akcja wykładania szczepionek w wojew-

ództwie śląskim odbywa się dwa razy do roku:   

wiosną i w jesienią. Środki na tę akcję pochodzą 

z rezerwy budżetu państwa. 

W wyniku prowadzonej do tej pory akcji 

szczepienia lisów wolno żyjących obserwuje się 

poważny spadek wystąpień wścieklizny wśród 

zwierząt i tak:

1. w roku 2003 na terenie całego wojewódz-

twa zanotowano jeden przypadek wścieklizny 

u zwierząt dzikich,

2. w 2004 zanotowano 2 przypadki wścieklizny 

u zwierząt,

3. w 2005 roku nie odnotowano wścieklizny,

4. w 2006 roku stwierdzono 1 przypadek 

wścieklizny u nietoperza.

5. w 2007 roku nie odnotowano żadnego przy-

padku wścieklizny u  zwierząt

6. w pierwszym półroczu 2008 roku nie 

odnotowano żadnego przypadku wścieklizny 

u   zwierząt. Świadczy to o skuteczności szczepien-

ia prowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną 

województwa śląskiego.

NABÓR WNIOSKÓW

 Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór 

wniosków w ramach pilotażowego programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  (PFRON) „UCZEŃ NA 

WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 

osoby niepełnosprawne”.

1. Wnioski oraz materiały informacyjne 

dostępne są w siedzibie urzędu Gminy Brenna 

I piętro, pok. nr 6 (referat oświaty – tel. 033 

8536222 wew. 106)  lub na stronie internetowej 

www.pfron.org.pl

2. Wnioski należy składać w sekretariacie 

urzędu Gminy Brenna – I piętro, pok. nr 1. 

3. Termin składania wniosków upływa dnia 

30 września 2008 r.

RUSZA BAZA TALENTÓW !!!
                                 

- Zajęcia plastyczne ponie-

działek godz. 15.oo

- Zajęcia teatralne piątek 

godz. 15.oo – spotkanie orga-

nizacyjne

- nauka gry na gitarze – 

czwartek, godz. 15.oo zajęcia 

organizacyjne

- nauka gry na skrzypcach ( od października)

- nauka gry na akordeonie ( od października)

- warsztaty tańca nowoczesnego ( od paź-

dziernika)

Zajęcia odbędą się w budynku OPKiS 

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr te-

lefonu 033 853 65 50
Kasia Kosecka
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ROWEROWE SZALEŃSTWO

Już po raz drugi zawodnicy Titus MTB 8h na 

okrągło wyruszyli z Brennej rowerem  w poko-

nywaniu własnych możliwości. Organizatorzy byli 

już na miejscu o godzinie 7.00. Tuż za boiskiem do 

siatkówki, obok amfiteatru zgromadzili się inicja-

torzy przedsięwzięcia: Horizon Five , OPKiS i Big 

Park. Zawody Titus MTB odbywają się na terenie 

całej polski m.in. w Białce Tatrzańskiej, Sopocie. W 

niektórych miejscach zawodnicy muszą pedałować 

24 godziny. W Brennej rowerzyści mieli za zada-

nie utrzymanie się na rowerze przez 8 godzin!  Od 

godziny 7.00 trwały zapisy zawodników. Imprezę 

prowadził Dariusz Ćwik z Horizon Five. Zawodnicy 

otrzymali gadżety na odprawie i punktualnie o go-

dzinie 10.00 stawili się na starcie trasy. Trasa biegła 

wzdłuż wałów Brennicy i miała 8,2 km długości. 

W rajdzie rowerowym wzięło udział 60 zawodni-

ków. Bieg zakończył się o godzinie 18.00. Uroczy-

ste zakończenie imprezy odbyło się w Amfiteatrze 

o godzinie 19.30. Nagrody, dyplomy i medale za-

służonym drużynom i zawodnikom wręczyła Pani 

Skarbnik Gminy Brenna Joanna Macura.

DUO MEN

M-ce Nr start. Nazwa drużyny Ilość km

1 1160 TWOMARK CANNONDALE 12,1612

2 1137 Biker Trzebinia 10,9213

3 1216 MPS-MECHANIK TEAM 10,8765

DUO MIX

M-ce Nr start. Nazwa drużyny Ilość km

1 3108 Qzniaki Z Twomark Cannondale 9,8604

2 3109 Wolna Kompania Anti-Racing Team 9,3974

3 3118 PAGA 7,4434

SOLO MAN

M-ce Nr start. Imię i nazwisko Ilość km

1 1170 Grzegorz Mozdzen 9,5382

2 1162 Daniel Stekla 9,4183

3 1135 Krzyzostaniak Adrian 9,1378

SOLO WOMAN

M-ce Nr start. Imię i nazwisko Ilość km

1 2116 Barbara Chowaniec 9,0797

2 2117 Marta Boruczkowska 5,3946

TEAM

M-ce Nr start. Nazwa drużyny Ilość km

1 4108 Maribex Pro Team Start Bielsko B. 12,2774

2 4109 Dealerzy Dresów Gliwice Team 10,6532

3 4104 Wolna Kompania 8,5886
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AMATORSKA LIGA STARTUJE !!!

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w roz-

grywkach II Turnieju Amatorskiej Ligi Halowej 

Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Brenna.

Drugą edycję Turnieju planujemy rozgry-

wać w miesiącach październik, listopad, grudzień 

2008 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy 

o wzięcie udziału w tych rozgrywkach.

Organizator Turnieju - OPKiS Brenna tel. 

033/ 85 36 550

Regulamin turnieju na stronie www.brenna.

org.pl

 
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Holeksa

Sport



W dniach 13 i 14 września br. /sobota-niedzie-
la/ organizujemy HUCZNY FINAŁ 

„ARTYSTYCZNEGO LATA U KOSSAKÓW” 

sobota, 13 września
15.00- prezentacja członków Śląskich  Bractw 
Kurkowych z Królem Europejskich Strzelców 

Historycznych na czele,
           - pokaz historycznej broni czarnoprocho-
wej- wyjątkowo liczne zgrupowanie strzelających 

replik armat na lawetach, 
             historyczna broń palna długa i krótka,
            - salwy armatnie i z innych rodzajów 

palnej broni czarnoprochowej, 
            - historyczna inscenizacja bitwy pod 
Konstantynopolem nawiązująca do tematu 

Panoramy
16.00- WIELKA AUKCJA RZEŹB POWSTAŁYCH 

W CZASIE PLENERU RZEŹBIARZY
17.00- koncert zespołu „DZIEŃ DOBRY

niedziela, 14 września
19.30- koncert w ruinach dworu Kossaków, 

w programie pt. „O MIŁOŚCI”
wystapi aktorka częstochowskiego teatru PAU-

LA KWIETNIEWSKA z zespołem.

Górski Zlot Dogtrekkingowy 
Brenna, 20.09.2008

Zapraszamy do wzięcia udziału w Górskim Zlo-

cie Dogtrekkingowym! Zlot to przede wszystkim 

wspaniała okazja do wspólnej wędrówki po górach, 

spotkanie miłośników turystyki pieszej z psem, 

a z naszej strony prezentacja miejc, w których od-

bywać sie będą edycje Pucharu Polski w Dogtrek-

kingu oraz ogólnych zasad w nim uczestnictwa.

Program imprezy (program wieczorny 

w przybliżeniu):

20.09 (sobota)
godz. 9.30 zbiórka zawodników w centrum 

Brennej na boisku przy lunaparku (naprzeciw 

kościoła)

godz. 10.00 start zawodników

godz. 18.00 ogłoszenie wyników, wręczenie 

dyplomów z czasem przejścia, dekoracja zwy-

cięzców

godz. 18.30 prezentacja planów związanych 

z organizacją Pucharu Polski w roku 2009

godz. 19.00 ognisko (Rancho Błatnia)

21.09 (niedziela)
zejście zawodników do Centrum Brennej 

(zielony szlak) ok. 1,5h

PIECZENIE BARANA

Data: 20.09.2008 R. godz. 18.00
Miejsce: Gospodarstwo Agrotury-

styczne „U Gazdy”, Brenna Leśni-
ca, ul. Malinka

W programie pie-
czenie barana 

i festyn do białego 
rana
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Wkrótce w Gminie 



Po pszenicy, ryżu i kukurydzy jest najważniej-

szą rośliną świata. Jego ojczyzną jest Ameryka 

Północna. Do Europy ziemniaki przywędrowa-

ły dopiero w XVI wieku. Najpierw uprawiano je 

w Hiszpanii, ale Hiszpanów nie zachwycił smak  

patata rodem z Peru, więc przetransportowano 

ziemniaki do Włoch.. Tam traktowane były jako 

zamorskie cudo – stosowano je więc głównie do 

dekoracji, np.  kwiatami ziemniaka przyozdabia-

no szaty na papieskim dworze. Od włoskiego 

wyrazu tartuffel ( przypominały grzyby: trufle) 

wzięła się nazwa kartofel.  Do Polski przywie-

ziono ziemniaki dopiero za czasów Jana III So-

bieskiego, jako roślinę o walorach leczniczych. 

Dopiero w XVIII wieku ziemniaki stały się ro-

śliną jadalną. Polska od wielu lat słynie z upra-

wy ziemniaków. Ziemniak  jest źródłem kwasu 

askorbinowego , soli, potasu, wapnia. Jest bogaty 

w mikroelementy ( cynk, bor, kobalt, mangan, 

wapń, żelazo i inne). Nie należy też zapominać, że 

gdyby nie polskie ziemniaki nie byłoby polskiej 

wódki i wykrochmalonej pościeli. W dzisiejszym 

dodatku kulinarnym przedstawiamy Państwu nie 

bandure, nie kartofla, nie pyrę, bulwę ani rzepę, 

lecz  prawdziwego bryńskigo ziymnioka.

Doskonale pamiętam smak żebraczki zrobio-

nej przez moja babcię. Sama jednak nie sprosta-

łabym zadaniu jej sporządzenia, dlatego postano-

wiłam poradzić się specjalistek z Koła Gospodyń 

Wiejskich w  Brennej, żeby zdradziły mi przepis 

na ten regionalny rarytas. Jak poradziły -  tak 

napisałam.

Na łostro:

ŻEBROCZKA

2 kg ziymnioków

15 deko ryżu

1/5 litra mlyka

WYKOPKI KULINARNE
10 deko boczku wyndzónego albo wyrzo-

sków

Sól pieprz i majerónek do smaku

Ziymnioki oszkrobać i zetrzeć, wycisnóńć sok. 

Uwarzić ryż na pół  - twardo. Sparzić ziymnioki 

mlykym i zaś wymiyszać z ryżym. Boczek  po-

kroć w kostke dodać cebule i podsmażić cebule 

z boczkym na złoty kolor. Wymiyszać wszystko , 

doprawić do szmaku prziprawami ( kiery Mo rod 

czosnek może wyciś pore zómbków ).  Dać do 

brytfany pomazanej tłuszczym. Wsadzić do tróm-

by i piyc godzine. Po wyrchu poloć szpyrkami co 

by lepij szmakowało.

Popijać maślónkóm. 

Na słodko:

BÓMBY ( inaczej kluski ze śliwkami)

1,5 kilo ziymnioków

0,5  kilo śliwek

Jedno wajco

Sól , pieprz i cynamon

Trzi ziymnioki łoszkrobać, uwarzyć i zemleć. 

Reszte łoszkrobać i zetrzeć na małych łoczkach 

od tarki i wycisnónć przez śćyreczke. Wbić waj-

co i uwarzóne zymnioki i wszystko razym dobrze 

wymiyszać. Na kóniec uzolać kluski i do każdej 

wcisnónć wyngierke bez pestki, żeby se potym 

zymbów nie połómać. Kluski ciepać na posolóny 

wrzóntek. Kapke obwarzić tak coby  śliwka była 

szklisto po przekrojyniu. Odcedzić kluski, poma-

zać ich masłym, posuć cynamónym i cukrym i 

zjeś.

Gaździnki z Koła Gospodyń Wiejskich życzóm wóm 

smacznego!

E.B.
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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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Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu 

(Górki), Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
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(Brenna Leśnica), Zajeździe Pod Przyłazem (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto 
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Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

Ważne i przydatne numery telefonów



ROZWIĄZANIE 

KONKURSU

W sierpniowych „Wieściach znad Brennicy” 
nr 8(10)/2008  OPKiS ogłosił konkurs fotograficzny. 

Na fotografii widzimy turystów z Brennej w Anglii a 
budowla za nimi to londyński Big Ben. Za nadesłanie po-
prawnych odpowiedzi bardzo serdecznie dziękujemy! 

Nagrody otrzymują: Pani Kinga oraz Pan Radosław 
Heller. Gratulujemy! Prosimy zgłosić się po odbiór nagród w 
OPKiS.

Kolejne pytanie w konkursie fotograficznym brzmi:

 Z jakiej imprezy pochodzi to pamiątkowe zdjęcie?

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


