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Okres wakacyjny rusza pełną 
parą, dla jednych to czas odpoczyn-
ku, dla drugich ciężkiej pracy i se-
zonowego zarobku. Nie możemy 
zapominać, że mieszkamy w miej-

scowości , której prawdopodobnie 
największą siłę stanowi oferta tu-
rystyczna, a ta z roku na rok wyda-
je się być coraz bardziej atrakcyj-
na. Porównując się z naszymi sąsia-
dami, członkami Beskidziej Piątki, 
czyli Szczyrkiem, Wisłą, Ustroniem 
i Istebną, moje obserwacje są ta-
kie, że zaczynamy powoli z naszy-
mi atutami dorównywać kroku, na-
wet tym najlepszym. Oczywiście 
dużo zależy od kapitału, a co za 
tym idzie wielkości inwestycji, ale 
jeszcze więcej od ludzi i współpra-
cy między nimi.  Cieszy mnie każ-
da inicjatywa wypływająca ze stro-
ny przedsiębiorców, a jeszcze mi-

lej mi obserwować współpracę mię-
dzy nimi. Chociaż organizowane są 
akcje promocyjne, targi turystycz-
ne, tworzone foldery informacyjne 
i inne działania mające na celu roz-
promowanie naszej Gminy poza jej 

granicami, to jednak liczy się pro-
dukt, czyli nie tylko piękne widoki, 
cuda natury, szlaki górskie, ale tak-
że cała infrastruktura i baza specja-
listów jak np. hotelarze, instrukto-
rzy sportowi, rehabilitanci, którzy 
przyciągają i są żywą reklamą. Czę-
sto można usłyszeć, jak po odejściu 
jednej osoby, czy to jest kucharz, 
kelner lub barman, lokal opuszcza-
ją także klienci, nierzadko trafiając 
tam gdzie przeniosła się ta osoba. 
Dlaczego… bo była i jest wyjątko-
wa i to ona kreowała klimat miejsca. 
Życzę każdemu z naszych przedsię-
biorców, żeby był taką wyjątkową 
osobą, która jak magiczna siła przy-
ciąga i skupia wokół siebie innych. 

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

PODZIĘKOWANIE 
Serdecznie dziękuję za owocną współpracę w okresie 18 lat dowodzenia Jednostką Ratow-

niczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Skoczowie, wszystkim którym na sercu leżało 
poczucie nie tylko swojego bezpieczeństwa, ale i bliźniego.

Dziękuję za współpracę wszystkim burmistrzom, wójtom ,przewodniczącym rad miasta i 
gmin oraz wszystkim samorządowcom gmin Skoczów, Brenna, Chybie ,Dębowiec i Goleszów.

Komendantom i funkcjonariuszom Policji posterunków w Skoczowie i Strumieniu, Stra-
ży Miejskiej w Skoczowie, Straży Miejskiej w Skoczowie, Komendantom Gminnym Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, wszystkim członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z którymi przyszło mi współdziałać oraz Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Sko-
czowie.

Podziękowania składam firmom Retos , Transkom i wielu , wielu innym , na które zawsze 
można było liczyć. Dziękuję organizacjom pozarządowym. Szczególne podziękowania kie-
ruję do obsady skoczowskiego Pogotowia Ratunkowego za stworzenie „naszych” procedur 
współpracy. 

Mirosław Bukowczan 

Wyniki I Tury wyborów w Gminie Brenna
Zagłosowało 55,81% z osób uprawnionych do głosowania. Wyniki procentowe były następujące

KOMOROWSKI Bronisław Maria 44.17 %
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 37.39%

NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 10.91% KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard  2.21%      
JUREK Marek 1.73%    OLECHOWSKI Andrzej Marian 1.09% PAWLAK Waldemar 1.07%        

 LEPPER Andrzej Zbigniew 1.01%  ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 0.32% MORAWIECKI Kornel  0.11% 
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UWAGA, niebezpiecznie na stopniach wodnych
Informujemy mieszkańców oraz 

osoby wypoczywające w Brennej, 
iż Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej Gliwice Zarząd Zlewni Ma-
łej Wisły w Pszczynie, po wstępnej 
inwentaryzacji szkód powodzio-
wych na rzekach między innymi 

powiatu cieszyńskiego, stwierdził 
duże uszkodzenia na stopniach 
wodnych, które w okresie letnim 
są tradycyjnie wykorzystywane do 
plażowania i kąpieli. Obecnie po 
przejściu powodzi mogą one być 
bardzo groźne dla plażowiczów i 

mogą stanowić zagrożenie dla życia 
w czasie kąpieli.

Powyższa informacja o niebez-
pieczeństwie dotyczy także rzek 
znajdujących się na terenie naszej 
Gminy.

- Jak Pani ocenia obecną sytu-
ację oświaty w Gminie Brenna w 
stosunku do tej, którą Pani zastała 
po objęciu funkcji Wójta?

Odpowiada Wójt Gminy Bren-
na Iwona Szarek - Muszę przyznać, 
że oświata w pewien sposób wy-
sunęła się na pierwszy plan działa-
nia naszej gminy. Nie był to proces 
z góry założony. Wiele czynników 
wpłynęło na taki stan rzeczy. Po 
pierwsze stało się tak dlatego, że 
w chwili gdy objęłam stanowisko 
wójta powołałam do życia komór-
kę, której zadaniem stało się pozy-
skiwanie środków zewnętrznych 
na  realizację określonych zadań.  
Wcześniej w gminie takich stano-
wisk w ogóle nie było, w związku z 
czym pozyskiwanie środków było 
bardzo ograniczone.  Jednym z 
priorytetów jakie towarzyszą spra-
wowaniu mojej funkcji stał się po-
stulat – inwestujmy w dzieci i mło-
dzież, to jest nasza przyszłość. Teraz 
mogę śmiało powiedzieć, że tak się 
stało. W trakcie ponad trzech lat 
pozyskaliśmy środki zarówno na 
realizacje projektów miękkich jak 
i twardych tzw. inwestycyjnych. I 
tak zrealizowaliśmy projekt pn. „Wi-
taj w Klubie”, którego kontynuacją 
jest obecnie realizowany projekt 
pn. „Klub na 102”. Pierwszy z nich 
został dofinansowany w wysoko-
ści 226.800,00zł, natomiast drugi w 
wysokości 287.722,00zł. Oba nato-
miast zostały dofinansowane z Eu-
ropejskiego Funduszu Społeczne-

go. Te dwa projekty były u swoich 
podstaw skierowane do młodzieży 
i osób wchodzących w dorosłe ży-
cie, tak aby osoby te mogły uzy-
skać odpowiednie kwalifikacje i 
umiejętności, które pozwolą na 
swobodne poruszanie się na rynku 
zawodowym. Projekty te pokazują 
również, że mamy bardzo zdolną 
młodzież w naszej gminie, posiada-
jącą niezwykłe zdolności twórcze. 
W 2007 roku uzyskaliśmy dofinan-
sowanie na projekt związany z pro-
wadzeniem zajęć pozalekcyjnych  
w szkołach – głównie były to zajęcia 
pozalekcyjne np. kółka zaintereso-
wań, skierowane do młodych pasjo-
natów różnych obszarów wiedzy. 
Efekty realizacji tych programów 
zmobilizowały nas do  wnoszenia 
kolejnych wniosków aplikacyjnych 
o środki zewnętrzne i tak  udało 
nam się pozyskać środki na realiza-
cję długofalowego projektu „Nasze 
dzieci – Nasza przyszłość” – dofi-
nansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w wysokości 
915.516,00zł oraz projektu skiero-
wanego dla przedszkolaków „Przed-
szkole równych szans” – dofinanso-
wanego również z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w wysoko-
ści 824.512,00zł.  Poza wymieniony-
mi, w najbliższym czasie będziemy 
realizować projekt pn. „Kultywowa-
nie tradycji zawodowych regionu”, 
który częściowo został sfinansowa-
ny  z PROW. 

Jeżeli chodzi o inwestycje twar-
de to do nich należą przede wszyst-
kim: modernizacja przedszkola w 
Brennej, modernizacja gimnazjum 
w Brennej oraz budowa hali spor-
towej przy Zespole Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich. Moder-
nizacja przedszkole w Brennej to 
inwestycja, która zamknęła się 
kwotą 980.000,00zł, pozwalając na 
stworzenie doskonałych warun-
ków lokalowych dla naszych malu-
chów. Na modernizację gimnazjum 
w Brennej zadysponowano kwotę 
2.264.805,41zł., która w części była 
dofinansowana z Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Pozwo-
liło to na gruntowną poprawę wa-
runków, w których  zdobywa wie-
dzę nasza młodzież. Największa 
nasza inwestycja – czyli budowa 
hali sportowej w Górkach Wielkich 
przy Zespole Szkół Publicznych, to 
koszt rzędu 5.932.009,72zł dolicza-
jąc do tej sumy prace związane z 
odwodnieniem, tj. 253.907,00zł. Ta 
inwestycja została dofinansowana 
w kwocie 1.500.000,00zł z Minister-
stwa Sportu. Ponadto otrzymaliśmy 
dofinansowanie na budowę boiska 
z programu „Orlik 2012”, które bę-
dzie usytuowane przy gimnazjum 
w Brennej W zakresie tej inwesty-
cji powstanie boisko ze sztuczną 
nawierzchnią do gry w piłkę nożną 
oraz dwa boiska wielofunkcyjne, 
jak też zaplecze ze sprzętem spor-
towym i sanitariami.  Kompleks bę-
dzie ogólnodostępny i będzie mógł 
skorzystać z niego każdy. Orlik to 
666.000,00zł dofinansowania z Mi-
nisterstwa Sportu i Urzędu Woje-
wódzkiego, przy całkowitej inwe-
stycji na poziomie 1.650.000,00zł. 

O tym, że są to potrzebne, nie-
zbędne i trafione inwestycje prze-
konała mnie ostatnia sesja Rady 
Gminy Brenna, na której to wrę-
czono nagrody uczniom z naszej 
gminy, którzy wzięli udział w róż-
nego rodzaju olimpiadach wiedzy. 
Ilość osób, które odniosły sukcesy 
na szczeblu województwa – nie-
jednokrotnie stając się laureatami 
tych olimpiad, przeszedł najśmiel-
sze oczekiwania. To uświadomiło 
mi, że warto inwestować w oświatę. 
Jak łatwo zauważyć nasze inwesty-
cje dotyczą tak sfery intelektualnej 
– projekty dotyczące dodatkowych 
zajęć, jak i sfery materialnej, któ-
ra poprawia w istotny sposób stan 
infrastruktury z której korzystają 
uczniowie i przedszkolaki. Zrobili-
śmy wiele w omawianym temacie, 
dlatego też liczę, i jestem przekona-
na, że efekty tych działań na pewno 
zostaną zauważone.
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Zgodnie z dokumentacją tech-
niczną opracowaną przez P.W. Gra-
phPoint z Gliwic, realizowany jest 
I etap robót, związanych  z budo-
wą kanalizacji deszczowej przy ul. 
Sportowej w Brennej. 

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie kanalizacji deszczo-
wej z rur PCY dz 315 mm dł. 132mb

- wykonanie 6  studni rewizyj-
nych Ø 1000, 

- ubezpieczenie płytami ażuro-
wymi – 64,5m2 

- odtworzenie nawierzchni asfal-
tobetonowych – 46,26m2

Roboty na podstawie podpisanej 
z Gminą Brenna w dniu  17.05.2010 
r. umowy,  wykonuje Firma Usłu-
gowa  Marek  Podżorski  z Wisły. 

Zgodnie z umową roboty maja 
być zakończone do końca czerw-
ca br. a ich koszt wyniesie brut-
to 53.890,84zł. W kolejnym eta-
pie robót, jeszcze w bieżącym roku, 
na odwodnionym odcinku dro-
gi,  planuje się położenie nowej na-
wierzchni asfaltobetonowej.

                                             
   Anna Sławiczek

ULICA SPORTOWA W BRENNEJ 
BĘDZIE ODWODNIONA

Rozstrzygnięto przetarg na bu-
dowę wodociągu do Gimnazjum  
oraz zaplecza Zespołu boisk spor-
towych „ORLIK-2012” w Brennej. 
W przetargu oferty złożyły 3 firmy, 
z czego jako najkorzystniejszą, wy-
brano ofertę firmy HYDRO-INSTAL 

Zakład Instalacji Sanitarnych Ho-
ma-Homa z Mazańcowic, która za-
oferowała wykonanie robót za kwo-
tę brutto 65.275,80zł.  Jeszcze w 
czerwcu br. przewiduje się podpisa-
nie umowy na realizację robót. Za-
kończenie robót przewiduje się do 

WODOCIąG DO GIMNAZJUM 
I ZAPLECZA ORLIKA

końca sierpnia br.
 W ramach zadania przewi-

duje się wykonać sieć wodociągo-
wą łącznej długości 325 mb i pod-
łączyć do wodociągu 2 obiekty.      

 Anna Sławiczek

Rusza budowa kompleksu bo-
isk sportowych w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko 
piłkarskie oraz boisko wielofunk-
cyjne wraz z zapleczem sanitarno 
– szatniowym) przy Gimnazjum w 
Brennej. W dniu 17.06.2010 r. Gmi-
na Brenna podpisała umowę z firmą 
MASTERS  ze Szczecina, na realiza-
cję zdania, w ramach którego wyko-
nane zostanie:

- boisko do piłki nożnej o na-
wierzchni z trawy syntetycznej o 
wymiarach 30m x 62m, z ogrodze-
niem o wys. 4m po obwodzie bo-
iska, wyposażone w piłkochwyty o 
wys. 6m,  dwie bramki do gry w pił-
kę nożną,

ORLIK PRZY GIMNAZJUM W BRENNEJ
- boisko wielofunkcyjne do ko-

szykówki i siatkówki o nawierzchni 
poliuretanowej o wymiarach: sze-
rokości 15,10 + 2x 2,75 wybiegi = 
20,60m, długości 28,1 + 2 x 2m wy-
biegi = 32,10m z ogrodzeniem wys. 
4m po obwodzie boiska, wyposażo-
ne w kosze do siatkówki, słupki do 
siatkówki,

Całość terenu boisk sportowych 
zostanie odwodniona drenażem.

- budynek zaplecza sanitarno – 
szatniowego, w tradycyjnej techno-
logii wykonania, spełniający wymo-
gi funkcjonalne: magazynu sprzę-
tu gospodarczo – sportowego, szat-
nie oddzielnie dla każdej płci lub 
drużyny, zespół higieniczno – sani-

tarny, pomieszczenie gospodarza 
obiektu i trenera środowiskowe-
go. Do budynku zaplecza wykona-
ne zostaną przyłącza wody i kana-
lizacji oraz przyłącze energetyczne.

- oświetlenie kompleksu boisk, 
poprzez zespół naświetlaczy osa-
dzonych na 8 słupach energetycz-
nych,

- elementy małej architektu-
ry: schody terenowe, pochylnia 
przy wejściu do budynku zaplecza 
i schody zewnętrzne, murek oporo-
wy.

Zgodnie z podpisaną umową ro-
boty mają być zakończone do 14 
października br, a ich koszt wynie-
sie brutto 1.654.368,73zł.
                                                     Anna Sławiczek
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Gmina Brenna podpisała umowę  
z Przedsiębiorstwem Wielobran-
żowym „BANIMEX” z Będzina, na 
przebudowę obiektów mosto-
wych LNI-31 i LNI-32 na potoku 
Węgierski w Brennej, gdzie obec-
nie równolegle obok siebie znajdu-
ją się  dwa obiekty mostowe ( kład-
ka dla pieszych i most ). 

Przebudowa obiektów polega-
ła będzie na: rozbiórce istniejących 
płyt pomostowych, rozbiórce gór-

MOST W BRENNEJ WĘGIERSKI 
BĘDZIE WYREMONTOWANY

nych fragmentów istniejących przy-
czółków, wykonaniu płaszcza żel-
betowego oraz nowego oczepu na 
istniejących przyczółkach, zamon-
towaniu łożysk, wykonaniu rusztu 
stalowego mostu, wykonaniu no-
wej płyty pomostowej wraz z na-
wierzchnią i barierą energochłon-
ną. 

Całkowita szerokość pomostu 
wynosić będzie 7,70 m, w tym sze-
rokość jezdni 5,50 m. Długość cał-
kowita mostu wynosić będzie 12,5 

m. Nośność obiektu – klasa C ( 30 
ton ).

Roboty mają być zrealizowane 
do końca listopada 2010 r.

Koszt robót zgodnie z umową 
wynosi brutto 592.905,58 zł.

Roboty realizowane będą na 
podstawie projektu opracowane-
go przez mgr inż. Lecha Marcisz  z 
Bielska-Białej. 

                                                                                                   
                                                     Anna Sławiczek

Informujemy mieszkańców Gmi-
ny Brenna, iż w okresie od dnia 1 
września 2010 r. do dnia 31 paź-
dziernika 2010 r., według stanu 
na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 
24.00 przeprowadza się na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej, ma-
jący na celu zebranie danych o go-
spodarstwach rolnych Powszechny 
Spis Rolny.

Powszechny Spis Rolny 2010 zo-
stanie przeprowadzony w celu: 

-   dostarczenia informacji z dzie-
dziny rolnictwa w zakresie i termi-
nach określonych przez Komisję Eu-
ropejską, 

- zapewnienia bazy informa-
cyjnej o gospodarstwach rolnych i 
związanych z nimi gospodarstwach 
domowych, koniecznej dla realiza-
cji krajowej, regionalnej i lokalnej 
polityki rolnej i społecznej na wsi, 

POWSZECHNY SPIS  ROLNY 2010
- analizy zmian, jakie zaszły w 

rolnictwie na przestrzeni lat 2002-
2010, 

- wykonania zobowiązań Polski 
w zakresie dostarczenia informacji 
dla potrzeb innych niż EUROSTAT 
organizacji międzynarodowych 
(FAO, OECD i inne), 

- aktualizacji pospisowej staty-
stycznego rejestru gospodarstw 
rolnych i leśnych, a tym samym 
przygotowanie operatów do róż-
notematycznych badań reprezen-
tacyjnych z zakresu rolnictwa (w la-
tach następnych). 

Tegoroczny spis różnił się będzie 
od spisu poprzedniego, bowiem w 
czasie spisu rachmistrz spisowy bę-
dzie posługiwał się urządzeniem 
typu hand-held, wyposażonym w 
specjalnie opracowaną aplikację 
formularzową, oprogramowanie 

GIS (system informacji geograficz-
nej) oraz moduł aplikacji zarządczej 
(kalendarz pracy).

Z uwagi na powyższe w tut. 
urzędzie rozpoczęto prace przygo-
towawcze do spisu - powołany zo-
stał lider gminny oraz Gminne Biu-
ro Spisowe. Przeprowadzono tak-
że nabór kandydatów na rachmi-
strzów. 

Wójt Gminy Brenna, jako Gmin-
ny Komisarz Spisowy, zwraca się 
z prośba o przychylność dla prac 
wykonywanych przez Gminne Biu-
ro Spisowe oraz rachmistrzów spi-
sowych, którzy odwiedzą Państwa 
osobiście.

Bieżące informacje w sprawie 
spisu umieszczane są na stronie in-
ternetowej www.brenna.org.pl.

UG

Reklama w Wieściach znad Brennicy
1/8 strony – 50 zł netto
¼ strony – 100 zł netto
½ strony – 200 zł netto
1 strona – 400 zł netto

+ 200 zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10 gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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WYKONANO  PIELĘGNACJĘ  POMNIKA  PRZYRODY
 Informujemy, iż na zlece-

nie Gminy Brenna, specjalistyczny 
zakład pielęgnacji drzew pomni-
kowych wykonał w maju br. zabie-
gi pielęgnacyjne i redukcyjne  w ko-
ronie drzewa – dęba szypułkowego. 
Dodatkowo cięcia zabezpieczono 
środkami grzybobójczymi. 

Okazały pomnik przyrody znaj-
duje się  w Górkach Małych przy ul. 
Objazdowej i z pewnością stanowi 
piękną atrakcję tego terenu.

Na przedmiotowe zadanie Gmi-
na otrzymała dotację  z budżetu 
państwa. 

POMOC DLA NASZEJ GÓRECKIEJ BIBLIOTEKI
 Wielu z nas pamięta ulew-

ne opady, jakie nękały cały kraj i 
doprowadziły do wielu podtopień 
również w naszej Gminie. Wielką 
tragedią było zalanie naszej górec-
kiej biblioteki i utrata blisko 7 tys. 
książek z jej zbiorów -  to prawie 
połowa całych zasobów. Z możli-
wości wypożyczania literatury ko-
rzysta co szósty mieszkaniec górek, 
co w czasach powszechnej kompu-
teryzacji i Internetu naprawdę im-
ponujący wynik. Zalane książki są 
już nie do odzyskania, po wysusze-
niu nadają się jedynie na makula-
turę. Dlatego rozpoczęła się akcja  
ratowania naszej biblioteki przez 
nagłośnienie tragedii w mediach 

m.in. w Gazecie Wyborczej i „Gło-
sie Ludu” gazecie wydawanej przez 
Kongres Polaków w Republice Cze-
skiej i zwrócenie się o pomoc do 
wszystkich ludzi dobrych serc. Od-
zew był wyjątkowo duży, telefony 
dzwonią, ludzie pytają jakich ksią-
żek najbardziej brakuje. Wprawdzie 
każda jest cenna, ale najbardziej 
brakuje tych dla najmłodszych, któ-
re znajdowały się na najniższych 
półkach. 16 czerwca do bibliote-
ki przywieziono ponad 700 ksią-
żek z Zaolzia, jakie ludzie przynieśli 
w odpowiedzi na apel zamieszczo-
ny w „Głosie Ludu”. A książek stale 
przybywa, przychodzą paczki od lu-
dzi z całej Polski, dużo nowych ksią-

żek prosto z wydawnictw. Ufamy, 
że akcja się powiedzie, a puste re-
gały znowu wypełnią się książkami 
i górecka biblioteka odzyska  swą 
świetność. W powodzi oprócz ksią-
żek ucierpiały również stanowiska 
z komputerami, które także trzeba 
wymienić na nowe, a całe pomiesz-
czenie wymaga remontu – to do-
datkowo zwiększa koszty renowa-
cji biblioteki. Zachęcam wszystkich 
do aktywnego zaangażowania się w 
pomoc, czy to kupując i oddając na 
rzecz biblioteki książki i czy ofiaro-
wując pieniądze na ich kupno.

Szczepan Spis
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NASI STRAŻACY ODZNACZENI
W czerwcu, gdy już ustały ulew-

ne deszcze i sytuacja się unormo-
wała do urzędu Gminy Brenna, zo-
stali zaproszeni bohaterowie tych 
ciężkich dni, czyli nasi strażacy. 
Pani Wójt Iwona Szarek w imieniu 
nas wszystkich podziękowała za 
ich trud i poświęcenie, zaznaczając 
wagę pracy strażaka w każdej spo-
łeczności, jego bezinteresowność 
w niesieniu pomocy innym, oparcie 
dla ludności w ciężkich chwilach.  

Strażacy zostali wyróżnieni symbo-
licznymi odznaczeniami za ogrom 
pracy w majowej walce z żywio-
łem. Trzeba zaznaczyć, że w szere-
gach naszej straży mamy nie tylko 
weteranów ale i młodych adeptów, 
którzy przybyli także na spotkanie, 
żeby wspólnie ze swoimi starszymi 
kolegami przypomnieć sobie jak ra-
mię w ramię walczyli z żywiołem.

Szczepan Spis

Wyróżnieni:

Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach: Marian Klus, Karol Główczak, Henryk Rudzicki, Sta-
nisław Szydzina, Artur Szarzec, Michał Handzel, Rafał Gruszka, Adrian Gruszczyk, Eugeniusz 
Madzia, Karol Hubczyk, Marcin Główczak, Mateusz Siwy, Tadeusz Burawa, Wojciech Tolasz, 

Janusz Gawlas, Gustaw Szarzec, Leszek Rucki, Wojciech Rudzicki, Czesław Cieślar, Stanisław 
Ogrocki, Jan Małysz, Paweł Handzel, Mateusz Rakus, Bartłomiej Strach, Józef Tomaszko, Mi-

chał Kłósko.
Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Centrum: Wojciech Greń, Zenon Holeksa, Mirosław 

Toberski, Andrzej Greń, Damian Greń, Grzegorz Greń, Józef Greń, Bronisław Bonk, Michał 
Greń, Paweł Płoskonka, Piotr Płoskonka, Piotr Motyka, Grzegorz Ferfecki, Kazimierz Holeksa, 

Paweł Kolonko, Józef Ferfecki, Marcin Jaworski, Henryk Greń.
Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Leśnicy: Mateusz Ornowski, Damian Pawlak, 

Krzysztof Madzia, Andrzej Fijałkowski, Błażej Gawlas, Sławomir Gawlas, Łukasz Pszczółka, Je-
rzy Macura, Szymon Gruszczyk, Wojciech Pilch.

Młodzi strażacy: Cieślar Przemysław, Madzia Tomasz, Jakub Greń, Łukasz Ferfecki, Prze-
mysław Ferfecki, Strach Jerzy.
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W dniach 28 i 29.05.2010 stowa-
rzyszenie Macierz Ziemi Cieszyń-
skiej- Towarzystwo Miłośników Re-
gionu świętowało 125-lecie swoje-
go istnienia. W związku z tymi uro-
czystościami Zarząd Główny nadał 
Prezesowi Koła Terenowego Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej w Górkach 
Wielkich Andrzejowi Majchrzakowi 
„Jubileuszowy Laur” za zasługi na 
polu kultury – kultywowanie miej-
scowej tradycji regionalnej poprzez 
utworzenie Regionalnego Zespołu 
Pieśni i Tańca Raubczycy w Górkach 
Wielkich.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
Raubczycy aktywnie uczestniczy w 
życiu lokalnej społeczności.

W dniu 26.05.2010 w OZT „Mi-
kroklimat” w Górkach Wielkich 
Raubczycy razem z Kołem Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej zorganizo-
wali uroczystość urodzinową dla 
dwóch jubilatów: Józefa Mojeści-
ka ( 95 lat) i Józefa Palowskiego ( 
90 lat), na którą przybyli zaprosze-
ni goście oficjalni: Pani Wójt Gmi-
ny Brenna Iwona Szarek, Przewod-
niczący Rady Gminy Brenna Pan 
Krzysztof Holeksa , Dyrektor ZSP w 
Górkach Wielkich Pan Karol Niedź-
wiedzki oraz mieszkańcy wsi, któ-
rzy chcieli złożyć życzenia soleni-
zantom i obejrzeć interesujący pro-
gram artystyczny.

Oprawę artystyczną uroczysto-
ści zapewnił rozśpiewany i roztań-

RAUBCZYCY RAZEM Z MACIERZą
czony zespół Raubczycy oraz chór 
szkolny wraz z zespołem muzycz-
nym z ZSP w Górkach Wielkich pod 
dyrekcją Pana Marcina Janasika.

Jubilaci otrzymali życzenia i 
kwiaty oraz odśpiewano tradycyjne 
„Sto lat”, a wszystkim mamom pro-
wadzący uroczystość Grażyna i An-
drzej Majchrzakowie złożyli życze-
nia z okazji przypadającego w dniu 
26 maja „Dnia Matki”. 

Na uroczystość przybyła za-
powiadana wcześniej Pani Elżbie-
ta Węgrzyn prowadząca szkołę gry 
na skrzypcach metodą Suzuki, któ-
ra przedstawiła zebranym tą nowa-
torską metodę nauczania. Udzieli-
ła też na oczach wszystkich pierw-
szej lekcji gry na skrzypcach 4-let-
niej Laurze Górny z zespołu Raub-
czycy. Gdy Laura zagrała pierwszą 
w swym życiu melodię na skrzyp-
cach, do Pani Elżbiety ustawiła się 
kolejka zachwyconych dzieci, które 
też chciały spróbować.

W dniu 3 maja br. w uroczystość 
Bożego Ciała członkowie RZPiT 
Raubczycy ubrani w stroje regio-
nalne wzięli liczny udział w procesji 
, tworząc wraz z Paniami z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Górkach Wiel-
kich ładnie prezentującą się grupę 
regionalną.

Zespół Raubczycy występuje nie 
tylko dla miejscowej społeczności. 
Promuje nasz rodzimy folklor na 
przeglądach i konkursach. 

W dniu 22.04.2010 Regional-
ny Zespół Pieśni i Tańca Raubczy-
cy wziął udział w XVII Przeglądzie 
Piosenki Dziecięcej im. prof. Adol-
fa Dygacza, zdobywając 3 dyplomy 
w kategoriach: przedszkolaki, ze-
spół jako całość i solista. W nagrodę 
zespół został zaproszony przez Ze-
spół Śląsk na imprezę z okazji „Dnia 
Dziecka” do Koszęcina ( z uwagi na 
brak środków finansowych na auto-
bus nie doszło do wyjazdu).

W dniu 16.05.2010 zespół wziął 
udział w XXXI Wojewódzkim Prze-
glądzie Folklorystycznym „WICI 
2010”w Chorzowie, na którym 
zwrócił uwagę jurorów jako ze-
spół debiutujący w kategorii ze-
społów autentycznych i został za-
proszony na przegląd folklorystycz-
ny w Częstochowie we wrześniu br. 
Wyniki przeglądu będą ogłoszo-
ne13.06.2010.

Następnymi występami były: 
przegląd folklorystyczny w Go-
leszowie w dniu 12.06.2010 oraz 
występ konkursowy na XXIII Woje-
wódzkim Przeglądzie Dziecięcych 
Zespołów Folklorystycznych Jawo-
rze 2010 w amfiteatrze w Jaworzu 
k/Bielska-Białej. 

Na początku sierpnia 2010 Raub-
czycy wystąpią na imprezie organi-
zowanej przez Fundację im. Zofii 
Kossak w Górkach Wielkich.

G.A.M.

fot. Indi /GZC



10Strona 10 Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Chorzowski Park Etnograficz-
ny przeżywał prawdziwe oblężenie, 
gdy cała Beskidzka piątka 6 czerw-
ca, przyjechała ożywić krajobraz 
starych drewnianych, regionalnych 
chałup. W trakcie trwania impre-
zy  można było skosztować praw-
dziwych góralskich potraw i przy-
smaków. Grały kapele góralskie, 
w tym nasza rodzima „Maliniorze”, 
była również okazja, by zakupić rę-
kodzieła i poznać twórczość ludo-
wą. Przybyli twórcy wyróżnieni cer-
tyfikatem Beskidzki Produkt na 5: 
koronczarki, rzeźbiarze, gajdosze, 
można było zobaczyć pokaz czepie-
nia, spróbować kuchni regionalnej, 
serów owczych i kiełbasy, prezen-
towały się  gospodarstwa agrotu-
rystyczne, można było skosztować 
placków z blachy, góralskich chle-
bów, nauczyć się tańca góralskiego, 
obejrzeć i kupić ozdoby i pamiąt-
ki regionalne, miody, wyroby z bi-
buły i ceramiki. Brenną promowali 
Pan Andrzej Cieślar z gospodarstwa 
agroturystycznego „Gazda”, smażąc 
placki prosto z blachy, zaspakaja-
jąc smaki zaciekawionych zwiedza-
jących i pan Marian Dudys z „Cha-
ty Chlebowej”, objaśniający proces 
wypieku chleba „od ziarenka do bo-
chenka”. 

Cała impreza przyciągnęła po-
nad 3 tys. zainteresowanych osób, 
materiały promocyjne rozeszły się 
w zatrważającym tempie, a wszyst-

BESKIDZKA 5 W CHORZOWIE
ko przy tak charakterystycznej gó-
ralskiej muzyce. Ci, którzy nie mogli 
zobaczyć co działo się na miejscu, 
zapraszam do obejrzenia krótkiego 
filmu  na stronie : www.tvs.pl/infor-
macje/25435/

Szczepan Spis
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I TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZY 
RAJD BESKIDZKIEJ 5’

13 czerwca 2010 r. odbyła się ‘’I 
Turystyczno Krajoznawczy Rajd Be-
skidzkiej 5’’.  Zawodnicy wystarto-
wali o godz. 9:00 ze Szczyrku jadąc 
przez wszystkie miejscowości pię-
ciu gmin (Szczyrk > Istebna > Wi-
sła > Ustroń > Brenna). Jadąc zgod-
nie z przepisami ruchu drogowego i 
biorąc udział w konkursach organi-
zowanych w punktach kontrolnych 
pierwsi uczestniczy zjawili się na 
mecie w Brennej około godz. 13:30. 
Rozdanie nagród i podsumowanie 
rajdu odbyło się o 16:30 w Amfite-
atrze w Brennej Centrum, a poprze-
dziły go występu zespołów: Mali-
niorze, Mała Brenna oraz zespółu 
Brenna, który wystąpił zaraz po roz-
daniu nagród. Organizatorami raj-
du była Beskidzka 5 oraz Automo-
bilklub Cieszyński. Była to pierwsza 

inicjatywa tego typu umożliwiająca 
wszystkim uczestnikom docenienie 
walorów krajobrazowych wszyst-
kich pięciu miejscowości. Prawdo-

podobnie za rok będzimy mieli zno-
wu okazję brać udział w tego typu 
rajdzie.

Ł.M.

ELEKTROTERAPIA             
LASEROTERAPIA             
MAGNETOTERAPIA 
ULTRADŹWIEKI  
KRIOAZOT
MASAŻ LECZNICZY 
TERAPIA MANUALNA   
AEROBIK                      
STRECHING    
 PILATES
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„Wyginam Śmiało Ciało” to chy-
ba pierwsza taka impreza tanecz-
na, która odbyła się w Brennej. Na 
deskach amfiteatru mogliśmy po-
dziwiać Julie Żytko, uczestniczkę 
czwartej edycji You Can Dance. Ju-
lia przyjechała do nas wraz ze szko-
łą tańca „Eksplozja”, która znajdu-
je się w Jastrzębiu. Druga szkoła ta-
neczna „Opentany” przyjechała do 
nas z Cieszyna.

Nie zabrakło również tutejszego 
akcentu, na scenie zaprezentowały 
się dwa lokalne zespoły: „Rytmix” 
prowadzony przez panią Izę Żur, 
oraz formacja taneczna z projektu 
„Klubu na 102”, którą zajmuje się 
pani Ania Jakubowska. Na widow-
ni zgromadziło się wiele młodzieży, 
która z zainteresowaniem ogląda-
ła wyczyny tancerzy. Trzeba przy-
znać że program był bardzo uroz-
maicony, mogliśmy zobaczyć takie 
style taneczne jak: breakedance, 
hip-hop, dancehall, oraz taniec 

nowoczesny. Pod koniec pokazów 
grup tanecznych oraz solówek Juli 
Żytko, główny prowadzący Wojtek 
Twardzik, zorganizował „bitwę ta-
neczną”. Trzeba dodać, że Wojtek 
jest jednym z instruktorów szko-
ły tańca w Cieszynie, biorąc udział 
w bitwie tanecznej pokazał swoje 
umiejętności w breakedancie. Star-
cie pomiędzy chłopakami i dziew-
czynami było bardzo widowisko-
we. Na scenę została zaproszona 
młodzież z widowni by spróbować 
swoich sił wraz z zawodowymi tan-
cerzami. Walka pomiędzy przedsta-
wicielami obydwu płci była bardzo 
zawzięta. Polegała ona na krótkich 
występach tanecznych, które odby-
wały się na przemian, taniec dziew-
czyn i taniec chłopaków. Zwycięz-
ców wybrała publiczność, dając 
najwięcej oklasków podczas gło-
sowania, a zostali nimi chłopcy. W 
trakcie imprezy zostało rozdanych 
kilka karnetów do szkoły tańca 

„Opentany” w Cieszynie, co z pew-
nością ucieszyło szczęśliwców, któ-
rzy łapali pieniążki rzucane ze sce-
ny, przez prowadzącego. Kolejnym 
punktem programu był koncert ze-
społu „Silesian Soundsystem”. Gru-
pa z Ustronia zaaplikowała nam 
pozytywną dawkę energii, grając 
swoje największe hity. Cała impre-
za zakończyła się bardzo muzycz-
nie, bowiem na scenie amfiteatru 
zagrali tacy didżeje jak: DJ Daniel, 
DJ Łukasz i DJ Synix. Pozytywna 
energia, słoneczna pogoda, taniec 
i dobra muzyka, tak właśnie można 
podsumować naszą taneczną im-
prezę „Wyginam Śmiało Ciało która 
odbyła się 05. 06. 2010 w Brennej 
Centrum na amfiteatrze. Na całym 
świecie tańczą ludzie i to w prze-
różnym wieku, mamy nadzieje że 
organizując taką imprezie taneczną 
zachęciliśmy ludzi do tańca.

A.Sz.
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Dobiega końca projekt pn. 
„Agroturystyka – pomysł na ciekaw-
szą codzienność” realizowany przez 
Towarzystwo Miłośników Bren-
nej i Górek „JODŁA” w partnerstwie 
z Gminą Brenna. Projekt ten jest 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Tym ra-
zem mieszkańcy gminy zaintere-
sowani rozpoczęciem działalności 
agroturystycznej, bezrobotni, nie-
aktywni zawodowo i rolnicy mieli 
okazję dowiedzieć się jak urzeczy-
wistnić swoje plany. W czasie sze-
ściu spotkań szkoleniowych usły-
szeli wszystko na temat podstawo-
wych zasad i przepisów prawnych 
dotyczących prowadzenia działal-
ności agroturystycznej, możliwości 
pozyskiwania dofinansowań oraz 
promocji i tworzenia atrakcyjnej 
oferty usług dla swoich potencjal-
nych gości. 

W środę, 16 czerwca uczestnicy 
projektu wzięli udział w pierwszej 
wycieczce szkoleniowej do kwa-
ter agroturystycznych. Wybrane zo-
stały trzy gospodarstwa „Na Gra-
pie” i „Na Połomiu” w Istebnej i oraz 
„Kamratówka” w Wiśle. 

PARTNERSKI PROJEKT – „AGROTURYSTYKA 
– POMYSŁ NA CIEKAWSZą CODZIENNOŚć”   

Trzy zupełnie różne kwatery, a 
każda z nich była wspaniałym źró-
dłem inspiracji i zachęty dla przy-
szłych gospodarzy. „Na Grapie” u 
pani Teresy Ruckiej oprócz pokoi, 
obejrzano również Muzeum. Pani 
Renata Bielesz pokazała dwa wspa-
niałe domki otoczone pięknymi wi-
dokami i pasącymi się zwierzętami. 
Poczęstowała nas również regio-
nalnymi przysmakami: m.in. mlecz-
ną polewką i zasmażaną kapustą, 
w towarzystwie ziołowych herba-
tek. W „Kamratówce” poczęstowano 
nas tutejszymi kreplikami i herba-
tą kamratówką. Wszędzie była moż-
liwość porozmawiania z gospoda-
rzami, otrzymania od-
powiedzi na nurtują-
ce pytania i liczne, cen-
ne wskazówki: co robić, 
czego nie robić, co go-
ście lubią, na co zwra-
cać uwagę.

Zbliża się ko-
niec projektu, które-
go zwieńczeniem mają 
być Targi Produktów 
Turystycznych. Oprócz 
podsumowania projek-
tu będzie tam również 

wystawa różnego rodzaju rękodzieł 
artystycznych: m.in. heklowane ser-
wetki, wyszywane obrazy, zajączki 
z papieru, chatki z piernika i wiele 
innych arcydzieł doskonałych, jako 
pamiątka dla turystów lub drobny 
upominek dla bliskich. Będzie moż-
liwość nie tylko obejrzeć te cuda i 
kupić, ale również dowiedzieć się 
jak je zrobić.  Impreza odbędzie się 
1 lipca (w czwartek) o godzinie 
18:00 w Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brennej Centrum i zaprasza-
my na nią wszystkich zainteresowa-
nych – również wystawców.  
     

Ewa Stanna Koordynator
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Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „JODŁA” w partner-
stwie z Gminą Brenna

zaprasza na 
Targi Produktów Turystycznych

podsumowujące projekt pn.
 „Agroturystyka – pomysł na ciekawszą co-

dzienność”

w dniu 1 lipca 2010 r. (czwartek) o godz. 18:00
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum

W programie:
Podsumowanie projektu „Agroturystyka – pomysł na ciekawszą codzienność”

Wystawa produktów turystycznych (m.in. wyroby na szydełku, z papieru, z gipsu, chatki z 
piernika i wiele innych ciekawych propozycji) wraz z warsztatami i możliwością zakupu

Poczęstunek 

W dniach od 17 do 22 maja br. z 
inicjatywy nauczycieli j. angielskie-
go p. Jolanty Kisiały (Gimnazjum w 
Brennej) oraz p.i Beaty Greń (ZSP 
w Górkach Wielkich), 43 osobowa 
grupa gimnazjalistów z obu szkół 
wzięła udział w warsztatach języko-
wych w Londynie. Poza oczywistym 
kontaktem z językiem oraz obycza-

WARSZTATY EDUKACYJNE W LONDYNIE
jowością mieszkańców Londynu, 
młodzież miała możliwość spraw-
dzenia swojej wiedzy i umiejętności 
w praktyce. Codziennie uprawiając 
„London wal king” przekonała się o 
swoich  umiejętnościach topogra-
ficznych, zwłaszcza sprawnie poko-
nując  ogromne labirynty obiektów 
muzealnych. I ku miłemu zasko-

czeniu, rozmowy z tubylcami niko-
go  nie wprawiały w zakłopotanie, 
a wręcz przeciwnie, sprawiały fraj-
dę i przyjemność. Jak odebrała ten 
wyjazd młodzież ? Przekonajmy się, 
czytając kartki z „serii londyńskich 
zapisków”.

To nasz trzeci dzień poza do-
mem, a drugi w samym Londynie. 
Z głębokiego snu wyrwało nas pu-
kanie do drzwi i głos Mary: „Good 
morning, girls! It’s time for break-
fast!” Tak, nasze pierwsze brytyjskie 
śniadanie… Czekał nas długi dzień 
pełen wrażeń i zwiedzania, więc 
po krótkich oględzinach postawio-

Środa,  19 maja 2010, Londyn
nych przed nami produktów zgod-
nie orzekłyśmy: da się zjeść. Posilo-
ne płatkami (wyglądającymi jak ryż 
preparowany) na mleku (według 
nas 0% tłuszczu) oraz tostami z dże-
mem i herbatą – „siekierą”, udały-
śmy się pieszo na miejsce zbiór-
ki. Tam podzieliliśmy się wrażenia-
mi po pierwszym dniu spędzonym 

w domach Brytyjczyków. Około go-
dziny 8.30 wyjechaliśmy w stronę 
centrum Londynu. 

Pierwszym punktem naszego 
planu była wizyta w muzeum figur 
woskowych Madame Tussaud’s. Po 
chwili czekania w kolejce, weszli-
śmy do budynku. Rozentuzjazmo-
wani natychmiast rozpierzchliśmy 
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się w poszukiwaniu naszych ulu-
bionych sław (a raczej ich kopii, za 
to wiernie oddanych oryginałom). 
Widzieliśmy najsłynniejszych akto-
rów, piosenkarzy, sportowców, idoli 
wszystkich nastolatek, a także naj-
bardziej wpływowe osoby w świe-
cie. Nic więc dziwnego, że po dwu-
godzinnym zwiedzaniu muzeum 
nasze aparaty fotograficzne były 
zapełnione zdjęciami. 

Następnie około południa uda-
liśmy się do Muzeum Historii Natu-
ralnej. To budynek sporych rozmia-
rów, nowoczesny, z bogatym wypo-
sażeniem i niezmiernie ciekawymi 
obiektami. Przechadzaliśmy się mi-
jając m.in. olbrzymie szkielety dino-
zaurów, 40-metrową makietę wale-
nia błękitnego oraz przekrój pnia 
sekwoi z 1066 roku. Przeżyliśmy 
także trzęsienie ziemi, choć ku na-
szemu niezadowoleniu była to imi-
tacja o bardzo małym nasileniu… 
Kolejne muzeum na naszej liście 

to Muzeum Techniki. Spędziliśmy 
tam nieco ponad godzinę i zoba-
czyliśmy tylko najważniejsze i naj-
ciekawsze obiekty, ponieważ mu-
sieliśmy ściśle trzymać się grafiku. 
Podobno wycieczka po Londynie z 
dogłębnym zwiedzaniem każdego 
ważniejszego miejsca zajęłaby tu-
ryście co najmniej dwa tygodnie! 

Warto wspomnieć, że zastała 
nas typowo nie londyńska pogoda. 
Od skwaru słońca uchronił nas kli-
matyzowany autokar, którym uda-
liśmy się do jednej z najbardziej 
charakterystycznych budowli w ca-
łym Londynie, London Eye. Jed-
nak po drodze mijaliśmy sporo in-
nych  znanych miejsc: ekskluzyw-
ny dom towarowy Harrods, plac Pi-
cadilly Circus oraz budynek Galerii 
Narodowej. Wraz ze zmniejszaniem 
się dystansu do naszego celu (Lon-
don Eye), stawał się on coraz więk-
szy i większy…, a uczestnicy wy-
cieczki cierpiący na lęk wysokości 

tracili nadzieję na to, iż wyjdą cało 
z ponad półgodzinnej „przejażdżki” 
tym ogromnym stalowym kołemJ. 
Ale nie było tak strasznie! W mia-
rę unoszenia się coraz wyżej, pod 
nami rozprzestrzeniała się panora-
ma całego Londynu. Widok zapie-
rał dech w piersiach! Oczywiście i 
tu nie obyło się bez zdjęć. Jak do-
brze po trzydziestu jeden minutach 
znów stanąć na powierzchni ziemi! 
Do godziny osiemnastej mogliśmy 
zaopatrzyć się w pamiątki i odpo-
cząć na idealnie przystrzyżonym i 
zadbanym londyńskim trawniku.

Nadszedł jednak czas powrotu 
do naszych londyńskich rodzin. Tam 
zamieniłyśmy parę słów z gospoda-
rzami, zjadłyśmy kolację (tego po-
siłku nie odważę się tu skomento-
wać). Tego dnia także nie było „Wie-
czorynki”, ale jakoś udało nam się 
zasnąć .

  Marta Wadas
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W kolejnym odcinku cyklu “Ski-
by podróże małe i duże” zapraszam 
Państwa do Górek.

Górki Wielkie i Małe to dwie są-
siednie wsie. Tworzą jednakże jed-
ną społeczność i wszystkie insty-
tucje użyteczności publicznej mają 
wspólne. Również mieszkańców 
określamy po prostu górczanami. 
Wioska leży na południu Polski w 
województwie śląskim, w powie-
cie cieszyńskim i należy do gminy 
Brenna. Przepływa przez nią rzeka 
Brennica, a wokół znajdują się nie-
wielkie szczyty górskie, takie jak 
Zebrzydka, czy Błatnia. Spędzę tu 
kilka dni, a relacją ze swego poby-
tu podzielę się oczywiście z Pań-
stwem. Od różnych osób słyszałam, 
że do Górek naprawdę warto przy-
jechać. Podobno jest tu wyjątkowo 
pięknie, miło i przytulnie. Przeko-
namy się, ile w tym prawdy.

DZIEŃ I 
Dzisiaj dzień pierwszy mojej 

wycieczki. Pominę etap podróży i 
przejdę od razu do rzeczy. Zakwate-
rowałam się w gospodarstwie agro-
turystycznym. Właściciel ośrodka 
zdaje się być miłym człowiekiem, 
więc od razu pytam go, co ciekawe-
go mogłabym w Górkach zwiedzić. 
Oczywiście zebrałam już wcześniej 
wiele informacji na ten temat, ale 
rady “tubylca” są dla mnie dużo cen-
niejsze. Na szczęście nie ma zbyt 

 Pisanie sprawozdania z ostatniego 
dnia naszej wycieczki nie jest zbyt 
wymagającym zadaniem, ponieważ 
w autobusie nie spotkały nas 
żadne ekscytujące przygody. 

Żal było opuszczać Londyn - 
schludne uliczki, czerwień autobu-
sów, zieleń parków i całą tą niesa-
mowitą różnorodność, która czy-
ni to miasto tak niepowtarzalnym. 
W stolicy Wielkiej Brytanii spotkać 
można ludzi ze wszystkich konty-

nentów, usłyszeć wszystkie języki 
świata, zobaczyć wszystkie kolory 
skóry. Ta odmienność nie jest jed-
nak żadną przeszkodą. W Londynie 
dla każdego znajdzie się miejsce, 
nikt nie będzie czuł się tam obco. 
Nowoczesne biurowce stoją w są-
siedztwie starych zabytkowych bu-
dowli, gdyż zachowana jest wspa-
niała równowaga pomiędzy trady-
cją i historią a rozwojem techniki. 
Gdyby nasze nogi nie odmawiały 
nam już posłuszeństwa, pewnie w 

ogóle nie chcielibyśmy wyjeżdżać. 
Wszystko co dobre kiedyś się jed-
nak kończy. Ostatnią atrakcją wy-
jazdu była jeszcze obowiązkowa wi-
zyta w McDonaldzie, a potem już 
tylko spokojne oczekiwanie na po-
wrót do Górek. W godzinach wie-
czornych każdy spotkał się ze stęsk-
nionymi rodzicami, pożegnał ekipę 
z autobusu i wyruszył w kolejną po-
dróż, tym razem do domu. 

Beata Skiba

Dzień szósty

Lecz nie tylko Londyn może okazać się interesujący i wart odwiedzenia. Poniżej 
tekst autorki ostatniej kartki z Londynu, tekst z konkursu bibliotecznego.

„Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”
wielkich rozbieżności pomiędzy 
słowami właściciela a moim “Prze-
wodnikiem“, zatem mogę zwiedzać 
zgodnie ze swoim planem. Na po-
czątek udaję się do góreckiego ko-
ścioła. Zaczął on powstawać już w 
XIV w., jednak obecną formę przy-
brał w roku 1622. Mimo że jest za-
bytkiem, budynek ma się świetnie 
i cały czas jest w użytku. W minio-
nych wiekach przeprowadzono kil-
ka renowacji, jednak wszystko wzo-
rowane jest na pierwotnym założe-
niu świątyni. 

Górki są stosunkowo małe, za-
tem do poruszania się między 
moim tymczasowym miejscem za-
mieszkania a kolejnymi miejscami 
do zwiedzania wystarczy mi zwy-
czajny rower. Takim sposobem do-
cieram pod kościół. Znajduje się on 
na niewielkim pagórku. Zostawiam 
rower i wchodzę po schodach. U 
szczytu znajduje się kamienna bra-
ma. Na wewnętrznej stronie jej 
ścian są wyryte napisy, których tre-
ści nie potrafię rozszyfrować. Kolej-
ne kilka schodów i przez drewniane 
wrota wchodzę do środka. Grube 
na kilkadziesiąt centymetrów mury 
skutecznie zatrzymują wszelkie cie-
pło, które chciałoby nieproszone 
wtargnąć do wnętrza. Kościół jest 
bardzo wąski - ma tylko nawę głów-
ną. Z lewej i z prawej strony nawy 
znajdują się ławki, natomiast “ścież-

ka” pomiędzy nimi prowadzi prosto 
do pięknego ołtarza, stojącego na 
marmurowym podwyższeniu. Zdo-
bienia wokół niego wyglądają jak 
szczerozłote. Całość robi wrażenie. 
Na ścianach nad ławkami znajdu-
ją się obrazy przedstawiające kolej-
ne stacje drogi krzyżowej. Nad oł-
tarzem widnieje natomiast malowi-
dło ukazujące Wszystkich Świętych 
- patronów i opiekunów parafii, ob-
cujących w niebie. 

Górecki kościół to niesamowi-
te miejsce. Mroczny, zimny jest nie-
zwykle tajemniczy, czasem nawet 
nieco straszny, zwłaszcza, gdy prze-
bywa się w nim samotnie. Jedno-
cześnie jest doskonałym miejscem 
do refleksji i rozmowy z Najwyż-
szym.

Po wyjściu z ciemnego wnętrza 
kościoła, zostaję oślepiona przez 
słońce. Pogoda jest wspaniała, 
mam nadzieję, że utrzyma się do ju-
tra, bo planuję udać się na spacer.

DZIEŃ II 
Słońce świeci, a ja piję świeże 

mleko i zaznaczam trasę na dzisiej-
szy dzień zwiedzania. Chcę udać się 
do muzeum Zofii Kossak - polskiej 
pisarki katolickiej, która przez dłu-
gie lata mieszkała Górkach. Jej ro-
dzice - Anna i Tadeusz Kossako-
wie byli przez pewien czas, od roku 
1922, właścicielami części wsi. Mu-
zeum znajduje się w dawnym dom-



Wieści znad Brennicy 17 Strona 17Wieści znad Brennicy17 Strona 17Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
ku ogrodnika. W domu tym miesz-
kała również Zofia, ponieważ pod-
czas II wojny światowej spłonął 
dworek jej rodziców. Oba budynki 
okala ogród, który za czasów swej 
świetności był podobno przepięk-
ny. Zwracały na niego uwagę wiel-
kie osobistości - poeci, malarze, 
którzy przyjeżdżali w odwiedziny 
do Kossaków. Muszę przyznać, iż 
ruiny dawnego dworku i ów park, w 
którym się znajdują, mają w sobie 
coś magicznego. 

Muzeum to kilka niewielkich po-
mieszczeń, w których znajdują się 
wszystkie dostępne informacje do-
tyczące pisarki. Jest tam jej maszy-
na do pisania, biblioteczka, rękopi-
sy, są fotografie, obrazy, oryginalne 
meble, a nawet lodówka. Miłe pa-
nie z muzeum tłumaczą mi wszyst-
ko i opowiadają historię rodu Kos-
saków. 

W dzisiejszym dniu chcę jeszcze 
zapoznać się co nieco z przyrodą 
tego regionu. Już zdążyłam się zo-
rientować, że fauna i flora jest tu ra-
czej bogata, zatem sądzę, że będzie 
co oglądać. Udaję się na ścieżkę dy-
daktyczno - przyrodniczą “Góra Bu-
cze”. Według tablic informacyjnych 
można spotkać tu wiele rzadkich i 
chronionych roślin. Wstyd przyznać, 
ale w życiu nie słyszałam nazw po-
łowy z nich. Udaję jednak zorien-
towaną i ruszam w teren. Ścieżka 
ma jakieś cztery kilometry długo-
ści, ale co to dla mnie. Mam prze-
cież rower. Jadę powoli, żeby ni-
czego nie przegapić, ale i tak mam 
dziwne przeczucie, że nie uda mi 
się zobaczyć żadnej rośliny, ani żad-

nego zwierzęcia, których fotografie 
widnieją na tablicach ustawionych 
wzdłuż trasy. Jednakże nie ubole-
wam nad tym zbytnio, ponieważ 
wystarcza mi sam widok cudownej 
zieleni, otaczającej mnie zewsząd. 
Śpiew ptaków, zapach kwiatów, ci-
sza i spokój działają niczym balsam 
na samopoczucie. Jest tu po prostu 
wspaniale.

DZIEŃ III
Jedną z atrakcji turystycznych 

Górek, która cieszy się sporą po-
pularnością, jest Chlebowa Chata. 
To tam planuję się dzisiaj udać. Są-
dzę, że może mnie tam spotkać cie-
kawe przeżycie. Płacę za trzy godzi-
ny prezentacji i ruszam wraz z grup-
ką innych turystów za właścicie-
lem a zarazem przewodnikiem, któ-
ry opowiada nam m.in. o dawnych 
maszynach, o procesach pozyski-
wania miodu, czy wypieku chleba. Z 
niecierpliwością czekam na kolejne 
etapy pokazu, a mianowicie samo-
dzielne pieczenie podpłomyków, 
ubijanie masła, produkcję twarogu 
i wiele innych. Na końcu czeka na 
nas degustacja wytworzonych pro-
duktów. Wszystko jest przepyszne, 
smakuje naturalnie i swojsko. Mimo 
że moje wypieki przypominają ra-
czej bezkształtne bryły ciasta, niż 
piękne okrągłe placki, to i tak je-
stem z siebie dumna. 

DZIEŃ IV 
To już ostatni dzień mojego po-

bytu w Górkach. Spędzę go w ca-
łości na świeżym powietrzu, oglą-
dając to, czego nie zdążyłam zoba-
czyć przez trzy wcześniejsze dni, 
a co z pewnością jest warte uwa-

gi. Wsiadam na rower i jadę. W Gór-
kach można spotkać całkiem spo-
ro pomników przyrody. Najsłynniej-
szy z nich znajduje się na Szpotawi-
cach. Jest to ogromny dąb szypuł-
kowy o obwodzie 705 cm rosnący 
tuż przy drodze, zatem nie sposób 
go przegapić. Czuję się przy nim 
jak krasnoludek. Jadę z powrotem. 
Przejeżdżam koło szkoły w Górkach 
Wielkich. Znajduje się tam zarów-
no podstawówka, jak i gimnazjum. 
Uczęszczają do niej dzieci nie tyl-
ko z Górek, ale i z Brennej, ponie-
waż szkoła ta cieszy się dobrą opi-
nią. Pierwsze zabudowania zaczę-
ły powstawać już w ubiegłych wie-
kach. Obecnie budowana jest nato-
miast okazała hala sportowa. Ostat-
nim etapem mojej podróży będzie 
krótki wypoczynek nad rzeką Bren-
nicą. W lecie jej brzegi są oblegane 
przez turystów, ponieważ jest ide-
alnym miejscem na spędzenie upal-
nego popołudnia. Rozkładam ko-
cyk, zamykam oczy i niech mi ktoś 
spróbuje przeszkodzić…

 
To już koniec mojego pobytu w 

Górkach. Miło spędziłam tu czas i 
jestem pewna, że jeszcze kiedyś tu 
przyjadę. Ta niewielka miejscowość 
naprawdę zasługuje na uwagę. Jest 
tu tak cicho, spokojnie i malowni-
czo, że nie dziwię się, iż turyści zjeż-
dżają tu tłumnie każdego lata. Może 
i Wy zasilicie ich grono? Zachęcam 
Was serdecznie, Drodzy Czytelnicy. 
Następne wakacje spędźcie w Gór-
kach!

Beata Skiba

Sezon prac polowych trwa a 
więc tylko patrzeć jak zaczniemy 
narzekać na ból pleców, kręgosłupa 
i rwę kulszową. Są to typowe scho-
rzenia nabyte w czasie ciężkiej pra-
cy fizycznej lub przez doznane ura-
zy. Udajemy się wtedy do lekarza 
rodzinnego, który kieruje do spe-
cjalisty a ten z kolei na rehabilita-
cję. W naszej gminie są trzy świet-
nie pracujące ośrodki zajmujące 

LEPIEJ ZAPOBIEGAć NIŻ LECZYć 
się schorzeniami narządów ruchu 
i kręgosłupa – Ośrodek Rehabilita-
cji Malwa, Ośrodek Rehabilitacji Re-
gor w Brennej i Zakład Rehabilita-
cji i Profilaktyki Leczniczej „DAJA” 
w Górkach Wielkich. Właśnie tam 
dojdziemy do zdrowia przy pomo-
cy fachowców z dziedziny rehabi-
litacji. Możemy skorzystać z zabie-
gów elektroterapii, masażu lecz-
niczego, ultradźwięków, lasero-
terapii, magnetoterapii, kriotera-

pii, światłolecznictwa oraz ćwiczeń 
leczniczych. Jednak aby uniknąć le-
czenia schorzeń i urazów narządów 
ruchu wystarczy wzmocnić te mię-
śnie, które odpowiadają za ich pra-
widłowe funkcjonowanie. „Żeby się 
skutecznie bronić przed chorobami 
narządu ruchu musimy być świado-
mi wpływu  r u c h u  na stawy, ko-
ści, mięśnie ale również na układ 
nerwowy, oddechowy, krążenia a 
nawet trawienny”- mówi mgr. reh. 
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Danuta Pietrasina, właścicielka pla-
cówki „DAJA”. „Wielką propagatorką 
i sprzymierzeńcem w propagowa-
niu znaczenia ruchu w naszym ży-
ciu we wszelkich jego formach była 
i jest Pani Doktor Alfreda Owczarzy 
– lekarz rodzinny”- dodaje Pani Da-
nuta. Stałe zainteresowanie i duży 
napływ osób chętnych do skorzy-
stania z usług zakładu spowodo-
wały konieczność otwarcia jeszcze 
dwóch placówek ale tym razem w 
Skoczowie – przy ul. Ceglanej o po-
dobnym profilu jak w Górkach Wiel-
kich i przy ul. Objazdowej, gdzie do-
datkowo możemy skorzystać z za-
jęć w Akademii Ruchu czyli ćwicze-
nia dla każdego. W ofercie znajdują 
się 30-to minutowe zajęcia dla osób 
z dolegliwościami kręgosłupa, ćwi-
czenia kształtujące sylwetkę : pila-
tes, callanetics, streching. W czasie 
zajęć wykorzystuje się duże, gumo-

we piłki, taśmy i ciężarki. A wszyst-
ko to przy świetnej muzyce z miły-
mi i zawsze uśmiechniętymi, profe-
sjonalnymi prowadzącymi. W efek-
cie uzyskujemy poprawę ukrwienia 
organizmu, uelastycznienie mięśni, 
ścięgien, stawów i więzadeł. Nastę-
puje zmniejszenie wagi ciała i po-
prawa postawy.

„Obserwując osoby uczestniczą-
ce w zajęciach grupowych, widzę 
jak bardzo na korzyść zmienia się 
ich samopoczucie, zwiększa się po-
czucie własnej wartości. Po ćwicze-
niach większość doraźnych proble-
mów spowodowanych bezruchem i 
osłabieniem mięśni stabilizujących 
kręgosłup, sama znika. Przechodzą 
bóle głowy, drętwienie palców rąk 
i stóp, bóle kręgosłupa, napięcie w 
klatce piersiowej”- zapewnia Pani 
Danuta Pietrasina. 

W większości placówek moż-

na skorzystać z finansowania za-
biegów w ramach umów NFZ. Trzy 
zakłady rehabilitacji mają drzwi 
otwarte dla wszystkich szukających 
pomocy, pamiętajmy żeby nie od-
kładać tego co nieuniknione, dlate-
go dbajmy o swoje zdrowie zanim 
zmiany w naszym organizmie staną 
się nieodwracalne, nawet dla wy-
bitnych specjalistów, jakich mamy 
w naszej gminie.

Beata Znamierowska

Niedawno bo 12.04.2010 r. in-
formowaliśmy, że w ramach Gmin-
nej Świetlicy Środowiskowej przy 
Zespole Szkół Publicznych w Gór-
kach Wielkich, rozpoczęła swoją 
działalność sekcja JUDO, a już pod-
opieczni Pana Henryka Kubicy sto-
czyli po raz pierwszy swoje wal-
ki i zdobyli pierwsze cenne trofea. 
Stało się to 30.05.2010 r.  na  zor-
ganizowanym z okazji Dnia Dziecka 
przez Stowarzyszenie „DĄB” Dę-
bowiec - „DZIECIĘCYM TURNIEJU 

PIERWSZY START I PIERWSZE SUKCESY
JUDO”. Turniej odbył się na 
sali gimnastycznej Gimna-
zjum w Dębowcu,  a wzięło 
w nim udział 128 zawodni-
ków z 10 klubów. Zawod-
nikom, trenerowi oraz jego 
współpracownikom życzy-
my wytrwałości no i oczywi-
ście dalszych sukcesów. 

Krystian Fest
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Konrad Mazur I miejsce Dawid Kołder IV 
miejsce

Nikola Greń IV miejsce Dominika Wieczorek I miejsce

Dawid Pilch II miejsce Jacek Czyż II miejsce
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Urząd Gminy w Brennej od 
2009r. realizacje projekt pn.: „Klub 
na 102”, który  jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

Projekt zakłada szeroki wachlarz 
wsparcia dla nieaktywnych zawo-
dowo mieszkańców gminy Brenna, 
w wieku 15-25 lat.

Zamierzenia, które zostały ujęte 
w tym przedsięwzięciu są niezwy-
kle ważne, gdyż pozwalają na stwo-
rzenie młodym ludziom warunków 
do rozwijania umiejętności zawo-
dowych i społecznych oraz dają im 
szansę na aktywne spędzanie cza-
su wolnego poprzez twórcze dzia-
łanie.

Zaplanowane w projek-
cie zajęcia mieszczą się w 
dwóch obszarach działania: 
w reintegracji zawodowej lub w re-
integracji społecznej.

Zajęcia obejmujące reintegra-
cję społeczną mają charakter arty-
styczno – sportowy i odbywają się 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach popołudniowych.  

Pod okiem wykwalifikowanej 
kadry prowadzących, młodzież 
ma  możliwość poznać podstawo-
we zasady i techniki następujących 
warsztatów:

-  filmowego (adresowanego dla 
5 osób),

-  ceramicznego (adresowanego 
dla 14),

-  plastycznego ( adresowanego 
dla 8 osób),

- perkusyjnego (adresowanego 
7 osób),

- tanecznych (adresowanego dla 
20 osób).

 Klub na 102
Pracę na warsztatach uzupełnia-

ją konkursy i turnieje integracyjne, 
a także poradnictwo psychologicz-
ne.

W ramach reintegracji zawodo-

wej,  obecnie jest realizowany je-
den z trzech zaplanowanych w pro-
jekcie kursów zawodowych tzn. 
prawo jazdy kat. „B” dla 35 osób.

Od marca br. 35 kandydatów na 
kierowców nabywa wiedzę z zakre-
su ruchu drogowego i umiejętności 
prowadzenia samochodu osobowe-
go. 

Natomiast na II połowę roku 
przesunęliśmy realizację szkolenia 
z zakresu języka angielskiego dla 

20 osób. Powodem tej zmiany była 
nieoczekiwana rezygnacja firmy 
szkolącej z prowadzenia ww. zajęć. 
W związku z powyższym dokładny 
termin realizacji tego szkolenia zo-
stanie dopiero ustalony, jednakże 
będzie on zbieżny z nowym rokiem 
szkolnym. 

Działania w ramach reintegracji 
zawodowej zamknie, planowane do 
wdrożenia w II połowie roku, szko-
lenie z zakresu sprzętu budowlane-
go dla 10 osób. 

Realizatorzy projektu „Klubu na 
102” zaangażowali się również w 
inną bardzo ważną sferę działania, 
która bezpośrednio dotyczy miesz-
kańców naszej gminy – aktywność 
młodzieży niepełnosprawnej. Po-
przez zagwarantowanie tym mło-
dym ludziom udziału w zajęciach 
warsztatowych prowadzonych w 
projekcie, stwarzamy im możliwość 
rozwijania umiejętności i zaintere-
sowań, a przede wszystkim wspie-
ramy integrację tej grupy ze spo-
łecznością lokalną.

Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie „Kub na 102” mogą 
uzyskać szczegółowe informacje w 
Urzędzie Gminy w Brennej lub w 
klubie młodzieżowym (ul. Wyzwo-
lenia 77, 43 – 438 Brenna) oraz tele-
fonicznie pod numerem 033 853 62 
22 wew. 334. Istnieje również możli-
wość uzyskania informacji poprzez 
kontakt elektroniczny na adres: 
klub@brenna.org.pl oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Bren-
nej –www.brenna.org.pl , link: Klub 
na 102.

Animator
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Klub Komputerowy utworzo-
ny przy OSP w Brennej – Leśnicy 
działa już od lutego br. Dwa razy w 
tygodniu, we wtorki i czwartki, w 
godzinach 15:00-19:00, można swo-
bodnie korzystać z zakupionego w 
ramach projektu sprzętu kompute-

 Inicjatywa w Brennej – Klub Komputerowy
rowego oraz dostępu do Internetu. 

Ponadto, w tak wyposażonym 
Klubie Komputerowym, prowa-
dzone są warsztaty pn. „Podstawy 
obsługi komputera i Internetu”. W 
całym projekcie przewidziano or-
ganizację warsztatów dla trzech 

10-cio osobowych grup. W czerw-
cu zakończyła swoje szkolenie I 
grupa uczestników, a ruszyła do 
nauki kolejna. Osobom, które 
obecnie uczęszczają na te zajęcia 
przypominamy, iż prowadzone są 
one dwa razy w tygodniu, w po-
niedziałki i środy, w godzinach od 
16.00 – 19.00. Zajęcia dla III grupy 
rozpoczną się we wrześniu br.

Na zakończenie warsztatów 
zaplanowano spotkanie podsu-

mowujące projekt, w trakcie które-
go rozstrzygnięty zostanie konkurs 
dla uczestników warsztatów. Prze-
widzieliśmy również atrakcyjne na-
grody dla zwycięzców!

Elżbieta Rzeźniczek

 WARTO „AKTYWNYM BYć!”
Kolejnym działaniem, na które 

Urząd Gminy w Brennej pozyskał 
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego jest pro-
jekt pn.: Aktywnym być!

Na realizację tego zamierze-
nia uzyskaliśmy z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach kwo-
tę 50.000 zł. w ramach działania 
6.3 Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki.

Celem tego projektu jest pod-
niesienie poziomu aktywności za-
wodowej 20 mieszkańców Gminy 

Brenna poprzez organizację szko-
leń zawodowych - instruktora i 
przewodnika Nordic Walkingu.

Dodatkowo w ramach projek-
tu zaplanowano stworzenie odpo-
wiedniego miejsca do prowadzenia 
treningów z tej dyscypliny sporto-
wej poprzez wyznaczenie i oznako-
wanie 2-3 km trasy szkoleniowej.

Planuje się, iż w projekcie weź-
mie udział 20 mieszkańców gminy 
Brenna (10 kobiet i 10 mężczyzn), 
którzy będą rekrutowani spośród 
osób bezrobotnych, osób uczących 
się lub zatrudnionych. 

Projekt rozpocznie się już w 
sierpniu br. i potrwa do końca 
czerwca 2011r. Szkolenia zawodo-
we na przewodnika i instruktora 
Nordic Walkingu, które będą pro-
wadzone w I połowie przyszłego 
roku, zostaną poprzedzone wyzna-
czeniem trasy treningowej. Całość 
działań zaplanowanych w projek-
cie zakończy impreza sprawdzająca 
nabyte podczas szkoleń umiejętno-
ści i promująca tą dyscyplinę spor-
tową.

Koordynator 
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O DZIEDZIC T WIE
Ojcowski dom to istny raj

Dar ojca niebieskiego,
Chociażbyś przeszedł cały 

świat
Nie znajdziesz piękniejszego

Słowa napisane przed ponad stu 
laty przez Jana Kubisza nie straciły 
do dziś na wymowie. Dla wielu spo-
śród nas, ziemia Śląska, na której 
wyrośliśmy pozostanie na zawsze 
ukochanym domem. Nie trzeba jed-
nak być tu urodzonym, by doce-
nić piękno tutejszego kraju. Nasze 
wspaniałe góry i urokliwe doliny za-
chwycają i zachwycały każdego, kto 
choć na krótko tu zawita. Ks. Ema-
nuel Grimm pisał w 1923 r.:

Brenno, góralska wioszczyno, 
Z gry barw twe stoki w skrach 

słońca słyną,
Wzrok wabisz barwą wciąż 

zmienną, 
Dlatego kocham Cię Brenno. 

 
Brenna, jak i całe cieszyńskie 

przyciąga i urzeka przyjezdnych, 
z których wielu decyduje się weń 
wrosnąć. O wyjątkowości tej ziemi 
nie stanowi jednak sama tylko przy-
roda, lecz ludzie ją zamieszkujący, 
ich dzieje i kultura. 

Nasza lokalne, breńskie (cieszyń-
sko- beskidzkie) dziedzictwo jest 
niemierzalnym, ale i bezcennym 
bogactwem. Jeżeli tylko będziemy 
z niego czerpali zachowamy wła-
sną tożsamość.  Jest to o tyle waż-
ne, że wskutek różnych procesów, 
jak upływ czasu, postępująca stan-
daryzacja i globalizacja, stopniowo 
pokolenie po pokoleniu oddalamy 
się od korzeni z których wyrośliśmy. 
Warto więc, tworząc nową jakość – 
nową Brenną –  kultywować pamięć 
o jej przeszłości. Pochylając się bo-
wiem nad historią i tradycją, jakiej 
jesteśmy spadkobiercami, ratujemy 

ją przed zapomnieniem. 

O potrzebie badań
Potrzebę zgłębiania historii i kul-

tywowania pamięci o przeszłości, 
dostrzegali Brenniacy już w okre-
sie międzywojennym.  Ze smutkiem 
w 1935 roku, przy okazji 150-lecia 
istnienia parafii katolickiej na ła-
mach Gwiazdki Cieszyńskiej pisano, 
iż „o dawniejszych dziejach (przed 
1879 r.- przyp.) naszej wioski prze-
chowały sie zaledwie skąpe urywki. 
(...) Niestety, Brenna nie doczekała 
się dotychczas swego historyka czy 
kronikarza, któryby szperał po sta-
rych archiwach i kronikach, wyko-
rzystywał ustne podania i z źródeł 
tych zestawił szkic historyczny, jaki 
posiadają np.: Istebna Jaworzyn-
ka, Zarzecze i inne gminy śląskie. A 
może ktoś chwyci za pióro?”

Upłynęło wiele lat nim, u progu 
XXI wieku mieszkańcy Brennej do-
czekali się pierwszej większej publi-
kacji poświęconej ich miejscowo-
ści. W 1994 roku powstała: „Brenna 
– góralska wieś Beskidu”, a w 1998 
roku, po dziesięciu latach starań 
Towarzystwa Miłośników Brennej 
i Górek „Jodła” ukazała się książka-
słownik biograficzny, pt. „Ludzie za-
służeni dla Brennej i Górek”. Te dwie 
publikacje są do dziś głównym źró-
dłem wiedzy dot. naszej miejsco-
wości, nie wyczerpują jednak te-
matu, przeciwnie większość proble-
mów ledwie zarysowują. 

Dziś rodzi się potrzeba napisa-
nia nowej rozprawy, poświęconej 
naszej Brennej – przykładem w ja-
kim kierunku można zmierzać mogą 
być dla nas opublikowane niedaw-
no wydawnictwa dedykowane są-
siednim miejscowościom: Ustronia 
(2005), Górek Wielkich (2005) i Wi-
sły (2007). W obecnej sytuacji – sze-
roko otwartych archiwów, ale też 
postępującego procesu wymiany 
pokoleń, a więc śmierci bezcennych 

dla historyka naocznych świadków 
– czas najwyższy na podjęcie odpo-
wiednich prac.

O nowej próbie ujęcia historii 
Brennej

Pierwsze kroki w celu stworze-
nia nowej publikacji poświeconej 
historii Brennej zainicjował już, czu-
wający nad gminną kulturą, OPKiS, 
który bierze na siebie kwestie orga-
nizacji i koordynacji prac. Mamy na-
dzieję, że w najbliższym czasie wy-
jaśnią się szczegóły związane z re-
dakcją tegoż dzieła. Tymczasem już 
dziś pragniemy zaprosić mieszkań-
ców i wszystkich którym leży na 
sercu dobro naszej miejscowości, 
do włączenia się w pracę nad po-
znawaniem jej dziejów . Na chwi-
lę obecną najlepszą formą pomo-
cy będzie otworzenie swoich do-
mowych archiwów przed badacza-
mi. Dlatego też gorąco prosimy o 
kontakt z OPKiS, każdą osobę, któ-
ra dysponuje, dokumentami, któ-
re w jej mniemaniu mogą pomóc w 
prowadzonych badaniach. Co wię-
cej, prosimy o informowanie także 
o takich dokumentach (a dalej: uży-
czanie, czy ich przekazywanie), któ-
re pozornie nieważne, dla historyka 
mogą stanowić cenną informację, 
czy chociażby poszlakę. 

Czy Brenna w naszych czasach 
doczeka się badaczy, o których wo-
łano w 1935 r., a którzy godnie kon-
tynuowaliby dzieło rozpoczęte tu w 
latach dziewięćdziesiątych? Wiele 
na to wskazuje. Pozostaje mieć tyl-
ko nadzieję, iż zdołają oni jak naj-
szybciej przedstawić szerokiej pu-
bliczności owoc swojej pracy – pu-
blikację, rzetelną, która barwnie i 
zarazem przystępne odmaluje sce-
ny z życia naszej miejscowości. 

W imieniu OPKiS
W. G. 
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Ogłoszenie – poszukiwane stare dokumenty!
OPKiS Brenna ogłasza, iż w związku z przygotowaniami do publikacji poświęconej historii Brennej poszu-

kuje się wszelkich starych dokumentów związanych z naszą miejscowością:

ksiąg (pamiątkowych, rachunkowych), 
listów, 
zdjęć,

innych dokumentów i przedmiotów.

Prosimy o kontakt:
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69 
tel. 033 8536 550
opkis@brenna.org.pl

Poniżej próbka z nieprzepastne-
go źródła wiedzy, jakim są dla hi-
storyka czasopisma, w tym przy-
padku ukazująca się na Śląsku Cie-
szyńskim od 1851 r. „Gwiazdka Cie-
szyńska”.

„Gwiazdka Cieszyńska”, 24 XII 
1935, nr 101, s. 4.

Korespondencja: Z górskiej 
Brennej. 

„Z pomiędzy 6-ciu wiosek, two-
rzących śląską góralszczyznę o łącz-
nym obszarze 308 km. kw. (co sta-
nowi 14-stą część Województwa 
śląskiego), najbardziej na północ 
wysuniętą jest Brenna, mająca 98 
km kw. powierzchni i 3459 miesz-
kańców. Zazwyczaj, kiedy się pisze 
lub mówi o góralach śląskich, wy-
mienia się tylko Wisłę i Istebną, z 
pominięciem Brennej – całkiem nie-
słusznie, gdyż my, Brenniacy nie tyl-
ko nie wstydzimy się swej przyna-
leżności do ludu góralskiego, lecz 
przeciwnie, jesteśmy z tego dum-
ni. (…)

Dzisiaj chcemy najpierw zesta-
wić krótki bilans tego, co Brenna 
ma i czego nie posiada. W porówna-
niu z Istebną i Wisłą brak nam bar-
dzo dużo. Poza kilku wyjątkami nie 
posiadamy już niestety malowni-
czego stroju góralskiego, ani też nie 
mamy natchnionych poetów-pisa-

Z dziejów Brennej
rzy i artystów-malarzy, którzyby jak 
tam w szczęśliwej Istebniej opie-
wali piękno gór, z dziełami swego 
pędzla wysławiali nazwę wioski da-
leko i szeroko w kraju. Nie możemy 
też dorównać drugiej siostrzycy, 
Wiśle, jeśli chodzi o takie zdobycze 
nowoczesnej kultury i postępu, jak 
kolej, zamek P. Prezydenta, pierw-
szorzędne wille- pensjonaty, wspa-
niałe szosy, serpentyny wyścigowe, 
skocznia narciarska, basen kąpie-
lowy, dom kuracyjny, różne bary- 
dancingi itp. Brak nam również tak 
licznego zastępu rodzimej inteli-
gencji, jakim poszczycić się może 
Istebna, która rok rocznie wysyła 
swych najzdolniejszych uczniów do 
szkól cieszyńskich, by przez naukę 
mogli zdobywać wyższe zdobycze 
w karierze życiowej. 

A jednak – ma także i Brenna kil-
ka cennych pozycji w swym dorob-
ku regionalnym, dzięki czemu nie 
może się wstydzić współzawodnic-
twa z siostrzanymi gminami, – po-
siadamy  wartości, którym zawdzię-
czamy, iż nie znajdujemy się na sza-
rym końcu w szeregu górskich wio-
sek śląskich. Na pochwałę tutej-
szej ludności trzeba powiedzieć, 
iż Brenniacy odznaczali się zawsze 
szczerem przywiązaniem do wiary 
i jezyka, a krańcowe rachuby poli-
tyczne i społeczne nie zapuściły tu 
nigdy głębszych korzeni. Ten się 

tłumaczy, że ani renegaccy i śląza-
kofilscy i czechofilscy ślązakowcy, 
ani też socjaliści, ludowcy, czy inni 
propagatorzy radykalizmu niż mie-
li u nas powodzenia, – przeciwnie, 
Brenniacy w swej większości głoso-
wali zawsze po katolicku, narodo-
wo i patryiotycznie w duchu pań-
stwotórczym. Dobrze też świadczy 
o Brenniakach, iż – o ile pamiętamy 
żaden z nich nie popełnił dotąd ta-
kiej zbrodni, któraby zaprowadziła 
go przed sąd przysięgłych. 

Chlubą Brennej nazwać można 
jej młodzież w latach powojennych. 
U nas bowiem rozwinął się najoka-
zalej ruch organizacyjny wśród mło-
dzieży, tu pokazała młodzież najdo-
bitniej, co potrafi zbiorowa wiara, 
wola i czyn wybudowano (pierwszy 
na wsi śląskiej) dom katolicko-ludo-
wy, założono 1000-tomową biblio-
tekę, położono fundamenta pod 
rozwój kulturalny i gospodarczy 
wioski, wprowadzone w życie za-
sady spółdzielcze, dokonano prób-
ki rozwiązania kwestii żydowskiej 
w duchu chrześcijańskim, – jednym 
słowem, przez młodzież nastąpi-
ło odrodzenie wsi, młodzi utorowa-
li Brennej drogę do lepszego jutra. 

 Dalej: Hodowla owiec, czyli sza-
łaśnictwo, niegdyś podstawa go-
spodarki wszystkich górali śląskich, 
zachowało się w pierwotnej formie 
jedynie w Brennej. Brenna ma jesz-
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cze dziś najwięcej sałaszy, liczy ona 
też więcej owiec (1689 sztuk), niż 
inne gminy górskie razem wziąw-
szy (796 sztuk). Sałasz Kotarz ucho-
dzi za wzorowy na Śląsku, a jego 
dzielny przodownik Józef Moska-
ła, z przydomkiem «Szwajcar», wy-
trwale i z gruntowną znajomością 
rzeczy wprowadza u nas szwajcar-
ski system pracy, mimo przeróż-
nych trudności, których nie brak i 
na tym odcinku. W dziedzinie sztu-
ki ludowej mamy również utalen-
towanego przedstawiciela - rzeź-
biarza Pawła Jaworskiego, wycho-
wanka szkoły zakopiańskiej, który 
mimo zupełnego braku reklamy zy-
skuje coraz większy rozgłos i swemi 
ślicznemi, eksponatami odbiera na-
grody na okolicznych wystawach. Z 
tutejszych budowli wymienić trze-

ba drewniany pałacyk myśliwski 
p. Konczakowskiego, cieszyńskie-
go „króla żelaza” w zacisznym Głęb-
cu, prawdziwe cacko w swoim ro-
dzaju, wraz z kapliczką św. Huber-
ta. Do osobliwości breńskich nale-
ży i to, że mamy najmłodszego wój-
ta w powiecie, a zarazem najstar-
szy wydział gminny (bo urzędujący 
bez wyborów od r. 1925). Z bardziej 
znanych Brenniaków wysunęli się 
na czoło w życiu publicznym dr. Ki-
siała w Cieszynie i b. poseł K. Holek-
sa (samouk!) w Krakowie; dwóch in-
żynierów-leśników i trzech nauczy-
cieli- kierowników zamyka szczupłe 
kadry rodzimej inteligencji. Przy tej 
sposobności warto zaznaczyć, jak 
bliskie więzy łączyły Brenną z gó-
ralszczyzną śląską także w duszpa-
sterstwie. Niezapomniany ks. wika-

ry Kuboczka, założyciel KSMm, od-
szedł od nas do Istebnej, skąd po 
12 latach przyszedł jego następca 
w osobie ks. Markwicy, do dziś mile 
wspominanego przez tutejszych 
parafian. Także obecny, nader gorli-
wy i sympatyczny nasz duszpasterz, 
ks. adinistrator Juroszek, jest po-
tomkiem znanej rodziny istebniań-
skiej. 

W końcu chcemy nadmienić, iż 
mamy w Brennej więcej Greniów 
(296), Holeksów (203), Madziów 
(180), Gawlasów(168), Hellerów 
(141) i Moskałów (152), niż Istebna 
posiada Juroszków (220), Kubacz-
ków (176), Kawuloków (150), Ma-
chaliców (124), Legierskich (123) i 
Kobratów (107).” 

– pisownia oryginalna, oprac. W. G.

WYNIKI KONKURSU „POTRAWA REGIONALNA”

Tak jak zapowiadaliśmy w ostatnim numerze Wie-
ści w czerwcu odbył się konkurs na potrawę regio-
nalną. Musimy pamiętać, że kuchnia, nasza regional-
na kuchnia, to także wielki skarb i spuścizna naszych 
przodków. Wiadomo, że smaki się zmieniają i możli-
wości kuchni także, ale naturalne składniki i spraw-
dzone przepisy to podstawa sukcesu. W tym roku 
konkurs wygrał pan Andrzej Cieślar z „Agroturystyki 
u Gazdy” w Brennej Malince. Pan Andrzej w ramach 
konkursu zaprezentował zestaw obiadowy: polewkę 
z ziemniakami, na drugie danie mięsiwa: karczek wę-
dzony i peklowany, następnie przygotowany w chle-
bowym piecu z kapustą zasmażaną i ziemniakami, do 
picia natomiast zaproponował herbatę z zielin (ziół) 
z sokiem z jeżyn. Ten zestaw zapewnił mu wygra-
ną. Wszyscy, którzy trafią do agroturystyki „u Gazdy”, 
mogą być pewni, że na długo będą powracać pamię-
cią do potraw jakie tam spożyją.
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PSYCHOLOGIA POWODZIAN
Trudno pisać o zjawisku, któ-

re opisywane jest praktycznie wy-
łącznie w momencie jego zajścia 
i w niedługim okresie (najczęściej 
do kilku miesięcy) po jego zakoń-
czeniu – mowa tu oczywiście o po-
wodzi i towarzyszącej jej skutkach. 
Powódź to tragedia ludzka, której 
skutki są zatrważające, gdyż obej-
muje swoim zasięgiem nie tylko sa-
mych poszkodowanych, ale także 
całe grupy społecznych, stanowi ol-
brzymie obciążenie dla służb ratu-
jących i odbija się również na go-
spodarce krajowej, pociągając tym 
samym za sobą inne zależności.

Z psychologicznego punktu wi-
dzenia, największym zagrożeniem 
dla powodzian, gdy woda już opad-
nie jest PTSD, czyli tzw. stres poura-
zowy. Ale zanim do tego dojdzie wy-
stąpią poszczególne fazy reakcji na 
zagrożenie. Pierwszą fazą jest zobo-
jętnienie na zaistniałą sytuację tzn. 
niezauważenie problemu, zagroże-
nia lub bardziej trywializowanie go. 
Oglądając w telewizji wypowiedzi 
osób z miejsc, gdzie poziom wód 
gwałtownie się podnosił, byłem na-
prawdę zszokowany. Można było 
usłyszeć m.in. następujące słowa: 
„nie mamy się czym martwić woda 
do nas nie dotrze, a nawet jakby, to 
stanie się na wałach, kawę się zro-
bi”, lub „poradzimy sobie z tą wodą, 
nie potrzebujemy żadnej pomocy”. 
Zaraz potem jak woda zaczęła wkra-
dać się do wiosek, zalewać, nadwe-
rężać wały, powoli przychodził czas 
na fazę heroizmu. W której to ludzie 
łączą się w czasie próby, łączą się w 

walce z żywiołem, łączą się w dzia-
łaniu. Aż wreszcie sytuacja staje się 
na tyle dramatyczna, że zostaje uru-
chomiona pomoc z zewnątrz. Lu-
dzie rozpaczliwie walczą i nie chcą 
opuścić swoich posterunków, czę-
sto w obawie przed utratą własnych 
dóbr i nie mowa tu o postępującej 
niszczącej fali, ale często o grupach 
szabrowników. Problematyka po-
siadania i przywiązania do wszela-
kich dóbr, może okazać się zgubną 

na tym etapie – ale nie powinniśmy 
zapominać, że mówimy o życiowym 
dorobku tych ludzi. Wbrew pozo-
rom najgorszy jest okres gdy woda 
już opadnie ukazując ogrom znisz-
czeń, a narzędzia do ich zniwelowa-
nia są ograniczone, chociaż siły lu-
dzi jeszcze duże, wtedy to zaczyna 
wkradać się rezygnacja, smutek, żal 
i narastająca frustracja. Pomoc psy-
chologiczna w wielu przypadkach 
może okazać się niezbędną cho-
ciaż ludzie jeszcze wtedy bardziej 
oczekują pomocy w postaci dota-

cji finansowych i środków do usu-
wania skutków powodzi –nieste-
ty często są potrzeby bez pokrycia. 
Po około roku wysiłek psychiczny i 
fizyczny poniesiony w walce z po-
wodzią przekłada się na wspomnia-
ny wcześnie stres pourazowy. Ten 
stres ujawnia się w postaci powra-
cających wspomnień dotyczących 
traumatycznych przeżyć, często w 
snach. Dodatkowo osoby takie wy-
kazują mniejszą uczuciowość niż do 
tej pory czasem określane przez in-
nych jako wyzute z emocji i uczuć. 
Bardzo negatywnie wpływają na nie 
wszystko możliwe sytuacje kojarzą-
ce się z przebytą tragedią, czyli w 
tym przypadku np. padający desz-
cze. Te sytuacje sprawiają że czu-
ją się niespokojne, nadmiernie po-
budzone, a organizm wprowadzo-
ny jest w stan ciągłego czuwania, 
oczekując na ewentualną szybką re-
akcję w obliczu nowego problemu. 
Śmiało można powiedzieć, że jest to 
stan męczący zarówno dla osób go 
przechodzących, jak i innych w ich 
otoczeniu. Oczywiście odpowied-
nia reakcja psychologa lub psycho-
terapeuty może złagodzić i skrócić 
ich przebieg, do tego jednak trzeba 
woli cierpiącego i oczywiście wizy-
ty w odpowiedniej placówce. Temat 
jest oczywiście bardziej rozbudo-
wany, jak i zagrożenia jakie w sobie 
kryje, dlatego warto pytać specjali-
stów i zwracać się do nich o pomoc.

Szczepan Spis

Z Górek Wielkich ..... na Morze Śródziemne
Kiedy wyruszałam w piątko-

we rano 9 kwietnia 2010 roku na 
rejs statkiem po Morzu Śródziem-
nym, nic nie zapowiadało, że bę-
dzie to najbardziej niezwykła i po-
ruszająca najczulsze emocje podróż 
w moim dotychczasowym życiu. 
Miał być wyjazd o 10-tej rano, prze-
jazd do małej, letniskowej austriac-
kiej miejscowości tuż przy włoskiej 

granicy na nocleg by spokojnie, bez 
pośpiechu dojechać do Turynu na-
stępnego dnia. Miałam wejściówkę 
na wstęp do katedry aby obejrzeć 
Całun Turyński, który wystawiono 
na widok publiczny po raz pierwszy 
po 10 latach ale tylko przez 40 dni. 
Tymczasem miejsca na nocleg nie 
znalazłam i prosto z Górek Wielkich 
pojechałam wprost do Turynu czy-

li 1400 km. Dobrze się stało, gdyż 
właśnie tam około 9.30 otrzymałam 
wiadomość o tragicznej śmierci 96 
osób, które leciały do Katynia. Nie 
mogę sobie wyobrazić paruset kilo-
metrowej jazdy samochodem po ta-
kim przeżyciu. Dzień ten minął przy 
telewizorze skąd mogłam dowie-
dzieć się czegoś więcej na ten te-
mat i telefonie, poprzez który otrzy-
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mywałam bieżące informacje od ro-
dziny i znajomych z kraju.

W niedzielę rano wyruszyłam do 
katedry. Zobaczyłam kilkukilome-
trową kolejkę ludzi oczekujących 
na wejście do kościoła i zwątpiłam 
czy uda mi się dotrzeć do wnętrza. 
Jednak mój spryt i dobra wola or-
ganizatorów spowodowały, że Ca-
łun obejrzałam. Ten płat płótna z 
zarysem ciała i odciśniętymi ślada-
mi męki Jezusa wyzwolił we mnie 
olbrzymie emocje. I znowu należa-
ło wyciszyć się aby na czas dotrzeć 
do portu w Genui, gdzie stał przy-
cumowany MSC „FANTASIA”. Naj-
nowszy, największy i najnowocze-
śniejszy, jeden z wielu statków ar-
matora włoskiego, ale pod banderą 
panamską. Ma 333 m długości i 18 
pięter wysokości w tym 13 dostęp-
nych dla 3959 pasażerów – pływają-
cy kolos. Wyrobiono mi kartę pokła-
dową, dzięki której ( po prześwie-
tleniu skanerem przez członka zało-
gi ) mogłam dostać się na pokład po 
każdorazowym zejściu na ląd. Jest 
na niej imię, nazwisko, nr kabiny, w 
której się mieszka, nazwa restaura-
cji, gdzie spożywa się kolacje oraz 
przydział na ... szalupę ratunkową, 
na wypadek przymusu skorzysta-
nia z niej. Służy ona za środek płat-
niczy, gdyż na całym statku nie uży-
wa się ani pieniędzy, ani kart kredy-
towych.

Wnętrze statku oszołomiło mnie 
swoim przepychem. To połączenie 
pałacu z ekskluzywną dyskoteką 
o nowoczesnym wystroju. Wszyst-
ko błyszczy – podłogi, schody, szy-
by wind, poręcze schodów i sufity. 
Na ostatnim piętrze ogólnodostęp-

nej części pokładu znajdują się kry-
te i odkryte baseny, jacuzzi, podest 
do nauki tańca, sale gimnastyczne, 
restauracje i bary. Stąd ogląda się 
również rozległe widoki. Piętra 4 i 5 
to restauracje, kawiarnie, kluby mu-
zyczne, sklepy wolnocłowe, w któ-
rych można zakupić perfumy, alko-
hol, papierosy, biżuterię za niższą 
cenę niż na lądzie. Jest też teatr wy-
stawiający każdego wieczoru inne, 
muzyczne przedstawienie. Po kola-
cji można udać się do Cigar Room 
czyli po naszemu Palarni, która 
jest szykownym pomieszczeniem z 
wielkimi, wygodnymi fotelami i ka-
napami, barkiem z obsługą, gdzie 
można prowadzić dyskusje przy 
ulubionym cygarze lub paląc papie-
rosa bez szkody dla innych. Na tym 
samym piętrze znajduje się również 
kasyno. Zapewniam, że chętnych 
na pozostawienie pieniędzy w tym 
przybytku nie brakuje. 

Podróże między piętrami za-
pewniało kilkanaście wind więc od-
bywało się to bezkolizyjnie i bez 
długiego oczekiwania. Moja kabina 
znajdowała się na 10 
piętrze. Nie była duża 
ale wygodna i posia-
dała balkon. Tam w 
chwilach wypoczyn-
ku mogłam się opalać, 
czytać, oglądać mija-
ny ląd lub przyglądać 
się morskim falom. 

Każdy dzień moż-
na było rozpocząć o 
7.00 poranną kawą 
podawaną w samo-
obsługowej restaura-
cji lub w jednej z licz-

nych kawiarni a potem następował 
jedzeniowy maraton, który rozpo-
czynał się śniadaniem o godz. 8.00 
a kończył o 24.00 różnymi przeką-
skami. Tym, którzy nie schodzili na 
ląd a korzystali z tej oferty zapewne 
przybyło parę dodatkowych kilo-
gramów wagi. Kolacje jadałam w re-
stauracji o wdzięcznej nazwie Red 
Velvet (Czerwony Welwet). Ściany i 
tapicerka krzeseł pokryte były czer-
wonym welwetem, stąd ta nazwa. 
Codziennie proponowano nam da-
nia z innego regionu Włoch. Posiłek 
składał się z przystawki, sałaty, da-
nia z makaronu, zupy, dania głów-
nego i deseru. Można było wybrać 
wersję wegetariańską. 

Każdego wieczora  można było 
uczestniczyć w koncertach muzycz-
nych różnych gatunków muzyki, od 
country przez klasyczną po jazz i 
pop. Pełny serwis zapewniały służby 
porządkowe a o wygodę pasażerów 
dbał przydzielony do każdej kabiny 
boy (boj), który był odpowiedzialny 
za ogólny ład i porządek. Codzien-
nie około godz. 20.00 rozściełano 
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Chociaż pogoda nie dopisywała, 
to jednak na turniej rodzinny słoń-
ce wyszło zza chmur i 4 czerwca 
okazał dniem przepełnionym spor-
towymi zmaganiami na boisku w 
Brennej Centrum. W meczach dzie-
ci najlepszy okazał się zespół Piast, 
zaraz po nim Rekord, a na trzecim 
miejscu uklasyfikowała się nasza 
Brenna. Najlepsi zawodnicy zostali 
wyróżnieni i tutaj najlepszym bram-
karzem okazał się Marek Kamiński z 
zespołu Rekord Bielsko Biała, naj-
lepszym strzelcem Kustorz Kacper 
z Piasta Cieszyn, a najlepszym za-
wodnikiem Mateusz Madzia z Bren-
nej. Warto zauważyć, że w meczu o 
III miejsce, nasi zawodnicy wygrali 
z zespołem z Wisły 5:0. W meczu o 
miejsce I zespół z Cieszyna wygrał 
z Rekordem 4:0. Z zespołu z Bren-

nej najlepszymi strzelcami okazali 
się Mateusz Wieczorek (6 bramek), 
Marek Heller (3 bramki) oraz Mate-
usz Madzia (3 bramki). W meczach 
pomiędzy dorosłymi, Brenna zajęła 
I miejsce, drugie Cieszyn, a na trze-
cim uklasyfikowała się Wisła. Or-
ganizatorzy turnieju pragnęli po-
dziękować wszystkim, dzięki któ-
rym mogli zrealizować to przedsię-
wzięcie: m.in. Hali Sportowej w na-
szej gminie, Hotelowi Kotarz oraz 
OPKiS- owi.

Szczepan Spis

Niełaskawa okazała się pogo-
da dla uczestników Marszronu dla 
Mocarzy, który odbył się 19 czerw-
ca na terenie naszej gminy. Start i 
meta zarazem znajdowały się przy 
„Ośrodku pod Buczem”, a trasa bie-
gła przez Zebrzydkę, Błotny, Kar-
koszczonkę, Kotarz, Trzy Kopce Wi-
ślańskie i Równicę.  W każdym z 
tych punktów należało zebrać pie-
czątkę potwierdzającą zdobycie 
szczytu. Harcerze którzy byli współ-

MARSZRON DLA MOCARZY
organizatorami mar szronu z peł-
nym poświęceniem stali na stra-
ży w punktach kontrolnych, a po-
goda nie oszczędzała nikogo. Do-
piero pod koniec wyprawy, która 
trwała od godz. 6.00 rano do oko-
ło 16.30, gdy zespoły dotarły do 
mety, zaświeciło słońce – ale nie 
tylko ono było nagrodą, były pu-
chary, dyplomy i upominki… 

Szczepan Spis

łóżko i dostarczano do kabiny pro-
gram na następny dzień. Przeczy-
tać można było np. o której przy-
bywamy do danego portu, o któ-
rej należy powrócić na pokład stat-
ku, jaki strój obowiązuje na kolacji  
(nieformalny, formalny lub wieczo-
rowy- tylko na kolacji kapitańskiej), 
jakie przedstawienie zapowiada te-
atr i na jakie atrakcje zapraszają or-
ganizatorzy imprez rozrywkowych. 
Wszystko wyglądało jak z marzeń. 
Szkopuł w tym, że aby skorzystać 
w pełni z tych wszystkich atrakcji, 
nie powinno się schodzić na ląd. W 
moim przypadku było to niemożli-
we, gdyż pokusa obejrzenia Neapo-

TURNIEJ RODZINNY

lu, Palermo na Sycylii, Palmy na 
Majorce, Tunisu, Barcelony i Mar-
sylii była większa niż to co ofero-
wano mi na pokładzie statku. Tak 
więc, kiedy dostałam propozycję 
wypłynięcia w rejs po wschod-
niej części Morze Śródziemnego 
... odmówiłam. Chętnie wybio-
rę się w taką podróż na przykład 
przez ocean do którejś z Ame-
ryk bo nie zawijając do żadne-
go portu przez kilka dni, z przy-
jemnością skorzystam ze wszyst-
kich atrakcji, które są dostępne 
na tym wspaniałym statku.

Beata Znamierowska
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Puchar Polski w akrobatyce sportowej, skokach na tram-
polinie i skokach na ścieżce na naszej Hali Sportowej.

W weekend 5 i 6 czerwca 2010 odbyły się w Bren-
nej na Hali Sportowej LKS Beskid zawody sportowe o 
puchar Polski. Wystartowało 205 gimnastyków z 30 
różnych klubów z całej polski, którzy walczyli nie tyl-
ko o medale ale także o przepustkę na 22 mistrzo-
stwa świata w akrobatyce sportowej, które odbędą 
się 6-20 lipca w Wrocławiu. Poddawani ocenie jurorów 
gimnastycy prezentowali się w wybranej przez nich 
dyscyplinie: akrobatyce sportowej, skokach na tram-
polinie czy skokach na ścieżce. Najchętniej ogląda-
ną przez widzów była chyba akrobatyka sportowa, w 
której połączone elementy tańca i figur akrobatycz-
nych tworzyły całość, niemniej jednak widowiskowe 
były też prezentacje pozostałych uczestników zawo-
dów. Wśród niektórych akrobatów nie zabrakło łez ra-
dości jak i smutku, tuż po krótkim występie na który 
pracowali tak długo i od którego tak dużo zależy. Nie-
dzielnym, wczesnym popołudniem zakończono zawo-
dy uhonorowaniem zwycięzców.

Sylwia Chrapek
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Wall Street: Pieniądz 
nie śpi

Gdy światowa ekonomia sta-
je w obliczu katastrofalnego kryzy-
su, młody makler z Wall Street po-
zyskuje do współpracy skompromi-
towanego Gekko, prosząc go o po-
moc w podwójnej misji: chce zapo-
biec nadciągającemu kryzysowi i 
odnaleźć tych, którzy doprowadzi-
li do śmierci jego mentora.

Shrek Forever

Po raz czwarty widzowie będą 
mogli oglądać przygody ukocha-
nych bohaterów, tym razem w naj-
nowszej technologii 3D.

Godne poleceniaGodne polecenia

Tekken

Pieniądze, sława, żądza krwi, ze-
msta, miłość, przetrwanie. Każdy z 
uczestników międzynarodowego 
turnieju Żelaznej Pięści – serii naj-
krwawszych i najbardziej emocjo-
nujących pojedynków na świecie - 
ma inny cel, ale droga do jego osią-
gnięcia jest jedna. Pokonać prze-
ciwnika w brutalnym starciu na 
śmierć i życie na oczach milionów. 
Jednak motywy młodego mistrza 
sztuk walki, Jina Kazamy są wyjąt-
kowe: na ring sprowadził go trop 
mordercy jego matki. 

Wybuchowa para

Historia pewnej kobiety, której 
nie za bardzo układa się z mężczy-
znami i zawsze dokonuje złych wy-
borów. Aż do momentu kiedy na 
randce w ciemno spotyka przystoj-
nego, tajemniczego nieznajome-
go...

Ostatni Władca
 Wiatru

Przygody spadkobiercy Avatara - 
inkarnacji ducha wszechświata i mi-
strza czterech żywiołów, który musi 
szybko dojrzeć i porzucić swoje do-
tychczasowe nieodpowiedzialne 
zachowanie, aby zapobiec zniewo-
leniu Ludów Powietrza, Wody i Zie-
mi przez żądny władzy Lud Ognia.

PREMIERY KINOWE W LIPCU
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Ważne i przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
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 8539182

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

Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 033 853 62 85
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. Z. 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 W. 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. 33 8536222, fax: 33 8536370

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

KRZYSZTOF MAJERAN
tel. (033) 8536222 w. 103 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. 33 853-62-22, 853-65-48

fax: 33 853-63-70
e-mail: poczta@brenna.org.pl

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

Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Bu-
czu (Górki), Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowa-
nie, W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Firuzek 
(Brenna Leśnica), Zajeździe Pod Przyłazem (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Karczmie na Kamieńcu, Sklepie GS w Brennej Bukowej, Skle-
pie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące 
również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

tel./fax (033) 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl
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