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OBWieSzczenie Wójta Gminy Brenna
zgodnie z art.  43 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji  o środowisku                 
i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz  o 
ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) po-

daje się  do publicznej wiadomości  
informacje, iż przyjęto dokument 
pn. „aktualizacja Programu Ochro-
ny Środowiska Gminy Brenna”, któ-
rej przedmiotem jest pierwsza ak-
tualizacja uchwalonego przez radę 
Gminy Brenna „Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Brenna”. 
z treścią dokumentu wraz  z uza-

sadnieniem oraz podsumowaniem 
można się zapoznać w Urzędzie 
Gminy Brenna,   ul. Wyzwolenia 77, 
43-438 Brenna,  pok nr 28, w godzi-
nach pracy Urzędu.  

W ramach podziału środków 
na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i administracji prze-
widziało dofinansowanie w 2010 r. 
na zadania, polegające na remon-
cie lub odbudowie obiektów ko-
munalnej infrastruktury technicz-
nej, zniszczonej w wyniku powodzi 

PieniąDze na remOnty DróG PO POWODzi
mającej miejsce w maju i czerwcu 
2010 r. Gmina Brenna znalazła się 
wśród tych gmin, które otrzymały 
takie dofinansowanie, a jego wyso-
kość wynosi 1.600.000,00 zł.  jest to 
pierwszy etap takich działań i bę-
dzie on obejmował odbudowę ele-
mentów konstrukcyjnych dróg. W 
zakres prac wejdą: ulica Snowaniec 

– odbudowa fragmentów muru 
oporowego i przepustów, remonty 
dróg: Węgierski, chrobaczy, jatny, 
Kotarz (same przepusty) oraz re-
mont mostu w ciągu ulicy Barujec.

Krzysztof majeran

zadziwiająca wydaje się prawi-
dłowość, że zauważamy defekty 
życia codziennego, dokonujemy 
korekt i zmian, o ile są one jesz-
cze możliwe, najczęściej w wyniku 
wielkiego, często traumatycznego 
przeżycia. W poczet takich właśnie 
zdarzeń można zaliczyć na przykład 
uniknięcie śmierci lub trwałego ka-
lectwa w wypadku… mówimy że 
całe życie przesuwa się nam przed 
oczyma – a co za tym idzie zapew-
ne te dobre jak i złe jego aspekty. 
Dlaczego wtedy ten szybki, często 
trwający sekundy rachunek sumie-
nia popycha nas do takich czynów, 
na które zdobyć nie moglibyśmy 

się przez całe lata rozważania nad 

swoim życiem? Dlaczego choroba 
zwiększa wrażliwość i chęć pozna-
wania świata? Dlaczego gdy istnieje 
zagrożenie życia organizm sensual-
nie, wszystkimi zmysłami pochłania 
każdą cząstkę tego co go otacza, jak 
małe dziecko, dla którego wszystko 
jest godne zainteresowania? na te 
pytania każdy odpowie sobie sam 
i wyciągnie stosowne wnioski, po-
trzebna jest jedynie chwila reflek-
sji w codziennej pogoni za „szczę-
ściem”. Wszystkim czytelnikom 
życzę miłej lektury.

Szczepan Spis
redaktor naczelny

PamiĘĆ BOHateróW POWStania WarSzaWSKieGO
Walka o byt niepodległościowy, którego symbolem jest Powstanie Warszawskie w dziejach narodu  

i Państwa Polskiego stanowi moment szczególnej zadumy. na ziemi Śląskiej czas ten nierozłącznie wprowadza 
wymiar zadumy związanej z Pamięcią o etosie walki Górnoślązaków w trzech Powstaniach. W tym roku przypada 
90. rocznica wybuchu ii Powstania, jednocześnie 15 lipca minęło 90. Lat od nadania przez Sejm Ustawodawczy 
rP Górnemu Śląskowi i Śląskowi cieszyńskiemu szerokich uprawnień opartych na autentycznym samorządze-
niu się miejscowej ludności. Wszystko to umożliwiło przywrócenie tych ziem i trwałe ich polaczenie z rzecz-
pospolitą. Winniśmy pamięć i cześć bohaterom tamtych dni. Pragniemy wspólnie uczcić Wielkie idee i heroizm 
bohaterów Powstania Warszawskiego, dlatego też apelujemy, aby w rocznicę godziny „W” na minutę zamarł 
ruch w naszej gminie. towarzyszyć temu będzie włączenie syren i klaksonów samochodowych 1 sierpnia br.  
o godzinie 17.00.

Krzysztof majeran
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Pani Wójt, jakie inwestycje 
w ostatnim czasie zrealizowała 
gmina w kontekście poprawy in-
frastruktury drogowej i jakie pla-
nuje zrealizować w najbliższej 
przyszłości?

Wójt Gminy Brenna Iwona Sza-
rek: zacznę od tego, że na dobre 
rozpoczęła się modernizacja odcin-
ka drogi powiatowej pomiędzy uli-
cą miodową a malinową w Brennej.  
inwestycja obejmuje odcinek drogi 
o długości 3,4km. zadanie pn. „mo-
dernizacja głównego ciągu komu-
nikacyjnego łączącego turystycz-
na Gminę Brenna z drogą ekspre-
sową S1 – i etap część 2” jest reali-
zowane przez powiat przy naszym 
udziale finansowym, który wyno-
si 500.000,00 zł. cały koszt inwe-
stycji to 5.282.971,48 zł, a dofinan-
sowanie ze źródeł zewnętrznych 
kształtuje się na poziomie 50,81%. 
na tym odcinku występują obecnie 
utrudnienia w ruchu pojazdów, 
które mogą potrwać jeszcze do 
października. myślę, że rozwaga 
kierujących pojazdami i dostoso-
wanie się do obowiązujących w 
tym względzie znaków i sygnałów 
świetlnych pozwoli na zapobie-
gnięcie powstaniu zatorów na dro-
dze.  mimo takich trudności należy 
pamiętać, że po zakończeniu inwe-
stycji będzie przede wszystkim bez-
pieczniej dla użytkowników drogi.

Ważną inwestycją – jeżeli cho-
dzi o drogi powiatowe położone na 
terenie Gminy Brenna - będzie po-
łożenie 900m nakładki na dwóch 
odcinkach drogi na Leśnicę. 15 lip-
ca 2010 r. Starostwo Powiatowe roz-
strzygnęło przetarg, który dotyczył 
remontów dróg powiatowych, w 
tym m.in. również drogi na Leśnicę. 
Gmina partycypuje w kosztach tej 
inwestycji  w wysokości 80.000,00 
zł. 

Kolejna rzecz to rozstrzygnięcie 
przetargów na modernizację na-
wierzchni 4 dróg gminnych na te-
renie gminy Brenna. chodzi o uli-
ce Hołcyna, markówka, Wiązowa i 
Żory. 

na ul. Hołcyna na odcinku  dł. 
107mb położona zostanie nowa 
nawierzchnia asfaltobetonowa,  
a droga na tym odcinku zostanie 
również odwodniona. roboty sza-
cuje się na kwotę 27.628,06 zł.

na ul. Markówka w Brennej - 
od ulicy Wyzwolenia na długości 
38mb zostanie położona nowa na-
wierzchnia asfaltobetonowa oraz 
wykonane zostanie odwodnienie 
tego odcinka drogi. roboty szacuje 
się na kwotę 21.887,97 zł.

na ul. Wiązowa w Brennej – od 
ulicy Leśników do posesji nr 10,  na 
odcinku dł. 144mb wykonane zo-
stanie odwodnienie oraz położona 
zostanie nowa nawierzchnia asfal-
tobetonowa. roboty szacuje się na 
kwotę 56.370,81 zł.

na ul. Żory w Brennej – odci-
nek od posesji nr 3 c do posesji 
nr 18,  na dł 350mb zostanie wy-
remontowany poprzez wykonanie 
odwodnienia oraz położenie no-
wej nawierzchni asfaltobetono-
wej. roboty szacuje się na kwotę 
74.107,92 zł.  zakończenie wszyst-
kich robót przewiduje się do końca 
września br.

na ulicy Sportowej w Brennej 
wykonaliśmy odwodnienie. zakres 
robót obejmował:

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

- wykonanie 6  studni rewizyj-
nych Ø 1000, 

- ubezpieczenie płytami ażuro-
wymi – 64,5m2 

- odtworzenie nawierzchni asfal-
tobetonowych – 46,26m2

Koszt prac wyniósł brutto 
53.890,84 zł. W kolejnym etapie 
robót, jeszcze w bieżącym roku, 
na odwodnionym odcinku drogi,  
planuje się położenie nowej na-
wierzchni asfaltobetonowej.

trzeba także dodać, że w ra-
mach podziału środków na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych 
ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i administracji przewidziało dofi-
nansowanie w 2010 r. na zadania, 
polegające na remoncie lub odbu-
dowie obiektów komunalnej infra-
struktury technicznej, zniszczonej 
w wyniku powodzi mającej miejsce 
w maju i czerwcu 2010 r. Dofinan-
sowanie jakie otrzymaliśmy w wy-
sokości 1.600.000,00 zł.  jest  pierw-
szym etapem działań. W zakres prac 
wejdą: ulica Snowaniec – odbudo-
wa fragmentów muru oporowego i 
przepustów, remonty dróg: Węgier-
ski, chrobaczy, jatny, Kotarz (same 
przepusty) oraz remont mostu w 
ciągu ulicy Barujec.

W najbliższym czasie czeka nas 
też remont dwóch mostów na tere-
nie Gminy Brenna. Pierwszy z nich 
to most prowadzący na Węgierski – 
ten mniejszy. nastąpi tam komplek-
sowy remont, a koszt remontu wy-
niesie 592.905.58 zł., a inwestorem 
jest Gmina Brenna. Drugi to most 
znajdujący się na drodze powia-
towej w Górkach Wielkich w ciągu 
ulicy Bielskiej. tam również będzie 
miał miejsce kompleksowy remont, 
a inwestorem jest Powiatowy za-
rząd Dróg Publicznych w cieszynie.
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ParKinG KOłO KOŚciOła W Brennej centrUm 
zOStanie WyremOntOWany

Gmina Brenna 14 lipca br. podpi-
sała umowę  z firmą  eUrOVia  z Bie-
lan Wrocławskich na budowę par-
kingu w Brennej centrum, wraz z 
budową  kablowej linii oświetlenia 
parkingu. Parking na 56 miejsc po-
stojowych w tym 5 miejsc dla osób 
niepełnosprawnych zostanie od-

wodniony  i  będzie miał nową na-
wierzchnię asfaltobetonową. Par-
king zostanie również oświetlony. 
Wokół parkingu zabudowanych zo-
stanie 5 słupów oświetleniowych, 
na których umieszczonych zostanie 
7 opraw oświetleniowych.

roboty mają być wykonane do 

końca sierpnia br., a ich koszt wy-
niesie 274.319,89 zł.

inwestycja realizowana jest na 
podstawie dokumentacji projek-
towej opracowanej przez firmę 
KOSzt-BUD Dariusz majer z Knuro-
wa.

                                       anna Sławiczek

Gmina Brenna ogłosiła prze-
targ nieograniczony na budo-
wę parkingu przy ul. Bielskiej  
w Górkach Wielkich. Parking na 55 
miejsc postojowych w tym 2 miej-
sca dla osób niepełnosprawnych, 

remOnt ParKinGU W GórKacH WieLKicH
zostanie odwodniony oraz będzie 
posiadał nową nawierzchnię asfal-
tobetonową oraz częściowo z kost-
ki brukowej.  Według kosztorysu in-
westorskiego  roboty oszacowano 
na kwotę 258.937,51 zł. Otwarcie 

ofert 30 lipca br.
roboty planuje się wykonać do 

końca września br.

                                   anna Sławiczek

KOLejny OGrOmny 
SUKceS Gminy Brenna!

„ranKinG SamOrząDóW 
2010” 

rzeczPOSPOLitej
1 miejsce w powiecie
1 miejsce w województwie
22 miejsce w kraju

W dniu 20 lipca 2010 r. w siedzibie gazety rzecz-
pospolita, zostały ogłoszone wyniki „rankingu sa-
morządów 2010”.  miło nam jest poinformować, 
że wśród wyróżnionych gmin wiejskich po raz ko-
lejny znalazła się Gmina Brenna uzyskując zna-
komity wynik. 1 miejsce w powiecie, 2 miejsce   
w województwie oraz 22 w kraju, co sytuuje Gmi-
nę Brenna w ścisłej czołówce samorządów w Pol-
sce. Sukces jest tym znamienitszy, że ranking orga-
nizowany przez rzeczpospolitą uznawany jest w 
kraju za najbardziej prestiżowy i najsolidniej od-
dający prawdziwe oblicze funkcjonowania samo-
rządów. Szczegółowy raport dotyczący przeprowa-
dzenia rankingu zostanie Państwu przedstawiony  
w kolejnym numerze „Wieści znad Brennicy”.

Krzyszto majeran
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termOmODernizacja BUDynKU 
GimnazjUm W Brennej

zakończyły się prace budowla-
ne związane z realizacją projektu 
pn. „termomodernizacja budynku 
Gimnazjum w Brennej przy ul. Gó-
reckiej 224”. Obecnie Urząd Gminy 
załatwia formalności prowadzące 
do uzyskania pozwolenia na użyt-
kowanie obiektu. Uroczyste otwar-
cie połączone z imprezą promują-
cą projekt planujemy na początku 
roku szkolnego tak, aby młodzi 
mieszkańcy Gminy mogli uczyć się 
w komfortowych warunkach. Pro-
jekt ten uzyskał dofinansowanie ze 
środków unijnych, z europejskiego 
Funduszu rozwoju regionalnego 
w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego (działanie 5.3 czyste powie-
trze i odnawialne źródła energii). 
Umowę o dofinansowanie podpisa-

liśmy 15 czerwca 2009r. 
Kompleksowe wykonanie prac 

termomodernizacyjnych budynku 
Gimnazjum w Brennej objęło:

docieplenie ścian zewnętrznych 
i ościeży,

docieplenie stropów piętra,
modernizację instalacji we-

wnętrznej c.o. obejmującej wymia-
nę rurociągów, grzejników i montaż 
zaworów termostatycznych,

wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej,

wymianę istniejących, nieefek-
tywnych kotłów gazowych na 2 
nowe gazowe kotły kondensacyjne 
wraz z automatyką.

na ww. prace uzyskano wsparcie 
z europejskiego Funduszu rozwoju 
regionalnego w kwocie 782 310,59 
zł. Środki te stanowią dużą część 

budżetu projektu przekraczającego 
kwotę 2 mln zł.

Dodatkowo zrealizowano szereg 
prac niezwiązanych z optymalizacją 
zużycia energii takich jak odgrzy-
bianie pomieszczeń, wzmocnie-
nie konstrukcji dachu sali gimna-
stycznej, dostosowanie obiektu do 
obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego, w tym wymagań 
dotyczących BHP i przeciwpoża-
rowych, przebudowa i rozbudowa 
wejścia głównego czy wymiana ry-
nien i rur spustowych. 

tym samym dobiega końca dru-
ga inwestycja, na którą udało nam 
się pozyskać środki z Unii europej-
skiej.

monika Białek
 

Od sierpnia rozpoczynamy re-
alizację dwóch projektów współfi-
nansowanych ze środków Unii eu-
ropejskiej w ramach europejskiego 
Funduszu Społecznego, skierowa-
nych do dzieci i młodzieży z naszej 
Gminy. Będą to projekty: „Przed-
szkole równych szans” oraz „nasze 
dzieci – nasza przyszłość”. 

jak już wcześniej informowali-
śmy na ich realizację uzyskaliśmy 
ponad 800 tys. zł na realizację zajęć 
dla dzieci w wieku 3-6 lat uczęsz-

Unijne WSParcie DLa eDUKacji
czających do przedszkoli w Brennej 
i Górkach małych i niemal 1 milion 
zł na zajęcia pozalekcyjne w szko-
łach podstawowych i gimnazjach. 
W sumie, do końca realizacji projek-
tów (lipiec 2012r.) przewidziano w 
nich udział 1299 dzieci.

Pierwsze dwa miesiące realiza-
cji projektów to okres przygoto-
wawczy, w którym zostaną wyłonie-
ni wykonawcy zajęć oraz zakupione 
będą niezbędne materiały i sprzęty 
do prowadzenia warsztatów i zajęć 

pozalekcyjnych.
zajęcia dla dzieci realizowane 

będą przez dwa lata szkolne, od 
października do czerwca. mamy na-
dzieję, że projekt zapewni dzieciom 
możliwość aktywnego i twórczego 
spędzania czasu w przedszkolu, a 
młodzieży szkolnej stworzy warun-
ki pozwalające na niwelowanie bra-
ków i rozwijanie zainteresowań.

  
elżbieta rzeźniczek
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rUiny DWOrU KOSSaKóW -Prace trWają
W sierpniu 2010 roku zakończą się 
prace budowlane przy adaptacji 
zabytkowych ruin dworu Kossaków 
wraz z ich otoczeniem                  w 
Górkach Wielkich na cele kulturalne. 
Projekt jest dofinansowany  w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 
Priorytet IV: Kultura, Działanie 
4.1: Infrastruktura Kultury.  
W październiku 2010 roku 
zaplanowano uroczyste otwarcie 
powstającego Centrum Kultury 
i Sztuki „Dwór Kossaków” w 

Górkach Wielkich. W ramach 
zagospodarowanej przestrzeni 

powstaną: wystawy związane                  
z życiem i twórczością Zofii Kossak 

oraz projekty multimedialne 
dla dzieci prezentujące postać 
Kacperka z książki Zofii Kossak 
„Kłopoty Kacperka góreckiego 
skrzata”. 22-23 października 
2010 roku, w ramach uroczystego 
otwarcia, planowane są IV Dni 
Zofii Kossak w Górkach Wielkich. 
Udział w wydarzeniu potwierdzili: 
prof. Władysław Bartoszewski, 
prof. François Rosset oraz Anna 
Szatkowska.

15 lipca 2010 r. zarząd Woje-
wództwa Śląskiego wybrał do do-
finansowania Projekty Kluczowe 
złożone w ramach regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego. Wśród nich 
znalazł się również nasz projekt 
pn. „rozwój infrastruktury tury-
stycznej Gminy Brenna”, na re-
alizację którego otrzymaliśmy  
z europejskiego Funduszu rozwo-
ju regionalnego dofinansowanie  
w kwocie 4.106.308,34 zł. 

W listopadzie 2009 r. 
Urząd Gminy złożył wniosek  
o dofinansowanie realizacji tej in-
westycji i teraz, po kilkumiesięcz-
nym procesie oceny zarząd Woje-

PrOjeKt KLUczOWy WyBrany 
DO DOFinanSOWania

wództwa Śląskiego wybrał projekt 
do dofinansowania. 

Projekt obejmie kompleksowe 
działania w zakresie zagospoda-
rowania terenu poprzez budowę i 
modernizację infrastruktury w celu 
zwiększenia liczby turystów odwie-
dzających nasz region. W projekcie 
zaplanowano stworzenie w Bren-
nej centrum Parku turystyki, a w 
nim lodowiska (funkcjonującego w 
sezonie letnim jako pole do mini-
golfa), boiska wielofunkcyjnego i 
boiska do siatkówki plażowej, a tak-
że stworzenie kompleksu gastrono-
micznego oraz modernizację amfi-
teatru i placu zabaw. 

Projekt ten obejmie również za-

gospodarowanie terenu „Pod Bran-
dysem” w Górkach Wielkich po-
przez budowę boiska do siatkówki 
plażowej i ścianki wspinaczkowej. 
elementy te zostaną uzupełnione 
o zaplecze sanitarne i techniczno-
magazynowe. 

całość działań nakierowanych 
na wsparcie rozwoju turystyki do-
pełni budowa 4 parkingów (1 w 
Brennej centrum i 3 w Brennej Wę-
gierski) oraz modernizacja parkingu  
w Brennej centrum. rzeczowe za-
kończenie inwestycji przewiduje się 
na grudzień 2011r.

monika Białek

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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Konkurs na maskotkę Gminy Brenna
Gmina Brenna jest miejscowością z bogatą tradycją i kulturą, z wieloma atutami turystycznymi i 

przyrodniczymi. Promując się wraz z Beskidzą Piątką (Wisłą, Szczyrkiem, Ustroniem i istebną), jest 
rozpoznawalna w Polsce i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających. Gmina Brenna jest 
miejscowością rozwijającą się i z roku na rok, prezentującą coraz atrakcyjniejszą ofertę dla przy-
jezdnych. W celu zwiększenia możliwości promocyjnych naszej Gminy, OPKiS ogłasza konkurs na 

maskotkę Gminy Brenna.

Prace konkursowe można składać do dnia 31 lipca 2010r. w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna. 

 
Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:

 
- działać jako symbol, 

- budzić dobre skojarzenia z warunkami naturalnymi, dziedzictwem,
 historycznym, kulturą i tradycją 

- być niepowtarzalna i oryginalna, 
- być łatwa do rozpoznania i zapamiętania, 

 
Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł. brutto.

 
Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy 

Brenna u osoby na stanowisku ds. promocji, sportu i kultury oraz na stronie www. Brenna.org.pl

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Dobiegł końca drugi etap Pro-
jektu współfinansowanego przez 
Unię europejską Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia drogą do wiedzy 
realizowany w Szkole Podstawowej 
nr 2 w  Brennej. W tej części etapu 
uczestniczyli uczniowie i uczennice 
z klasy ia pod opieką wychowaw-

czyni Liliany Grobelnej- Kasperlik. 
          cykl zajęć w całości poświęco-
ny był poznawaniu świata przyrody 
w krajach europy, a także budzeniu 
zainteresowania otaczającym świa-
tem. zajęcia zakończone zostały 
pokazem efektów nabytych przez 
uczniów w trakcie zajęć, na który 

PierWSze UczniOWSKie DOŚWiaDczenia… W SP-2
zaproszeni zostali goście, czyli ro-
dzice i krewni dzieci oraz ucznio-
wie i nauczyciele naszej szkoły. 
Pokaz nosił tytuł „Dbajmy o przy-
rodę, z niej czerpiemy zdrowie”. 
        na spotkania z Projektu ucznio-
wie przychodzili bardzo chętnie, 
gdyż mieli możliwość korzystania z 

ciekawych środków dydaktycznych 
sfinansowanych przez Ue, poza tym 
prace odbywały się w utworzonych 
ośrodkach, które rozwijały poszcze-
gólne rodzaje inteligencji wyodręb-
nione według teorii H. Gardnera.  
        Pracom w dziecięcych ośrod-
kach zainteresowań towarzyszyło 

duże zaangażowanie, dobry humor. 
Dzieci wypowiadały się twórczo, 
natomiast nauczyciel wychowaw-
ca prowadzący zajęcia miał możli-
wość głębszego poznania swoich 
wychowanków i lepszego pokie-
rowania ich rozwojem. najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły 

się prace w ośrodku ruchowym, 
przyrodniczym, wizualno- prze-
strzennym i teatrzyku uczniowskim. 
    na zakończenie zajęć dzieci otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy i sym-
patyczne pacynki- myszki. 
 

                   Liliana Grobelna- Kasperlik
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dowa, tym razem też jak w latach 
poprzednich zbieraliśmy środki na 
dalsze wyposażenie ogrodu przed-
szkolnego. na pikniku zagościły też 
władze naszej miejscowości z Pa-
nią Wójt i przewodniczącym rady 
Gminy włącznie.  chcemy aby na-
sze przedszkole nie tylko wewnątrz 
było nowoczesne i funkcjonale 
dzieci również w ogrodzie będą się 

wspaniale czuły i bawiły. Składam 
serdeczne podziękowania tym 
wszystkim ludziom dobrej woli i 
wielkiego serca, którzy pomogli 
w zorganizowaniu tegorocznego 
pikniku. Gorące podziękowania 
składam też tym wszystkim, któ-
rzy przez cały rok szkolny wspie-
rali pracę naszego przedszkola.

maria Greń

Święto w naszym przedszko-
lu! nieco inaczej niż co roku świę-
towaliśmy Dzień mamy i taty. cho-
ciaż jak w latach poprzednich był 
to szczególny dzień. tym razem ze 
względu na sytuację powodziową 
musieliśmy zmienić termin naszego 
pikniku, nie odbył się jak zaplano-
wano 29 maja lecz bliżej  dnia  taty 
- 26 czerwca. na szczęście dopisa-

ła nam tym razem pogoda i nasz 
iV już piknik dał wszystkim wiele 
radości. Dzieci ze wzruszeniem w 
głosie wypowiadały życzenie dla 
swoich rodziców, tańczyły i przed-
stawiały zabawne scenki a i rodzi-
com niejednokrotnie zakręciła się 
łezka w oku. Po tych pełnych uczuć 
chwilach nadszedł czas na posma-
kowanie pysznego bigosu – przy-
gotowanego przez nasze Panie ku-

niem i sprzedażą kołaczy. Dochód 
przeznaczony zostanie na pokrycie 
części kosztów związanych z nauką 
pływania dzieci na basenie w Sko-
czowie. Pogoda dopisała, a imprezę 
można zaliczyć do bardzo udanych. 

Dyrekcja szkoły dziękuje wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do zorganizowania 
pikniku.  

izabela Żur  

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

PiKniK rODzinny W SP 2
W dniu 12 czerwca 2010r. w 

Szkole Podstawowej nr 2 w Bren-
nej odbył się Piknik rodzinny dla 
uczniów i rodziców tejże szkoły. na 
licznie przybyłych gości czekały nie 
lada atrakcje. impreza rozpoczę-

ła się popisami dzieci i młodzieży. 
na scenie wystąpił zespół wokalny 
i instrumentalny, zespoły taneczne:  
„zakręcone talenty”, „rytmix”, „Bad 
girls” i „Super stars”. rodzice, wraz 
ze swoimi pociechami, mogli wziąć 

udział w zabawnych konkursach, 
gdzie na zwycięzców czekały wy-
jątkowe nagrody. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszyło się karaoke, 
strzelanie z łuku do tarczy, poszuki-
wanie skarbów. najmłodsi cierpli-

wie czekali w kolejce do malowa-
nia twarzy. nie zabrakło oczywiście 
obficie zaopatrzonej kawiarenki, 
gdzie można było się posilić, zaku-
pić ciasto, kiełbaski, kawę czy zim-
ne napoje. rodzice zajęli się piecze-

iV rODzinny PiKniK PrzeDSzKOLny
charki oraz kiełbasek zgrilowanych 
w przedszkolnym ogrodzie. rodzi-
ce w  radosnym nastroju delekto-
wali się ciastami – wypieki mamusi 
oraz zabawiali się razem z dziećmi,  
wykupywali prace swoich dzieci, 
nabywali losy na loterii fantowej 
oraz licytowali przepyszny tort. naj-
większą popularnością wśród dzieci 
cieszyły się konkursy i zabawy zor-
ganizowane dla rodziców i całych 
rodzin. nie zabrakło konkursów 
dla tatusiów np.: obieranie jabłka, 
przyszywanie guzika czy biegi w 
workach. mamusie zaś popisywały 
się swoimi umiejętnościami kuli-
narnymi np. ubijając kogel - mogel, 
nie omieszkały pokazać też swojej 
sprawności sportowej skacząc na 
skakance. Wszystkie dzieci zachęca-
ły swoich rodziców do brania udzia-
łu w tych zabawach, same razem  z 
rodzicami np.: układały puzzle. Pik-
nik to nie tylko zabawa dla przed-
szkolaków i rodziców – to budowa-
nie poczucia jedności wśród całej 
naszej przedszkolnej społeczności, 
jesteśmy jedną wielką rodziną która 
wspólnie troszczy się o  dzieci. nasi 
rodzice doskonale to  rozumieją i 
nie szczędzą swojego  zaangażowa-
nia, czasu ani pieniędzy aby tego 
dowieść. jak co roku piknik był zor-
ganizowany jako impreza docho-
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25 czerwca br. w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Brennej  przy oka-
zji uroczystego zakończenia roku 
szkolnego odbyło się podsumowa-
nie ii-giej edycji społecznego pro-
jektu „Lider Postępów” organizo-
wanego przez Śląski Bank Żywności 
z rudy Śląskiej. celem projektu 
było wyłonienie i wsparcie rozwo-
ju uzdolnionych uczniów z terenu 
Śląska. Kapituła projektu spośród 
18-tu zgłoszeń wybrała Szymona 
Grenia ucznia klasy Vib SP-2 Bren-
na, który jest utalentowanym mu-
zykiem. Szymon został zwycięzcą i 
Liderem ii edycji projektu. 

Kapituła projektu doceniła Szy-
mona ponieważ aktywnie rozwijał 
swoje umiejętności poprzez udział w 
różnorodnych zajęciach (m.in. zaję-
cia nauki gry na akordeonie, zajęcia 
zespołu „mała Brenna” organizowa-
nych przez OPKiS w Brennej, zajęcia 
chóru „Świetliki” oraz zajęcia szkol-
nego zespołu wokalnego). Postawa 
Szymona, wielogodzinne ćwiczenia  
i szlifowanie talentu uczyniły z nie-
go prawdziwego Lidera Postępów.

W sali gimnastycznej wypeł-
nionej po brzegi uczniami, ro-
dzicami i nauczycielami zawitali 
również zaproszeni goście, do któ-
rych należeli: w imieniu Wojewo-
dy Śląskiego pani Danuta Stępień 
Dyrektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach, pan jan Dzida Dyrek-
tor Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Bielsku-Białej, pan jan Szczę-
śniewski Prezes zarządu Śląskie-
go Banku Żywności i pan Piotr Lot 

Brenna ma LiDera
Wiceprezes Banku oraz ks. ignacy 
czader proboszcz parafii z Pogó-
rza oraz Wiceprezes Stowarzyszenia 
Banku Żywności.

Uroczystość zaszczycili swą 
obecnością również przedstawi-
ciele lokalnych władz: pan michał 
rajwa przedstawiciel Starostwa Po-
wiatowego w cieszynie, pani iwo-
na Szarek Wójt Gminy Brenna, pan 
Krzysztof majeran Sekretarz Gmi-
ny Brenna, pan Krzysztof Holeksa 

Przewodniczący rady Gminy Bren-
na oraz pani Fryderyka Pawliczek 
Przewodnicząca Komisji Oświaty. 
Wśród zaproszonych gości znalazła 
się również pani Katarzyna macura 
Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury 
i Sportu oraz pan jacek musioł i pan 
Damian nowak prowadzący zespół 
regionalny „mała Brenna”.

z rąk członków zarządu Ban-

ku pana jana Szczęśniejszego i ks. 
ignacego czadera oraz pani Dyrek-
tor Danuty Stępień LiDerOWi zo-
stał wręczony okazjonalny dyplom 
oraz wspaniała nagroda – akor-
deon HOHner. Dodatkowo Szy-
mon otrzymał upominek od tVP3 
Katowice. Wyróżnienie od Ban-
ku i finansową nagrodę dla Szkoły  
od Kuratora Śląskiego wręczył pan 
Dyrektor jan Dzida. natomiast pani 
Wójt iwona Szarek wraz z Przewod-
niczącym rady Gminy przekazali 
List Gratulacyjny Dyrektorowi szko-
ły pani Beacie jaworek-Skałka oraz 
Szymonowi Greniowi.

Po otrzymaniu nagrody i gra-
tulacji przyszła kolej na występ Li-
dera Postępów, który wraz z kape-
lą góralską „maliniorze” zagrał na 
akordeonie wiązankę utworów pt. 
„Szumi jawor Szumi” , „na Wójtowej 
roli” i „Stoi Lipka”.

Szymon i jego mama pani miro-
sława Greń udzielili wywiadu tVP3 
Katowice, który wyemitowany zo-
stał 25 czerwca w  aktualnościach.

Szczególny wkład w rozwój mu-
zycznego talentu Szymona mają 
pani Bogusława jaworska prowa-
dząca zajęcia chóru „Świetliki”, pan 
jacek musioł i pan Damian nowak 
prowadzący zespół regionalny 
„mała Brenna”, pan Krzysztof Kłacz-
kowski instruktor gry na akorde-
onie oraz pani irena Seligman na-
uczyciel SP-2 Brenna prowadząca 
zajęcia kółka wokalnego.

anna Warlewska
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Sobotni poranek 3 lipca nazna-
czył się w pamięci młodzieży w 
Brennej jako początek tygodniowe-
go wyjazdu do Francji, do miastecz-
ka Fleurbaix (czyt. flerbe).

W wyjeździe wzięła udział dwu-
nastoosobowa grupa młodzieży 
wraz z trzema opiekunami. Grupa 
wybierana była spośród osób bio-
rących czynny udział w projekcie 
„Klub na 102” bądź też aktywna w 
poprzednim projekcie - „Witaj w 
klubie”. Głównym opiekunem był 
animator obu projektów – tomasz 
Kawa.

Sobota to dotarcie na lotnisko w 
Katowicach, lot do Brukseli na lot-
nisko w charleroi, a stamtąd jazda 
busami do Fleurbaix. czekał tam 
na nas wieczorek powitalny – mer 
tejże gminy wygłosił krótką mowę, 
przekazano także list od pani wójt 
iwony Szarek. Każdy dowiedział się 
też do której rodziny został przy-
dzielony na nocleg. Po kolacji po-
jechaliśmy do rodzin nas goszczą-
cych. niedziela to z kolei śniadanie 
u rodzin – tradycyjnie bagietka z 
dżemem lub nutellą -  i dość wcze-
sna zbiórka przed wyjazdem do 
Paryża. Po około trzech godzinach 
śmiechów, rozmów, rozwiązywania 
krzyżówek czy układania kostki ru-
bika grupy polska i francuska wraz 
z swoimi opiekunami stały przed 

wieżą eiffela. Po wyjściu na dru-
gie piętro tejże budowli mogliśmy 
oglądać piękno Paryża, widząc Se-
kwanę oraz wiele charakterystycz-
nych dla Paryża budowli. Później 
czekał nas spacer ulicami Paryża, 
w tym tuż obok łuku triumfalnego, 
wzdłuż Pól elizejskich (avenue des 
champs-Élysées), by w końcu dojść 
do parku w którym zjedliśmy lunch 
przygotowany przez rodziny u któ-
rych mieszkaliśmy. Później przej-
ście koło Luwru (musée du Louvre), 
dalej wzdłuż brzegów Sekwany by 
dojść do Katedry notre Dame (z fr. 
nasza pani – odniesienie do mat-
ki Boskiej), która zachwyca swym 
pięknem misternie zdobionych 
portali, barwnych witraży, czy ty-
powo gotycką rozetą i strzelistymi 
łukami. następnie czekał nas rejs 
po Sekwanie, z której widać było 
większość zabytków tego miasta. 
trochę zmęczeni, ale za to bardzo 
zadowoleni wróciliśmy na nocleg i 
kolację do rodzin. co jest  dość dla 
Francji charakterystyczne- kolację 
spożywa się w formie obiadoko-
lacji – aperitif, danie główne oraz 
deser. niektórzy już tego wieczora 
posmakowali małży, ślimaków czy 
krewetek, jednak wspólnym dla 
wszystkich była z pewnością roz-
mowa, próba porozumienia się w 
innym języku i integracja. Kolejny 
dzień to około dwugodzinna jazda 
do Quend-Plage, znajdujące się na 
północnym wybrzeżu Francji. tam, 
na campingu, rozbicie namiotów 
(z pozoru nie takie proste), lunch, 
zajęcia sportowe, kolacja, zabawa 
w „jaka to melodia” i rozmowy do 
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WyjazD młODzieŻy DO Gminy PartnerSKiej 
FLeUrBaix We Francji

późna. następny dzień minął pod 
znakiem wyjścia na targ, a po po-
łudniu pływania w morzu, opalania 
się, robienia zdjęć, i spędzania cza-
su na grze w karty czy „w nogę”. W 
środę z kolei graliśmy w siatkówkę, 
piłkę nożną, skakaliśmy na trampo-
linie, graliśmy w badbingtona, teni-
sa czy ćwiczyliśmy na mini-siłowni. 
Popołudniu wyszliśmy do parku li-
nowego – każdy mógł wybrać pa-
sujące mu trasy i sprawdzić swoją 
zwinność czy wytrzymałość. Potem 
część grupy udała się „na miasto” a 
druga część na plażę. Po powrocie 
niektórzy grali w karty, inni wybie-
rali zajęcia sportowe lub czytanie 
książki czy rozmowę. czwartek to 
złożenie namiotów, spakowanie się 
i wyjazd do Boulogne-sur-mer, a 
tam zwiedzanie narodowego cen-
trum marskiego nausicaa. niektó-
rzy wybrali też spacer po plaży, inni 
wypoczynek w pobliskim parku. Po 
powrocie do Fleurbaix, pojechali-
śmy do rodzin na nocleg i kolacje. 
Piątek minął pod znakiem sportu w 
centrum Sportowym w Haverske-
rque, tj. jazdą rowerem po okolicy, 
łucznictwem, biegiem na orienta-
cję czy pływaniem rowerkami wod-
nymi. Po powrocie spacerowaliśmy 
ulicami miasteczka partnerskiego, 
robiąc przy okazji masę zdjęć. Wie-
czorek z kolei czekał nas wieczorek 
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na  xxxViii  sesji rady Gminy 
Brenna, która odbyła się w dniu 08 
czerwca 2010 r.   Laureatom i Finali-
stom  tegorocznych wojewódzkich 
konkurów przedmiotowych, kon-
kursu interdyscyplinarnego, jak i 
również uczniom, którzy mogą po-
chwalić się osiągnięciami sporto-
wymi na poziomie województwa,  
zostały wręczone nagrody rzeczo-
we i dyplomy za osiągnięcie wyso-
kich wyników w edukacji. z kolei,  
nauczycielom - opiekunom oraz  
dyrektorom placówek oświatowych 
z terenu naszej gminy wręczono li-
sty gratulacyjne.

nagrodzeni zostali:
łukasz Grajewski za zdobycie ty-

tułu Finalisty  oraz natalia Szarek 
za zdobycie tytułu Laureata   w te-
gorocznym Wojewódzkim Konkur-
sie interdyscyplinarnym „Podróże 
w głąb naszej przeszłości” -  opie-
kun Pani Gabriela Sikora,  Pani Li-
dia janik; maria Sorkowicz , tymote-
usz Siedloczek, Kacper Greń,  Patry-
cja Wantulok, Przemysław Pyda  za 
zdobycie tytułu Finalisty w xV Kon-
kursie Wiedzy Biblijnej oraz  agata 
matula     za zdobycie tytułu Laure-
ata w Konkursie „jonasz”- opiekun 
Pani  Barbara Siedloczek, Pani mał-
gorzata Dziadkiewicz. 

Ponadto marię Sorkowicz na-

LaUreaci i FinaLiŚci na SeSji 
raDy Gminy Brenna

grodzono za uzyskanie bardzo do-
brego wyniku w xix międzynaro-
dowym Konkursie matematycznym 
„KanGUr” - opiekun  Pani ewa Sto-
szek.

anna macura, małgorzata ma-
cura, Patrycja Skrzypoń za uzyska-
nie tytułu Finalisty i Patryk Pasterny 
za zdobycie tytułu Laureata w tego-
rocznym Wojewódzkim  Konkursie 
Przedmiotowym z Historii-  opiekun 
Pan Władysław Gawlas;

Dawid Brachaczek,  ewelina Greń  
za zdobycie tytułu Laureata w tego-
rocznym Wojewódzkim  Konkursie z 
matematyki – opiekun Pani Graży-
na Kubok,  Pani iwona Piwowarczyk; 
anna Przondziono, Paulina tomala  
za zdobycie tytułu Finalisty  w tego-
rocznym Wojewódzkim  Konkursie z 
języka Polskiego- opiekun Pani He-
lena Kalicka; Vanessa zgrzebniok  
za zdobycie tytułu Finalisty w tego-
rocznym Wojewódzkim  Konkursie z 
języka niemieckiego-  opiekun Pani 
Beata zielonka.

za zdobycie iii miejsca w Pół-
finale Wojewódzkich igrzysk mło-
dzieży Szkolnej w mini Piłce ręcz-
nej Dziewcząt : julia iskierka, moni-
ka Bąk , justyna Kłósko, jolanta Kłó-
sko, angelika michnik,  Karolina Ba-
rańska, natalia Greń, Wioletta Staś, 
Karolina Greń – opiekun Pan to-

masz Dybczyński
„Wiatr, wypadek, ogień, woda – 

strażak zawsze rękę poda”
na  xxxViii  sesji rady Gminy 

Brenna, która odbyła się w dniu 08 
czerwca 2010 r.  prócz Laureatów i 
Finalistów, o czym pisaliśmy w  ar-
tykule Laureaci i Finaliści na sesji 
rady Gminy Brenna, nagrodzono  
także uczennice wyróżnione w xii 
edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego  pod hasłem „Wiatr, 
wypadek, ogień, woda – strażak za-
wsze rękę poda” - etap gminny. 

Nagrody zdobyły:
natalia chrapek, Wiktoria ma-

dzia , angelika Pilch, natalia Set-
nicka , zuzanna Salachna (Grupa i  - 
młodsza 6 - 8 lat); Paulina Greń , na-
talia Szarek , natalia Herzyk , nata-
lia Klajmon, Wiktoria moskała (Gru-
pa ii – średnia 9 - 12 lat); anna Greń, 
ewelina Greń,  natalia Urbaś, nata-
lia Piwoń,  Daria madzia (Grupa iii 
– starsza 13 – 16 lat). Opiekunowie: 
Pani jolanta Pieczko, Pani   alicja 
Gawlas, Pani  Bogusława jaworska , 
Pani     alicja Pohl -Greń, Pani ma-
ria Płomieńska – Krzak ,   Pan mar-
cin janasik.

nauczycielom wręczono listy 
gratulacyjne.

pożegnalny na którym obecni byli 
członkowie Komitetu ds. współpra-
cy partnerskiej pomiędzy Fleurba-
ix a Brenną, przedstawiciele Gminy 
oraz zarządu Domu Kultury, rodzi-
ny nas przyjmujące, młodzież fran-
cuska i my. Podczas tego wieczoru 
mer Fleurbaix przeczytał  list skie-
rowany w odpowiedzi do p. wójt 
iwony Szarek, wyraził radość z moż-
liwości zorganizowania nam takiej 
formy wypoczynku. nie brakowało 
też podziękowań z naszej strony, 
zarówno dla gminy partnerskiej jak 
i dla naszej tłumaczki, opiekunek, 
rodzin które nas przyjęły i wszyst-
kich którzy przyczynili się do tego 
ze nasz wyjazd był udany. 

W tym miejscu w imieniu całej 
grupy chciałabym też złożyć ser-
deczne podziękowania na ręce p. 
wójt iwony Szarek i gminy Brenna, 
dzięki którym mogliśmy wyjechać 
na ten tydzień, nie martwiąc się o 
organizację czy pieniądze za prze-

lot samolotem. następnie, jako ko-
lejny punkt wieczorku pożegnal-
nego, przyszedł czas na posiłek, 
rozmowy, zabawę. Sobota 10 lipca 
to ostatnie śniadanie u rodzin, po-
dziękowania, pożegnania z osoba-
mi z którymi zdążyliśmy się zaprzy-
jaźnić.

Po niecałych dwóch godzinach 
od wylotu z Paryża, z lotniska w 
Beauvais, wylądowaliśmy w Polsce, 
w Katowicach-Pyżowicach, a około 
1,5 czy 2 godziny później byliśmy 
z powrotem w naszych rodzinnych 
miejscowościach.
     
  Sylwia chrapek

zdjęcia: m. Okorski, W. madzia
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SłOneczne Dzieci 
– PierWSze UrODziny raUBczyKóW

zbliżamy się do pierwszej rocz-
nicy powstania regionalnego ze-
społu Pieśni i tańca raubczycy     w 
Górkach Wielkich, którego pierw-
sze zajęcia odbyły się w dniu 3-go 
września 2009 roku.

Po rozpropagowaniu idei po-
wstania zespołu regionalnego  na 
akademii rozpoczynającej nowy 
rok szkolny 2009/2010 w zespole 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich oraz w kościołach katolickich i 
ewangelickim, odbyło się pierwsze 
spotkanie i zapisy dzieci do przy-
szłego zespołu.   jak wielka była w 
Górkach Wielkich i Górkach małych 
społeczna potrzeba kultywowania 
miejscowej tradycji w formie ze-
społu regionalnego pokazał szybki 
wzrost liczby członków zespołu. W 
pierwszym dniu  zapisano 35 dzieci 
w wieku od 4 do 15 lat, uczęszcza-
jących do góreckiego przedszkola i 
zSP w Górkach Wielkich, a ich liczba 
w grudniu 2009 roku wzrosła do 75. 

myślą przewodnią zespołu jest 
„Dajemy radość dzieciom poprzez 
taniec i śpiew”. członkiem zespołu 
może zostać każdy, kto pragnie kul-
tywować naszą miejscową tradycję.

Powstanie i szybki rozwój zespo-
łu byłby niemożliwy bez poparcia 
Starosty cieszyńskiego, Wójta gmi-
ny Brenna, Dyrekcji zespołu Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich, 
Proboszczów naszych parafii kato-
lickich i ewangelickiej. Szczegól-
ne podziękowania należą się Pani 
Wójt iwonie Szarek, która osobiście 
zaangażowała się w sprawy nowo 
powstałego zespołu – znalazła pie-

niądze na instruktora i udostępniła 
do prowadzenia zajęć piękną salę 
w Ośrodku zajęć twórczych „mikro-
klimat” przy Parafii p.w. Wszystkich 
Świętych w Górkach Wielkich. Są 
jeszcze w naszej gminie inne osoby, 
które pomagały zespołowi z potrze-
by serca, ale nie życzą sobie roz-
głosu, więc  tą drogą serdecznie im 
dziękujemy.

Dzieci z wielkim zaangażowa-
niem uczyły się naszych góreckich 
tańców i pieśni, dlatego pierwsze 
występy zespołu mogły odbyć sie 
już w listopadzie 2009  na szkolnej 
i gminnej uroczystości Dnia nie-
podległości 10 i 11.11.2009. Póź-
niej były występy dla rodziców i 
mieszkańców wsi (29.11.2009) oraz 
charytatywny występ dla dzieci nie-
pełnosprawnych i najuboższych w 
Gminie Brenna na imprezie „miko-
łajkowej” (12.12.2009).

Dużym wyzwaniem dla wszyst-
kich członków zespołu, a szcze-
gólnie dla małych dzieci i ich ro-
dziców (którzy pomagali swoim  
pociechom w nauczeniu się ról) 
było przygotowanie i wystawienie 
jasełek, do których kierownictwo 
zespołu raubczycy odszukało stare 
pastorałki z xVii i xViii wieku, śpie-
wane w naszym regionie. jasełka, 
w których przedszkolaki odgrywa-
ły poważne role trzech Króli, straży 
Heroda, pastuszków i pasterek wy-
stawiono czterokrotnie przy pełnej 
widowni w Ozt „mikroklimat” i w 
Kościele Ojców Franciszkanów w 
Górkach Wielkich. 

Dwa tygodnie po ostatnim 

przedstawieniu jasełek zespół raub-
czycy wspólnie z Kołem macierzy 
ziemi cieszyńskiej  w Górkach Wiel-
kich zorganizował „Dni Walentego 
Krząszcza” 13-14.02.2010, na które 
przybyli mieszkańcy całej naszej 
gminy i goście oficjalni z cieszyna, 
Brennej, jasienicy     i Strumienia. 
Dzieci zaprezentowały inscenizację 
z życia Walentego Krząszcza pisarza 
ludowego urodzonego w Górkach 
Wielkich pod Witaluszem oraz gó-
reckie tańce  i pieśni.

W dniu 26.05.2010 dzieci za-
śpiewały i zatańczyły na imprezie z 
okazji urodzin dwóch najstarszych 
obywateli Górek - członków Koła 
terenowego macierzy ziemi cie-
szyńskiej w Górkach Wielkich: 95 
– letniego józefa mojeścika i 90 – 
letniego józefa Palowskiego. regio-
nalny zespół Pieśni i tańca raub-
czycy był współorganizatorem tej 
uroczystości (razem z Kołem mzc w 
Górkach Wielkich), a impreza zosta-
ła zorganizowana bez funduszy ze-
wnętrznych przy szerokim udziale 
członków obu organizacji.

W roku 2010 regionalny zespół 
Pieśni i tańca raubczycy wyjechał 
na wojewódzkie przeglądy: do cie-
szyna (22.04.2010) na xVii Przegląd 
Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewa-
nie”- skąd przywiózł 3 dyplomy w 
kategoriach: przedszkolacy, zespół 
jako całość i solista oraz do chorzo-
wa (16.05.2010) na  xxi Wojewódz-
ki Przegląd Folklorystyczny „Wici  
2010”, na którym otrzymał wyróż-
nienie dla zespołu tanecznego i  ii 
miejsce dla kapeli (na 96 występu-
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jących na przeglądzie zespołów i 
kapel). Kolejnym sukcesem zespo-
łu raubczycy było otrzymanie wy-
różnienia i nagrody na xxiii Woje-
wódzkim Przeglądzie Dziecięcych 
zespołów Folklorystycznych jawo-
rze 2010 (13.06.2010). 

członkowie zespołu, którzy zdo-
byli te wszystkie wymienione na-
grody i wyróżnienia pokazali,      że 
systematyczna i wytrwała praca 
prowadzi do sukcesów. także kie-
rownictwo zespołu zostało  uhono-
rowane za swoją pracę związaną z 
założeniem i prowadzeniem rzPit 
raubczycy. 

zarząd Główny macierzy ziemi 
cieszyńskiej – towarzystwa miłośni-
ków regionu w cieszynie nadał  an-
drzejowi majchrzakowi Prezesowi 
Koła mzc w Górkach Wielkich, przy 
którym w 2009 roku powstał rzPit 
raubczycy, zaszczytny Laur jubile-
uszowy z okazji 125 - lecia macierzy 
ziemi cieszyńskiej za  założenie w 
Górkach Wielkich dziecięcego ze-
społu regionalnego i kultywowanie 

miejscowych tradycji regionalnych. 
na akademii kończącej rok szkol-

ny 2009/2010 w zespole Szkół Pu-
blicznych w Górkach Wielkich  kie-
rownictwo regionalnego zespołu 
Pieśni i tańca raubczycy w osobach 
Grażyny i andrzeja majchrzaków 
otrzymało dyplom – podziękowanie 
„za pracę z regionalnym zespołem 
Pieśni           i tańca raubczycy, któ-
ry rozwija i kultywuje regionalizm 
oraz tradycje ziemi cieszyńskiej”.

Przed zespołem są jeszcze wy-
stępy wakacyjne, został zaproszo-
ny na „Staromiejski jarmark 2010” 
w Strumieniu w dniu 24.07.2010 
oraz na występ w ramach imprezy: 
„artystyczne lato u Kossaków 2010” 
w dniu 03.08.2010 w Górkach Wiel-
kich.

Pierwszy rok swojego istnienia 
i działalności zespół raubczycy za-
kończy udziałem w xxi Gminnych 
ekumenicznych Dożynkach w dniu 
29.08.2010, a w drugi rok działalno-
ści wejdzie występując na akademii 
rozpoczynającej nowy rok szkolny 

2010/2011 w zespole Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich.

Wszystkie sukcesy dzieci i mło-
dzieży z zespołu raubczycy są tak-
że sukcesami ich rodziców           i 
dziadków, którzy angażują się w 
pracę zespołu, dowożą dzieci na za-
jęcia nawet w najtęższe mrozy, po-
magają w organizowaniu imprez, 
szyją stroje, pieką ciasta i pomagają 
kierownictwu zespołu w opiece nad 
dziećmi w czasie autobusowych 
wyjazdów na występy i konkursy.

idea zespołu zgromadziła we 
wspólnym działaniu różne pokole-
nia mieszkańców wsi, bez względu 
na to, czy z Górkami związani są „od 
dziada pradziada”, czy też mieszkają 
tutaj od niedawna.

W sobotę 4 września 2010 zaczy-
namy zajęcia w nowym roku szkol-
nym, na które zapraszamy wszyst-
kie chętne dzieci.

                       
  Kierownictwo zespołu – 

Grażyna i andrzej majchrzakowie

GórecKa inicjatyWa internetOWa
W czerwcu ruszył drugi klub 

komputerowy w naszej Gminie. 
Klub został utworzony w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Górkach 
Wielkich, w ramach projektu „Gó-
recka Inicjatywa Internetowa”, na 
który uzyskaliśmy dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

W ramach budżetu projektu wy-
noszącego 47 750,00 zł, utworzono 
Klub Komputerowy w siedzibie OSP 
w Górkach Wielkich (i piętro), w któ-
rym 2 razy w tygodniu (poniedział-
ki i czwartki) w godzinach 17:00 – 
21:00 można bezpłatnie skorzystać 
z 3 stanowisk komputerowych po-
siadających dostęp do internetu. 

Po wakacjach natomiast planu-
jemy przeprowadzenie warsztatów 
pn „Podstawy obsługi komputera i 
internetu” dla 30 mieszkańców na-
szej Gminy – 20 kobiet i 10 męż-
czyzn w wieku 35-64 lata. 40-go-
dzinne warsztaty będą prowadzone 
w 3 grupach po 10 osób, od wrze-
śnia 2010r. do lutego 2011r. 

Podsumowaniem działalności 
Klubu będzie spotkanie koń-
czące projekt, w marcu przy-
szłego roku. 

nad działalnością Klubu 
opiekę sprawuje przedstawiciel 
OSP w Górkach Wielkich, który 
posiada odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie z zakresu tech-
nik komputerowych. Osoba ta 
pomaga odwiedzającym Klub w 

obsłudze komputera i korzystaniu z 
internetu. 

Osoby zainteresowane udzia-
łem w warsztatach powinny zgłosić 
się do pracowników Urzędu Gminy 
pok. 28b, tel. 33 853 62 22 w. 231.

elżbieta rzeźniczek
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mogłoby się wydawać,  jak-
by wczoraj było rozpoczęcie roku 
szkolnego, a tu już po jego zakoń-
czeniu.  jak zawsze  w szkołach 
odbyły się  akademie. Uczniowie 
otrzymali świadectwa.        niektórzy 
spędzili ostatni rok w danej szkole. 
zakończył się kolejny etap w ich ży-
ciu wkraczając   w nową nieznaną 
przyszłość. Kolejny raz wielu zo-
stało wyróżnionych.  nagrody rze-
czowe oraz dyplomy zostały prze-

i znóW WaKacje!
kazane  uczniom , którzy uzyskali 
tytuł Laureata w gminnym konkur-
sie matematycznym „ZOSTAŃ MAT 
– GUINESSEM”: Marii Sorkowicz 
(SP nr 2), Klaudii Heller (SP nr 1), 
Natalii Szarek (SP nr 1), Michało-
wi Sidzina (Gimnazjum w Brennej), 
Małgorzacie Macura (Gimnazjum 
w Górkach Wielkich) oraz Dawidowi 
Brachaczek (Gimnazjum  w Górkach 
Wielkich).  z kolei tegoroczni absol-
wenci gimnazjów z terenu naszych 

wsi otrzymali od Pani iwony Sza-
rek Wójta Gminy Brenna  publika-
cję „Paszport nastolatka”,  można by 
ją potocznie nazwać „podstawowa 
wiedza  z zakresu prawa w pigułce”.

Życzymy uczniom, nauczycie-
lom, pracownikom administracji i 
obsługi szkół, rodzicom udanych, 
słonecznych, ale  przede wszystkim 
bezpiecznych wakacji.

Olga Sikora

POmOc DLa naSzej GórecKiej BiBLiOteKi cD.
Górecka biblioteka, która stra-

ciła ponad 7 tyś książek ze swoich 
zbiorów, otrzymuje dary z całej Pol-
ski, a więc książek ciągle przybywa 
i obecnie ciężko stwierdzić ile ich 
jest, ale na pewno spłynęło już po-
nad 10 tyś na odbudowanie zbio-
rów bibliotecznych.  niedawno do 
naszej biblioteki przyjechała pani 
Dyrektor maria Gutowska razem z 
panią instruktor magdaleną madej-
ską z Biblioteki Śląskiej przywożąc 

ok. 1800 książek jakie udało się im 
zebrać, organizując akcję pomoco-
wą dla naszej biblioteki na swoim 
terenie. Pani magdalena zaznacza, 
że gdy kończyli akcję ilość ksią-
żek wynosiła 1600 sztuk, ale ludzie 
wciąż przynosili następne i w efek-
cie w dniu wyjazdu było ich już ok. 
1800. akcja zaczęła się zbiórką ksią-
żek wśród pracowników, by następ-
nie rozszerzyć się na wszystkich czy-
telników, gdy podano odpowiednią 

informację na stronie Biblioteki Ślą-
skiej. na zdjęciach możemy także 
zobaczyć jak starostwo w nowym 
tomyślu przekazuje książki, by od-
budować nasze zbiory. Starania 
wielu ludzi, starania bezinteresow-
ne i z głębi serca sprawiły, że nasza 
biblioteka już niedługo znowu za-
cznie żyć i odzyska swoją świetność 
– za co serdecznie wszystkim dzię-
kujemy. na tym etapie ogrom pra-
cy mają nasze panie bibliotekarki, 
gdyż cała dokumentacja zniszczo-
nych książek, która sięgała 1949r. 
musi zostać stosownie uzupełniona 
i wszystkie zniszczone w czasie po-
wodzi egzemplarze trzeba będzie z 
niej wykreślić, by następnie wpro-
wadzić listę nowych książek. 

Szczepan Spis
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„z  roku na rok poziom jest co-
raz wyższy. Dziękujemy wszystkim, 
że z takim oddaniem promujecie 
regionalny folklor, biorąc pod uwa-
gę wszystkie sugestie jury.” – tymi 
słowami rozpoczął konsultacje z 
kierownikami zespołów i kapel 
przewodniczący jury 43 Przeglądu 
Wiejskich zespołów artystycznych. 
Konsultacje, które co roku odbywa-
ją się po przeglądzie są okazją do 
wymiany spostrzeżeń i propozycji 
dotyczących przygotowań do na-
stępnego konkursu. jest to też oka-
zja, by w mniejszym gronie pogra-
tulować zwycięzcom, którzy potem 
zaprezentują się jeszcze raz na kon-
cercie laureatów.

a spośród 67 prezentacji nagro-
dami pieniężnymi wyróżniono 19 
zespołów i jednego instrumentali-
stę. Brenną na podium reprezento-

FOLKLOryStyczna LiGa
wała kapela „Brynioki” – zdobywcy 
pierwszej nagrody w kategorii ka-
pel ludowych. W tej samej katego-
rii ii miejsce zajęła śląska kapela 
„zawodzie”, a wyróżnienie osobiste 
wraz z nagrodą klarnecista kapeli 
„Sami Swoi” z tąpkowic – ryszard 
?Urbańczyk. niesamowite wrażenia 
zarówno na jury jak i na publiczno-
ści zgromadzonej wokół breńskie-
go amfiteatru zrobił zwycięzca ka-
tegorii zespołów folklorystycznych 
– zespół Pieśni i tańca „Żywczanie” 
z Żywca. Drugą nagrode zdobył ze-
spół „Wierchy” z milówki, a trzecią 
egzekwo „Wolanie” i „jaworze”. W 
kategorii grup śpiewaczych a capel-
la na najwyższym stopniu podium 
stanęły trzy zespoły: „małokończa-
nie”, „tkocze” i „czarkowianki”. Dru-
gie miejsce przyznano „Brzeźcza-
nom” i „Stejizbiankom”, a trzecie 

„radostowianom” i „Studzieńcza-
nom”. natomiast w kategorii grup 
śpiewaczych z akompaniamentem 
zwyciężyli „nadolzianie” przed „ro-
jankami” i zajmującymi wspólnie 
trzecie miejsce „Wiślanami  i Gru-
pą Śpiewaczą „zespołu akordeoni-
stów” z zawodzia. Ponadto przy-
znano wiele wyróżnień i dyplomów 
uznania, co świadczy o naprawdę 
wysokim poziomie artystycznym 
prezentujących się zespołów.

atmosferę konkursu dodatkowo 
podgrzała pogoda, która niezbyt ła-
skawie obeszła się z występujący-
mi, katując ich najpierw upałami, a 
na koncercie laureatów – deszczem. 
niemniej, nie mogło to przeszko-
dzić rywalizacji i cała impreza wy-
padła znakomicie. 

anna musioł

W sobotę 17 lipca, tradycyjnie 
już w gospodarstwie agroturystycz-
nym „U Gazdy” w Brennej Leśnicy, 
w malowniczo i wysoko położonej 
malince odbyły się iV mistrzostwa 
Górali Karpackich w Koszeniu łąki 

Kosą. chociaż imprezę nieco opóź-
niła burza, nikt nie miał jej za złe 
– orzeźwiła górskie powietrze na 
resztę dnia tak, że sił nikomu ani do 
rywalizacji, ani do zabawy nie bra-
kło.

Spośród wszystkich, na bieżąco 
dopisujących się do listy uczestni-
ków, w czterech dyscyplinach wy-
łoniono grono zwycięzców. jury 
nabiegało się, namierzyło, naliczy-
ło… a oto efekty: W dyscyplinie 

WyKOSiLi WSzyStKicH 
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ruiny Dworu Kossaków odży-
ły, gdy park wypełniły tłumy ludzi, 
którzy przybyli trzeciego lipca na 
występ sławnego muzyka Stanisła-
wa Soyki. nastrojowa sceneria w 
połączeniu z wyjątkową muzyką, 
sprawiły że Kossakowski Park wy-
pełnił się artystycznym klimatem. z 
racji, że wciąż postępują prace przy 
renowacji ruin dworu, przy okazji 
uczestnictwa w koncercie, można 
było zobaczyć w jakim kierunku 

KOncert StaniSłaWa SOyKi W rUinacH 
DWOrU KOSSaKóW

zmienia się wizerunek ruin i ile zy-
skuje to wyjątkowe miejsce, gdzie 
kultura, miesza się z historią. jedno 
jest pewne powinniśmy być dumni 
z tego miejsca, cieszyć się że życie 
kulturalne odradza się w nim i po-
tęguje z roku na rok, a i plany dal-
szych prac i działań ciekawią i pod-
noszą na duchu.

Szczepan Spis

koszenia kosą wśród kobiet zwy-
ciężyła pani irena Kolonko, a wśród 
mężczyzn pan andrzej roleksa, któ-
ry jednocześnie może się pochwa-
lić rekordem wynoszącym 64,9 m2. 
Wdrapując się na 7-mio metrowy 
pal  w ciągu 36 sekund, zwyciężył 
miedziak ireneusz. jeśli chodzi o ka-
tegorie drużynowe – cięcie drewna 
piłą moja-twoja i toczenie bala sło-
my, pierwsze miejsca zajęły druży-

ny: Kolonko irena, Kolonko Paweł i 
Bonk erwin, z rezultatem 50 sekund 
oraz martynek łukasz i edward Go-
mola, którzy pocięli swoje drzewo 
w  38 sekund.

 Poza tymi góralskimi igrzy-
skami nie zabrakło atrakcji w po-
staci góralskiej muzyki w wykona-

niu kapel „zwyrtni”, „Gluzy” i „Hora”; 
a także regionalnej kuchni, o którą 
jak co roku zadbał Gazda – andrzej 
cieślar. Obecna na imprezie pani 
Wójt, iwona Szarek zaproponowała, 
by za rok zmienić nieco formułę za-
wodów tak, by każdy przysiółek wy-
stawiał swoją reprezentację. zano-
si się więc na zaciętą rywalizację za 
rok. już z góry zapraszamy!

anna musioł
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ciu kulturalnym naszej Gminy i czę-
sto można podziwiać jego wystę-
py na deskach naszego amfiteatru. 
Wszystkim członkom zespołu ży-
czymy samych sukcesów i wytrwa-
łości w pracy artystycznej.

Szczepan Spis
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tarGi PrODUKtóW tUryStycznycH
Podsumowujące projekt pn. 

„agroturystyka - pomysł na ciekaw-
szą codzienność” , targi produktów 
turystycznych odbyły się pierwsze-
go lipca w sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brennej centrum. Wy-
stawione produkty mogły zacie-
kawić zarówno przyjezdnych jak i 
miejscowych. Produkty, artefakty, 
rękodzieła zachęcały do bliższego 
poznania, a w przypadku np. serów 
skosztowania. zwieńczeniem spo-
tkania było rozdanie dyplomów i 
upominków uczestnikom projektu. 
 

Szczepan Spis

zeSPół Brenna na FeStiWaLU W SierPcU
Barwne korowody, spektakular-

ne występy zespołów z całego świa-
ta oraz międzynarodowy jarmark 
sztuki to tylko niektóre z atrakcji, 
xV międzynarodowego Festiwa-
lu Folklorystycznego „Kasztelania 
2010”.

W dniach 7-11 lipca 2010 nasz re-
gionalny zespół Brenna zachwycał 
swoim programem gości Festiwa-
lu Folklorystycznego „Kasztelania 
2010”. tegoroczna edycja festiwa-
lu była pierwszą, w której występy 
wszystkich zespołów można było 
podziwiać aż w 4 miastach: rypinie, 
Gostyninie, Żurominie i Sierpcu. 

zaznaczyć trzeba, że zespół 
Brenna aktywnie uczestniczy w ży-
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również i tego roku w ramach 
letniego wypoczynku dla naszych 
milusińskich organizowane są przez 
Urząd Gminy Brenna  10 dniowe za-
jęcia rekreacyjno-sportowe przy 
jednostkach oświatowych na tere-
nie naszej Gminy. tak więc realiza-
cja zajęć odbyła się i odbywać bę-
dzie w poniżej podanych terminach 
zgodnie z opracowanymi  przez 
opiekunów programami zawiera-
jącymi ciekawe i atrakcyjne formy 
wypoczynku.

S.P. nr 2 Brenna        
  - 28.06.2010 r. - 09.07.2010 r.
S.P. nr 1 Brenna        
  - 05.07.2010 r. - 16.07.2010 r.
z.S.P. Górki Wielkie 

WaKacje - Brenna 2010
  - 19.07.2010 r. - 30.07.2010 r.
Gimnazjum Brenna    
 - 18.08.2010 r. - 31.08.2010 r.

Opiekunom: Ks. marcinowi Pam-
per, Bożenie Podżorskiej, joannie 
Konieczny, Grażynie Piela, toma-
szowi Dybczyński, roksanie jasik, 
ryszardowi Kołodziej, Sylwii Wa-
szek pragnę wyrazić podziękowania 
za pomoc, wkład i trud przy realiza-
cji tych zajęć.

Główczyce 2010 r.

Urząd Gminy Brenna po raz 
czwarty zorganizował dla 40 dzie-
ci, w dniach od 28.07.2010 r. do 

11.08.2010 r., wyjazd na letni wy-
poczynek do zaprzyjaźnionej Gmi-
ny Główczyce. nad bezpiecznym 
pobytem dzieci  jak zawsze czu-
wać będzie gospodarz tych ziem 
Pan czesław Kosiak - Wójt Gminy 
Główczyce, trzech opiekunów, pie-
lęgniarka, a na kąpielisku  -ratownik 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
ratunkowego ze Słupska. W trakcie 
14 dniowego pobytu, dzieci będą 
miały również do dyspozycji auto-
kar, który umożliwi im poznanie i 
zwiedzanie ciekawych zakątków 
tego regionu Polski.  

                           Krystian Fest

a teraz? jeno szkolne mury, 
jedynie tylko szkolna ława,
Skryły się nieba gdzieś lazuty, 
Wszystko mi kryją dymy chmury, 
i nie wiem nawet co zabawa. 

zabawą nie są dzikie tany, 
zabawą nie jest szkolne życie, 
zabawą nie są szkolne plany
ani lekcje odrabiane

„Gwiazdka Cieszyńska”, 10 I 
1933, nr 3, s. 4 

tęsknota za Brenną
Żal mi ciebie, wiosko miła, 
Żal mi, żal mi cię!
Przez cię szosaa się biała wiła, 
Przez cię i rzeka bysstra lśniła. 
nie było w Brennej źle!

ni moje myśli, w sercu, skrycie.

zabawą tylko i spoczywaniem, 
jest spojrzenie w dal rzucone, 
co obejmuje swym promieniem
cuda w Śląsk cały przemienione.

maryczka z Bukowego Gronia.
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z Kart HiStOrii Brennej
Przed miesiącem w „Wieściach 

z nad Brennicy”, opublikowana zo-
stała korespondencja dotycząca na-
szej miejscowości, napisana przed 
75 laty dla „Gwiazdki cieszyńskiej” 
przez jednego z naszych rodaków. 
jeżeli ktoś z czytelników nie prze-
konał się jeszcze jak pasjonująca 
może być lektura takiego przeka-
zu, odsyłam go do kolejnego tek-
stu pochodzącego z okresu mię-
dzywojennego – który znajduje się 
w obecnym numerze. jako historyk, 
stwierdzę jedynie, iż tego typu rela-
cje są dla nas bezcennym źródłem 
informacji o ówczesnych czasach. 
na ich podstawie można wspaniale 
zrekonstruować wydarzenia, jakie 
rozgrywały się przed laty (z tym za-
strzeżeniem, iż gazety bywają, ale 
niestety nie zawsze są obiektyw-
ne). Dla historyka złotym okresem 
są więc czasy gdy sama prasa, nie 
skrępowana podatkami, czy cenzu-
rą, przeżywała swoje dni świetno-
ści – koniec xix i pierwsza połowa 
xx. O tym jak bogate jest to źródło, 
niech świadczy liczba ponad 500 
artykułów i wzmianek dotyczących 
Brennej, do jakich dotarłem w sa-
mej tylko „Gwiazdce cieszyńskiej” z 
lat 1918-1939. 

 na terenie naszego Śląska 
cieszyńskiego, najbardziej zasłużo-
nym tytułem prasowym była wła-
śnie „Gwiazdka cieszyńska”, założo-
na przez Pawła Stalmacha, ukazują-
ca się od połowy xix w. Główną za-
sługą tejże gazety było to, iż poło-
żyła podwaliny pod polskość więk-
szości dawnego Księstwa cieszyń-
skiego. Pismo Stalmacha, który sam 
był ewangelikiem, z czasem stało 
się pismem przeznaczonym dla ka-
tolików. Gazeta wydawana przez ks. 
józefa Londzina i jego następców 
zgodnie z programem związku Ślą-
skich Katolików, aż po rok 1939 wal-
czyła o polskie i katolickie oblicze 
Śląska cieszyńskiego.

 Dla mieszkańców Brennej, 
w której katolicy przed stu laty sta-
nowili 80% ludności, „Gwiazdka 
cieszyńska” była więc pismem wy-
jątkowo ważnym. mimo niezamoż-
ności mieszkańców i brakach w wy-
kształceniu chłopów (większość z 
nich kończyła zaledwie jednokla-
sową szkołę ludową!) prasa szero-
ko docierała na cieszyńską wieś, 

również i do naszej doliny. miało to 
niebagatelne znaczenie w kształ-
towaniu świadomości społecznej 
oraz kultury politycznej włościan. 
W Brennej „Gwiazdka cieszyńska” 
doczekała się już w 1923 r. prawie 
stu abonentów (to pod tym wzglę-
dem drugie miejsce po cieszynie!). 
tym samym, dwa razy w tygodniu 
docierała do co czwartego katolic-
kiego domu w wiosce (!). „Gwiazd-
kę” ceniono bo, jak pisano „jest naj-
tańsza ze wszystkich pism, a przy 
tym najlepsza. Podaje najważniej-
sze wiadomości z polityki i nowości 
ze świata, informuje obszernie o ży-
ciu w sąsiedztwie, uwzględnia spra-
wy religijne i gospodarcze, nadto 
posiada ulubionego przez wszyst-
kich »jurę i jónka«” (Gc, 29 iii 1929, 
nr 25, s. 7).

Losy Brennej i „Gwiazdki cie-
szyńskiej” w znacznej mierze połą-
czyła postać naszego rodaka – Ka-
rola Sabath. Był on świetną, być 
może najwybitniejszą postacią 
Brennej okresu międzywojennego. 
jego życiorys zasługuje na osob-
ną rozprawę, był Sabath m. in. asy-
stentem ks. Londzina – posła, sena-
tora, burmistrza cieszyna. W samej 
Brennej słynął jako katolicki dzia-
łacz społeczny, spiritus movens po-
stępu i oświaty we wsi. O Karolu Sa-
bath piszę tu jednak dlatego, iż był 
on długoletnim administratorem 
„Gwiazdki cieszyńskiej”, a od 1938 
ostatnim redaktorem odpowie-
dzialnym tego zasłużonego pisma. 
to głównie jemu Brenna i jej miesz-
kańcy zawdzięczali w okresie mię-
dzywojennym stałą obecność na ła-
mach prasy, a my dziś – bezcenne 
świadectwo o świecie, w jakim żyli. 

„Gwiazdka cieszyńska” zawdzię-
czała dużo również swym szerego-
wym korespondentom, którzy bez-
płatnie nadsyłali do niej aktual-
ne informacje z życia wsi. W okre-
sie międzywojennym wielu spośród 
Brenniaków w ten sposób, aktywnie 
włączyło się w powstawanie prenu-
merowanego przez siebie periody-
ku. jednak ich dokładna liczba i toż-
samość jest dziś trudna do ustale-
nia. Wynikało to stąd, iż zamiesz-
czane w gazecie wiadomości rzad-
ko były podpisane, a jeśli już, to 
najczęściej enigmatycznymi i efe-
merycznymi podpisami w rodzaju: 

Sympatyk, Uczestnik, Druh, jeden 
z wielu. Kilku spośród korespon-
dentów udało się jednak rozpoznać 
po używanych inicjałach: Karol Fer-
dynand Sabath (K. F. S.), józef mo-
skała (pięć relacji, również z dale-
kiej Szwajcarji, podpis inicjałami j. 
m.), oraz piszący dwukrotnie rudolf 
Heller (inicjały r. H., R. H. Góral Breń-
ski). 

jednak najbardziej zasłużo-
ny korespondent wciąż pozosta-
je anonimowy. mowa tu o Góra-
lu autorze tekstu zamieszczonego 
przed miesiącem i tekstu dzisiejsze-
go. Kto ukrywał się pod tym pseu-
donimem? tego na dziś dzień nie 
wiemy. z całą pewnością stwierdzić 
możemy jedynie, że po Góralu po-
zostały nam przynajmniej 24 kore-
spondencje z Brennej, publikowa-
nych w latach 1928-1939. z tych re-
lacji wyłania się unikatowy – do tej 
pory zupełnie nieznany – obraz na-
szej miejscowości. choć tożsamość 
Górala, nie jest znana możemy do-
myślać się, że był osobą doskonale 
zorientowaną w sprawach życia pu-
blicznego, człowiekiem wykształco-
nym, związanym z kołami „Gwiazd-
ki cieszyńskiej”, a więc: katolikiem, 
sympatykiem i prenumeratorem pi-
sma. czy był też czynnym polity-
kiem – działaczem oddziału breń-
skiego związku Śląskich Katolików 
ks. Londzina? nie wiadomo, miejmy 
nadzieję, iż jeszcze poznamy jego 
tożsamość, co rozwieje wszelkie 
wątpliwości co do jego osoby. Od-
dajmy głos samemu Góralowi, któ-
ry nakreśli szkic ukazujący życie na-
szej wioski przed 80 laty. 

 „Gwiazdka cieszyńska”, 4. maja 
1928, nr 35, s. 20

 Korespondencje. z Brennej. 
(«Gwiazdka» w górach —  Ob-

raz tutejszego życia — idziemy na-
przód!) 

„Dosyć często (w ubiegłym roku 
29 razy) pojawiają się w «Gwiazdce» 
notatki z naszej gminy. jeżeli zabie-
ramy tyle miejsca w gazecie, mamy 
do tego Poniekąd prawo ze wzglę-
du na duże rozpowszechnienie u 
nas «Gwiazdki». «Gwiazdkę» słusz-
nie nazwać można organem, jedy-
ną gazetą naszej wsi. Pobiera ją 82 
obywateli tutejszych, podczas gdy 
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innych pism rozchodzi się u nas 20-
30. czytelnictwo gazet w górach 
wzmogło się w ostatnich dziesię-
ciu latach bardzo znacznie i choć 
«Gwiazdka» nie dociera jeszcze do 
każdej chaty, stała się ona jednak 
nieodłącznym przyjacielem wszyst-
kich światlejszych górali.

Brenna była jedną z ostatnich 
wiosek śląskich które obudziły się 
do życia. Kiedy gdzie indziej jed-
nostki, rozumiejąc ducha czasu kła-
dły podwaliny pod rozwój swych 
gmin, ludność nasza pozostawio-
na była swemu losowi. Dość wspo-
mnieć, że do roku 1912 nie było u 
nas żadnych towarzystw, z wyjąt-
kiem Kasy reiffeisena, założonej w 
r. 1897. także późniejsze twory nie 
miały jakoś siły do życia. Spogląda-
liśmy z zazdrością na postępy bra-
ci w istebnej, którzy już wtenczas 
wsławili nazwisko górali, niegdyś 
tak niesłusznie wzgardzone. 

 ale i dla nas nadszedł czas 
odrodzenia. W latach powojennych, 
kiedy zgubne hasła nowatorskie, 
szerzone przez niesumiennych agi-
tatorów, wdzierały się w łatwowier-
ny lud, pierwsza ocknęła się mło-
dzież. Po długich latach ogólnej 
bezczynności nastąpił okres twór-
czej pracy. Pod ożywczym tchnie-
niem młodych serc i rąk wzrastały 
fundamenta, na których oprzeć się 
miała przyszłość gminy. Stanął Dom 
Katolicko-Ludowy, godny zwróce-
nia nań uwagi jako przykład i owoc 
solidarnych wysiłków, — jako sym-
bol odradzającej się wsi. Powstawa-
ły towarzystwa jedno po drugim, 
by szerzyć oświatę i kulturę, zakła-
dano spółdzielnie, mające za zada-
nie uniezależnić ludność gospodar-
czo, zapewnić jej dobrobyt. 

Dzisiejsza Brenna [z roku 1928, 
przyp. W. G. ] jest zgoła niepodobną 
do tej sprzed 10 laty. Przede wszyst-
kim uderza duża stosunkowo ilość 
organizacji miejscowych. mamy 
cztery towarzystwa kulturalno-
oświatowe: czytelnię Katolicką (57 
członków), Stowarzyszenie Katol. 
młodzieży męskiej (35 czł.) i Stowa-
rzyszenie Katol. młodzieży Żeńskiej 
(25 czł.) i Koło macierzy Szkolnej 
(24 czł.), dwa polityczne: Oddział 
związku Śl. Katolików i Grupę P. S. 
L. «Piast», oraz cztery gospodarcze: 
Kasę Spółdzielczą (176 czł.), Kółko 
rolnicze (19 czł.), Ludową Spółkę 
Spożywczą i chrześć. Spółkę Spo-

żywczą (32 członków). 
Wszystkie mniej czy więcej dążą 

do podniesienia poziomu naszej 
wioski, mając za sobą niejednokrot-
nie duży dorobek. Dla charaktery-
styki podajemy jeden tylko szcze-
gół. realność przy kościele, siedziba 
sklepu, gospody i poczty, znajdo-
wała się od przeszło 40 lat w rękach 
Żyda, który, zdawało się, że stąd 
całą wsią zawładnie. Po początko-
wych sukcesach natrafił jednak na 
zdecydowany opór ludu, skoncen-
trowany w spółdzielniach i — usu-
nął się. z dniem 1. maja br. realność 
ta, zakupiona przez chrześć. Spół-
kę Spożywczą, wróciła do rąk chrze-
ścijańskich [to uwolniło mieszkań-
ców od dotychczasowego monopo-
lu przedsiębiorcy żydowskiego na 
handel, przyp W.G.]. 

także pod innym względem wie-
le zmieniło się w Brennej na lepsze. 
Wieś przybiera coraz bardziej cha-
rakter letniska. Piękne położenie w 
górach, czar przyrody i sąsiedztwo 
schronisk na Klimczoku, na Błatnej 
i na równicy, czynią z niej konku-
rentkę Wisły, wzgl. istebnej. Liczba 
letników wzrasta w szybkim tem-
pie z roku na rok. już i wille zaczy-
nają budować. Pierwsze z nich, jesz-
cze niewykończone, są własnością 
starosty dr Kisiały, naszego roda-
ka, oraz p. Konczakowskiego z cie-
szyna, który zakupił tu większą re-
alność leśną. Budowa dalszych willi 
ma się rozpocząć w niedługim cza-
sie. 

Ważnym momentem dla rozwo-
ju gminy jest naprawa drogi powia-
towej ze Skoczowa. jedyna ta ar-
teria komunikacyjna, łącząca nas 
ze światem, była do niedawna w 
okropnym wprost stanie. Po dłu-
gich latach skarg i żalów doczeka-
liśmy się nareszcie jej reperatury. 
mamy nadzieję, że w tym roku bę-
dzie droga aż do granicy breńskiej 
wywalcowana, co notujemy jako 
zasługę rządów polskich, podobnie 
jak i postępujące naprzód prace re-
gulacyjne Brennicy. 

Ludność miejscowa znajdu-
je zarobek w pięciu kamienioło-
mach, dostarczających wyborowe-
go kamienia, jak również przy re-
gulacji rzek i w lasach państwo-
wych, dawniej arcyksiążęcych. Pła-
ce są wprawdzie nieduże, ale chwa-
ła Bogu, niema bezrobotnych. 

Bolączką, w wysokim stopniu 

utrudniającą konsolidację tutej-
szych stosunków, to niezałatwiona 
sprawa pastwisk górskich czyli sa-
łaszy. Ludności niewątpliwie stała 
się krzywda, a naprawienie jej zbyt 
długo dało na siebie czekać. Obec-
nie rząd znalazł sposób wyjścia z sy-
tuacji, postanawiając stworzyć mi-
lionowy fundusz, z którego corocz-
ne odsetki mają być przeznaczone 
na meliorację istniejących sałaszy. 
nie wszystkim podoba się takie za-
łatwienie sprawy, lecz rozsądniejsi 
górale widzą, że to sposób jedynie 
możliwy. W Brennej mamy aż 11 sa-
łaszy, których wydajność coraz bar-
dziej maleje, więc i hodowla owiec 
upada. na sałaszach, na których 
dawniej bywało po 600 owiec, jest 
ich obecnie niespełna 200. także 
drzewostan niszczeje wskutek nie-
rozważnej gospodarki niektórych 
sałaszników. to też z żywą radością 
przyjęliśmy wiadomość, że w Bren-
nej, na Kotarzu, powstanie pierwszy 
śląski sałasz doświadczalny pod do-
zorem Śl. izby rolniczej i że w tym 
celu dzielny przewodniczący Spół-
ki sałaszniczej z Kotarza wyjedzie 
na 3-miesięczny kurs do Szwajcarii, 
by zapoznać się z tamtejszą upra-
wą pastwisk górskich, co dla roz-
woju Brennej, a szczególnie dla sza-
łaśnictwa, będzie miało ogromne 
znaczenie. 

Kościół nasz, wybudowany w r. 
1796, dzięki staraniom czcigodne-
go ks. proboszcza Skuliny przybiera 
nową, piękniejszą szatę, by w odra-
dzającej się parafii godnie móc re-
prezentować przybytek Boży. 

Dwóch rzeczy jeszcze nam po-
trzeba, by doprowadzić gminę do 
należącego się jej stanowiska: po 
pierwsze przywrócenia Urzędu 
Pocztowego, zredukowanego przed 
kilku laty do rzędu agencji, z za-
prowadzeniem stacji telefonicznej, 
a po drugie wybudowania szkoły, 
która by umożliwiła wyższe zorga-
nizowanie miejscowego szkolnic-
twa. 

Będziemy usilnie pracować, do-
póki i tych celów nie osiągniemy!” 

Wojciech GrajeWski

Z kart historii Brennej

Źródła — „GWiaZdka ciesZyńska” — Góral 
— korespondencja Z 1928 r. 
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Ogłoszenie – poszukiwane stare dokumenty!
– POSzUKiWane DOKUmenty, PrzeDmiOty DOKUmentUjące HiStOriĘ Brennej
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna ogłasza, iż w związku z przygotowaniami do publikacji 

oraz planowanej wystawy poświęconej historii Brennej poszukuje się wszelkich starych dokumentów związa-
nych z naszą miejscowością. interesuje nas każdy ślad przeszłości:

• listy, kartki pocztowe
• zdjęcia 
• księgi, dokumenty 
• inne przedmioty
W sferze naszych zainteresowań znajduje się całokształt życia dawnej Brennej, szukamy więc przedmiotów 

dokumentujących:

• życie codzienne mieszkańców
• przeżywane uroczystości publiczne i prywatne
• działalność społeczno-kulturalną – Stowarzyszenia, Biblioteki itp.
• działalność gospodarczą: Spółki Sałasznicze, Kamieniarskie itp.
• działalność instytucji publicznych: Urzędu Gminy, Szkół, Kancelarii Parafialnych

Prosimy o kontakt:
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69
tel. 033 8536 550
opkis@brenna.org.pl

SymBOLe Gminy Brenna
na heraldycznej mapie Polski 

nasza gmina zajmuje szczególne 
miejsce. i to nie tylko dlatego, że 
jeszcze nie ma herbu i flagi. także 
dlatego, że w miejsce jednego her-
bu gminy, jej władze wykorzystują 
łącznie trzy znaki, które mają sym-
bolizować trzy wsie gminy. Używam 
w tym miejscu słowa „znaki”, gdyż – 
wbrew powszechnemu przekona-
niu – nie są to herby.

W Polsce, podobnie jak niemal w 
całej europie, herby miast powsta-
wały głównie w drodze heraldyzacji 
przedmiotów umieszczonych wcze-
śniej na miejskich pieczęciach. He-
raldyzacja polega na tym, że dany 
przedmiot lub przedmioty rysuje 
się zgodnie z przyjętą w heraldyce 
stylizacją i umieszcza na tarczy her-
bowej. najkrótszą definicję herbu 
można sformułować następująco 
– godło na tarczy. tak więc, przed-
miot z pieczęci stawał się godłem, a 
jeśli przedmiotów było więcej two-
rzyły godło złożone.

Od początku xViii w., w zabo-

rach austriackim i pruskim, czyli na 
ziemiach Śląska i małopolski, rów-
nież wsie musiały sprawiać sobie 
pieczęcie. Służyły one głównie do 
potwierdzania urzędowych doku-
mentów, szczególnie katastralnych 
i podatkowych. takie pieczęcie mia-
ło na początku xViii w. wiele wsi na 
terenie Księstwa cieszyńskiego, a 
na początku xix w. już każda wieś 
(obecnie sołectwo) dysponowała 
własną pieczęcią. W pierwszej poło-
wie xx w. badał je marian Gumow-
ski i wyniki tych badań przedstawił 
w wydanej w 1939 r. książce „Herby 
i pieczęcie miejscowości wojewódz-
twa śląskiego”. Praca ta jest niezwy-
kle cenna głównie ze względu na 
to, że są w niej opisy niemal półto-
ra tysiąca pieczęci, z których wie-
le nie przetrwało wojny. niestety, 
Gumowski nie znał większości naj-
starszych  pieczęci wiejskich z te-
renu księstwa cieszyńskiego, które 
są tylko przy dokumentach w księ-
gach Katastru Karolińskiego z 1723 
r., znajdującego się w archiwum 
ziemskim w Opawie. Prowadząc 

tam miesiąc temu badania, dowie-
działem się od dyrektora archiwum, 
że jestem pierwszym Polakiem, któ-
ry te pieczęcie badał i fotografował.

„Herby”, jakimi posługują się 
obecne gminy, a także poszczegól-
ne wsie na terenie powiatu cieszyń-
skiego, zawdzięczamy temu, że Gu-
mowski w swej pracy popełnił kar-
dynalny błąd. Otóż godła z pieczę-
ci określał mianem herbu i w swej 
książce zamieścił bardzo schema-
tyczne, nieheraldyczne rysunki tych 
„herbów”, w wielu przypadkach nie-
zgodne z wyobrażeniami na pieczę-
ciach. Władze gmin i sołectw w do-
brej wierze przerysowywały te „her-
by”, barwiły je zgodnie z sugestia-
mi Gumowskiego i zaczęły się nimi 
mniej lub bardziej oficjalnie posłu-
giwać. 

z książki Gumowskiego wzięto 
również wizerunki „herbów” Bren-
nej, Górek Wielkich i Górek małych, 
które widzimy na przydrożnych wi-
taczach, drukach i stronie interne-
towej Gminy Brenna, a także w na-
główku „Wieści znad Brennicy”. Dwa 
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z nich – Górek Wielkich i Górek ma-
łych - odpowiadają w ogólnych za-
rysach obrazom na najstarszych 
pieczęciach, które znalazłem przy 
dokumentach, datowanych na ma-
rzec i maj 1820 roku. Od wizerun-
ków na pieczęciach różnią się jed-
nak istotnymi szczegółami, mimo 
że Gumowski widział te same pie-
częcie, choć przy późniejszych do-
kumentach z 1835 roku.

najbliższe obrazowi na pieczę-
ci jest godło „herbu” Górek małych. 
jednakże błędnie przedstawiono fi-
gurę umieszczoną na szczycie góry. 
na pieczęci z legendą KOmOrna 
DzieDzina maLe GOrKi jest lipa, a 
nie trzy kwiatki. może to być zwią-
zane z tym, że wieś leży u podnóża 
góry, której najwyższym szczytem 
jest Lipowski Groń. natomiast na 
pieczęci Górek Wielkich z legendą 
WeLKi [GUre]cK[i] OBce  Peczet nie 
ma jedenastu luźnych kłosów lecz 
snop zboża z siedmioma krótszymi 
i dziesięcioma dłuższymi kłosami. 
Bardziej skomplikowana jest kwe-
stia symbolu wsi Brenna. Gumowski 
nie znał najstarszej pieczęci z 1711 
r., której odcisk jest przy dokumen-
cie katastralnym z 1723 roku. W 

polu pieczęci wyraźnie widać dwie 
wierzby bez liści, stojące na pozio-
mej linii murawy, która wypełnia 
przestrzeń między tą linią a dolnym 
łukiem otoku pieczęci. W otoku jest 
napis DieDina Brinna 1711. We-
dług Gumowskiego najstarsza była 
pieczęć z 1751 r., którą opisał na-
stępująco: „wyobraża dwie wierz-
by, jakby 2 palmy rozłożyste, koło 
nich napis * DieDina Brina 1751 *”. 
taki sam wizerunek jest na kolejnej 
pieczęci z 1864 roku. rzeczywiście 
– jak widać na załączonym zdjęciu – 
wierzby te mają dłuższe pnie niż na 
wcześniejszej pieczęci. Wyrosły, ale 
nie zamieniły się ani w palmy, ani 
w świerki, które Gumowski w swej 
książce umieścił w tarczy herbo-
wej na dwóch górkach. Uczynił tak 
wbrew regule, którą kierują się he-
raldycy i którą sam Gumowski przy-
pominał w swych licznych pracach 
– przyjmuje się znak najstarszy lub 
pozostający najdłużej w użyciu. 
a świerki pojawiły się na pieczęci 
Brennej dopiero po i wojnie świato-
wej. taki właśnie jest obecnie „herb” 
Brennej , chociaż zamiast sugero-
wanej przez Gumowskiego zielonej 
barwy górek jest zielona i żółta. 

 myślę, że teraz, kiedy znane 
już są źródłowe informacje o naj-
starszych pieczęciach sołectw Gmi-
ny Brenna, warto podjąć prace nad 
uporządkowaniem naszej symboliki 
gminnej. Potrzebny jest herb gmi-
ny oraz merytoryczne poprawienie 
i właściwe dla heraldyki opracowa-
nie graficzne „herbów” Brennej, Gó-
rek małych i Górek Wielkich. myślę 
też, że dobrze byłoby ustanowić fla-
gę całej gminy, która byłaby nie tyl-
ko flagą władz gminnych, ale mo-
głaby być używana przez naszych 
przedsiębiorców, kibiców i innych 
mieszkańców przy różnych uroczy-
stościach, festynach i imprezach, 
jako znak rozpoznawczy patrioty-
zmu lokalnej społeczności.

 alfred znamierowski

autor jest znanym w Polsce i za granicą 
heraldykiem i weksylologiem (znawcą 
herbów i flag), członkiem Komisji He-
raldycznej przy mSWia. Opublikował 
wiele książek, w tym The World Encyc-
lopedia of Flags (Londyn 1999) i Wielką 

Księgę Heraldyki (Warszawa 2008).

Herby Brennej, Górek Małych i Górek Wielkich wg. M. Gumowskiego

Pieczęć z 1711r. 
przy dokumencie z 

1723r.

Pieczęć z 1751r. 
przy dokumencie z 
1820r.

Pieczęć przy 
dokumencie z 1820r.

Pieczęć przy 
dokumencie z 1820r.



24Strona 24 Wieści znad Brennicy

Ze świataZe świata

Któż z nas nie spluwał na wi-
dok czarnego kota lub nie myślał 
ze strachem o następnych siedmiu 
nieszczęśliwych latach po stłucze-
niu lusterka? niby nie wierzymy 
w    „takie bzdury, ale tak na wszelki 
wypadek…” . Bardzo często próbu-
jemy wyjść naprzeciw szczęściu ła-
piąc się za guzik, kiedy spotykamy 
kominiarza, szukamy czterolistnej 
koniczyny, kupujemy u kataryniarza 
„złoty” pierścionek a już na pewno 
zawieszamy na ścianie znalezioną 
podkowę. a cóż to jest szczęście? 
Dla jednych to pieniądze, dla in-

nych miłość a jeszcze innych dobre 
zdrowie. to pomyślny los, powo-
dzenie dla każdego inne, w innej 
dziedzinie życia.  

Podczas moich podróży widy-
wałam miejsca, do których podąża-
li ludzie aby przywołać szczęście i 
pomyślność. Palili świece i kadzidła, 
kładli na czoło wosk i przyklejali 
do niego kwiaty, malowali twarze i 
śpiewali a także ….. głaskali i doty-
kali. najczęściej dotykane są  rzeźby 
przedstawiające ważne osoby, po-
przez dotyk których staramy się być 
bliżej nich, ich szczęścia lub licząc 
na wstawiennictwo. 

Pierwszy raz z taką formą odnaj-
dywania szczęścia spotkałam się w 
czeskiej Pradze. Będąc w tym mie-
ście obowiązkowo należy odbyć 
pieszą wycieczkę na malą Stranę. 

z GóreK WieLKicH … 
na POSzUKiWanie SzczĘŚcia

najwygodniejsza droga prowa-
dzi przez most Karola, na którym 
ustawiono w 1629 r. krucyfiks ze 
złoconą figurą chrystusa a potem, 
co jakiś czas umieszczano figury 
świętych. W 1683 roku na moście 
umieszczono rzeźbę przedstawia-
jącą św. jana nepomucena, patro-
na czech, Dolnego Śląska, księży, 
spowiedników i żeglarzy. Wzywany 
jest również w przypadku zagroże-
nia przez wodę. może dlatego, że 
zginął śmiercią męczeńską, cieszy 
się tak wielką popularnością wśród 
turystów. Legenda 

głosi, że król Wacław iV chciał wydo-
być od jana nepomucena informa-
cje ze spowiedzi królowej joanny. 
Spowiednik wolał jednak umrzeć 
utopiony w Wełtawie po ciężkich 
torturach niż złamać tajemnicę spo-
wiedzi. Do obowiązkowego rytuału 
należy więc pogłaskanie wizerunku 
świętego umieszczonego na pła-
skorzeźbie z brązu znajdującej się 
pod figurą świętego. Stąd jego czę-
ściowo wybłyszczona postać.  

innym „wygłaskanym” świętym 
jest św. Piotr. trzynastowieczny po-
sąg odlany z brązu jest dziełem ar-
nolfo di cambio. znajduje się on w 
jednej z 39 wnęk wydrążonych w 
filarach głównej nawy Bazyliki św. 
Piotra w Watykanie. i on także zgi-
nął śmiercią męczeńską. naprawdę 
nazywał się Szymon, był rybakiem i 

mieszkał w Kafarnaum. Kiedy jezus 
powołał go na swojego apostoła 
zmienił mu imię na Piotr czyli Skała, 
na której miał zbudować Kościół. W 
ten sposób został pierwszym papie-
żem. Przez lata czynił cuda, wygła-
szał kazania i podróżował misyjnie. 
również w rzymie chciał głosić sło-
wo boże ale neron kazał go pojmać 
i skazał na śmierć przez ukrzyżowa-
nie. Życzeniem Piotra było umiesz-
czenie go głową w dół, gdyż nie jest 
godzien umierać jak jezus. Pod-
czas cierpienia nie wydał ani jed-

nego westchnienia czy skargi. 

jego szczątki znajdują się w kata-
kumbach bazyliki. Wierni i turyści 
tak często dotykają i głaszczą jego 
prawą stopę, że po niemal siedmiu 
wiekach stała się ona o wiele szczu-
plejsza od lewej. 

jeżeli ktoś marzy o romantycz-
nej miłości, powinien udać się do 
Werony. tam właśnie rozgrywała 
się tragiczna w skutkach ale jak-
że piękna historia miłości dwojga 
młodych kochanków. Historię tę 
spisał w latach dwudziestych xVi 
wieku Ligi da Porto a na jej kanwie 
powstały liczne poematy, balety i 
filmy. najbardziej znaną jest szek-
spirowska opowieść o miłości julii 
z rodu capulettich (Kapulettich) i 
romea montecchi (Monteki). zwa-
śnione rody nie mogły dopuścić do 
połączenia się tych dwojga mło-
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dych kochanków, więc wybrali oni 
śmierć nad rozłąkę. tłumy turystów 
przewijają się przez casa di Giuliet-
ta (Dom Julii) przy Via cappello 27, 
który w rzeczywistości jest odre-
staurowaną oberżą z xiii wieku. na 
pierwszym piętrze jest balkon, po 
którym miał się wspinać romeo aby 
spędzić romantyczną noc u boku 
swej wybranki. na podwórku stoi 
rzeźba przedstawiająca julię, któ-
rą wykonał nero costantini w 1969 
roku. Stanęła nieopodal wejścia do 
budynku w roku 1972. Kto chciałby 
uszczknąć odrobinę szczęścia julii 
zanim odeszła z tego świata, powi-
nien pogłaskać ją a jeszcze lepiej 
objąć i zrobić sobie zdjęcie. 

We Florencji zasłużyć sobie na 
szczęście nie jest tak łatwo. nie 

dość, że trzeba głaskać to jeszcze 
należy wykazać się nie lada zręcz-
nością. Przy hali targowej wznie-
sionej w 1546 roku, na zlecenie 
wielkiego księcia Ferdynanda i me-
dyceusza w 1612 roku ustawiono 
fontannę przedstawiającą dzika. jej 
autorem jest Pietro tacca. Oryginał 
wykonany w marmurze znajduje 
się w Galerii Uffizi a przy hali stoi 
jego kopia z brązu. Dzik ma rozwar-
ty pysk, z którego wypływa woda. 
należy tak umieścić monetę w py-
sku aby zsunęła się między zębami 
i wpadła bezpośrednio między prę-
ty metalowej kraty, na której stoi 
dzik. Podczas przemieszczania się 
monety należy wymówić życzenie. 
jeżeli mówienie, myślenie i precy-
zja ruchu się zgrają i za pierwszym 

razem moneta trafi pod dzika, na-
sze życzenie się wkrótce spełni. nie 
można zapomnieć o pogłaskaniu 
szczęściodajnego zwierzątka zwa-
żywszy, że niektórym tylko taka for-
ma przywoływania szczęścia pozo-
stała po wielu nieudanych próbach 
umieszczenia monety pod kratą. Po 
długich latach takiego traktowania 
jest dzikiem ze „złotym”, wygłaska-
nym pyskiem.

Więc, jak to jest z tym szczę-
ściem? mamy go szukać czy na nie 
czekać? myślę, że trzeba je przywo-
ływać każdego dnia uśmiechem, 
pogodną miną, pozytywnym myśle-
niem i zwykłą życzliwością.

Beata znamierowska

czas dobrej( aż za dobrej) pogo-
dy to czas intensywnych prac polo-
wych.  ale co za tym idzie przecią-
żeń pleców i stawów. W poprzednim 
numerze „Wieści…” rozpoczęliśmy 
cykl: ”Lepiej zapobiegać niż leczyć”, 
co spotkało z ogromnym zainte-
resowaniem. napłynęło do redak-
cji wiele pytań z prośbami o radę i 
konsultację. Dlatego postanowili-
śmy zwrócić się do działającego na 
terenie naszej gminy rehabilitanta, 
aby odpowiedział na nurtujące na-
szych czytelników pytania.

 Pani mgr reh. Danuta Pietrasina  
zgodziła się poprowadzić cykl pt.: 
rehabilitant radzi.:

Postaram się przekazać kilka 
prostych sposobów  na pomoc do-
raźną. Oczywiście wszystkie poważ-
niejsze schorzenia trzeba konsul-
tować z lekarzami rodzinnymi lub 
specjalistami. najwięcej pytań do-
tyczyło problemów z bólami kręgo-
słupa ,zwłaszcza po ciężkiej pracy 
związanej z dźwiganiem lub długim 
przebywaniem w pozycji stojącej. 
jak również wielogodzinną pracą 
siedzącą. Przy pracy fizycznej naj-
częściej cierpi kręgosłup dolnego 
odcinka(lędźwiowy i krzyżowy). 
Praca siedząca- odcinek górny krę-
gosłupa –szyjny i  środkowy-pier-

reHaBiLitant raDzi…
siowy. Dlaczego tak się dzieję. ?? 
Kręgosłup nasz przystosowany jest 
do zmian pozycji. to znaczy jeśli 
przez wiele godzin jesteśmy schy-
leni to powinniśmy zrównoważyć tę 
pozycję wychylając się w tył. czasa-
mi przy rozmowach z pacjentami. 
jeśli sugerowałam  kilka ćwiczeń 
do zastosowania w domu spotyka-
łam się z odpowiedzią: Wie Pani ile 
ja mam ruchu? Kiedy sobie na przy-
kład pokopię w ziemniakach albo 
siano pograbię!!! no właśnie niby 
dużo ruchu, ale przeciążeniowego. 
Serwujemy  naszemu kręgosłupowi 
zbyt wiele ciężaru nie oddając mu 
w zamian nic. Dlatego zostają za-
chwiane prawidłowe krzywizny na-
szego kręgosłupa.

Rys. 1: 
Odcinek górny szyjny- lordoza 

szyjna czyli wygięcie kręgosłupa do 
przodu

Odcinek piersiowy –kifoza pier-
siowa czyli wygięcie kręgosłupa do 
tyłu

Odcinek lędźwiowy –lordoza lę-
dźwiowa czyli wygięcie kręgosłupa 
do przodu

najpierw krótki test: sprawdźmy 
czy nasze krzywizny są prawidłowo 
wygięte. Prawidłowa postawa ciała 
oznacza, że środek ciężkości prze-

biega dokładnie przez środek gło-
wy biodra i stopy. możemy to łatwo 
sprawdzić.
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Ciało i umysłCiało i umysł
Stań tyłem do ściany
 Rys nr 2 
Powinieneś  swobodnie zetknąć 

się ze ścianą w kilku punktach : po-

tylica, barki i łopatki, pośladki, łyd-
ki i pięty.  jeśli tak nie jest, to roz-
pocznij prezentowane ćwiczenia. 
Pomogą one wzmocnić mięśnie 
stabilizujące kręgosłup. Po kilkuna-
stu dniach  ćwiczeń zauważysz , że  
łatwiej  ci będzie sprostać  zajęciom 
dnia codziennego. Będziesz silniej-
szy, bardziej wyprostowany, poczu-
jesz się wyższy.

a więc : nie zwlekaj i zacznij już 
dziś!!!

Rys 3  Ćwiczenie 1 – kształto-
wanie krzywizny szyjnej

Połóż się na podłodze, na dywa-
nie lub macie do ćwiczeń

Przyciągnij lekko brodę do most-
ka(nie odrywając głowy od podło-
gi). Dociskaj głowę do podłogi w 
miejscu styku potylicy . Wytrzymaj 
ucisk 10sek  powtarzaj 5 do 10razy 

Rys4     Ćwiczenie 2- kształto-
wanie krzywizny piersiowej

Odwróć grzbiet y dłoni do pod-
łoża. naciskaj barkami i łopatka-
mi do podłogi wytrzymaj 10se-
kund. Powtórz 5-10 razy

Rys. 5 Ćwiczenie3  - kształto-
wanie krzywizny lędźwiowej

naciskaj dolnym odcinkiem krę-
gosłupa(lędźwiowym) do podłogi . 
Przy mocnym ucisku poczujesz od-
rywanie się nóg od podłogi.

Wytrzymaj ucisk 10sekund po-
wtórz 5-10razy.

jeśli  ćwiczenia sprawiają ci 
trudności  zapraszam do moich pla-
cówek w Górkach i Skoczowie .

W kolejnym  odcinku postaram 
się pomóc rozwiązać inne proble-
my narządu ruchu. Pytania można 
kierować do redakcji pisma. 

mgr reh. Danuta Pietrasina

R
E
K
L
A
M
A
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SportSport

PUcHar Wójta 2010 r.
zmagania o Puchar Wójta Gminy 

Brenna w piłce nożnej, szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych roze-
grano w połowie czerwca w Bren-
nej centrum na boisku sportowym. 

W kategorii szkół podstawowych 
zwyciężył zespół Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Brennej Bukowej, pro-
wadzony przez Bogdana Żura. Dru-
gie i trzecie miejsce zajęły następu-
jąco: Górki Wielkie i Brenna Buko-
wa. mecz w kategorii szkół gimna-
zjalnych zwyciężył zespół z   Górek 
Wielkich pokonując Gimnazjalistów 
z Brennej. Wszystkim meczą towa-
rzyszył miła atmosfera oraz liczna 
grupa kibiców. Wszystkim wygra-
nym i uczestnikom gratulujemy.

ł.m. 

aWanS PiłKarzy GórecKicH
Gratulujemy zespołom junio-

rów i trampkarzy Klubu Spójni Gór-
ki awansu do ligi okręgowej B. Po 
długim sezonie i pełnym oddaniu 
w walce o awans, udało się i to obu 
drużynom, chociaż według prawa 
wystarczyłaby wygrana juniorów, 
by trampkarze również awansowa-

li, to jednak obie drużyny w peł-
ni zasłużyły na nagrodę. na zdję-
ciach prezentujmy zwycięskie ze-
społy. Wiadomo, że część chłopców 
ze względu na swój wiek przeszła 
do drużyn starszych, czyli z tramp-
karzy do juniorów, a z juniorów do 

seniorów, zachęcamy więc wszyst-
kich zainteresowanych do zapisa-
nia się w szeregi młodych sportow-
ców. Szczególnie zachęcam roczni-
ki 96 i młodsze, treningi odbywają 
się dwa razy w tygodniu.

Szczepan Spis

juniorzy: Od lewej, górny rząd: Brudny łukasz, rakus tomasz, my-
śliwiec marcin, Śliwka Paweł, rakus mateusz, Kubicius łukasz, Pod-

żorski mateusz,
trener zwardoń Lucjan

Dolny rząd: Gańczarczyk- Dec janusz, Horzyk Witold, janik Kamil, 
Gawlas michał

z piłkami chrapek Sebastian, Kałuża Grzegorz
Ponadto: Konieczny Dawid, chwaszczyński marcin, Wresiło jan, 

Skrzydelski Bartłomiej

tramparze: Od lewej, górny rząd: trener jasińki janusz, madzia to-
masz, Skrzypoń Piotr, Sokołowski Paweł, Woś Grzegorz, marcjasz 

maciej, Waliczek Konrad, marcjasz aleksander.
Dolny rząd: 

Olszdewski Grzegorz, Gańczarczyk- Dec marek, Kordiasz Bartło-
miej, jasiński marcin, Waliczek jakub, Szołdra adrian, Gawlas Kac-

per
Ponadto: Dębiński amadeusz
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SportSport

Gwiazdy Olimpijskie zawitały 
trzeciego lipca do Brennej, by m.in. 
zachęcić do wzięcia udziału w Pu-
charze Śląska nordic Walking Spo-
key. W Brennej oprócz zawodów na 
wymagającej trasie, odbył się rów-
nież Wielki Finał Loterii Spokey, w 

którym główną nagrodą była wy-
cieczka marzeń warta 10 tyś zło-
tych. można było wystartować w 
zależności od umiejętności i kon-
dycji w trasie dłuższej lub krótszej. 
Ponadto na miejscu pod okiem spe-
cjalistów można było poznać prawi-

dłową  technikę uprawiania nordic 
walking. to już druga impreza spor-
towa tego typu w naszej gminie, 
ale  już teraz można zacząć treningi 
przygotowawcze na jesienne zma-
gania z kijami w dłoniach.

Szczepan Spis

SzymOn KOłecKi Oraz LeSzeK BLaniK na 
PUcHarze ŚLąSKa 

nOrDic WaLKinG W Brennej
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Godne poleceniaGodne polecenia

 Dziennik cwaniaczka

gdzie chuderlawe słabeusze 
dzielą korytarze z dzieciakami, któ-
re są wyższe, wredniejsze i już się 
golą. zmagania ze szkolną rzeczy-
wistością Greg opisuje w prowa-
dzonym przez siebie dzienniku, w 
którym pojawiają się i takie wpi-
sy: “chciałbym ogłosić oficjalnie, 
że moim zdaniem gimnazjum to 
najgłupszy pomysł na świecie”. na 
szczęście Greg całkiem nieźle sobie 
radzi, i to nie tylko w szkole...

Matka Teresa od kotów

mroczna opowieść o dwóch bra-
ciach, którzy w brutalny sposób za-
mordowali swoją matkę. Scenariusz 
filmu inspirowany jest autentyczny-
mi wydarzeniami sprzed kilku lat.

Predators

nieoficjalne informacje mówią, 
że bohater opowieści trafia na pla-
netę Predatorów. tutaj zamknięty 
zostaje w więzieniu i wraz z szere-
giem innych, pochodzących z roż-
nych miejsc kosmosu więźniów, 
czeka na swoją kolej w walce na 
śmierć i życie.

The Doors: Historia 
nieopowiedziana

Film opowiada historię kultowe-
go zespołu the Doors. Ukazuje tak-
że specyfikę czasów, w których mu-
zycy ci znajdowali się na szczycie.

Salt
evelyn Salt, agentka cia, podej-

rzewana jest o współpracę z rosyj-
skim wywiadem. Kobieta próbuje 
oczyścić się z zarzutów, jednocze-
śnie ukrywając się przed tymi, któ-
rzy są przekonani, że jej zadaniem 
jest dokonać zamachu na prezy-
denta.

Premiery KinOWe W SierPniU
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Ważne i przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 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. 33 853 65 50, 33 858 71 50
email: opkis@brenna.org.pl

Gminny Punkt Informacji
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 33 858 69 71
e-mail: gpi@brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 33 853 64 59, 33 858 71 01,
email: gops@brenna.org.pl

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 33 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brwnna ul. Wyzwolenia 34a tel. 33 8536319
43-436 Górki Wielkie ul. zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858-71-19

Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 85

GOPR
tel. alarmowy 985
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 817 85 36

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. zalesie 3, tel. 33 853 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. 33 8536222 w. 103 lub 33 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 33 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl
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ZapowiedziZapowiedzi




