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Pani Wójt, kończy się czte-
roletnia kadencja.  Czy pa-
mięta Pani swoje założenia  
z kampanii wyborczej?

Wójt Gminy Brenej Iwona Sza-
rek: Tak pamiętam. Założenia, któ-
re zostały wypracowane w mojej 
kampanii wyborczej były wynikiem 
zaangażowania  osób tworzących 
wspólny komitet.  Postawiliśmy so-
bie następujące cele:

- poprawę warunków życia 
mieszkańców, 

- podniesienie atrakcyjności tu-
rystycznej gminy,

- zachowanie tradycji kulturo-
wych gminy 

- oraz rozwój sportu i rekreacji.

Co udało się Pani zrealizować z 
tych założeń?

Bardzo wiele. Niektóre z nich 
jednak, nie mogły być zrealizowa-
ne w tak krótkim czasie. Chciałam 
przypomnieć, że w trakcie rozmów 
z mieszkańcami podczas kampanii  
podkreślałam, że program ten obej-
muje okres realizacji na co najmniej 
dziesięć lat.

Wymieniła Pani popra-
wę warunków życia mieszkań-
ców. Co udało się osiągnąć  
w tym zakresie?

Wykonaliśmy termomoderniza-
cję budynku przedszkola, które nie 
dość, że  stało się bardzo nowocze-

sne, to jest w stanie przyjąć większą 
liczbę dzieci.

Przeprowadzona została termo-
modernizacja  gimnazjum w Bren-
nej, tak bardzo niezbędna dla tego 
budynku. 

Zdając sobie też sprawę z po-
trzeb mieszkańców w zakresie ka-
nalizacji,  zrealizowano trzy duże 
projekty, które pozwoliły na odda-
nie do użytku nowych odcinków 
sieci kanalizacyjnej, tj.: Szpotawice 
II etap, Kretowskie-Spalona i Bren-
na Centrum - Brenna Bukowa. W su-
mie w ramach tych inwestycji pod-
łączonych zostanie ponad 700 do-
mostw. 

Należy podkreślić, że już w tej 
chwili  pracujemy nad projektem 
obejmującym odcinek Nowy Świat 
– Zalesie w Górkach Wielkich.

Wykonaliśmy też inwestycje w 
postaci wodociągów, tj.: Jatny i wo-
dociąg w Górkach Wielkich etap II, 
który pozwolił na zasilenie w wodę 
bloków mieszkalnych oraz przygo-
towany jest projekt na rozbudo-
wę wodociągu w Górkach Wielkich, 

„Zatrzymaj się i zapłacz nad gro-
bem Kriososa, który z ręki gwałtow-

nego Aresa, pośród wojowników 
pierwszej linii zginął” – brzmi napis 
wygrawerowany na cokole, na któ-
rym stoi męski posąg. Grecy doce-
niali odwagę, również jeśli okupio-
na była pewną porażką, dlatego też 
Kriosos, który nie był znaną posta-
cią historyczną, został jednak wy-
różniony własnym pomnikiem. Je-
śliby przełożyć tę filozofię na cza-
sy współczesne, to wydaje mi się 
że pierwszymi osobami, które z po-
święceniem i odwagą, niepomni 
strachu i konsekwencji mobilizu-
ją wielu, są nasi liderzy lokalni. Li-
derstwo czyli przywództwo bardzo 

potrzebne w realizacji i koordyna-
cji różnych projektów, odgrywa klu-

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

czową rolę w rozwoju regionalnym. 
Wagę liderów lokalnych doceniła 
Unia Europejska, stąd pojawienie 
się coraz większej ilości szkoleń w 
tym zakresie. Obecnie największym 
dobrem są prawdopodobnie mło-
dzi aktywiści, których siła przekazu 
wśród społeczności lokalnej rośnie 
z każdym udanym działaniem, ale i 
motywacja do tego działania może 
szybko spadać, jeśli nie wyciągnie-
my do nich pomocnej ręki. Szanuj-
my więc naszych liderów, stawiaj-
my im pomniki ze słów i pomoc-
nych dłoni.

Redaktor Naczelny 
Szczepan Spis
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który obejmie lewą część Szpota-
wic i zostanie doprowadzony aż do 
Grodźca. Myślę, że ważnym przed-
sięwzięciem było wdrożenie pro-
gramu niskiej emisji, polegające-
go na wymianie kotłów grzewczych 
i usunięciu z działek mieszkańców 
azbestu. Program sfinansowany zo-
stał z gminnego funduszu ochrony 
środowiska.

Czy ciągi komunikacyjne też 
poprawiły warunki życia miesz-
kańców?

Oczywiście. W tym zakresie wy-
konaliśmy modernizację następu-
jących dróg: Szczęśliwej w Górkach 
Wielkich, Śniegociny w Brennej, We-
soła w Górkach Małych, Chłopskiej 
w Górkach Małych,  Rzemieślni-
czej w Górkach Wielkich, Żarnowiec  
w Brennej, Toplowej w Bren-
nej, Spółdzielczej w Gór-
kach Wielkich, Markówka  
w Brennej, Zalesie w Górkach Ma-
łych, Drożyska w Brennej, Ci-
sowej w Brennej, Jatny w Bren-
nej, Na Kępkę w Brennej Leśni-
cy, Sportowej w Brennej, Żory  
w Brennej,  Wiązowej w Brennej, 
Hołcyna w Brennej, Marii Kawik w 
Brennej. Wspólnie z powiatem na-
tomiast zrealizowaliśmy poprawę 
nawierzchni wraz z budową chod-
nika przy ul. Szpotawickiej oraz na-
kładkę na części ulicy Leśnica. 

Bardzo istotna w tym zakre-
sie jest poprawa stanu tech-
nicznego mostów. Dlatego też  
w tym roku przystąpiliśmy do prze-
budowy mostu w Brennej Węgier-
ski.

Wykonano również nowe 
odcinki oświetlenia ulicz-
nego, tj. na ul.  Bielskiej  
w Górkach Wielkich, na ul.  Górec-
kiej w Brennej oraz uruchomiono 
oświetlenie na osiedlu Zofii Kos-
sak w Górkach Wielkich. Jesteśmy 
na etapie wyłonienia wykonawcy 
na wykonanie oświetlenia w Bren-
nej Leśnicy. Ponadto zostały oświe-
tlone przystanki autobusowe oraz 

mniejsze odcinki w przysiółkach.

A co dla naszych dzieci i mło-
dzieży – czyli co z naszą Oświatą?

Myślę, że nie tylko dla mnie, 
istotną rolę w kształtowaniu naszej 
przyszłości odgrywają dzieci i mło-
dzież. Na te grupy też postawiłam, 
co widać po zrealizowanych  inwe-
stycjach w infrastrukturze oświato-
wej oraz projektach realizowanych  
z pozyskanych środków zewnętrz-
nych. Trzeba tu ponownie wymie-
nić termomodernizację budynku 
gimnazjum i termomodernizację 
budynku przedszkola, budowę hali 
sportowej przy Zespole Szkół, Pu-
blicznych w Górkach Wielkich oraz 
budowę kompleksu boisk w ramach 
programu „Orlik 2012”. To tzw. „pro-
jekty twarde”, a z „miękkich”. Udało 
nam się pozyskać środki zewnętrz-
ne na realizacje bardzo ciekawych 
projektów pn. „Witaj w Klubie”, 
„Klub na 102”, „Nasze Dzieci – Nasza 
Przyszłość” czy „Przedszkole Rów-
nych Szans”. 

Bardzo istotne znaczenie miało 
uruchomienie „Bazy Talentów” w ra-
mach działalności Ośrodka Promo-
cji Kultury i Sportu, które umożliwi-
ło  rozwijanie umiejętności muzycz-
nych, tanecznych, plastycznych i in-
nych u dzieci i młodzieży.

W dziedzinie kultury, turysty-
ki i sportu wiele się zmieniło. Ja-
kie pomysły pozwoliły Pani na 
osiągnięcie takiego stanu rzeczy? 

Zmieniliśmy sposób funkcjono-
wania Ośrodka Promocji Kultury i 
Sportu, aby dostosować jego funk-
cjonowanie  potrzeb mieszkańców  
i zadań gminy. Wymagało to grun-
townego przebudowania. Przede 
wszystkim zorganizowaliśmy Gmin-
ny Punkt Informacji, uruchomili-
śmy warsztaty dla dzieci, wznowili-
śmy wydawanie „Wieści znad Bren-
nicy”. Zwiększyła się również ilość 
imprez kulturalnych, sportowych  
i rekreacyjnych.

W Górkach Wielkich powstał 
„Mikroklimat”. Miejsce, które dzię-
ki poparciu Parafii Rzymskokatolic-
kiej w Górkach Wielkich oraz wspar-
ciu lokalnych przedsiębiorców, słu-
ży społeczności lokalnej. 

Skala organizowanych przedsię-
wzięć skłoniła nas do podjęcia dzia-
łań zmierzających do poprawy in-
frastruktury, która spełniłaby wy-
magania stawiane w przyszłości 
przez organizację takiej skali im-
prez.

Modernizacja, o której tu mó-
wimy dotyczy parku Turystyki w  
Brennej Centrum i tam znajdujące-
go się Amfiteatru oraz zagospoda-
rowania terenu „Pod Brandysem”  
w Górkach Wielkich na cele rekre-
acyjne. Zdając sobie sprawę z ilo-
ści odwiedzających nas turystów 
zadbaliśmy także o poprawę stanu 
technicznego miejsc parkingowych  
w Brennej Centrum i Górkach Wiel-
kich. 

Jak wygląda na chwilę obecna 
promocja Gminy Brenna?

Osobiście jako mieszkanka 
tej Gminy jestem przekonana, że 
mamy wiele do zaoferowania. Dla-
tego też tak ważnym było aby w 
tym zakresie nastąpił duży postęp.   
Przede wszystkim  bardzo aktywnie 
włączyliśmy się w prace „Beskidz-
kie 5”. Poprzez wdrażanie wspólnie 
wypracowanych  rozwiązań wzro-
sło zainteresowanie naszą gmi-
ną ze strony telewizji i radia o za-
sięgu ogólnopolskim. Opracowano 
również materiały promocyjne, któ-
re cieszyły się dużym zaintereso-
waniem na targach turystycznych,  
w których Gmina brała udział.

Te działania stworzyły pozytyw-
ny wizerunek Gminy Brenna, i od 
społeczności lokalnej zależeć bę-
dzie w jakim stopniu zostanie to 
wykorzystane w przyszłości. Oczy-
wiście na tym nie poprzestajemy.

Dziękuję za wywiad.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
„POD BRANDySEM” W GóRKACH WIELKICH

Podpisano umowę z firmą 
Brierlivia Developments Limi-
ted Sp. z o.o. Oddział w Polsce  
z siedzibą w Żywcu na Zagospoda-
rowanie terenu pod Brandysem w 
Górkach Wielkich przy ul. Sporto-
wej. Zadanie obejmuje budowę bo-
iska do piłki plażowej, ścianki wspi-

naczkowej, budynków sanitariatów 
i zaplecza, elementów małej archi-
tektury (ławki, kosze na śmieci, sto-
jaki na rowery, trybuny przenośne), 
ciągów pieszych i miejsc postojo-
wych. Ponadto cały teren zostanie 
oświetlony i będzie miał nową zie-
leń.

Koszt  przedsięwzięcia wyniesie 
brutto 953.415,47 zł. Roboty mają 
być zrealizowane do 30.04.2011 r.

Zadanie realizowane w ramach 
projektu kluczowego, dofinanso-
wanego ze środków Unii Europej-
skiej.

Anna Sławiczek

Rozpoczęto realizację ww. in-
westycji. Przekazano plac bu-
dowy Przedsiębiorstwu „FABER”  
z Górek Wielkich, które w postę-
powaniu przetargowym, złożyło 
najkorzystniejszą ofertę cenową. 
Koszt umowny robót wynosi brutto 
5.657.033,60 zł. Roboty mają być 
zakończone do końca maja 2011 r.

Zadanie I. Rozbudowa i mo-
dernizacja amfiteatru w Brennej 
Centrum, Etap I

Inwestycja obejmuje rozbudo-
wę i modernizację istniejącego bu-
dynku amfiteatru, poprzez dobudo-
wę nowej kubatury na cele zaple-
cza socjalno-magazynowego amfi-
teatru wraz z salą medialną na pię-
trze oraz zadaszenia.  Rozbudowa 
polegać będzie na dobudowie po-
mieszczeń biurowych z sanitaria-
tami oraz pomieszczeniami tech-
niczno-magazynowymi w parterze,  
a także salą medialną wraz z zaple-
czem sanitarno-szatniowym na pię-
trze.

Bryła po przedmiotowej nadbu-
dowie, będzie bryłą dwukondygna-
cyjną, w formie prostopadłościa-
nu nieregularnego. Przykrycie nad 
częścią widowni stanowić będzie 
membrana, zamocowana na kon-
strukcji pylonu stalowego w fine-

ZAGOSPODAROWANIE PARKU TURySTyKI W 
BRENNEJ CENTRUM  POPRZEZ WyKONANIE 

DWóCH ZADAń INWESTyCyJNyCH
zyjnym, łukowym kształcie.

Zadanie II. Zagospodarowa-
nie Centrum Brennej wraz z infra-
strukturą towarzyszącą

Inwestycja obejmuje zagospo-
darowanie Centrum Brennej, wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. Prace 
budowlane obejmują wykonanie: 
robót rozbiórkowych nawierzch-
ni istniejących, istniejących punk-
tów gastronomicznych, przebu-
dowę rozdzielni głównej, budowę 
punktów gastronomicznych, bu-
dowę boisk sportowych, budowę 
nawierzchni placów i ciągów pie-
szych, a także roboty instalacyjne 
(elektryczne, wodno kanalizacyj-
ne), roboty wykończeniowe oraz 
ustawienie ławek betonowych, ko-
szy na śmieci i stojaków na rowery.  
W ramach inwestycji zostanie wy-
konane: boisko do piłki plażo-
wej o wymiarach zewnętrznych 
20x12 (wymiar boiska 16x8m), bo-
isko wielofunkcyjne do koszykówki  
i siatkówki z nawierzchni syntetycz-
nej o wymiarach 32,0x19,0m, lodo-
wisko (w sezonie jesienno-zimo-
wym) i pole do mini golfa (w se-
zonie wiosenno letnim) o wymia-
rach 20x30m wraz z mini zaple-
czem i oświetleniem, punkty ga-
stronomiczne wraz z zadaszeniem  

i wykonaniem przyłączy wod.
-kan. i elektrycznych w ilości 5 
szt., punkt obsługi lodowiska  
i mini golfa. Inwestycja obejmu-
je  także rozbudowę placu zabaw o  
przyrządy zabawowe (1 wieża, 2 huś-
tawki, 3 bujaki) wraz z wykonaniem 
nawierzchni bezpiecznego upadku  
w strefach upadku, wykonanie ma-
łej sceny dla dzieci o średnicy 5,0m, 
wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej w ilości 3000m2 (wymia-
na zniszczonej nawierzchni asfal-
towej), wykonanie pielęgnacji te-
renów zielonych w ilości 3500m2, 
wykonanie straganów dla arty-
stów i rękodzieła - 20 szt., montaż 
ławek w ilości 20 szt., montaż ko-
szy na śmieci 10 szt., montaż sto-
jaków na rowery 10 szt.,  rozbudo-
wę istniejącego oświetlenia o 15 
latarni, uzupełnienie zieleni: na-
sadzenia drzew i krzewów w ilo-
ści 120 szt., nasadzenia kwiatowe  
w ilości 250 szt., wykonanie donic 
murowanych kamiennych na drze-
wa i krzewy 6 szt., przebudowę ist-
niejącego parkingu z wykonaniem 
49 miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych, 3 miejsca dla 
niepełnosprawnych oraz 8 miejsc 
dla autobusów.

Zadania realizowane są w ra-
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REMONTy DRóG GMINNyCH

mach projektu kluczowego. Uchwa-
łą Zarządu Województwa Śląskie-
go nr 1785/393/III/2010 z dnia 
15.07.2010 r. projekt otrzymał do-
finansowanie ze Środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach Poddziała-
nia 3.2.2 Infrastruktura okołotury-
styczna/ podmioty publiczne, Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 

1. Przy ul. Sportowej w Bren-
nej wykonano odwodnienie 
za kwotę 53.890,84 zł. Roboty 
w czerwcu br.  wykonała Firma Usłu-
gowa Marka Podżorskiego z Wi-
sły. Zakres robót obejmował  kana-
lizację deszczową z rur PCV Ø 315/ 
łącznej długości  152mb oraz Ø 160 
dł. 4,3m. W ramach zadania zabudo-
wano również 6 kpl. studni rewizyj-
nych Ø 1000 oraz 2 studzienki ście-
kowe Ø 500. 

Ponadto podpisano umo-
wę na kwotę 39.249,84 zł z fir-
mą DRO-MOST Marek Kunz  

z Brennej, na zaasfaltowanie 84m 
dolnego odcinka ul. Sportowej. 
Roboty mają być wykonane do 
19.10.2010 r. 

2. W sierpniu br. wykonano od-
wodnienie i ułożono nową na-
wierzchnię asfaltobetonową na 350 
m odcinku ul. Żory w Brennej. Ro-
boty za kwotę 74.107,92 zł wyko-
nała fima DRO-MOST Marek Kunz z 
Brennej.

3. Odwodniono i położono nową 
nawierzchnię asfaltobetonową na 
odcinku 144 m 

ul. Wiązowej w Brennej. Robo-

ty w sierpniu br. za kwotę brutto 
56.370,81 zł wykonała firma DRO-
MOST Marek Kunz z Brennej.

4. Wykonano odwodnienie oraz 
położono nową nawierzchnię asfal-
tobetonową na 137m odcinku ul. 
Hołcyna w Brennej (od posesji o nr 
137 do nr 157). Roboty we wrześniu 
br. wykonała firma DRO-MOST Ma-
rek Kunz z Brennej. Koszt robót wy-
niósł 27.628,06 zł.

Anna Sławiczek

PRZEBUDOWA OBIEKTóW MOSTOWyCH 
W BRENNEJ WęGIERSKI

Kontynuowane są roboty zwią-
zane z przebudową  obiektów mo-
stowych LNI-31 i LNI-32 na po-
toku Węgierski w Brennej, gdzie 
obecnie równolegle obok siebie 
znajdują się  dwa obiekty mosto-
we (kładka dla pieszych i most). Ro-
boty wykonuje  Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „BANIMEX” z Bę-
dzina.

Przebudowa obiektów polega na 
rozbiórce istniejących płyt pomo-

stowych, rozbiórce górnych frag-
mentów istniejących przyczółków, 
wykonaniu płaszcza żelbetowego 
oraz nowego oczepu na istnieją-
cych przyczółkach, zamontowaniu 
łożysk, wykonaniu rusztu stalowe-
go mostu, wykonaniu nowej płyty 
pomostowej wraz z nawierzchnią i 
barierą energochłonną. 

Całkowita szerokość pomo-
stu po przebudowie wynosić bę-
dzie 7,70 m, w tym szerokość jezd-

ni 5,50 m. Długość całkowita mostu 
wynosić będzie 12,5 m. Nośność 
obiektu – klasa C 

(30 ton). Roboty mają być zre-
alizowane do końca listopada 
2010 r.

Koszt robót zgodnie z umową 
wynosi netto 485  988,18 zł brutto 
592.905,58 zł.

Anna Sławiczek

2007-02013 (wniosek: Rozwój infra-
struktury turystycznej gminy Bren-
na) z ogólną kwotą dofinansowania  
4.106.308,34 zł .

Anna Sławiczek

W ostatnim czasie wykona-
no remont parkingu przy koście-
le w Brennej Centrum. Parking  
o powierzchni 1444,46 m2, na 56 
miejsc postojowych w tym 4 miejsc 
dla osób niepełnosprawnych, zo-
stał odwodniony  i  posiada nową 

nawierzchnię asfaltobetonową. Po-
nadto parking został oświetlony. 
Wokół parkingu wykonano kablo-
wą linię zasilania parkingu, zabu-
dowano 5 słupów oświetleniowych, 
na których umieszczono 7 opraw 
oświetleniowych. Roboty w okre-

sie od 14.07.2010 do 27.08.2010 r. 
wykonała firma  EUROVIA z Bie-
lan Wrocławskich za kwotę brutto 
274.319,89 zł. 

Anna Sławiczek

PARKING PRZy KOŚCIELE W BRENNEJ CENTRUM
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NOWA SyRENA ALARMOWA W GóRKACH
Na budynku remizy strażackiej 

w Górkach Wielkich,  w miejsce sta-
rej wysłużonej syreny alarmowej  
zostanie zamontowana nowa syre-
na mechaniczna o mocy 4,0 kW. 

Syrena alarmowa będzie wyko-
rzystywana zarówno dla potrzeb 
OSP jak i do ostrzegania ludności 
cywilnej o zagrożeniach . 

Zakup syreny  został sfinanso-
wany przez Urząd Gminy w Brennej. 

MIęDZyGMINNE ZAWODy 
SPORTOWO – POŻARNICZE „BRENNA  2010 ”

Tegoroczne międzygminne za-
wody sportowo – pożarnicze jed-
nostek OSP gminy Brenna i miasta 
Ustroń  odbyły się 11 września 2010 
roku  na boisku sportowym w Bren-
nej Centrum. 

Zawody rozpoczął  uroczysty 
przemarsz wszystkich uczestniczą-
cych w imprezie jednostek   w asy-
ście orkiestry strażackiej. Meldu-
nek o gotowości do rozpoczęcia za-
wodów  przyjął  druh Czesław Glu-
za Starosta Cieszyński  - Wicepre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego  
Związku OSP RP w Cieszynie, nato-
miast otwarcia dokonała Wójt Gmi-
ny Brenna Iwona Szarek. 

Rywalizowano tradycyjnie w 
sztafecie i bojówce. O ostatecznej 
kolejności zadecydował łączny czas 
w obu konkurencjach. Spośród dru-
żyn działających na terenie naszej 
gminy najlepsi okazali się strażacy z 
jednostki OSP w  Górkach  Wielkich  
przed reprezentacją  z Brennej Cen-
trum i Leśnicy.  

Po oficjalnym ogłoszeniu osta-
tecznych wyników zawodów przez 
głównego sędziego odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród zwycięz-
com. Nagrody ufundowali i wręcza-
li Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek 
oraz Burmistrz Miasta Ustroń Irene-
usz Szarzec. 

Podsumowując tegoroczne za-
wody warto podkreślić, zarów-

no bardzo dobra atmosferę w ja-
kiej one przebiegały jak i znakomi-
tą organizację, za którą szczegól-
ne słowa uznania należą się wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do 
sprawnego ich przebiegu.  

Jan Czernicki

 



8Strona 8 Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Nordic WalkiNg W BreNNej, czyli 
„aktyWNym Być!”

W dniu 7 września 2010 r. w Ka-
towicach Stowarzyszenie Bona Fi-
des zorganizowało konferencję pt. 
„Przyjazny BIP”, która podsumowała 
realizację projektu „Monitoring wy-
wiązywania się urzędów gmin woj. 
śląskiego z prowadzenia Biulety-
nów Informacji Publicznej”.  Wśród 
wyróżnionych jednostek samorzą-
dowych znalazła się Gmina Bren-
na, otrzymując dyplom za prowa-
dzenie jednego z dziesięciu najbar-
dziej przejrzystych i kompletnych 
Biuletynów Informacji Publicznej 
wśród gmin i miast województwa 
śląskiego. Trzeba dodać, że w po-
wiecie cieszyńskim Brenna okazała 

BIULETyN INFORMACJI PUBLICZNEJ W GMINIE 
BRENNA KOMPLETNy I PRZEJRZySTy

się najlepsza wśród gmin wiejskich, 
a w województwie zajęła 2 miej-
sce. To już kolejny raz kiedy Gmina 
Brenna zajmuje tak wysoką pozy-
cję – ostatnio 3 miejsce. Kilka zasto-
sowanych rozwiązań  – jako dobre 
praktyki – zostało przedstawionych 
w samym raporcie z badań przepro-
wadzonych przez Bona Fides. Moż-
liwość rywalizowania i wygrywa-
nia z BIP dużych jednostek samo-
rządowych to dla nas wyzwanie  
i jednocześnie zaszczyt. 

Krzysztof Majeran

Od sierpnia 2010r. do czerwca 
2011r. Gmina Brenna realizuje pro-
jekt pod nazwą „Aktywnym być!”, 
dofinansowany w wysokości 50 tys. 
złotych z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu 
VI Rynek pracy otwarty dla wszyst-
kich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokal-
ne na rzecz podnoszenia poziomu 
aktywności zawodowej na obsza-
rach wiejskich. 

Projekt zakłada uzyskanie przez 
20 osób (po 10 kobiet i mężczyzn) 
kwalifikacji instruktora lub prze-
wodnika Nordic Walkingu oraz na-
bycie wiedzy dotyczącej zakładania 
własnej działalności gospodarczej. 
Ponadto przewiduje się wyznacze-
nie i oznakowanie trasy szkolenio-
wej w centrum Brennej (po istnieją-
cych szlakach spacerowych na wa-
łach rzeki Brennicy), na której stwo-

rzy się możliwość uprawiania tej 
dyscypliny sportu. 

Pomysł narodził się wśród przed-
stawicieli organizacji pozarządo-
wych z terenu gminy Brenna pro-
pagujących aktywny styl życia. Jest 
także odpowiedzią na coraz licz-
niejsze grono osób uprawiających 
tą dziedzinę rekreacji. Jednocze-
śnie dostrzeżono konieczność za-
pewnienia wykwalifikowanego in-
struktażu dla wszystkich chcących 
poznać tę ciekawą i przyjemną for-
mę odpoczynku. Tym bardziej, iż 
poprzez realizację projektu założo-
no rozszerzenie oferty turystycznej 
gminy oraz podniesienie aktywno-
ści zawodowej 20 mieszkańców.

Poza wyznaczeniem i oznakowa-
niem ponad 2 km trasy szkolenio-
wej wyposażonej w tablice infor-
macyjne (tłumaczone na język an-

gielski i czeski), uczestnicy projek-
tu będą mogli nieodpłatnie skorzy-
stać łącznie ze 144 godzin szkoleń. 

Zaplanowano, iż przeszkolo-
nych zostanie 20 mieszkańców na-
szej gminy - 8 osób bezrobotnych, 
2 osoby nieaktywne zawodowo i 10 
zatrudnionych. Rekrutacja rozpocz-
nie się w lutym 2011r., po utworze-
niu i oznakowaniu trasy szkolenio-
wej w Brennej. Ponadto dla uczest-
ników przewidziano zakup kijów do 
Nordic Walking.

Projekt zakończony zostanie im-
prezą, w czasie której nabyte umie-
jętności będą wykorzystane pod-
czas praktycznego treningu Nordic 
Walking.

Koordynator
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górecka iNicjatyWa iNterNetoWa

Człowiek – najlepsza inwestycja

Miło nam poinformować, że już 
od października ruszają pierwsze 
warsztaty informatyczne w Klu-
bie Komputerowym przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Górkach 
Wielkich. Zajęcia będą realizowa-
ne w ramach projektu „Górecka 
Inicjatywa Internetowa”, na któ-
ry uzyskaliśmy dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Zajęcia prowadzone będą przez 
trenerów z Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego – Ośrodka Kształce-
nia Zawodowego w Ustroniu. Pla-
nujemy przeprowadzenie 3 cykli 
warsztatów pn „Podstawy obsłu-
gi komputera i Internetu” dla 30 
mieszkańców naszej Gminy – 20 ko-
biet i 10 mężczyzn w wieku 35-64 
lata. Każdy cykl będzie obejmował 
40-godzin zajęć w grupach po 10 
osób.

Podsumowaniem działalności 

Klubu będzie spotkanie kończące 
projekt, w marcu przyszłego roku. 

Przypominamy również wszyst-
kim mieszkańcom, że Klub Kompu-
terowy w siedzibie OSP w Górkach 
Wielkich (I piętro), utworzony w ra-
mach projektu jest otwarty 2 razy w 
tygodniu (poniedziałki i czwartki) 
w godzinach 17:00 – 21:00. W Klu-

bie można bezpłatnie skorzystać z 
3 stanowisk komputerowych po-
siadających dostęp do Internetu, 
a także z wiedzy i doświadczenia 
opiekuna Klubu. 

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

Tegoroczne lato umilał nam cykl 
wycieczek górskich, składający się z 
8 wędrówek wokół Gminy Bren-
na. Wycieczki, które zaplano-
waliśmy miały przybliżyć pięk-
no i bogactwo naszej gminy z 
każdej strony. Tutejsza przy-
roda i spokój są natchnieniem 
dla każdego a historia i za-
bytki pozwalają wgłębić się w 
dawne dzieje tego niezwykłe-
go miejsca. Turyści wyruszyli z 
przewodnikami górskim, mię-
dzy innymi na Błotny, Równi-
cę, Orłową, Trzy Kopce Wiślań-
skie, na Kotarz, Zebrzydkę oraz 

do Szczyrku przez Przełęcz Karkosz-
czonkę.

letNie Wycieczki górskie już za Nami
Zachętą do wędrowania był kon-

kurs polegający na uczestniczeniu 
w jak największej ilości wycie-
czek. Najwytrwalszymi okazali 
się chłopcy z IV klasy Jakub Ste-
bel oraz Jakub Naglik ze Sko-
czowa. Za ambitność i wytrwa-
łość otrzymali nagrodę kije 
trekkingowe. 

Serdecznie gratulujemy  i 
życzymy sukcesów w dalszych 
wędrówkach. 

A.M.
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Biblioteka Publiczna w Brennej 
wraz z Filią w Górkach Małych przy-
stąpiła do programu Fundacji Oran-
ge „Akademia Orange dla bibliotek”. 

Celem tego programu jest 
wspieranie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego poprzez zwiększe-
nie dostępu do nowych technolo-
gii komunikacyjnych i promocje ich 

wykorzystania tak, by gminne bi-
blioteki publiczne stały się nowo-
czesnymi centrami informacyjnymi.

Biblioteka złożyła stosowny 
wniosek 11.05.2010 r. Wniosek zo-
stał przyjęty i po podpisaniu umo-
wy otrzymaliśmy dotację finansową 
(darowiznę) w wysokości 1 158,54 
zł. Dotacja przeznaczona została 

na pokrycie kosztów abonamento-
wych niezbędnych  do zapewnienia 
dostępu do Internetu dla czytelni-
ków.

Janina Herzyk

 Majowa powódź spowodowa-
ła duże szkody w bibliotece w Gór-
kach Małych. Zniszczony został 
sprzęt komputerowy, meble oraz  
część zbiorów. Po apelu o pomoc w 
Radiu Katowice, Telewizji Katowice, 
TVN, Gazecie Wyborczej swoją po-
moc zaproponowało wiele organi-
zacji i osób prywatnych. 

Jedną z pierwszych była  Pol-
sko-Amerykańska Fundacja Wolno-
ści wraz z Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, która uruchomiła akcję „Po-
wódź Pomagamy”. Poszkodowane 
w powodzi szkoły i biblioteki mo-
gły otrzymać grant na odnowienie 
wyposażenia- zakup pomocy dy-

NOWE WyPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W GóRKACH 
MAłyCH

daktycznych, komputerów, mebli. 
Granty dla poszkodowanych szkół 
i bibliotek były przyznawane przez 
specjalnie powołaną do tego celu 
komisję. 

Po zapoznaniu się z Regulami-
nem akcji Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Brennej złożyła do Fun-
dacji stosowny  wniosek, w czerw-
cu br. 

 Otrzymaliśmy grant w wysoko-
ści 15,000 zł. Przeznaczono go na 
odnowienie zniszczonego wyposa-
żenia. Z powyższych środków zaku-
piono meble biblioteczne, w tym 
ladę biblioteczną, szafę na doku-
menty, biurko oraz 4 komputery. 

Trzy z nich zostały przeznaczone 
do pracowni internetowej dla czy-
telników a jeden do działu opraco-
wania.. Czytelnia internetowa bę-
dzie uruchomiona po zakończeniu 
remontu biblioteki. Planujemy rów-
nież zakupić 3 nowe regały dla naj-
młodszych czytelników.

Składamy serdeczne podzięko-
wania Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności oraz Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej za tak szybką 
pomoc. Dzięki  Wam  nasza mała bi-
blioteka jest już czynna i pełni swo-
je zadania na rzecz lokalnej spo-
łeczności.

Janina Herzyk
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W roku bieżącym Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go przygotowało program „Infra-
struktura bibliotek” w celu podnie-
sienia standardu bibliotek poprzez 
ich modernizację oraz stworzenia 
dogodnych warunków do korzysta-
nia z usług biblioteki i jej funkcjo-
nowania.

Gminna Biblioteka Publiczna w 

TERMOMODERNIZACJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W BRENNEJ ORAZ FILII W GóRKACH MAłyCH

Brennej  złożyła  pod koniec maja 
br. wniosek do programu MKiDN 
„Infrastruktura Bibliotek”. Zaplano-
wano w nim wymianę okien w Bi-
bliotece w Brennej  i Filii w Górkach 
Małych a także zakup 2 stolików, 20 
krzeseł i 5 niskich regałów dla filii. 
Całkowity koszt zadania zamknął 
się w kwocie 45,852 zł. 

Wniosek został pozytywnie roz-

patrzony i otrzymał akceptację Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Otrzymaliśmy dofinanso-
wanie powyższego zadania na kwo-
tę 25,000 zł. W chwili obecnej trwa 
wyłanianie wykonawcy zadania. 

Zadanie powinno być wykonane 
do końca listopada 2010 r. 

Janina Herzyk

Na terenie parku otaczającego 
nasz amfiteatr w Brennej Centrum 
rozpoczęły się już prace mające 
na celu rozbudowę i modernizację 
tego centrum kulturalnego naszej 
miejscowości.. Projekt zakłada roz-
budowę i modernizację amfiteatru 
poprzez dobudowę na parterze po-
mieszczeń biurowych z sanitariata-
mi oraz pomieszczeniami technicz-
no-magazynowych, a na piętrze 
– sali medialnej wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym. Całkowita 
wartość projektu wy-
nosi 5.657.033,60 zł 
bruttto.  Firma Faber, 
która jest wykonawcą 
projektu już zaczęła 
prace w parku, wyci-
nając drzewa i przy-
stosowując teren pod 
nową inwestycję. Cie-

NOWy AMFITEATR NOWE MOŻLIWOŚCI
kawostką jest, że w trakcie wycinki, 
pracownicy firmy napotkali dziwną 
przeszkodę – w pniach drzew znaj-
dowały się metalowe druty, które 
w efekcie zerwały kilka łańcuchów 
pilarek. Skąd się tam wzięły, praw-
dopodobnie w trakcie budowy am-
fiteatru 36 lat temu, przy pomocy 
drzew tam rosnących naciągano 
druty, które jednak nie zostały usu-
nięte. Czas zrobił swoje, drzewa 
poradziły sobie z ciałem obcym i 
jak weterani z odłamkami w ciele, 

wchłonęły druty w swe wnętrza. 
Należy nadmienić, że stary amfite-
atr powstał w 1974 roku, za kaden-
cji ówczesnego Naczelnika Gminy 
Brenna, pana Władysława Helle-
ra. Na dniach czeka nas rozbiórka 
starego amfiteatru, który wydaje 
się jakby był z nami od zawsze. Z 
drugiej strony będzie to znacząca 
zmiana na plus w dobie rozwijają-
cego się przemysłu turystycznego, 
a więc również odpowiedź na dzia-
łania konkurencji. Jak inwestycję 

oceniają turyści? Zapy-
tana o zdanie pani Anna 
Kulesz z Rudy Śląskiej po-
wiedziała: „ od lat jeżdżę 
do Brennej, byłam świad-
kiem wielu imprez organi-
zowanych na deskach tego 
amfiteatru i miło wracam 
do nich pamięcią. Lubię 
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Uczę języka angielskiego w kla-
sach I -III w Szkole Podstawowej nr 
2 w Brennej Bukowej. Wyjazd do 
Wielkiej Brytanii był moim najwięk-
szym marzeniem i dzięki fundu-
szom z Unii Europejskiej, a dokład-
nie programowi Comenius – Mo-
bilność szkolnej kadry edukacyj-
nej miałam szansę je spełnić. Zda-
ję sobie sprawę, że nie każdy ma-
rzy o tym, żeby jechać do Wielkiej 
Brytanii i uczyć się tam, ale pisząc 
ten artykuł chcę zachęcić czytel-
ników do korzystania ze środków 
unijnych we wszystkich możliwych 
dziedzinach. Ich pozyskiwanie nie 
jest trudne- wystarczy wiedzieć, co 
chce się zrobić z otrzymanymi pie-
niędzmi. 

Napisałam wniosek w ramach 
programu Comenius i otrzyma-
łam fundusze na dwutygodnio-
wy pobyt w Wielkiej Brytanii po-
łączony z nauką w szkole języko-
wej. Fundusze, które otrzymałam 
pokrywały również podróż w oby-
dwie strony oraz zakwaterowanie  
z wyżywieniem. Napisanie wniosku 
wydawało mi się niezwykle trudne, 
lecz gdy pisałam zgodnie z wytycz-
nymi Unii Europejskiej okazało się, 
że „nie taki diabeł straszny, jak go 
malują”. 

Moja przygoda zaczęła się 17 

Z FUNDUSZy UE DO UK
lipca, kiedy to wsiadłam do sa-
molotu niepewna tego, co cze-
ka mnie na wyspach. Po wylądo-
waniu na lotnisku London Ga-
twick wsiadłam do pociągu  
i pojechałam do Brighton- miasta, w 
którym miałam uczęszczać na kurs. 
Rodzina, u której miałam mieszkać 
przywitała mnie bardzo ciepło. Sara 
pochodziła z Ghany, więc miałam 
sporo okazji dowiedzieć się wiele 
ciekawych rzeczy nie tylko o życiu 

w Brighton, ale również w Ghanie. 
Z jej córką Jamellah również bardzo 
szybko zaprzyjaźniłam się 

Nasza grupa na kursie składa-
ła się z 13 osób, które pochodziły 
z Hiszpanii, Niemiec, Polski, Esto-
nii, Włoch i Turcji. Grupa była niezłą 
mieszanką temperamentów i akcen-

tów, więc mieliśmy naprawdę wie-
le okazji do wymieniania się cieka-
wostkami na temat naszych krajów. 
Oczywiście bardzo dużo informa-
cji dotyczyło kultury Wielkiej Bryta-
nii. Na kursie uczyliśmy się również 
o nowych metodach nauczania. W 
ramach kursu mieliśmy okazję po-
jechać do Stonehenge, Bath, Oxfor-
du, Windsoru oraz do Londynu, jak 
również do innych mniej sławnych 
miejsc, takich jak Rottingdean, Se-
ven Sisters czy do Arundel Castel. 

Kurs skończył się 31 lipca, a 
wraz z nim największa przygoda 
mojego życia. Osobiście mogę po-
wiedzieć, że korzyści z tego wy-
jazdu są dla mnie niezwykle cen-
ne. Pisząc ten artykuł chciała-
bym zachęcić mieszkańców na-
szej gminy do tego, aby korzystali 
z możliwości, jakie daje nam Unia 
Europejska, bo naprawdę warto. 
Nie bójmy się pisać wniosków, któ-
re czasem wydają się nie do przej-
ścia. Gdy zrozumiemy jak je napisać 

i odważymy się na ich składanie, 
to wówczas otwierają się napraw-
dę duże szanse rozwoju dla naszej 
gminy, czyli dla nas wszystkich. 

Magdalena Krzempek

Beskidy, więc odwiedzam również 
Waszych sąsiadów, którzy również 
starają się unowocześnić swoje am-
fiteatry, co wydaje się całkiem roz-
sądne. Mam nadzieję, że jak przyja-
dę za rok, zostanę mile zaskoczona 
tym co tutaj zobaczę”. Amfiteatr to 
jednak nie wszystko, zostanie odre-
staurowane całe jego otoczenie, ra-
zem z budynkami pełniącymi funk-
cję gastronomiczną. Ujednolicenie 
całości i nadanie specyficznego 
charakteru powinno zaowocować 
zwiększeniem zainteresowania spę-
dzania u nas wolnego czasu. Obec-
nie czekamy na pierwsze efekty, a 
na Noc Świętojańską szykowane 

jest wielkie otwarcie na które ser-
decznie zapraszamy.

Szczepan Spis   
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Od 27.08.2009 r. do 29.08.2010 r.  
u podnóża ruin zamku w Olsztynie 
k/Częstochowy odbył się XIX Ogól-
nopolski Przegląd Abstynenckiej 
Twórczości Artystycznej „ZAMCZy-
SKO 2010”, którego głównymi orga-
nizatorami byli: Trzeźwościowe Sto-
warzyszenie Kulturalno - Turystycz-
ne w Katowicach oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Olsztynie. Nadmienić 
pragnę, że gronie współorganiza-
torów tej ogólnopolskiej imprezy 
znajduje się, także Gmina Brenna. 

O godz. 15.00  w dniu 
27.08.2010r. Mariola Matysek - Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Olsztynie Eugeniusz Poloczek 
- Prezes Trzeźwościowego  Stowa-
rzyszenia Kulturalno – Turystyczne-
go w Katowicach oraz Józef Broda 
z Koniakowa grą na trąbicie, doko-
nali uroczystego otwarcia XIX Prze-
glądu. 

Po uroczystym otwarciu i wcze-
śniejszym przeprowadzonym loso-
waniu kolejności występów rozpo-
częły się eliminacje w ogólnodo-
stępnym mityngu twórczości po-
etyckiej pn. „SPOTKANIA Z PO-
EZJĄ”, w których również uczestni-

XiX ogólNoPolski PrzeglĄd 
aBstyNeNckiej tWórczoŚci 

artystyczNej „ zamczysko 2010 ”.
czył przedstawiciel naszej Gminy.  

Drugi dzień przeglądu to  etap 
eliminacji w muzykowaniu, śpie-
waniu pod zamkiem pn. „ŚPIEWAĆ 
KAŻDY MOŻE I POTRAFI”. 

Również i w tegorocz-
nym Przeglądzie, swoje umie-
jętności poetyckie, muzyczne  
i taneczne zaprezentowała  mło-
dzież, której to z roku na rok przy-
bywa. Dla nich, również zostały zor-
ganizowane  warsztaty na temat: 
„POZYTYWNY  ASPEKT BYCIA”, 
„DLACZEGO LEPIEJ JEST BYĆ, A 
NIE TYLKO MIEĆ”, które prowadzi-
li Józef Broda z Koniakowa, Ireneusz 
Radwan – Bichun z Jarnołtówki.

W  programie znalazły się rów-
nież dodatkowe atrakcje, a miano-
wicie  koncerty muzyczne: Ryszar-
da Styły z Krakowa, Piotra Nagiela 
z Warszawy, Pawła Orkisza z Krako-
wa, Jacka Kadisa z Krośnika, Anny i 
Krzysztofa Lorenc z Warszawy, ze-
społów: STREFA z Lublina, SCRE-
AM ze Szczecina,   U PANA BOGA 
ZA PIECEM  z Katowic, DIAMENT              
z Gliwic, KROKUS z Kielc. Nato-
miast w godzinach wieczornych u 
podnóża Olsztyńskiego zamku od-

było się w reżyserii, scenografii, wy-
konaniu Józefa Brody z Koniako-
wa, Katarzyny Brody - Firla  z Cie-
szyna, Wiesława Dziewita z Dąbro-
wy Górniczej z udziałem wszystkich 
uczestników plenerowe widowisko 
interaktywne pt. - „WOKÓŁ OJCO-
WIZNY - MOSTU DO DRUGIEGO 
CZŁOWIEKA” - 

Niedziela 29.08.2009 r. to ostat-
ni dzień XIX Ogólnopolskiego Prze-
glądu Abstynenckiej Twórczości Ar-
tystycznej „ZAMCZYSKO 2010”, 
który wręczeniem nagród oraz kon-
certem galowym oficjalnie zakoń-
czono. 

Pomimo deszczowej pogo-
dy oraz zimna, atmosfera wśród 
uczestników panowała gorąca.
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      Krystian Fest
Oto dwa z zaprezentowanych  na 

tegorocznym Przeglądzie wierszy:

„Przeprosiny”
Blask gwiazdy słabnie, gdy my-

ślę w smutku – o smutku.
Smutku jaki ogarnął Wszystkich 

przeze mnie pomalutku.
Wybaczcie mi, pozwólcie zabły-

snąć gwiazdom na nowo powolut-
ku.

Kwiat cudowny przybladł i więd-
nął – też w smutku,

Ale dzięki PRZEBACZENIU roz-
kwita , unosi się, uszczęśliwia lud-
ków

Słabych, małych, chorych – jest 
dla nich obrazem ratunku.

Miejcie litość nad nami, biedny-
mi, uzależnionymi.

Trudno znaleźć jakąkolwiek po-
ciechę, chodzimy strapieni, udrę-
czeni

Jednak może znajdziemy te wy-
spy. I będziemy na nich ocaleni!

Wybacz – powiedziane w sekun-
dzie, ale ile lat trzeba zanim uleczę 

ból zranienia.
Co zrobić ? - czy przeczekać, po-

konać, że nie będę 
I doznać wybaczenia!
Życzę sobie i innym tak spra-

gnionego, wspaniałego, cudowne-
go 

miłości uniesienia.

Próbuję napisać – PRZEPRA-
SZAM – może to wiersz, proza, po-
emat.

 Lecz mam niestety kłopot, bo 
wychodzi mi dramat.

POKORA –  jakie dobrać rymy do 
tego słowa – wina,

Moja wielka wina – czy to ten 
mój przegrany - „szach mat”?........ 

ARGO NEMO  sierpień 2010 r.

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ ”

Jak nie ma dni pogodnych, mo-
rza spokojnego,

Tak też życie nie jest pozbawio-
ne goryczy

I bycia samotnego, smutnego.

Poczucie odpowiedzialności i 
obowiązku -  niefrasobliwość swo-
body.

Wewnętrzne rozdarcie pozosta-
je – jak tu szukać tej pogody ?

Wydostać się z „piekła”?
Wszystko ma swoją cenę, czy 

wiem ? 
Duchowym kosztem ?
Było by inaczej, spokojniej, czy 

się o tym dowiem ?

Wszystkiego nie wiem na pewno 
i nigdy się nie dowiem.

Stąd niepokój, żal, kropla gory-
czy, a czy komuś prawdę powiem ?

O sobie, rzecz to subiektywna, o 
wiele trudniejsza.

Traktować ją z rezerwą, dystan-
sem, skrytością - 

Czy to jest rzecz wspanialsza ?

Że strach potrafię ukryć, poczu-
cie odpowiedzialności, 

nie mówiąc o jakiejś miłości?
W zamkniętym świecie znaleźć 

prywatną radość -
takiej chcę radości ?

Czy dostarczam strach, czy ra-
dość, smutek , czy uwielbienie ?

Czy stać mnie na takie wzniosło-
ści ?

ARGO NEMO  sierpień 2010 r.

Ogłaszamy dodatkowy nabór 
do sekcji judo dzieci i młodzieży, 
chłopców i dziewczyn przy Gimna-
zjum w Brennej.  Obecnie treningi 
odbywają się w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Górkach Wielkich w 
dni: wtorki od 16,30; czwartki 16,00; 
piątek od 16,30 w Sali gimnastycz-
nej w. w. Szkole. Można kontakto-
wać się również telefonicznie pod 
nr  603957631 z Trenerem Panem  
Henrykiem Kubica. Zebranie od-
powiedniej grupy zainteresowanej 
uprawianiem tej dyscypliny sportu 
decyduje o możliwości powołania 
sekcji Judo na terenie Brennej.

GOPS

JUDO W BRENNEJ
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Mówiąc o pomocy osobom 
krzywdzonym, dziecku krzywdzo-
nemu, należy pamiętać zawsze o 
całej rodzinie i jej różnych proble-
mach.  Najczęściej członkowie ro-
dziny, jak i sama ofiara przemo-
cy utrzymują w tajemnicy fakt sto-
sowania przemocy. Do ujawnie-
nia dochodzi w skrajnych przypad-
kach, zazwyczaj gdy ma się do czy-
nienia z ingerencją prawną, dzia-
łaniami instytucji jaką jest pomoc 
społeczna, funkcjonariusze policji 
podczas interwencji. Niezwykle ry-
zykowna jest decyzja, aby udzielać 
pomocy ofiarom przemocy i ich ro-
dzinom w pojedynkę. Praca z takimi 
rodzinami wymaga podejścia inter-
dyscyplinarnego, czyli rozłożone-
go na specjalistów z różnych dzie-
dzin. Kryzys gospodarczy, wzrasta-
jące bezrobocie, migracje w celach 
zarobkowych co za tym idzie sie-
roctwo społeczne, to tylko niektóre 
z czynników powodujących desta-
bilizacje rodziny, pogorszenie wa-
runków rozwoju dzieci, nierzadko 
również krzywdzenie. Należy rów-
nież pamiętać, że przemoc domowa 
zdarza się we wszystkich grupach 
społecznych niezależnie od pozio-
mu wykształcenia i sytuacji eko-
nomicznej, jak również, iż nie koń-
czy się sama a pierwszym krokiem 
do jej przerwania jest przełama-
nie izolacji i milczenia.  Nowelizacja 
ustawy o przeciwdziałaniu przemo-
cy wprowadza istotne zmiany, któ-
re umożliwiają  instytucjom współ-
działanie, unowocześnianie zarów-
no metod jak również poszukiwa-
nia nowych rozwiązań. Nawiązywa-
nia partnerstwa instytucjonalnego 
w celu rozwiązywania problemów 
społecznych do których należy mie-
dzy innymi przemoc. Głównym ce-
lem zadania Zespołów Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych  jest 
wdrażanie innowacyjnych instru-
mentów pozwalających na większą 
skuteczność działań Gminy w za-
kresie zadań objętych pomocą spo-
łeczną , przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi, narkomani, przeciwdziała-
nie przemocy w rodzinie. Nakiero-

wane na wsparcie rodzin mających 
problem w pełnieniu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych, przeciw-
działanie zjawisku przemocy i uza-
leżnień, profilaktyka i podniesie-
nie świadomości społecznej, za-
pobieganie szeroko pojmowane-
mu wykluczeniu społecznemu, jak 
również zwiększanie skuteczności 
obecnych działań skierowanych na 
kompleksową pomoc rodzinie. W 
skład zespołu wchodzą: Kierownik 
GOPS – jako przewodniczący, Peł-
nomocnik Wójta ds. RPA i PN – za-
stępca przewodniczącego, Pra-
cownicy socjalni, Pedagodzy szkół, 
funkcjonariusze Komisariatu Policji 
-  w tym przede wszystkim Dzielni-
cowi rejonu gminy, Kuratorzy Sądu: 
pion karny i rodzinny, pracownicy 
Niepublicznych Ośrodków Zdrowia. 
Misją zespołu jest wypracowanie 
modelu współpracy międzyinsty-
tucjonalnej prowadzącej do zwięk-
szenia efektywności w zespołowym 
rozwiązywaniu problemów spo-
łecznych na terenie Gminy Brenna. 
Przewodniczący Zespołu organizu-
je spotkania przeważnie jeden raz 
w miesiącu w pełnym składzie, po-
nadto pomiędzy członkami zespo-
łu funkcjonuje stały kontakt telefo-
niczny, jak również członkowie ze-
społu spotykają się dodatkowo na 
wniosek członka zespołu.  Każda 
osoba posiadająca wiedzę na temat 
krzywdzenia osób zależnych: nie-
letnich, osób starszych, chorych ma 
obowiązek zgłosić fakt stosowania 
przemocy do w.w. osób/ instytucji  
celem przeciwdziałania temu zjawi-
sku. Zespół pracuje w oparciu o re-
gulamin, jak również opracowaną 
w nim procedurę. Należy również 
wspomnieć, iż idea pracy interdy-
scyplinarnej  w zakresie udzielania 
pomocy rodzinom problemowym 
ze szczególnym uwzględnieniem 
interwencji kryzysowych wiąże się 
z zorganizowaniem wsparcia w po-
staci schronienia dla ofiar przemo-
cy, wsparcia psychoterapeutyczne-
go, prawnego. W związku z czym w 
2008 r. nawiązaliśmy ścisłą współ-
pracę  z Stowarzyszeniem Pomocy 

Wzajemnej „Być Razem” w Cieszy-
nie  w ramach której przewidziano 
zabezpieczenie potrzeb schronie-
nia, wyżywienia,  interwencji kryzy-
sowej, wsparcia prawnego, media-
cji, treningu umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach, tele-
fon zaufania, pomoc w usamodziel-
nianiu się na rynku pracy, pomoc w 
adaptacji w środowisku, poradnic-
two psychologiczne, terapię, grupy 
wsparcia, grupy terapeutyczne – w 
szczególności dla członków rodzin 
z problemem alkoholowym oraz dla 
dzieci  i młodzieży, pomoc socjalna 
jak również na terenie Gminy Bren-
na zorganizowano stałe wsparcie 
terapeutyczne. W ramach porozu-
mienia w pierwszym roku ogółem 
skorzystało 50 osób z czego z pro-
gramu prawno-psychologicznego 
skorzystało 28 osób, ze schronienia  
w Hostelu „Przeciw Przemocy – Wy-
równać Szanse” skorzystały 3 osoby, 
ze schronienia Domu  Matki i Dziec-
ka „Słonecznik” skorzystały 2 osoby, 
ze wsparcia terapeutycznego na te-
renie Punktu terapeutycznego   ko-
rzystały 25 osoby. Wymienione wy-
żej formy udzielonej pomocy wska-
zują na istnienie potrzeb, należy za-
znaczyć, iż był to pierwszy rok  re-
alizacji programu. W kolejnych la-
tach liczba osób korzystająca z tej 
formy wsparcia wzrosła. W ramach 
prac Zespołu zorganizowano na 
terenie  GOPS  również wsparcie 
prawne tj. porady z zakresu prawa, 
orzecznictwa, pisania wniosków i 
innych pism gdzie konsultantami 
są: prawnik, kuratorzy pion karny i 
rodzinny, pełnomocnik ds. RPA, Pra-
cownicy Socjalni, Kierownik GOPS.  
Gmina Brenna zawarła również po-
rozumienia z:  Gminą Skoczów do-
tyczące zakresu i trybu współpra-
cy w dziedzinie rozwiązywania pro-
blemów społecznych gmin; Klubem 
Pracy O.H.P. w Skoczowie; z Powia-
towym Urzędem Pracy w Cieszynie. 
Obecnie wszelkie rozpoczęte ini-
cjatywy związane z rozwiązywanie 
szeroko pojmowanymi problemami 
społecznymi służą wzmocnieniu ist-
niejącego systemu pomocy rodzi-

WIELOWyMIAROWOŚĆ POMOCy
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

nie w rozwiązywaniu szczególnie  
problemowych przypadków. Ści-
sła współpraca ułatwia przepływ in-
formacji, określeniu potrzeb rodzi-
ny, przygotowaniu spójnego planu 
pomocy. Zatem priorytetem dzia-
łań jest zintegrowane oddziaływa-
nie  na rodzinę, budowanie dla niej 
sieci wsparcia oraz wspomaganie 
dzieci poprzez wyposażenie rodzi-
ców w umiejętności związane z pra-

widłowym pełnieniem roli rodzica 
i członka rodziny, społeczeństwa. 
Przeciwdziałanie szeroko rozumia-
nym patologią oraz łamaniu pra-
wa. Na dzień dzisiejszy praca Inter-
dyscyplinarnego zespołu Rozwią-
zywania Problemów Społecznych 
w Gminie Brenna oceniana jest jako 
bardzo efektywna, szczelny prze-
pływ informacji zapobiega bierno-
ści instytucjonalnej na skutek nie 

wiedzy, podejmowanie wspólnych 
działań uniemożliwia powielanie 
wniosków, zatem wspólna praca 
jest efektywna, podział zadań i ról 
powoduje rozłożenie obowiązków 
aczkolwiek  ponoszenie wspólnej 
odpowiedzialności. 

           
 Kierownik Gminnego

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej                                                                                 
Renata Ciemała-Sojka

Październik to pierwszy miesiąc 
IV kwartału, a ten ostatni kwartał 
roku to ostatnie miesiące realizacji 
projektu „Klub na 102”. Dlatego też 
okres ten w Klubie młodzieżowym 
będzie bardzo intensyw-
ny. Pojawiają się nowe 
formy wsparcia, których 
realizacja będzie możliwa 
dzięki oszczędnościom w 
projekcie.

Mamy do zaoferowa-
nia:

kurs komputerowy z 
obsługi programu gra-
ficznego „Autocad” (dla 8 
osób),  

kurs wizażu i stylizacji 
paznokci (dla 10 osób), 

zajęcia rekreacyjno –
sportowe (halowa piłka 
nożna- dla 10 kopaczy),

zajęcia z witrażu 
uproszczoną technika za 
pomocą taśmy Tiffaniego 
(dla 10 osób),

poznanie zasad mozai-
ki artystycznej,

„leżakowanie z gwiaz-
dami”  - podglądanie oraz 
prelekcja dotycząca ciał 
niebieskich, 

„…przez kuchnię do kultury” - 
prelekcje połączone z wytwarza-
niem oraz degustacją tradycyjnych 

pozaeuropejskich potraw,
 „…przez Świat” - wybierzmy się 

przez świat z ludźmi, którzy mają 
coś do powiedzenia o kulturze po-
zaeuropejskiej i nie tylko, 

zawody „Dzikich piątek” (amato-
rów piłki nożnej zapraszamy na tur-
niej),

wyjazd autokarowy (Teatr Tań-
ca w Chorzowie) na przedstawienie 
„Jaklly and Hayd”, 

konkursy: artystyczny oraz foto-
graficzny (na zwycięzców czekają 

nagrody).

Klub, to także miejsce, 
w którym można uzyskać 
wsparcie wykwalifikowa-
nej kadry – psychologa,  
doradcy zawodowego i 
headhuntera. Pomogą oni 
w rozwiązaniu problemów  
osobistych oraz w określe-
niu ścieżki kariery.

  
Osoby zainteresowane 

udziałem w projekcie „Kub 
na 102” mogą uzyskać 
szczegółowe informacje 
w Urzędzie Gminy w Bren-
nej lub w Klubie młodzie-
żowym oraz telefonicznie 
pod numerem 033  853 62 
22 wew. 334. Istnieje rów-
nież możliwość uzyskania 
informacji poprzez kon-
takt elektroniczny na ad-
res: klub@brenna.org.pl. 
Bieżące aktualności do-
stępne są na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy w 

Brennej – www.brenna.org.pl , link:  
Klub na 102.
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Z GóREK WIELKICH... DO NEKROPOLII
Każdy z nas wie, że śmierć jest 

częścią życia. Traktujemy ją z re-
zerwą, obawą i strachem, a to dla-
tego, że tak naprawdę nie wiemy, 
„co potem?” Wyznawcy większości 
religii mają swoje wyobrażenia ży-
cia po śmierci natomiast ludzie nie-
wierzący twierdzą, że to koniec i 
nic już więcej nie ma. Jednak wszy-
scy, bez względu na wyznanie, ko-
lor skóry, miejsce zamieszkania, 
w czci dla zmarłego i ku jego pa-
mięci dokonują godnego pochów-
ku doczesnych szczątków. Według 
polskiego prawa, miejscem zwłok 
są groby ziemne, murowane, kata-
kumby lub cmentarze podmorskie 
a szczątki spopielone, dodatkowo 
można przechowywać w kolumba-
riach, czyli zbiorowych grobowcach 
w formie budowli lub sali z niszami 
na urny zawierające prochy. Zwy-
czaj ten pochodzi z czasów rzym-
skich i starochrześcijańskich. W każ-
dej, znanej mi kulturze miejsce po-
chówku oznaczone jest w sposób 
indywidualny, ale charakterystycz-
ny dla danej religii lub społeczno-
ści. Zazwyczaj są to okazałe gro-
bowce wykonane najczęściej z na-
turalnego kamienia, głazy z wyry-
tymi napisami lub też skromne ta-
bliczki z informacją, kto pod nią 
spoczywa.

Podczas moich podróży często 
odwiedzam nekropolie, gdyż wła-
śnie w tych miejscach można dużo 
dowiedzieć się o kulturze, obycza-
jach i historii danej społeczności. 

Kiedy dotarłam do portugalskiej 
miejscowości Sesimbra, zachwyci-
łam się piaszczystą plażą nadmor-
ską, przezroczystą morską wodą 

i ogromem różnorodnych musz-
li. Wyłowione przeze mnie osobi-
ście, do dziś są ozdobą mojej ła-
zienki. Potem był spacer stromy-
mi uliczkami niewielkiego, ale uro-
czego, rybackiego miasteczka aż 
dotarłam do miejscowego cmen-
tarza. Pięknie położony na wyso-
kim wzgórzu, zachwycił mnie swo-
ją urodą. Grobowce zbudowane są 
głównie z białego marmuru, często 
ozdobione figurami aniołów, Mat-
ki Boskiej, popiersiami i olbrzymi-
mi donicami z różnokolorowymi 
kwiatami. Największe wrażenie zro-
biło na mnie olbrzymie kolumba-

rium, które zapewne było koniecz-
nością podyktowaną małą ilością 
miejsca na nowe groby. W starszej 
części cmentarza znajdują się licz-
ne, pięknie rzeźbione kaplice gro-
bowe, w których za okratowanymi 
otworami stoją trumny wystawione 
na widok publiczny. Niejednokrot-
nie zobaczyć można ich zawartość 
przez szybkę wbudowaną w trum-
nę. Większość jednak przykryta jest 
białymi, haftowanymi serwetami. 

Zupełnie inaczej wyglądają gro-
bowce indyjskich dostojników. Są 
to olbrzymie budowle, misternie 
rzeźbione, przypominające raczej 
świątynię niż grób. Dach tworzy 
najczęściej kopuła wsparta na ko-
lumnach pokrytych płaskorzeźba-
mi o tematyce obyczajowej i religij-
nej. To prawdziwe dzieła sztuki. Na 
przedmieściach Jaisalmer (Dżajsal-
mer) znajduje się nekropolia z kil-
kudziesięcioma grobowcami. Kie-
dy spojrzeć na nie z pewnej odle-
głości, wyglądają jak wykrochma-
lone, kordonkowe serwetki. Usytu-
owane są z daleka od gwaru miasta 
więc panuje tam przejmująca cisza 
przerywana silnymi podmuchami 
wiatru. Doprawdy to bajkowa sce-
neria. Jednak najbardziej znanym w 
Indiach i całym świecie grobowcem 
jest mauzoleum Taj Mahal (Tadż Ma-
hal) uznane za jeden z siedmiu cu-
dów świata. Budowlę tę wzniósł 
Szach Dżahan z wielkiej miłości dla 
swojej drugiej żony, Mumtaz Mahal, 
która zmarła przy porodzie w 1631r. 
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Zrozpaczony władca pod wpływem 
nieszczęścia, w ciągu jednej nocy 
całkowicie osiwiał. Mauzoleum 
przez 22 lata budowało około 20 ty-
sięcy robotników, którym po zakoń-
czeniu prac obcięto dłonie lub kciu-
ki, aby nie mogli już nigdy wybudo-
wać dzieła na miarę tego grobowca. 
Prowadzą do niego trzy bramy. Na 
każdym rogu olbrzymiej marmuro-
wej platformy stoją ozdobne, białe 
minarety, a centralna bryła z białe-
go marmuru, pokryta jest kwiatową 
inkrustacją z tysięcy kamieni pół-
szlachetnych. Do wnętrza budow-
li, gdzie znajduje się imitacja gro-
bu Mumtaz Mahal, światło przedo-
staje się przez ażurowe ściany wy-
sadzane drogocennymi kamienia-
mi. Prawdziwy jej grób i Szacha 
Dżahana znajduje się w zamknię-
tej dla zwiedzających krypcie, pod 
główną komnatą. Kiedy ogląda się 
tę nieprawdopodobną budowlę w 
ciągu dnia, biel marmuru oślepia, 

a o zachodzie słońca, ten biały ka-
mień przybiera różowawy odcień i 
wtedy staje się ona jeszcze bardziej 
nierealna. Olbrzymi park okalają-
cy mauzoleum, trawniki przedzie-
lone sadzawkami i wielkość budow-
li ani przez moment nie wywołały u 
mnie przygnębienia, lecz prawdzi-
wy podziw dla potęgi uczucia mał-
żonków.

Nasze cmentarze, może nie tak 
strojne i monumentalne, są rów-
nież piękne. I te maleńkie, wiejskie, 
niejednokrotnie malowniczo po-
łożone jakby rozległy widok miał 
zrekompensować odejście od bli-
skich, ale także te duże, miejskie. 
Największym i jednym z najciekaw-
szych w Polsce a trzecim w Europie 
jest cmentarz katolicki w Szczecinie 
wzorowany na nekropoliach Ham-
burga i Wiednia. Jego obecna po-
wierzchnia wynosi 167,8 ha, na któ-
rych spoczywa ponad 300 tysięcy 
zmarłych. Jest on jednocześnie par-

kiem przyrodniczym miasta, gdyż 
jego drzewostan obejmuje 415 ga-
tunków i odmian drzew i krzewów, 
w tym pomniki przyrody oraz po-
nad 100 zabytkowych obiektów 
cmentarnych (pomników, nagrob-
ków). Wszystkie cmentarze nabie-
rają osobliwego piękna szczególnie 
w Święto Zmarłych, kiedy z daleka 
widać łuny palących się na grobach 
zniczy, dym osnuwa okolicę, a gro-
by toną w kwiatach.

Nie powinniśmy bać się rozmów 
o śmierci i pochówku. Odwiedzaj-
my cmentarze, na których panu-
je cisza, spokój i wspaniała atmos-
fera skupienia. Tu możemy powró-
cić do pięknych dni spędzonych z 
naszymi bliskimi, które minęły bez-
powrotnie, jednak możemy je znów 
przeżywać dzięki wyobraźni i wspo-
mnieniom.

Beata Znamierowska

ELEKTROTERAPIA             
LASEROTERAPIA             
MAGNETOTERAPIA 
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AEROBIK                      
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Z KART HISTORII BRENNEJ
Z „dziury zapadłej” do jaskini 

skarbów
„Było to krótko po wojnie świa-

towej, gdy w pewnej wiosce gór-
skiej, takiej ot dziurze zapadłej, 
gdzie — jak to mówią — »świat 
jest deskami zabity«, po raz pierw-
szy wspomniano o Stowarzyszeniu 
Młodzieży”. Tymi słowami Karol Sa-
bath rozpoczyna fascynującą histo-
rię breńskich stowarzyszeń i tutej-
szej młodzieży, organizacji i ludzi, 
którzy mieli wywrzeć piętno na ży-
ciu całej wioski. Tym samym opo-
wiada historię zupełnie nieznaną, o 
której pamięć, po upływie siedmiu 
dziesięcioleci, całkiem się rozmy-
ła. Dziś Brenna nie przypomina już 
owej „dziury zapadłej” sprzed wie-
ku, przeciwnie, uchodzi za miejsco-
wość bogatą w dostatek, wszelkie 
dobra nauki i kultury. Czy pamię-
ta przy tym jednak o swoich korze-
niach, czy pamięć tę kultywuje? Czy 
my, jej mieszkańcy, dbaliśmy i czy 
nadal dbamy o pamiątki, świadec-
twa materialne, które tą przeszłość 
mogą wskrzesić?

Przypomnę, iż w latach 20 i 
30-stych XX wieku Brenna zatętni-
ła życiem, mimo trudnych czasów 
oraz skromnych warunków; kwi-
tły tu organizacje społeczne, kul-
turalno-oświatowe i gospodarcze. 
Mieszkańcy, świadomi dotychcza-
sowego zacofania oraz potrzeb kul-
turalnych i cywilizacyjnych, działa-
li, jak pisano, „w kierunku podnie-
sienia wsi”. Duża w tym zasługa Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży Męskiej (KSMM), o którego po-
czątkach pisze Karol Sabath. Jak 
mogliśmy się przekonać przed mie-
siącem, działalność w tej organiza-
cji ukształtowała znaczną część tu-
tejszego młodego pokolenia. Poko-
lenia, którego przedstawiciele sta-
li się motorem zmian zachodzących 
w naszej wiosce, a później sternika-
mi jej życia.

Poszukiwania, pytanie bez od-
powiedzi i ukryte skarby

Wydaje się, że KSMM miało swo-
je zasługi nie tylko w wychowaniu 
nowych liderów, lecz i całej masy 
mieszkańców, którzy jako szerego-
wi członkowie włączali się w ini-
cjowane przez elitę przedsięwzię-
cia. Hipoteza ta wymaga jednak po-
twierdzenia, którego dziś nie spo-
sób udzielić. Dlaczego? Otóż, nie 
sposób dowieść roli i znaczenia Sto-
warzyszeń po prostu z braku źródeł. 
Odpowiedź, chociaż prozaiczna, 
skłania nas do głębszej refleksji. Po-
zwolę sobie na dygresję, która uka-
rze istotę problemu.

Zarówno po Stowarzyszeniach 
Młodzieży Katolickiej, jak i innych 
organizacjach nie zachowały się 
dziś (lub nie zostały jeszcze odkry-
te) dokumenty, z których mogliby-
śmy czerpać informacje. Poza kil-
ku zdjęciami w istocie nie mamy w 
Brennej żadnych pamiątek po buj-
nym niegdyś życiu okresu między-
wojennego! Nie dysponujemy na-
wet podstawowymi spisami człon-
ków, które można by przeanalizo-
wać i porównać, a co dopiero mó-
wić o księgach protokołujących ze-
brania, czy prowadzonych pieczo-
łowicie księgach pamiątkowych. 
Ponadto, jak dotąd, nie ma śladu po 
sztandarach, pieczęciach, pamiąt-
kowych dyplomach, czy odświęt-
nych tarczach (ozdabianych gwoź-
dzikami z wygrawerowanymi na-
zwiskami ofiarodawców), o których 
wiemy że kiedyś istniały.

Skąd w takim razie czerpać in-
formacje? Oczywiście z prasy – ga-
zet, które spięte w opasłe tomy, ja-
kimś przedziwnym zbiegiem oko-
liczności ocalały w zakamarkach bi-
bliotek Cieszyna i Krakowa, a któ-
re dziś częściowo dostępne są już 
w internecie (www.sbc.org.pl). Bo-
gactwo to jest dotąd niewykorzy-
stane. Jak mieliśmy się już okazję 
przekonać prasa, w tym „Gwiazdka 
Cieszyńska”, jest skarbnicą wiedzy o 
dawnych czasach. I chociaż jej lek-
tura jest niezwykle pasjonująca, to 
nie może być naszym jedynym źró-

dłem informacji.
Równie cenne są i powinny być 

relacje świadków historii. W tym 
przypadku osób, które wydarzenia 
okresu międzywojennego pamię-
tają z dzieciństwa oraz z opowieści 
rodziców. O ile sceptyk może po-
wątpiewać w wartość takich prze-
kazów, to jednak w sytuacji w jakiej 
jesteśmy (brak innych źródeł) i te są 
dla nas bezcenne. Wsłuchując się w 
głos najstarszego pokolenia zadba-
my o to byśmy na zawszę nie stra-
cili niesionej przezeń prawdy. Wy-
daje mi się, że nie przysłużymy się 
bardziej przyszłym pokoleniom, niż 
właśnie poprzez zachowanie relacji 
i wspomnień poprzednich genera-
cji. Pomyślmy, o ileż bylibyśmy bo-
gatsi, gdyby dziedzictwo naszej hi-
storii i tradycji zebrano i utrwalono 
np. w latach 70-tych?

Nasze bogactwo i nadzieje na 
przyszłość

Zdając sobie sprawę z tego jak 
niewiele posiadamy, tym bardziej 
docenić należy każdy gest dobrej 
woli, który przybliża nas do pozna-
nia i przypomnienia przeszłości. In-
teresując się dziejami przedwojen-
nej Brennej, spotkałem się z wielo-
ma osobami życzliwymi, a przede 
wszystkim wrażliwymi na potrzeby 
związane z ochroną naszego dzie-
dzictwa. Pragnę im serdecznie po-
dziękować za chęć pomocy, po-
święcony czas i rozmowę. Proszę mi 
wierzyć, iż wobec braku oficjalnych 
– urzędowych źródeł, podziele-
nie się wspomnieniami i pamiątka-
mi życia rodzinnego ma nieocenio-
ne znaczenie. To dzięki takim rela-
cjom jesteśmy w stanie odtworzyć 
obraz przeszłości. Dzięki nim minio-
na epoka w naszych oczach nie tyl-
ko nabierze właściwych barw, ale 
po prostu ocaleje przed zapomnie-
niem.

Wdzięczność należy się wszyst-
kim osobom, które wspierają dzia-
łania gminnego ośrodka kultury 
(OPKiS), a szczególnie tym, od któ-
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rych rozpoczęła się akcja zbierania 
rozdrobnionego i ginącego dorob-
ku poprzednich pokoleń. Pierwszą 
osobą, która przed rokiem wyszła 
z podobną inicjatywą była p. Jolan-
ta Herok. Przekazała ona na ręce p. 
Katarzyny Macury z OPKiS fabulary-
zowane pamiętniki Henryka Halfa-
ra. Zapiski tego brenneńskiego na-
uczyciela, traktują o życiu wsi, m.in. 
w latach II wojny światowej. Zna-
mienny jest los tychże rękopisów, 
które po śmierci ich właścicielki – p. 
Danuty Jabłońskiej, zostały dosyć 
szczęśliwie uratowane (m.in. wraz z 
rocznikiem „Gwiazdki Cieszyńskiej” 
z 1869 r.!) przez p. Agnieszkę Pa-
szek, skąd za pośrednictwem p. He-
rok, trafiły do ośrodka kultury.

Niezwykle ciekawe dokumenty 
zawdzięczmy także p. Helenie Wró-
blewskiej ze Skoczowa. Nie wahała 
się ona podzielić rodzinnym skar-
bem – listami swego ojca Karola Sa-
bath, oraz m. in. korespondencją in-
nych członków rodziny. Dokumenty 
te przekazała nam wnuczka, zamę-
czonego w Mauthausen, Karola – p. 
Beata Sabath z Cieszyna. Aż trud-
no sobie wyobrazić, iż do tego mo-
mentu postać naszego rodaka, póź-
niejszego redaktora „Gwiazdki Cie-
szyńskiej”, była w Brennej szerzej 
nieznana! Zawdzięczamy jej na-
prawdę wiele, co dokładnie? Cho-
ciażby unikatowy tekst, który dru-
kujemy poniżej.

Na koniec jeszcze raz pragnę 
podziękować osobom, które widzą 
sens w kultywowaniu pamięci breń-
skich dziejów i tradycji (co budują-
ce, jest ich na tyle dużo, że tym ra-
zem nie zdołam wymienić wszyst-

kich). To właśnie dzięki nim, dzięki 
ich zaangażowaniu ruszyły wreszcie 
badania nad naszą lokalną historią. 
Powodzenie całej akcji zależy jed-
nak od determinacji władz gmin-
nych, koordynujących prace oraz 
współpracy szerszego kręgu nasze-
go społeczeństwa.

Wojciech Grajewski

Siedmiolecie Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży Męskiej.

Brenna – wioska gdzie „świat de-
skami zabity”

„Było to krótko po wojnie świa-
towej [1919 r. – W. G.], gdy w pew-
nej wiosce górskiej, takiej ot dziu-
rze zapadłej, gdzie — jak to mó-
wią — »świat jest deskami zabity«, 
po raz pierwszy wspomniano o Sto-
warzyszeniu Młodzieży. Dotychczas 
o młodzież niewiele się troszczono, 
bo jakże! Chłopak wyrósł i wycho-
wał się tak, jak niegdyś jego przod-
kowie, przez kilka zim uczęszczał do 
szkoły, — w lecie zwykle pasał by-
dło czy owce, — tam nauczył się 
trochę religii, coś niecoś czytać, pi-
sać i rachować — a na tym koniec. 
Wszak »księdzem albo profesorem 
i tak nie będzie«. Gdy taki chłopiec 
wyszedł potem spod władzy »rech-
tora«, jedynym dążeniem jego było 
dorównać we wszystkim starszym 
»pachołkom«. Czym prędzej za-
czął więc palić papierosy, później 
także uczęszczać na muzyki, po-
pijać wódkę i — co już było szczy-
tem doskonałości — próbować, róż-
nych miłostek, by móc przed kole-
gami chełpić się »galantką«. Dodać 

trzeba, że wówczas alkohol pano-
wał prawie wszechwładnie, niosąc 
złote żniwo żydowi-karczmarzowi, 
który garnął ku sobie jedno gospo-
darstwo chłopskie po drugim. Stąd 
praca oświatowa w gminie leżała 
odłogiem, towarzystwa, które do-
tąd założono, nie mogły jakoś ru-
szyć z miejsca.

Założenie Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży Męskiej

W takich warunkach miejscowy 
ks. wikary Wiktor Kubaczka albo, jak 
go ogólnie nazywano, »paterek«, 
rzucił hasło założenia Stowarzysze-
nia Młodzieży Katolickiej. Na zapro-
szenie z ambony zebrała się w szko-
le garstka ochotnych młodzieńców 
[17 VIII 1919 r.], wśród których byli 
tak małoletni chłopcy, jak i wysłu-
żeni żołnierze, co »już z niejednego 
pieca chleb jedli, — wszyscy nader 
ciekawi, co też dalej będzie. Przywi-
tał ich nader serdecznie ks. wikary, 
podał każde mu rękę, a gdy wszyscy 
usiedli już w ciasnych ławkach, wy-
głosił referat. Rozwinął przed mło-
dymi słuchaczami program dotąd 
im nieznany, — program przepięk-
ny o wspólnej pracy dla Boga i Oj-
czyzny, o samokształceniu, wspól-
nych zebraniach, rozrywkach i za-
bawach. Gdy skończył, wszyscy 
obecni jak jeden zapisali się do no-
wej organizacji. Uchwalono skład-
ki, wybrano zarząd, tylko kiedy było 
trzeba obsadzić miejsce prezesa, 
nikt nie chciał przyjąć tej godności, 
bojąc się brzemienia obowiązków. 
Na szczęście znalazł się kierownik 
szkoły [kierownik szkoły nr 2, w Hu-
cie – Karol Kisiała], kawaler, na któ-

rego nałożono ten urząd. 
Odśpiewaniem kilku pieśni 
zakończono ów dzień, który 
miał rozpocząć nowy okres 
w dziejach wioski.

Pierwsze efekty pracy
Po pierwszym zebraniu 

nastąpiły dalsze przeplata-
ne posiedzeniami zarządu. 
Ponieważ sala szkolna zbyt-
nio przypominała chłopcom 
czasy nauki i rygoru szkolne-
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go, ks. wikary postarał się o wyna-
jęcie izdebki w pobliskiej chacie. Iz-
debkę wybielono, dano nową pod-
łogę, umeblowano kilku ławkami i 
stołami z prostych desek, przystro-
jono zielenią i kwiatami. Stowarzy-
szenie miało już własny lokal. Hej, 
ile to było radości i uciechy!

Druhowie schodzili się odtąd 
nie tylko w niedzielę, ale i wieczo-
rami, ucząc się śpiewu, zabawia-
jąc się grami, czytankami i poga-
wędką. Brakowało jeszcze bibliote-
ki. Druhowie wprawdzie korzystali 
z księgozbioru Czytelni Katolickiej, 
uśpionej w letargu, lecz znajdowa-
ły się tam przeważnie mniej cen-
ne książki. Ks. wikary i na to znalazł 
radę. Ze składek i ofiar zakupił fun-
dament dla nowej biblioteki, kom-
plet dzieł Sienkiewicza, które, roz-
chwytywane przez młodzież, zapra-
wiały ją do gorliwego czytania.

Po upływie pół roku ks. wikary 
podał myśl o urządzeniu przedsta-
wienia. Chłopcy przyklasnęli z za-
pałem. Obrano sztuczkę »Kulturnik« 
Karola Miarki, rozpisano role i roz-
poczęto próby, które odbywały się 
prawie codziennie i na które amato-
rzy, nie zważając na kilkugodzinną 
drogę, z ochotą uczęszczali. Reży-
ser, ks. wikary, miał zrazu sto bied z 
niesfornym zespołem amatorskim, 
lecz w końcu udało mu się w du-
szach góralskich zbudzić iskrę arty-
zmu swojskiego. Odegrano sztukę z 
wielkim powodzeniem przed prze-
pełnioną salą, gdyż cała wieś była 
ciekawą, zobaczyć te »dziwy«. Jesz-
cze większy był podziw, gdy nieco 
później amatorzy »od pługa i sie-
kiery« wystąpili ze śliczną sztuką dr 
Farnika »Istne Roki«, którą oddano 
wprost po mistrzowsku.

Odejście księdza patrona
Duszą Stowarzyszenia, patro-

nem, prelegentem i reżyserem w 
jednej osobie był ks. wikary. Przy-
jemny w obejściu, a przy tym ruchli-
wy i energiczny, umiał przyciągać 
do Stowarzyszenia najlepsze jed-
nostki, zapalił młode serca do pra-
cy, natchnął je wzniosłą ideą, któ-
ra miała całe życie młodych wpro-
wadzić na nowe tory. Niedługo jed-

nak trwała ta współpraca, gdyż już 
po roku przygniotła wszystkie umy-
sły wieść, iż szczerze ukochany i 
uwielbiany ks. patron przenosi się 
do innej parafii [1 IX 1920 r.]. Nade-
szła chwila pożegnania. Druhowie, 
zebrani w lokalu, wręczyli odcho-
dzącemu ks. patronowi upominek, 
a jednocześnie ślubowali, że wier-
ni jego zasadom, trzymając wysoko 
sztandar Krzyża i Orła białego, dalej 
kroczyć będą na wytkniętej przezeń 
drodze.

I dotrzymali przyrzeczenia. Osie-
rocony patronat objął ks. proboszcz 
[ks. Jan Skulina], sędziwy i zacny 
kapłan, który mimo, iż odtąd sam 
dźwigał na barkach pracę duszpa-
sterską rozległej parafii, okazywał 
Stowarzyszeniu zawsze dużo ser-
ca i życzliwości. — Ster Stowarzy-
szenia przeszedł faktycznie w ręce 
zarządu. Dzięki bowiem kursom w 
Cieszynie, odbytym pod kierownic-
twem ówczesnego sekretarza gen. 
ks. Biłki, druhowie-zarządowi udo-
skonalili się w pracy organizacyj-
nej i w formach parlamentarnych. 
Zabrali się ochoczo do pracy żmud-
nej, lecz systematycznej, by poziom 
Stowarzyszenia podnieść coraz wy-
żej, uczynić z niego prawdziwą, uni-
wersalną szkołę życia.

Oświata w Stowarzyszeniu
Najpilniejszym zadaniem było 

uzupełnienie oświaty samych dru-
hów, która z powodu niskiego sta-
nu miejscowego szkolnictwa wyka-
zywała poważne luki, brak najele-
mentarniejszych wiadomości. Wie-
lu chłopców uczyło się po raz dru-
gi czytać i pisać. Gdy po ustąpie-
niu prowizorycznego prezesa, kie-
rownika szkoły (obrano go wicepa-
tronem), pierwszy druh [Józef Gie-
lata – późniejszy wójt] zajął to sta-
nowisko, nieledwie umiał się pod-
pisać; dopiero pobudzony w ambi-
cji samorzutnie wyszkolił się w sztu-
ce władania piórem. Dbano także o 
wychowanie mówców. Rozpoczy-
nając od wyuczenia się na pamięć 
gotowych wykładów, młodzi refe-
renci niezadługo umieli wygłaszać 
utwory własne, niemniej niż tam-
te pożyteczne i doskonałe. Dodać 

trzeba, że zebrania odbywały się re-
gularnie, przygotowane starannie 
i nader urozmaicone, a form parla-
mentarnych przestrzegano skrupu-
latnie od początku. Również przed-
stawienia, urządzane kilka razy w 
roku, przyzwyczajały chłopców do 
śmiałego występowania przed pu-
blicznością.

Ręka w rękę z pracą wychowaw-
czą, także w kierunku pogłębie-
nia ducha religijnego i narodowe-
go, szła praca twórcza, Bibliotekę, 
zawierającą najcenniejsze utwory 
pisarzy polskich i obcych, powięk-
szono z biegiem lat do 600 tomów 
oprawnych. Księgozbiór ten stał 
się prawdziwym ogniskiem oświa-
ty, gdyż nie tylko młodzież pilnie 
czerpało, z niego wiedzę, ale i starsi 
chętnie sięgali po książki, by w wie-
czory zimowe przy świetle »szczy-
py« zaznajomić się trochę z szero-
kim światem.

Budowa Domu Katolicko-Lu-
dowego

Gdy tak cicho i spokojnie praco-
wano, zrodziła się w kilku umysłach 
śmiała myśl: A gdybyśmy tak so-
bie wybudowali własny dom? Roz-
sądniejsi wzruszyli ramionami i tłu-
maczyli bezsensowność takiego za-
miaru przy zupełnym braku pod-
staw materialnych: pusta kasa, dro-
żyzna, ciężkie czasy i t. d. Ale za-
pał, raz zbudzony, nie dał się po-
wstrzymać. Przekonano nieśmia-
łych i zabrano się ochoczo, żywioło-
wo do dzieła, nie zważając na jaw-
ną czy skrytą nienawiść różnych 
osób wpływowych. Inicjatorzy hoj-
nie sypnęli datkami, wyrzekając się 
na lat kilka wygód osobistych, życz-
liwi z pośród starszych dopomogli 
materiałem i furmanką, a szlachet-
ne osoby z sąsiedztwa przyszły z 
pomocą finansową. Ponieważ fun-
dusze nie wystarczyły, zaciągnię-
to większe pożyczki wekslowe w 
bankach, a długoterminowe walo-
ryzowane u miejscowych obywa-
teli. Po dwuletnich wysiłkach [19 
VIII 1923 r.] stanął wreszcie okaza-
ły, choć drewniany gmach: Dom Ka-
tolicko-Ludowy, mieszczący dużą 
salę zesceną i szereg lokali mniej-
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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

Ogłoszenie
Prowadzony jest nabór do zespołu wokalno - instrumentalnego, poszukiwane są osoby gra-

jące na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli i kotrabasie. Zajęcia są bezpłatne.

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

szych. Był to dzień triumfu, i chwały 
dla stowarzyszonej młodzieży, oży-
wionej mocną, niezachwianą wiarą, 
co w chwilach ciężkich dodawała 
otuchy wątpiącym, zachęcała do ła-
mania najgroźniejszych przeszkód. 
Dom ten wkrótce stał się ośrodkiem 
życia publicznego w gminie, zgro-
madził młodzież i starszych na ze-
braniach, przedstawieniach i zaba-
wach, — symbolizował żywą ideę 
chrześcijańsko-narodową.

I znów mijały lata, wypełnione 
drobiazgową, planową pracą. Do-
chody wszelkie obracano na spłatę 
długu, jaki ciążył na budowie, uma-
rzając go powoli. Stworzono jesz-

cze własną orkiestrę smyczkową i 
dętą. Tymczasem szeregi starszej 
młodzieży jeden po drugim opusz-
czały Stowarzyszenie, robiąc miej-
sce młodszemu pokoleniu.

Bilans siedmiu lat pracy
Dziś, po 7-letniej pracy, oce-

nić można korzyści, jakie dało Sto-
warzyszenie. Wyszli z niego ludzie 
o wyrobionych charakterach, peł-
ni hartu i tężyzny do pracy, — lu-
dzie o ustalonych poglądach świa-
towych, co śmiało, z dużym zaso-
bem siły moralnej, pójdą przez ży-
cie. Wielu zwolenników pozyskała 
wśród nich także idea abstynencka, 

niosąca ludowi wyzwolenie z petów 
strasznej hydry — alkoholizmu. Pod 
wpływem młodych pracowników 
ożywiają się w ostatnim czasie co-
raz to nowe gałęzie życia publicz-
nego, budzą się uśpione przed laty 
towarzystwa i kooperatywy, — jed-
nym słowem, wieś kroczy naprzód 
ku światłu.”

Karol Ferdynand Sabath, Mło-
dzież przy pracy, „Gwiazdka Cieszyń-
ska”, 5 XI 1926, nr 87, s. 3-4. [pisow-
nia poprawiona, śródtytuły redak-
cji – W. G.]
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LIŚCIASTE ROŚLINy ZIMOZIELONE

Z domowego notesu
GULASZ WIEPRZOWY

Skład: 
3cebule, 3 marchewki
1 ½ kg biodrówki
3 dkg masła
15 dkg boczku wędzonego
1 łyżeczka mąki
1 szklanka bulionu
Natka pietruszki, 2 goździki
1 łyżeczka koncentratu, pomi-

dor.
Listek laurowy, pieprz,
2 łyżeczki tymianku.

Mięso + boczek pokroić w kost-
kę, stopić masło, oprószyć mąką, 
przesmażyć, wlać bulion i szklan-
kę wody, wrzucić cebulę, marchew-
kę, dodać tymianek, listek laurowy i 
goździki, dusić 1h.

GULASZ DROBIOWY

Skład:
80 dkg piersi z kurczaka
łodyga selera naciowego
2 cebule, 20 dkg pieczarek, 2 

marchewki
Sok z jednej cytryny, 1 łyżka ole-

ju
½ natki pietruszki, szczypiorek, 

sól, pieprz

Mięso pokroić w kostkę, wlać ½ 
l. wrzącej wody gotować 15 min. 
odcedzić (wywar zachować) mar-
chewka w krążki, cebulę posiekać, 
pieczarki pokroić w ćwiartki, se-
ler w małe kawałki. Olej rozgrzać, 
wrzucić cebulę, marchewkę smażyć 
10 min., dodać: mięso, zieleninę, se-
ler, pieczarki, zalać wywarem, goto-
wać 30 min, na koniec przyprawić 
sokiem z cytryny + sól, pieprz.

Nieubłaganie przyszła jesień, ro-
śliny liściaste zrzucają liście doda-
jąc nam pracy w ogrodzie przy ich 
grabieniu. Są jednak takie, które w 
tym trudnym czasie opierają się je-
sienno- zimowym aurom i pozosta-
ją zielone. Do tych wyjątków moż-
na zaliczyć m.in.: irgę, mahonię, 
bluszcz pospolity i trzmielinę. Za-
chęcam do sadzenia tych roślin w 
naszych ogrodach, gdyż mogą oży-
wić powoli zamieniający się w mar-
sowy krajobraz. A teraz kilka pod-
stawowych informacji o w.w. rośli-
nach:

Irga: roślina okrywowa, liście 
ciemnozielone, rośnie na wyso-
kość 10-15cm, ma biały kwiatostan 
i czerwone owoce, odporna na róż-
ne niesprzyjające warunki atmosfe-
ryczne.

Mahonia: krzew rośnie na wy-
sokość do 1,5m., posiada zielone li-
ście, które w lecie przebarwiają się 
na kolor czerwonobrunatny, owoce 
przypominają kształtem i barwą ja-
godę i są jadalne.

Bluszcz: pospolita roślina, któ-
rą nierzadko można spotkać w na-

szych lasach, posiada bardzo małe 
wymagania odnośnie podłoża i sta-
nowiska. Jest idealną rośliną pną-
cą, którą można wykorzystać np. w 
osłonięciu nieatrakcyjnych ścianek.

Trzmielina: roślina odznaczają-
ca się liśćmi o różnych kolorach zie-
leni, na wolnej przestrzeni płożąca, 
sięgająca wysokości 25cm., potra-
fi jednak piąć się np. na pnie drzew 
do wysokości nawet 2m. Preferuje 
glebę próchniczą.

Ethienne  
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ZłO W KAŻDyM Z NAS

Z psychologicznego punktu wi-
dzenia w każdym z nas drzemie zło, 
które przez działanie różnych me-
chanizmów, może zostać uwolnione 
– nawet jeśli bardzo tego nie chce-
my. Do najbardziej wstrząsających 
przejawów naszych nieludzkich za-
chowań można zapewne zaliczyć 
dehumanizację. Problem zauwa-
żony m.in. przez socjologa Ervinga 
Hoffmana, który skupia się na czę-
ściowym dyskredytowaniu osób 
niepełnosprawnych. Ale nie trzeba 
zaliczać się do grupy osób 
niepełnosprawnych by 
zostać przez innych pod-
danym zjawisku dehuma-
nizacji. Jaskrawym przy-
kładem są kobiety z ple-
mienia Tutsi, które prze-
żyły olbrzymią tragedię 
w czasie wojny w 1994 
roku w Rwandzie. Polega-
ła ona nie tylko walkach 
pomiędzy mężczyznami 
plemion Hutu i Tutsi, ale 
również na dehumaniza-
cji całego plemienia Tut-
si w tym głównie kobiet, 
które przyrównywano do 
robactwa, często torturo-
wano i gwałcono. Gwałt 
wojenny jest zbrodnią 
przeciwko prawom człowieka, prze-
ciwko prawom kobiet. U jego pod-
łoża leży chęć zniszczenia wrogiej 
społeczności: oprócz wymordowa-
nia mężczyzn, chodzi o zhańbienie 
(zbrukanie) kobiet – biologicznych 
i kulturowych reproduktorek rasy/
grupy etnicznej/narodu, o czym pi-
sze m.in. Agnieszka Graff w książce 
Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualno-
ści i narodzie (2008). Przyrównanie 
ludzi do zwierząt, często zwierząt 
żądnych naszej krwi lub robactwa 
roznoszącego zarazę, było rodza-
jem propagandy w okresie wojen-
nym. Hitler określał Żydów, mianem 
podrasy, przyrównując ich często 
do szczurów lub robactwa, a nazi-
stowskie Niemcy dbały o to żeby na 
początku za pomocą plakatów, fil-

mów i plotki zakorzenić uprzedze-
nia względem Żydów w narodzie 
niemieckim. Na tej zasadzie dzia-
ła etykietowanie, w ten sposób po-
wstają łatki typu: „czarnuch”, „żół-
tek”, „hadżi”, „abdul” itp. Używanie 
obraźliwych określeń danej osoby 
lub jej grupy deprecjonuje jej war-
tość w stopniu na tyle znacznym, że 
łatwiej tłumaczyć wszelkie formy 
agresji skierowane w jej kierunku. 

Dehumanizacja jest tematem in-
teresującym badaczy, stąd ekspery-

menty przeprowadzone w tym kie-
runku, w tym Alberta Bandury, za-
inspirowanego badania Stanley Mi-
ligrama, badającego przyczyny śle-
pego posłuszeństwa wobec zbrod-
niczych rozkazów, które doprowa-
dziły, zwyczajnych wydawałoby się 
ludz, do ludobójstwa m.in. w obo-
zach koncentracyjnych. W ekspery-
mencie Bandurego brało 72 studen-
tów, których podzielono na trzyoso-
bowe zespoły „nadzorujące”, ich za-
daniem było karanie niewłaściwych 
decyzji podejmowanych przez in-
nych studentów, pełniących funk-
cję grupy „decydentów”. Nadzorcy 
będący faktyczną grupą poddaną 
badaniu, mieli wymierzać wstrząsy 
elektryczne osobom z grupy decy-
dentów w momencie popełniania 

przez nich błędów- mogli również 
wybierać pomiędzy intensywno-
ścią wstrząsu (1- łagodny, 10 –mak-
symalny). Zaznaczyć trzeba, że de-
cydenci byli ludźmi podstawiony-
mi, a reakcje na wstrząs elektryczny 
były udawane, gdyż takowych fak-
tycznie nie było. Jedna z grup de-
cydentów była poddana etykieto-
waniu, określono ich jako „zezwie-
rzęcona, zdemoralizowana banda”. 
Jak nie trudno się domyśleć wła-
śnie ta grupa otrzymywała wstrzą-

sy elektryczne aplikowa-
ne przez grupę nadzorczą 
o najwyższym natężeniu. 
Eksperyment potwier-
dził regułę, iż etykowanie 
i dehumanizacja znaczą-
co zmienia nastawienie 
z pozytywnego i neutral-
nego na negatywne, czę-
sto naładowane agresją. 
Bandura takie zachowa-
nie określił „odłączeniem 
moralnym”, w którym za-
warł trzy stwierdzenie: po 
pierwsze możemy przede-
finiować nasz krzywdzą-
ce zachowanie, uznając je 
za słuszne, po drugie mo-
żemy zminimalizować na-
sze poczucie bezpośred-

niego związku między naszymi dzia-
łaniami, a ich szkodliwymi skutkami, 
po trzecie możemy zmienić sposób, 
w jaki myślimy o rzeczywistej krzyw-
dzie spowodowanej naszymi działa-
niami. Dehumanizacja sprawia, że 
postrzegamy nasze ofiary na zasłu-
gujące kary, obarczając je jedno-
cześnie winą. 

Chociaż te zachowania i wywo-
łujące je mechanizmy, zmieniają 
rzeczywistość w piekło, nie oznacza 
to że jesteśmy z natury źli, ale sła-
bi i podatni na manipulację, bo któż 
by nie chciał zrzucić z siebie winy za 
złe czyny które popełnił.

Szczepan Spis
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MłODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI 
I MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORóW 

W AKROBATyCE SPORTOWEJ, SKOKACH NA 
TRAMPOLINIE I ŚCIEŻCE

Udane imprezy mają zwyczajo-
wo swoją kontynuację. Tak też się 
stało z organizowanym na naszej 
Hali Sportowej w dniach 5-6 czerw-
ca Pucharem Polski w akrobatyce 
sportowej, skoku na trampolinie i 
ścieżce. Wzorcowa organizacja im-
prezy zachęciła głównych organi-
zatorów, Polski Związek Akrobaty-
ki Sportowej, do ponownego od-
wiedzenia naszej Gminy, tym razem 
z programem Mistrzostw Polski Ju-
niorów i Młodzieżówki. Trzy dni 

zmagań grup młodych akrobatów 
(ponad 200 osób), zapewne mogły 
dostarczyć wielu wrażeń zgroma-
dzonej publiczności. Kult ciała i de-
terminacja w osiąganiu doskonało-
ści były znane i pielęgnowane już u 
starożytnych Greków. Dla młodych 
sportowców osiągnięcie takich wy-
ników to ciężka, żmudna praca, 
okupiona wieloma wyrzeczeniami, 
którą Grecy nazywali ascezą (cięż-
ki trening). Owoce tej pracy mogli-
śmy zobaczyć na naszej hali spor-

towej, były także odznaczenia, pu-
chary, dyplomy, medale, przeplata-
ne łzami szczęścia, dumą i duchem 
sportowej rywalizacji. Przepiękne 
widowisko może zapoczątkować 
tradycję organizowania takowych 
imprez w naszej Gminie, co z kolei 
jest dodatkową atrakcją przyciąga-
jąca nie tylko mieszkańców ale i tu-
rystów do odwiedzenia nas w ten 
wyjątkowy czas.

Szczepan Spis
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II Międzynarodowe Mistrzostwa 
Beskidów w specyficznej dyscy-
plinie sportowej, jaką są zjazdy na 
specjalnych nartach… bez śniegu. 
Grasski – zjazdy na trawie – to ga-
łąź narciarstwa która wcale nie jest 
zjawiskiem nowym. Historia rolek 
GRASSKI sięga lat ‚60 XX wieku. Nie-
miecki konstruktor, Richard Martin 
udostępnił swój wynalazek narcia-
rzom, by doskonalili swoje umie-

SPORTy NA TRAWIE
jętności przed sezonem zimowym. 
Najwiekszą popularność GRASSKI 
zyskało we Francji, a z roku na rok 
narciarze z innych krajów dostrze-
gali zalety rolek GRASSKI. W 1985 
GRASSKI stało się częścią Fédéra-
tion Internationale de Ski (FIS). Od 
tego czasu GRASSKI rozwija się bar-
dzo prężnie. W wielu krajach euro-
pejskich powstały narodowe związ-
ki GRASSKI. Co roku na całym świe-

cie odbywa się wiele cyklicznych 
imprez, które cieszą się ogromną 
popularnością. 

W Beskidach sport ten nadal 
traktowany jest wyczynowo. Jest 
to jednak także coś dla miłośników 
narciarstwa, którzy tęskniąc do zi-
mowych miesięcy chcą stale być w 
ruchu i nie zasiedzieć się przed te-
lewizorem. 

Tegoroczne zawody, ze wzglę-

Czas jesieni to czas wykopków 
i prac polowych. Najczęściej wy-
konywane teraz prace są w pozycji 
schylonej i na ugiętych kolanach. 
W pozycji schylonej cierpi kręgo-
słup lędźwiowy ( o tym już pisali-
śmy), więc czas zająć się kolana-
mi. Bólom w stawach kolanowych 
można zapobiec lub je zmniejszyć 
dbając o prawidłowy stan napię-
cia mięśni prostujących staw kola-
nowy(przednia grupa mm uda) oraz 
zginających staw –tylna grupa mm 
uda. Bardzo ważny jest również peł-
ny zakres ruchomości w stawie. Dla-
tego nie ćwiczymy szybko!! Prowa-
dzimy cały ruch w pełnym zakresie, 
wolno , do napięcia mm uda oraz 
wytrzymując kilka sekund napię-
cie . 

REHABILITANT RADZI…
ĆWICZENIE 1

Usiądź na krześle. Prowadź po-
woli staw kolanowy prawy do peł-
nego wyprostu. Na końcu napnij 
m.uda i zwróć palce stopy do sie-
bie, wytrzymaj 5 sekund. Powtórz 
ćw.na drugie kolano. Wykonaj po 
10x na każdą nogę.

ĆWICZENIE 2
Połóż się na plecach. Jeśli masz 

problem z pełnym wyprostem kola-
na zwiń ręcznik po kalanami, albo 
włóż małą, gumową piłeczkę. Naci-

skaj kolanem w kierunku podłogi z 
równoczesnym skierowanie palców 
stopy do siebie. Wytrzymaj napięcie 
m.4-głowego przez 5 sek. Powtórz 
kazdą noga po 10x.

ĆWICZENIE 3
Połóż się na brzuchu. Prowadź 

nogę do zgięcia w stawie kolano-
wym. Wykonuj ruch powoli do peł-
nego zgięcia. Powtórz po 10x na 
każdą nogę.

Życzę powodzenie i wytrwałości 
w ćwiczeniach

Mgr reh. Danuta Pietrasina



28Strona 28 Wieści znad Brennicy28Strona 28 Wieści znad Brennicy

SportSport 

IV Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej 5 – zapisy drużyn do udziału w nowej edycji prosi-
my kierować na adres:l.muschiol@brenna.org. Regulamin turnieju dostępny na stronie interneto-

wej Urzędu Gminy Brenna (www.brenna.org.pl). 

du na to, że zostały przesunięte z 
lipca na wrzesień nie zgromadzi-
ły tak licznej grupy uczestników, 
jak ich pierwsza edycja. Jednak ro-
zegrane zostały w świetnych wa-
runkach atmosferycznych i tech-
nicznych, z czego bardzo zadowo-
leni byli organizatorzy – Beskidz-
ka Organizacja Turystyczna i Ośro-
dek Promocji, Kultury i Sportu Gmi-
ny Brenna. Zawodnicy, którzy wzięli 
udział w konkurencji pokonali stok 
w Brennej – Hołcynie po dwa razy. 
Wśród męskiego grona, jak w ubie-
głym roku pojawiła się jedna kobie-
ta – Beata Tyrna z Cieszyna. Pani Be-
ata zdobyła 3 miejsce w klasyfika-
cji generalnej zawodów, za panami: 
Mateuszem Ruckim z Górek Wiel-

kich, który uplasował się na 2 po-
zycji i zwycięzcą, czyli tegorocznym 
Mistrzem Beskidów Grasski – Toma-
szem Kłósko z Brennej, który zakoń-
czył trasę z czasem 15 sekund i 78 
setnych. Poza klasyfikacją general-
ną rozdano także nagrody w kate-
gorii seniorów i juniorów.

Najmłodszy uczestnik zawodów 
ma… 7 lat! Świadczy to o tym, że 
nie ma ograniczeń związanych z 
tą dyscypliną sportu, a na pewno 
nie są to ograniczenia wiekowe, bo 
i najstarszy z narciarzy jest w wie-
ku… statecznym, bez wypominania 
lat. Młody duchem, jak podkreślał. 
I właśnie ta duchowa młodość jest 
gwarantem dobrej zabawy czerpa-
nej z każdego pojawiającego się 

novum. Podobnie rzecz ma się z do-
świadczeniem, które, choć oczywi-
ście pomaga, nie jest niezbędne. 
Najlepszym dowodem na to jest 
zdobywca 2 miejsca klasyfikacji ge-
neralnej, który rolki grasski miał na 
nogach pierwszy raz. A nie on jeden 
wystartował tak właśnie „z marszu”. 

Wszyscy jednogłośnie zachęcają 
do uprawiania tej dyscypliny. Zda-
niem zawodników, organizatorów i 
widzów jest to świetna zabawa dla 
każdego. W związku z tym serdecz-
nie zapraszamy do uczestnictwa w 
Mistrzostwach w przyszłym roku!

Anna Musioł
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POWIAT BEZ GRANIC
25 września w Ustroniu odby-

ła się dziesiąta edycja Powiatu bez 
Granic. Pogoda dopisała, a mło-
dzież i samorządowcy zmagali się 
w różnych konkurencjach. W klasy-
fikacji generalnej zawodów trium-
fowali gospodarze. Gmina Bren-
na okazała się bezkonkurencyjna w 
mini piłce nożnej zajmując pierw-
sze miejsce zarówno w kategorii 
szkół podstawowych jak i gimna-
zjalnych. Zmagania samorządow-
ców również wypadły bardzo do-
brze, na cztery konkurencje Gmina 

Brenna zdobyła dwa pierwsze miej-
sca, jedno drugie i jedno trzecie. 

W trakcie imprezy Starosta Cie-
szyński Czesław Gluza razem z Prze-
wodniczącym Rady Powiatu Cie-
szyńskiego Janem Sztwiernią wrę-
czył puchary gospodarzom gmin,  
które we współzawodnictwie spor-
towym szkół podstawowych , gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych w 
roku szkolnym 2009/2010 zdobyły 
najlepsze wyniki. Na trzecim miej-
scu znalazła się gmina Skoczów,  
drugie miejsce przypadło w udzia-

le Brennej , a najbardziej wysporto-
waną młodzieżą może poszczycić 
się Goleszów. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom oraz nauczycie-
lom wychowania fizycznego za pra-
cę włożoną w przygotowanie repre-
zentacji gminnej, a w szczególno-
ści: Bożenie Podżorskiej, Ewie Du-
dek, Bogdanowi Żurowi, Jarosła-
wowi Smelikowi, Witoldowi Grenio-
wi, Tomaszowi Dybczyńskiemu, Jac-
kowi Oświecimskiemu i Ryszardowi 
Kołodziejowi.  

ł.M.
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LEGENDY SOWIEGO 
KRÓLESTWA

Głównym bohaterem jest Soren, 
sowa płomykówka, która, po tym 
jak starszy brat wypycha ją z gniaz-
da, trafia do St. Aggie, tajemniczej 
szkoły dla osieroconych sów. Tutaj, 
wraz z grupą nowych przyjaciół, So-
ren odkrywa, że w szkole rodzi się 
zło, które może zagrozić całemu la-
sowi Tyto, w którym znajduje się ich 
królestwo.

DORIAN GRAY

Dorian Gray jest człowiekiem 
niezwykłej urody, lecz nie tyl-
ko jego aparycja czyni go niezwy-
kłym... Jest on bowiem w posiada-
niu obrazu, swojego portretu, któ-
ry starzeje się zamiast swego wła-
ściciela.

Będzie to kolejny film najcie-
kawszego reżysera ostatnich lat, 
twórcy takich obrazów jak „Sie-
dem”, „Podziemny krąg”, “Cieka-
wy przypadek Benjamina Butto-
na”. Historia opowiada powstanie 
portalu Facebook. Jedną z głów-
nych ról - założyciela portalu Se-
ana Parkera - gra Justin Timberlake. 

ŚLUBY PANIEńSKIE 

Adaptacja klasycznej komedii 
autorstw Aleksandra Fredry. Histo-
ria dwóch panien Anieli i Klary, któ-
re założyły, że nigdy nie wyjdą za 
mąż, za to będą dręczyć mężczyzn 
swą obojętnością. Klara nie daje 
żadnych szans Albinowi, Aniela 
czyni to samo z Gustawem. Wresz-
cie ten ostatni wpada na plan, jak 
zdobyć kobietę swego serca, a przy 
okazji pomóc zrozpaczonemu Albi-
nowi.

JEDZ, MÓDL SIę,
 KOCHAJ

Po kilku latach rozczarowań i 
ze złamanym sercem, 35-letnia Eli-
zabeth Gilbert podejmuje ryzyko 
i wyrusza samotnie w roczną po-
dróż, podczas której pragnie od-
kryć samą siebie. Elizabeth planuje 
odwiedzić trzy miejsca oraz skupić 
się na poszukiwaniu przyjemności, 
poświęcenia i równowagi. We Wło-
szech odkrywa sztukę przyjemno-
ści poprzez jedzenie i przyjaźń. W 
Indiach udaje się do aszramu swo-
jego guru, gdzie studiuje sztukę du-
chowego poświęcenia...

THE SOCIAL NETWORK 

Godne poleceniaGodne polecenia

PREMIERy KINOWE WE WRZEŚNIU
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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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