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Zaczął się Nowy Roku, a wraz z 
nim nowe wyzwania i zmiany. To 
już tradycja, że stawiamy sobie no-
woroczne postanowienia, najczę-
ściej dotyczą one naszego wyglądu 
zewnętrznego, zarobków, miłości, 
systematyczności, ogólnie popra-
wy tego co jest, a właściwie tego co 
było, gdyż po takim postanowieniu 
usprawiedliwiamy poniekąd mijają-
cy rok. Naprawdę rzadko zdarza się 
nam postanowić zmianę naszego 
zachowania w stosunku do drugie-
go człowieka. To normalne że szu-
fladkujemy, generalizujemy, oce-
niamy, często raniąc innych swoim 
zachowaniem. Czasem wystarczy 
chwila zastanowienia, więcej uwa-

gi, serdeczności i zrozumienia, by 
lepiej żyć i funkcjonować z innymi 
ludźmi. Takie postanowienie to nie 
tylko profit dla nas, ale również ca-
łego grona ludzi z którymi mamy 
okazję wejść w jakieś relacje. 

Ostatnio wpadła mi w ucho na-
stępująca historia, która w sposób 
nadzwyczaj wyrazisty obrazuje, jak 
życie nagradza za dobre uczynki: 

Nazywał się Fleming i był bied-
nym szkockim farmerem. Pewnego 
dnia, gdy ciężko pracował w polu 
usłyszał wołanie o pomoc dobiega-
jące z pobliskich bagien. Pobiegł tam 
i znalazł przestraszonego chłopca, 
którego uratował od śmierci.

Następnego dnia przed dom far-
mera zajechał powóz, z którego wy-
siadł elegancki gentleman, który 
przedstawił się jako ojciec uratowa-
nego chłopca. Powiedział do farme-
ra, że chce mu zapłacić za uratowa-
nie syna. Farmer odrzekł, ze zapłaty 
nie przyjmie gdyż uratował chłopca 
nie dla pieniędzy. W tym momencie 
do domu wszedł syn farmera Alexan-
der. Czy to twój syn? - zapytał gene-
telman. Tak to mój syn - odrzekł dum-
nie farmer. Mam ofertę dla ciebie. 
Opłacę naukę dla twojego syna tak, 

aby zdobył to samo wykształcenie 
jak mój syn. I jeśli chłopak jest taki 
jak jego ojciec nie zmarnuje okazji i 
obaj będziemy z niego dumni?

I tak się stało. Syn farmera ukoń-
czył najlepsze szkoły i stal się znany 
na całym świecie jako sir Alexander 
Fleming, odkrywca penicyliny.

Wiele lat później ten sam chło-
piec, który został uratowany z bagien 
zachorował na zapalenie płuc.

Co uratowało jego życie? Penicy-
lina. Nazwisko chłopca: sir Winston 
Churchill.

Przypominamy, że zima w Bren-
nej to czas śnieżnych zmagań, im-
prez cyklicznych, jak Puchar Be-
skidzkich Groni i innych, które będą 
podawane do Waszej wiadomości 
w naszym piśmie i na stronie inter-
netowej gminy Brenna. Serdecznie 
zapraszamy i zachęcamy zarówno 
przyjezdnych, jak i mieszkańców 
do brania udziału w jakże zdrowej 
sportowej rywalizacji na naszych 
stokach.

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

Przesunięty został pierwotny 
termin zakończenia realizacji zada-
nia „Przebudowa drogi mostu nad 
rzeką Brennica w ciągu drogi po-
wiatowej nr 2600S Grodziec – Górki 
w Górkach Wielkich” z 30.11.2010r. 
na 30.05.2011 – z uwzględnieniem 
wyłączenia okresu zimowego.

Zmiana terminu zakończenia ro-
bót nastąpiła z przyczyn niezależ-
nych od Wykonawcy tj. konieczno-
ści likwidacji kolizji projektowanego 
poszerzenia podpór z nie zinwenta-
ryzowaną na etapie projektowym 

siecią gazową oraz wykonania nad-
betonu płyty dla zapewnienia pra-
widłowych spadków poprzecznych 
drogi na obiekcie. Oczekiwanie na 
nowe rozwiązania projektowe w 
tym zakresie, konieczność uzyska-
nia uzgodnień u administratora 
sieci, a także samo wykonanie tych 
dodatkowych elementów robót 
spowodowały wstrzymanie głów-
nych frontów robót.

W związku z tym przy optymi-
stycznym założeniu sprzyjających 
warunków atmosferycznych prze-

sunięty został termin zakończenia 
robót na dzień 22.12.2010. Nieste-
ty w pierwszej połowie grudnia na-
stąpiło znaczące pogorszenie wa-
runków atmosferycznych (znaczne 
spadki temperatury i intensywne 
opady śniegu), ze względów tech-
nologicznych uniemożliwiające 
prowadzenie dalszych prac. Z uwa-
gi na powyższe Zarząd Powiatu wy-
raził zgodę na przedłużenie termi-
nu wykonania do końca maja br.

Starosta Cieszyński 

CO Z MOSTeM W GóRkaCh?
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ROZMOWa Z PROBOSZCZeM 
Z aNdRZejeM FiLaPkieM 

Szczepan Spis: Rozpoczęła się 
nowa kadencja. Proszę powie-
dzieć jakie zadania i cele do reali-
zacji w bieżącym roku wyznaczył 
sobie Urząd Gminy wraz z nową 
Radą?

Wójt Gminy Brenna Iwona Sza-
rek: Na sesji 30 grudnia 2010 r. Rada 
Gminy Brenna podjęła uchwałę bu-
dżetową na 2011 rok. Największe 
zainteresowanie oczywiście – jak za-
wsze - budzą inwestycje, które Gmi-
na ma do zrealizowania. 

W tym roku, m.in. zaplanowane 
jest zakończenie budowy kanali-
zacji sanitarnej Brenna Centrum – 
Brenna Bukowa. Ta inwestycja jest 
dofinansowana ze środków Unii 
europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Za-
kończymy również realizację za-
gospodarowania Parku Turystyki 
w Brennej Centrum, modernizację 
parkingu naprzeciwko hali Sporto-
wej w Brennej Centrum, zagospoda-
rowanie terenów „Pod Brandysem” 
w Górkach Wielkich oraz budowę i 
modernizację parkingów w Brennej 
Bukowej.  To ważne inwestycje, dla-
tego że tworzą nową infrastruktu-
rę, która zapewnienia odpowiednie 
warunki do uprawiania sportu i re-
kreacji dla osób przebywających w 
naszej gminie. Stanie się tak dzięki 
wybudowanym boisku wielofunk-
cyjnym, lodowisku oraz boiskom 
do piłki plażowej. inwestycje te są 
dofinansowane ze środków Unii eu-
ropejskiej w ramach europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– Regionalny Program Operacyjny.  
jestem przekonana, iż ta inwestycja 
w widoczny sposób wpłynie na po-

zytywne kształtowanie wizerunku 
naszej Gminy i wprowadzi nową ja-
kość dla wszystkich, a zwłaszcza dla 
osób nas odwiedzających.  To oczy-
wiście nie wszystko. W tym roku 
chcemy wybudować kładkę dla pie-
szych do przysiółka jatny, zbudo-
wać nowe odcinki oświetlenia na 
ul. Leśników i ul. drożyska w Bren-
nej.  Chcemy również rozpocząć re-
alizację i etapu programu usuwa-
nia azbestu.  W tym roku zmieni się 
również  organizacja w zakresie ob-
sługi petentów w Urzędzie Gminy w 
związku z wprowadzeniem elektro-
nicznego obiegu dokumentów. Na 
parterze budynku Urzędu Gminy 
powstanie biuro podawcze, które w 
pierwszej kolejności będzie przyj-
mowało pisma klientów.  

jak da się zauważyć, wszystkie 
wymienione powyżej zadania łączy 
jeden wspólny element – popra-
wa życia jakości mieszkańców, co 
w oparciu o działania promocyjne, 
gdzie duży nacisk kładziemy na  po-
siadany potencjał turystyczny na-
szej gminy, pozwala optymistycz-
nie patrzeć w przyszłość.

Parafia św. jana Nepomucena 
w Brennej Leśnicy już od pewnego 
czasu posiada nowego proboszcza, 
który zastąpił ks. Wiesława kon-
dziołkę, sprawującego te funkcje 
przez ostatnie 14 lat. ksiądz an-
drzej Filapek zgodził się odpowie-
dzieć na kilka pytań i przedstawić 
swoją wizję funkcjonowania para-
fii.

Udało mi się rozmawiać z księ-
dzem andrzejem w nowo powsta-
łej, założonej przez proboszcza 
bibliotece. Wchodząc do świeżo 
wyremontowanego pomieszcze-
nia, moim oczom ukazał się impo-
nujący widok regałów przepełnio-
nych książkami różnej kategorii. 

Zbiór zawiera wiele wartościowych 
pozycji, w tym wydawnicze no-
wości. Wielką przyjemnością było 
przeprowadzić tam rozmowę, m.in. 
nt. docelowego przeznaczenia po-
mieszczenia gdzie znajduje się bi-

blioteka.

Szczepan Spis: Co ksiądz sądzi 
o Gminie Brenna i jej mieszkań-
cach?

Andrzej Filapek: Cieszę się, że 
mogę tutaj sprawować posłu-
gę duszpasterską, mam wspo-
mnienia, z lat 80-tych kiedy to 
przyjechałem do Brennej po raz 
pierwszy na rekolekcje oazowe. 
Pamiętam, że mieszkaliśmy wte-
dy u jednej z miejscowych ro-
dzin (pokazuje stare fotografie 
przedstawiające roześmiane twa-
rze młodych ludzi, otaczających  
rodzinę Leśniczan). To piękne 
wspomnienia do których często 
wracam pamięcią. Obecnie dużo 
się w Brennej zmieniło, jest wię-
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cej domów, więcej ludzi przyjeżdża. 
Brenna jest tak urokliwym miej-
scem, że ludzie spoza miejscowości 
przyjeżdżają tutaj żeby wstąpić w 
święty związek małżeński. Tę prawi-
dłowość zauważyłem w przeciągu 
kilku ostatnich miesięcy. 

Sz.S.: Widzę, że zaczął ksiądz 
remont i adaptację pomieszcze-
nia w którym rozmawiamy. Mówi 
się o bibliotece, jak w praktyce 
wygląda wizja zagospodarowa-
nia tego miejsca?

Andrzej Filapek: Zaiste moim 
zamiarem było i jest nadal, żeby za-
częła funkcjonować tutaj bibliotek 
z której każdy mógłby korzystać do 
woli. W tym celu zacząłem remont 
tego pomieszczenia. książki pocho-
dzą z mojego prywatnego zbioru. 
Od zawsze lubiłem czytać ale moja 
prawdziwa przygoda z literaturą 
zaczęła się w seminarium duchow-
nym. Mój księgozbiór jest wciąż po-
większany w miarę moich możliwo-
ści. W doborze książek kieruję się 
nie tylko własnymi zainteresowa-
niami, ale również trendami na ryn-
ku wydawniczym, tym sposobem 
każdy kto trafi do naszej bibliote-
ce znajdzie coś dla siebie – oprócz 
żywotów świętych, literatury reli-
gijnej, można tutaj znaleźć książki 
o tematyce fantasy, kryminalnej, 
naukowej itd.. Biblioteka działa od 

15 października, a już ponad 200 
osób odwiedziło jej progi. Moim 
marzeniem jest ukończenie remon-
tu, ocieplenie sali i wymiana okien, 
by docelowo stworzyć Parafialny 
Ośrodek kultury. jak widać mam 
również pokaźną kolekcję płyt Cd z 
muzyką, która przy zainstalowanym 
w sali nagłośnieniu, pozwala mile 
spędzać czas na lekturze przy mu-
zyce mistrzów.

Sz.S.: Proszę powiedzieć, czy 
są w księdza kolekcji książek, ta-
kie które są dla niego wyjątkowe?

Andrzej Filapek: Ciężko wybrać, 
ale wydaje mi się że na pewno po-
wodem dumy jest kompletna kolek-
cja książek Zofii kossak – komplet-
ny tzn. zawierający wydania, które 
od wielu lat nie doczekały się swo-
ich dodruków, a więc są niemożliwe 
do nabycia, spoczywają jedynie na 
półkach prywatnych kolekcjone-
rów. Ten zbiór powinien szczegól-
nie zainteresować czytelników, ze 
względu na historię naszej miejsco-
wości, nierozerwalnie złączoną z 
życiem i artystyczną pracą autorki.  

Sz.S.: Proszę przedstawić 
wszystkim zainteresowanym go-
dziny, w których można skorzy-
stać ze zbiorów bibliotecznych.

Andrzej Filapek: Oczywiście 
zawsze można zadzwonić na para-

fię i się ze mną umówić na konkret-
ną godzinę. ale także można od-
wiedzić bibliotekę po każdej mszy 
świętej za wyjątkiem pierwszej 
mszy świętej niedzielnej.

Sz.S.: Okres wakacyjny to wie-
czory muzyczne w kościele na 
leśnicy i czwartki  artystyczne w 
kościele w Brennej, czy planuje 
ksiądz kontynuować te tradycję?

Andrzej Filapek: Myślę, że to 
bardzo interesujące wydarzenie 
przyciągające dużo ludzi do nasze-
go kościoła. Rozmawiałem już z or-
ganizatorami i jak najbardziej chcę 
kontynuować tę misję.

Sz.S.: Wprawdzie został ksiądz 
przeniesiony do naszej para-
fii z położonego sąsiadująco 
Ustronia, to jednak każda nowa 
funkcja i miejsce wymaga przy-
stosowania się do aktualnych wa-
runków. Dlatego w imieniu całej 
redakcji życzę księdzu probosz-
czowi samych sukcesów w niesie-
niu posługi kapłańskiej wśród na-
szych mieszkańców i dziękuję za 
rozmowę.

Andrzej Filapek: dziękuję i ser-
decznie zapraszam wszystkich zain-
teresowanych do odwiedzenia na-
szej biblioteki.
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ROZMOWa Z MaGdaLeNĄ hOLekSĄ 
MiSTRZYNiĄ W BRYdŻU

Szczepan Spis- Pani Magda-
leno proszę powiedzieć skąd u 
pani zainteresowanie właśnie 
brydżem, jak zaczęła się ta przy-
goda?

Magdalena Holeksa- Podsta-
wowych zasad gry nauczyłam się, 
grając w brydża z rodziną. Często 
wieczorem siadaliśmy na godzinę 
lub dwie i graliśmy w brydża. Póź-
niej poszłam do V LO w Bielsku-Bia-
łej, gdzie zaczęłam uczęszczać na 
kółko brydżowe prowadzone przez 
Panią katarzynę Michałek. Zaczę-
łam jeździć na różne turnieje i po-
łknęłam bakcyla. 

Sz.S.- Ma pani na swoim kon-
cie już wielkie zwycięstwa, pro-
szę podzielić się z naszymi czytel-
nikami swoimi sukcesami. 

 
Magdalena Holeksa- Naj-

większym moim osiągnięciem jest 
zdobycie złotego medalu na dru-
żynowych Mistrzostwach Świata ju-
niorek, które odbyły się w paździer-
niku tego roku w Filadelfii w USa. 
Mogę poszczycić się także złotym 
medalem drużynowych Mistrzostw 
europy juniorek (Brasov, Rumunia, 
2009) oraz złotym medalem Mi-
strzostw europy Par juniorek (Opa-
tija, Chorwacja, 2010).

Sz.S.- Proszę powiedzieć coś 
więcej o klubie, który pani re-
prezentuje, jak wygląda praca 
prowadząca do tak dobrych wy-
ników, ile czasu trzeba poświę-
cić żeby osiągnąć takie rezultaty 
i czy jest to praca indywidualna 
czy może liczy się zespół?

 
Magdalena Holeksa- Od tego 

roku reprezentuję klub BUkS By-
tom. jedynie do 20 roku życia ju-
niorzy są obejmowani szkoleniem 
jako kadry wojewódzkie. Czasami 
są organizowane szkolenia dla kadr 
narodowych, niestety bardzo rzad-
ko. jako że przekroczyłam już ten 
wiek, w którym mogłam należeć 
do kadry wojewódzkiej, stawiam 
przede wszystkim na indywidual-
ne polepszanie swoich umiejętno-
ści (np. przez czytanie książek o te-
matyce brydżowej) oraz na pracę z 
partnerem. Nie ma reguły, ile czasu 
trzeba poświęcić, aby uzyskać takie 
rezultaty, lecz na pewno bardzo li-
czy się praktyka, więc trzeba roze-
grać jak najwięcej rozdań. Zależy 
to także od ilości pracy włożonej w 
polepszanie swoich umiejętności. 

Sz.S.- Do jakich rywalizacji 
przygotowuje się pani teraz?

Magdalena Holeksa- Przygo-
towuję się teraz do drużynowych 
Mistrzostw europy juniorek, które 
odbędą się w lipcu w Bułgarii. Re-
prezentacja Polski juniorek będzie 
tam bronić złotego medalu, więc je-
steśmy nastawione bardzo bojowo 
i będziemy ponownie walczyć o jak 
najlepszy wynik- jak się powiedzie, 
to złoty medal.

Sz.S.- Brydż nie jest 
sportem tak popularnym 
wśród młodzieży, jak za-
chęciłaby pani innych ró-
wieśników właśnie do tej 
gry?

Magdalena Holeksa- Brydż na 
pewno uczy logicznego myślenia i 
przewidywania, co może się przy-
dać zarówno w szkole, jak i na stu-
diach. Moim zdaniem jest to bardzo 
wartościowy sposób spędzania wol-
nego czasu. Bardzo wiele młodych 
ludzi gra w Polsce w brydża i jest 
bardzo wiele imprez brydżowych 
organizowanych specjalnie dla nich 
w różnych miejscach w kraju, więc 
można poznać nowych ludzi i zwie-
dzić  wiele ciekawych miejsc. 

Sz.S.- Dziękuję za rozmowę i życzę 
złotego medalu na Mistrzostwach 
Europy.
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50-LeCie SZkOłY W BReNNej LeŚNiCY
16 grudnia 2010 roku odbyła się 

wielka uroczystość 50-lecia szkoły 
podstawowej im. janusza korcza-
ka w Brennej Leśnicy. Wszystkich 
zgromadzonych przywitała pani 
halina Gabzdyl-Pilch dyrektor szko-
ły. Ta okrągła rocznica została upa-
miętniona spotkaniem, nauczycie-
li, władz lokalnych, absolwentów 
i przyjaciół szkoły, no i oczywiście 
uczniów, którzy zaskoczyli wszyst-

kich bardzo interesującym progra-
mem artystycznym. Swój występ 
miał również dziecięcy zespół „Le-
śnica”, którego początki sięgają 
1975, kiedy to w szkole podstawo-
wej nr 3 właśnie w Brennej Leśnicy 
powstało kółko Taneczne. Na Sali 
gimnastycznej można było rów-
nież podziwiać wystawę, przedsta-
wiająca historię szkoły, od momen-
tu inicjatywy jej wybudowania do 

naszych czasów. Szkoła w Brennej 
Leśnicy jest na bieżąco remonto-
wana, modernizowana i przystoso-
wywana do zmieniających się wy-
mogów i standardów europejskich, 
ufamy że będzie nam służyć tak do-
brze jak do tej pory przez kolejne 
50 lat. 

Szczepan Spis

„Jak powstała nasza szkoła”
już w roku 1920 tutejsze społeczeństwo starało się o wybudowanie nowej szkoły. Początkowo domagano 

się postawienia szkółki – filii na „kobyli”. Projekt ten jednak upadł. Po ostatniej wojnie były trudności ze zdo-
byciem odpowiedniej parceli budowlanej pod nową szkołę. W końcu zdecydowano że nowa szkoła powstanie 
na „Skolu „ -  na terenie szkolnym.

3 kwietnia 1958  roku przedstawiciele Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Biel-
sku – Białej obejrzeli przyszły plac budowy i zapowiedzieli rychłe rozpoczęcie prac.

24 kwietnia 1958 r. przybył kierownik budowy szkoły pan Pierchała
25 kwietnia 1958 r. odbyło się zebranie komitetu Rodzicielskiego, na którym wykop pod nową szkołę po-

wierzono Spółdzielni „Beskid Brenna”.
27 kwietnia 1958 r. – wyrażenie sprzeciwu części obywateli Leśnicy: anulowanie umowy z kamieniołomem 

i zadecydowanie o tym, że wykop będzie prowadził komitet Rodzicielski na własną rękę.
Maj 1958r. – rozpoczęcie wykopu pod budowę szkoły.
29 czerwca 1958r. – z powodu powodzi prace zostały częściowo wstrzymane.
7 lipca 1958r. – inspektor nadzoru rzadko zjawia się na budowie. W czasie jego nieobecności prace idą 

znacznie raźniej.
19 lipca 1958r. – w starej szkole gromadzi są nowe meble szkolne. Tym razem przywieziono pięć tablic 

szkolnych.
5 sierpnia 1958r. – zakończenie wykopu, przystąpiono do stawiania fundamentów. Na budowie pracuje 
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właściwie jeden murarz pan Gabryś.
16 sierpnia 1958r. – uroczystość położenia kamienia węgielnego. 
Wydawało się, że zima w ogóle nie nadejdzie. Prace mogły się szybko posuwać naprzód, ale nie było murarzy 

(pracowali przy budowie szkoły w Chybiu). Gdyby nie energia i stanowczość majstra pana Cienciały byłoby jesz-
cze gorzej. Tempo pracy bardzo powolne.

1 października 1958r. Leśnica otrzymuje światło elektryczne. Na budowie z prądu elektrycznego zaczęto ko-
rzystać w grudniu.

Przed nadejściem zimy nie zdołano nakryć nowego budynku dachem. Mury wchłonęły w okresie wiosennych 
roztopów masę wilgoci.

 13 kwietnia 1959r. - zakończone prace z urządzaniem wodociągu.
1 październik 1959r. – zakończenie pracy z piorunochronem oraz rozpoczęcie tynkowania szkoły z zewnątrz.
Grudzień 1959r. – komisyjny odbiór szkoły. inspektorat Oświaty reprezentował inspektor Maksymilian Ryszka. 

Wojewódzki inspektorat Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa w katowi-
cach Oddział w Cieszynie przypo-
mina  o obowiązkach wynikających 
ze stosowania środków ochrony ro-
ślin:

- opryskiwacz polowy lub sa-
downiczy, ciągnikowy i samobież-
ny przed zastosowaniem środków 
ochrony roślin musi posiadać  aktu-
alne badanie sprawności technicz-

nej, badanie przeprowadza się w 
odstępach nie dłuższych niż 

3 lata.
- zabiegi przy użyciu  środków 

ochrony roślin w produkcji rolnej 
i  leśnictwie mogą być wykonywa-
ne przez osoby , które ukończyły 
szkolenie ze stosowania środków 
ochrony roślin  i posiadają aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu tego 
szkolenia, zaświadczenie to ważne 

jest przez okres 5 lat od dnia ukoń-
czenia szkolenia.

kto nie stosuje się do w/w obo-
wiązków wynikających  z ustawy o 
ochronie roślin z 18 grudnia 2003 r. 
podlega karze grzywny.

informacje: tel. 33-8521677 w 
godz. 7:30- 15:30 po.-pt.

kierownik Oddziału
Wiesław Obracaj

jest nam miło poinformować, 
że dnia 13 grudnia 2010 roku Fun-
dacja na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa ogłosiła iii edycję kon-
kursu na prace dotyczące polskiego 
rolnictwa i obszarów wiejskich pod 
nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i 
przyszłość”. konkurs został objęty 
patronatem honorowym Polskiego 
komitetu ds. UNeSCO.  

Celem konkursu jest promocja 
polskiego rolnictwa, problematy-
ki związanej z obszarami wiejski-
mi, dziedzictwa kulturowego oraz 
wzbogacenie publicznej debaty na 
temat polskiej wsi. kapituła konkur-
sowa wyłoni wyróżniające się opra-
cowania, które zostaną wydane w 
postaci książkowej w Wydawnictwie 
Naukowym Scholar (www.scho-
lar.com.pl), będącym partnerem w 

projekcie. dodatkowo zwycięzca w 
każdej z kategorii otrzyma nagro-
dę pieniężną w wysokości 5 tysięcy 
złotych brutto. 

Termin nadsyłania prac upływa 
29 lipca 2011 r.

Naszemu przedsięwzięciu patro-
nują: www.kulturaludowa.pl ; www.
witrynawiejska.pl.  

Minione dwie edycje cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.  Wśród 
nadesłanych prac znajdowały się 
monografie wsi, sagi rodzinne, opo-
wiadania, a nawet wiersze. Laureaci 
pierwszej edycji mogą już pochwa-
lić się opublikowanymi opracowa-
niami, a obecnie trwają prace nad 
książkami tegorocznych finalistów.  
każda edycja konkursu zakończo-

na jest uroczystą galą połączoną 
z promocją wydanych publikacji. 
Z sylwetkami laureatów i tematy-
ką nagrodzonych dotychczas prac 
można zapoznać się na stronie in-
ternetowej www.fdpa.org.pl. 

 Szczegóły dotyczące konkursu 
wraz z dokumentacją konkursową 
znajdują się na stronie interneto-
wej www.fdpa.org.pl. W załączeniu 
przesyłamy ogłoszenie konkurso-
we, regulamin i kartę zgłoszeniową.

dodatkowych informacji na te-
mat konkursu udziela: Sylwia kono-
packa, e-mail: s.konopacka@fdpa.
org.pl, tel. 22 864 03 90; fax 22 864 
03 61.

Sylwia konopacka

kONkURS dLa ROLNikóW
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SZeŚć CZY SZeŚćdZieSiĄT?

To nowy projekt napisany i reali-
zowany przez klub Seniora „Marze-
nie” działający przy OPkiS w Bren-
nej.

Projekt ten jest owocem Lokal-
nego konkursu Grantowego „dzia-
łaj Lokalnie Vii”, zorganizowanego 
w ramach programu Polsko – ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, reali-
zowanego przez akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Stowarzysze-
nie Młodzieży Twórczej.

Projekt polega na organizacji 
kilku przedsięwzięć powiązanych 

ze sobą, które wznowią więź emo-
cjonalną łączącą pokolenia, a jed-
nocześnie pomogą osobom samot-
nym zbliżyć się do innych.

działania w ramach projektu od-
bywają się cały czas i zaowocowały 
pięcioma różnego rodzaju impreza-
mi.

We wrześniu zorganizowano au-
tokarową wycieczkę krajoznawczą 
po Śląsku Cieszyńskim-  „Pętla Be-
skidzka”. W wycieczce brało udział 
49 osób, a służyła ona poznaniu 

rodzinnych stron. Zwiedzaliśmy za-
meczek prezydencki w Wiśle, skocz-
nie Malince, muzeum regionalne, 
galerie, koczi zamek w koniakowie 
i wiele innych atrakcji.

5 października miało miejsce 
spotkanie z okazji dnia Seniora. 
Spotkanie odbyło się w Brennej 
– Leśnicy, w restauracji „Pod Przy-
łazem”. Wystąpił na nim dziecięcy 
Zespół Regionalny „Mała Brenna”, 
w którym tańczą między innymi 
wnuczęta naszych seniorów. W cza-
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sie spotkania zagrała również ka-
pela „Maliniorze”, która zachęciła 
do wspólnego śpiewania i tańca. 
W spotkaniu udział wzięło 70 osób 
oraz zaproszeni goście w osobach 
p. Wójt Gminy Brenna iwony Sza-
rek, Skarbnik Gminy Brenna joanny 
Macury, dyrektor OPkiS Brenna ka-
tarzyny Macury i pani Beaty Tyrny – 
redaktor Głosu Ziemi Cieszyńskiej.

W miesiącu listopadzie seniorzy 
klubu „Marzenie” spotkali się przy 
ognisku w „kolibie” przy „Skalnym 
dworku”. Były kiełbaski z rusztu,oraz 
przygotowane przez panie wspa-
niałe wypieki. Tradycyjnie zagrała 
kapela regionalna do wspólnego 
śpiewania i tańca. Po raz kolejny 
nasi seniorzy pokazali, że wspól-

nie umieją się bawić, że się starze-
ją, lecz  starzeją się, bo przestają 
się bawić.” (Mark Twoim). Mamy po-
mysł, jak miło spędzić czas.

dnia 17 grudnia 2010r. o godz. 
14.00 przy wigilijnym stole spotka-
li się wszyscy nasi seniorzy klubu 
„Marzenie”, a także osoby samot-
ne. Zagrały dzieci z programem ko-
lędowym, miało miejsce wspólne 
śpiewanie kolęd.

„Ciągle jesteśmy młodzi i mamy 
ochotę bawić się z naszymi wnuka-
mi” – to cytat z naszego projektu 
grantowego. Z tej okazji organizo-
waliśmy spotkanie naszych senio-
rów z wnukami 20 stycznia 2011r. 
w „Smreku” w Brennej Bukowej. W 
programie artystycznym wystąpiły 

dzieci z „Bazy Talentów” OPkiSu.
Na zakończenie zorganizowa-

no wystawę zdjęć przedstawiają-
cych dorobek klubu Seniora „Ma-
rzenie”, która będzie udostępniona 
dla wszystkich zainteresowanych 
w „Starym kinie” – siedzibie OPkiS 
Brenna w miesiącu lutym . efektem 
będzie również założenie kroniki. 

Dołącz do nas, a nie pożału-
jesz. Czekam w „Starym Kinie” w 
Brennej przy ul. Wyzwolenia 69 w 
każdy wtorek od 9.00 do 11.00.

klub Seniora „Marzenie”

Urząd Gminy Brenna we współ-
pracy z trzema aptekami z terenu 
Gminy prowadzi akcję:

„PRZETERMINOWANE LEKI 
PRZYNOSIMY DO APTEKI”.

Tym samym mieszkańcy Bren-
nej mają możliwość bezpłatnego 
przekazywania przeterminowanych 
leków do utylizacji (m.in.: tabletki, 
drażetki, ampułki, maści, proszki, 
syropy oraz krople). akcja ma na 
celu ograniczenie ilości przetermi-
nowanych lekarstw, pochodzących 

z indywidualnych gospodarstw do-
mowych i wyrzucanych na składo-
wisko odpadów lub trafiających do 
środowiska w sposób niekontrolo-
wany. Przeterminowanych leków 
nie wolno bowiem wyrzucać do 
śmieci ani wylewać do kanalizacji, 
gdyż stwarzają poważne zagroże-
nie dla środowiska naturalnego.

W trzech aptekach, ustawio-
ne zostały zakupione przez Urząd 
Gminy Brenna, pojemniki do zbiór-
ki przeterminowanych leków tzw. 

konfiskatory. Pojemniki te są nowo-
czesnymi urządzeniami skonstru-
owanymi specjalnie na potrzeby 
zbiórki przeterminowanych leków. 
ich budowa uniemożliwia dostęp 
do zawartości przypadkowym oso-
bom. Mieszkańcy, którzy będą 
chcieli się pozbyć przeterminowa-
nych lekarstw w sposób bezpieczny 
dla środowiska naturalnego, będą 
mieli możliwość nieodpłatnego po-
zostawienia ich w aptece biorącej 
udział w akcji. Na zlecenie Urzędu 

PRZeTeRMiNOWaNe Leki 
PRZYNOSiMY dO aPTeki
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Rewitalizacja OśROdka pOd Buczem w 
GóRkach wielkich

witalizacja terenu dawnego sanato-
rium pod Buczem. Utworzenie gmin-
nego parku rekreacji. Taki kierunek 
rozwoju tego obszaru został podyk-
towany między innymi celem daro-
wizny Województwa Śląskiego, któ-
ry Gmina Brenna renegocjowała w 
2008 r., rozszerzając jego zakres na 
realizację zadań własnych gminy w 

zakresie kultury, kultury fizycznej i 
turystyki, w tym terenów rekreacyj-
nych i urządzeń sportowych oraz 
potrzebami wspólnoty samorządo-
wej i postępującym pogorszeniem 
stanu byłego ośrodka.

Gmina planuje utworzenie w 
oparciu o teren i obiekty byłego 
sanatorium terenów rekreacyjnych 

Problem degradacji oraz bra-
ku zagospodarowania terenu daw-
nej stanicy harcerskiej w Górkach 
Wielkich (późniejszego sanatorium) 
został podjęty w 2008 r. przy oka-
zji opracowania Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Gminy 
Brenna na lata 2008-2015, gdzie 
został ujęty jako zadanie 1.3.1. Re-

Gminy uprawniona firma zabierze 
niezdatne do użytku medykamenty 
do utylizacji.

Przeterminowane leki można zo-
stawić w:

aptece w Brennej Centrum przy 
ul. Wyzwolenia 77

aptece w Górkach Małych przy 
ul. Zalesie 3

aptece „Przy Wiarusie” w Brennej 

przy ul. Wyzwolenia 34a
W wyznaczonych aptekach 

przyjmowane będą wyłącznie leki, 
zamknięte w szczelne opakowania. 
Do ww. aptek nie wolno przyno-
sić termometrów, aerozoli, uży-
wanych igieł i strzykawek !!!

Stworzenie mieszkańcom gmi-
ny możliwości przekazywania prze-
terminowanych leków do punktów 

zbierania pomoże spełnić wymaga-
nia wynikające z przepisów ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach i przepisów wykonawczych do 
tej ustawy oraz wydatnie przyczyni 
się do zmniejszenia ilości odpadów 
niebezpiecznych w strumieniu od-
padów komunalnych deponowa-
nych na składowisku.

karina Niedźwiecka
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w celu poprawienia warunków ży-
cia, działalności oraz dalszego roz-
woju wszelkich lokalnych form ak-
tywności (w ramach wspomnianych 
dziedzin). Chodzi tu przede wszyst-
kim o umożliwienie prowadzenia 
i rozwoju działalności społecznej 
mieszkańców, w tym fizycznej i kul-
turalnej oraz stworzenie atrakcyj-
nej przestrzeni publicznej, pozwa-
lającej na aktywny wypoczynek i 
integrację lokalnej społeczności. 
Podkreślić należy ponadto, iż z racji 
wartości historycznej Ośrodka Pod 
Buczem, Gmina wspomniane za-
mierzenia planuje związać również 
z ideą reaktywacji skautingu, które-
go tradycje sięgają czasów przed-
wojennych na tym terenie.

W związku z powyższym, Gmina 
podjęła starania w celu nabycia od 
Województwa Śląskiego nierucho-
mości przyległej jako niezbędnej 
do zagospodarowania Ośrodka Pod 
Buczem zgodnie ze wspomnianymi 
założeniami.

Zwieńczeniem tych działań było 
podpisanie w dniu 20 grudnia 2010 
r. w katowicach umowy sprzeda-
ży pgr. 64/3 o powierzchni 2,76 ha 
oraz pgr. 80/2 o powierzchni 0,07 
ha, po udzieleniu 70 % bonifika-
ty przez Sejmik Województwa Ślą-
skiego, za kwotę 510.705,42 złotych 
brutto. 

Wcześniej w celu umożliwienia 
rewitalizacji obszaru dawnej sta-
nicy harcerskiej dokonano korek-
ty miejscowego planu uchwałą nr 
XXXVi/316/10 Rady Gminy w Bren-
nej z dnia 10 marca 2010 roku w 
sprawie uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brenna. Te-
reny objęte niniejszym programem 
przeznaczono dla zabudowy usług 
publicznych oraz dla usług sportu 
i rekreacji (wcześniej stanowiły re-
zerwę terenu dla nieistniejącego 
już sanatorium).

W 2010 r. opracowano również 
Lokalny Program Rewitalizacji Gmi-
ny Brenna na lata 2010-2015, przy-
jęty uchwałą nr XLii/379/10 Rady 
Gminy Brenna z dnia 28 paździer-
nika 2010 r., który precyzuje zapla-
nowane zamierzenia o charakterze 

przestrzennym oraz technicznym 
wiążąc je z programem ożywienia 
społecznego na rzecz wzmocnie-
nia potencjału Gminy. Ponadto LPR 
stwarza możliwość korzystania z 
funduszy strukturalnych i innych 
funduszy wsparcia. 

Rewitalizację ośrodka pod Bu-
czem w Górkach Wielkich podzielo-
no na dwa etapy realizacji. Pierwszy 
etap obejmuje rewitalizację parku, 
modernizację pawilonu i po byłym 
sanatorium oraz budowę obiektów 
sportowych. W skład drugiego eta-
pu wchodzi modernizacja pawilonu 
ii i iii po byłym sanatorium.

Celem projektu koncepcyjnego 
opracowanego na zlecenie Gmi-
ny było odnowienie przestrzeni 
istniejącego parku przy byłym sa-
natorium oraz zaprojektowanie 
kompleksu boisk sportowych tak 
by tworzyły spójną całość. Projekt 
można zatem podzielić na dwie czę-
ści: część parkową i część sportową. 
każda z  części całego kompleksu 
składa się z obiektów, które wspól-
nie połączone tworzą harmonijnie 
zagospodarowaną przestrzeń. 

Część parkowa składa się z na-
stępujących obiektów: park rekre-
acyjny, budynek Ośrodka Promocji 
kultury i Sportu (modernizacja pa-
wilonu i), plac pod rozkładaną sce-
nę, plac zabaw dla dzieci, fontanna 
solankowa.

Część sportowa składa się z na-
stępujących obiektów: boisko do 
piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne 
oraz budynek zaplecza kompleksu 
boisk.

W koncepcji zaprojektowano 
również odcinek drogi lokalnej łą-
czącej ulicę Stary dwór z ulicą Spół-
dzielczą, a także ciąg pieszo-jezdny 
od strony północnej.

Park rekreacyjny stanowi funk-
cję wypoczynkową. aleje space-
rowe tworzą spójną kompozycję 
uwzględniającą rozmieszczenie 
placu zabaw dla dzieci, placu cen-
tralnego dla orkiestry z przezna-
czeniem na koncerty, fontanny so-
lankowej, stolików do gry w szachy, 
stolików dla korzystających z inter-
netu, a także placu pod rozkłada-
ną scenę z polem trawiastym dla 

widzów. Wzdłuż alejek zaprojekto-
wane zostały ławki i śmietniki oraz 
oświetlenie nocne. Towarzyszącą 
funkcją jest funkcja kulturowa. Przy 
wybranych, istotnych, zabytkowych 
obiektach, a także pomnikach przy-
rody zostaną ustawione tablice in-
formujące o danym obiekcie. 

Modernizacja budynku po by-
łym sanatorium z przeznaczeniem 
na Ośrodek Promocji kultury i Spor-
tu ma służyć mieszkańcom gmi-
ny jako obiekt promujący kulturę 
i sport. Pomieszczenia piwniczne 
budynku przeznaczono na maga-
zyny sprzętu sportowego, siłownię 
oraz saunę. Na parterze planowa-
na jest realizacja zaplecza socjal-
no-gospodarczego, pomieszczenia 
klubu sportowego, szatnie i biura 
trenerów. Pierwsze piętro budyn-
ku przeznaczono na pomieszczenia 
biurowe oddziału OPkiS, sekreta-
riat, sale zajęć dla dzieci, kółka pla-
styczne oraz sale kursów tańca. W 
celu dostosowania budynku dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych na-
leży wybudować dźwig osobowy. 
Budynek ogrzewany będzie kotłem 
na paliwo gazowe, natomiast cie-
płą wodę użytkową uzyskiwać się 
będzie z zamontowanych na dachu 
kolektorów słonecznych.

Boisko do piłki nożnej oraz bo-
isko wielofunkcyjne o nawierzchni 
sztucznej, poliuretanowej pełnić 
będą funkcje sportowe. W skład 
kompleksu boisk wchodzą dwa bo-
iska do tenisa ziemnego, dwa boiska 
do koszykówki oraz boisko do piłki 
ręcznej. Obiekt zostanie ogrodzo-
ny piłkochwytami, a z jednej strony 
zlokalizowana zostanie trybuna dla 
widzów. dla umożliwienia korzysta-
nia z boisk w nocy zaprojektowa-
no oświetlenie w formie czterech 
masztów oświetleniowych. 

Budynek zaplecza kompleksu 
boisk sportowych pełni funkcję go-
spodarczą. Budynek jest obiektem 
parterowym i zawiera pomieszcze-
nia szatniowe wraz z natryskami, 
pomieszczenie dla sędziego, maga-
zyny sprzętu sportowego oraz po-
mieszczenia dla urządzeń pielęgna-
cji boisk.

Fontanna solankowa oprócz 
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ZWYCięSTWO W ReGiONaLNYM kONkURSie 
WYROBóW kULiNaRNYCh

funkcji rekreacyjnej pełni funkcje 
lecznicze ze względu na właści-
wości lecznicze wody obiegowej 
w fontannie, tzw. solanki. Podczas 
pracy fontanny znajdujący się w po-
bliżu spacerowicze mogą wdychać 
uszlachetnione powietrze dzięki 
solance.

Obszar będący przedmiotem 
zamierzeń ujętych w programie re-
witalizacji może też w przyszłości 
zostać zagospodarowany z wyko-
rzystaniem odnawialnych źródeł 
energii z uwagi na wstępnie rozpo-
znane źródła geotermalne. Zgod-

nie z wynikami opracowania pn. 
Program wykorzystania wód pod-
ziemnych, w szczególności termal-
nych i leczniczych, w wybranych 
obszarach Województwa Śląskiego, 
autorstwa instytutu Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi i energią Pol-
skiej akademii Nauk, sugeruje się 
wykorzystanie wody termalnej w 
celach balneorekreacyjnych (Gmina 
Brenna została uwzględniona we 
wspomnianej pracy wykonanej na 
zlecenie Województwa Śląskiego 
jako jedna z sześciu potencjalnych 
lokalizacji).

W listopadzie 2010 r. Urząd Gmi-
ny w Brennej złożył wniosek o do-
finansowanie projektu pn. „Rewi-
talizacja Ośrodka pod Buczem w 
Górkach Wielkich etap i cz. 1” ze 
środków Unii europejskiej – eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013. Projekt obejmuje wyko-
nanie zadania związanego z utwo-
rzenie parku rekreacyjnego wraz z 
renowacją pawilonu i.

dariusz jakubiec

koło Gospodyń Brenna brało 
udział w Regionalnym konkursie 
Wyrobów kulinarnych na Święta 
Bożego Narodzenia, organizowa-
nym przez Miejski dom kultury 
„Prażakówka” w Ustroniu. Starto-
wano w trzech kategoriach: ciasta, 
ciasteczka i inne słodkości, paszte-
ty i wędzonki oraz potrawy z ryb. 
W konkursie wzięły udział koła 
Gospodyń Wiejskich i osoby indy-
widualne z regionu cieszyńskiego.  
W sumie w konkursie wzięło udział 
8 kół Gospodyń Wiejskich i jedna 
osoba indywidualna. W skład jury 
oceniającego  wchodzili: kazimierz 
krupa – mistrz kucharski, z-ca sze-
fa kuchni restauracji „dwór Święto-

szówka”, aleksander Sutor –mistrz 
cukiernik, właściciel cukierni „alek-
sander” w Zaborzu oraz jarosław 
Lubecki – mistrz kucharski, szef 
kuchni restauracji angel’s i Sissi w 
Ustroniu. W wyniku długiej narady 
jury nagrodziło 
trud uczestników i 
przyznało miejsca 
w poszczególnych 
kategoriach. kla-
syfikacja wyglą-
dała następująco:

W kategorii 
ciasta, ciasteczka i 
inne słodkości:

I miejsce KGW Brenna
ii miejsce Zofia Bojda
iii miejsce kGW Cieszyn – Pa-

stwiska
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

W kategorii pasztety i wędzon-
ki:

i miejsce kGW Ustroń Nierodzim
ii miejsce kGW Ustroń Centrum
iii kGW Wiślica

W kategorii potraw z ryb:

i miejsce kGW Leszna Górna
ii miejsce kGW Zaborze
iii miejsce kGW Ustroń Lipowiec 

Przy ocenie jury brało pod uwa-
gę następujące kryteria:

Smak, jakość, zapach,
Wystrój stoiska, nazwy gwaro-

we przygotowanych wyrobów 
kulinarnych związane z wła-
snym regionem,

Zgodność receptury z trady-
cją,

Pomysłowość, oryginalność, 
estetyka, sposób podania.

W następnym numerze na-
szej gazety podamy przepis na 
zwycięskie ciasto. Naszym Go-
spodyniom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukce-
sów na polu kulinarnym. 

Szczepan Spis

Od sierpnia 2010 roku Gmina 
Brenna realizuje projekt pod nazwą 
„aktywnym być!”, dofinansowany w 
wysokości 50 tys. złotych z Progra-
mu Operacyjnego kapitał Ludzki 
w ramach Priorytetu Vi Rynek pra-
cy otwarty dla wszystkich, działa-
nie 6.3. inicjatywy lokalne na rzecz 
podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich. 

Projekt zakłada stworzenie moż-
liwości uzyskania dla 20 osób kwali-
fikacji instruktora lub przewodnika 
Nordic Walking oraz nabycia wie-
dzy dotyczącej zakładania własnej 
działalności gospodarczej. Ponadto 
przewiduje się wyznaczenie i ozna-
kowanie trasy szkoleniowej w cen-
trum Brennej, na której stworzy się 
możliwość uprawiania tej dyscypli-
ny sportu. 

Najważniejszym elementem 

projektu jest zorganizowanie i 
przeprowadzenie 2 szkoleń dla 10 
kobiet i 10 mężczyzn, mieszkań-
ców gminy Brenna, pozwalających 
nabyć umiejętności instruktora (6 
osób) lub przewodnika (14 osób) 
Nordic Walking. dodatkowo w ra-
mach obu szkoleń odbędzie się 
moduł z zakresu poruszania się po 
rynku pracy i zakładania własnej 
działalności gospodarczej. Prowa-
dzone będą one 2 razy w tygodniu 
po 4 godziny. łącznie w projekcie 
odbędą się 144 godziny szkolenia. 

Projekt adresowany jest do 8 
osób bezrobotnych, 2 osób nie-
aktywnych zawodowo i 10 za-
trudnionych mieszkańców gmi-
ny. Beneficjenci projektu zostaną 
wyłonieni w drodze rekrutacji. 
Osoby zgłaszające chęć udziału 
w projekcie będą musiały przed-
stawić zaświadczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do udzia-
łu w szkoleniach na instruktora 
lub przewodnika NW. Kryterium 
udziału w projekcie stanowić bę-
dzie brak przeciwwskazań lekar-
skich oraz kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia uczestnictwa w pro-
jekcie można składać w sekreta-
riacie Urzędu Gminy w Brennej 
przy ul. Wyzwolenia 77 od 1 lute-
go do 28 lutego br. w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem „Aktywnym 
być!”.

Formularze zgłoszenia udziału i 
innych dokumentów związanych z 
rekrutacją dostępne są na stronie 
internetowej Gminy Brenna www.
brenna.org.pl oraz w biurze nr 25 
Urzędu Gminy. Szczegółowych in-
formacji udziela koordynator pro-
jektu pod nr tel. 33 8536222 w. 225.

Nordic Walking w Brennej – 
nabór do projektu „aktywnym być!”
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Zapraszamy do udziału w projekcie!

Typ szkolenia Beneficjenci i warunki uczestnictwa Rodzaj zajęć
Szkolenie dla 6 instruk-

torów NW
- 3 kobiety i 3 mężczyzn 
- złożenie wypełnionego formu-

larza zgłoszenia udziału w projekcie 
wraz z wymaganymi dokumentami i 
zaświadczeniem lekarskim

48 godzin zajęć, w tym 18 
godzin wykładu (10 godz. ry-
nek pracy i 8 godz. teoria NW) 
i 30 godzin zajęć praktycznych 

Szkolenie dla 14 prze-
wodników NW

- 7 kobiet i 7 mężczyzn 
- złożenie wypełnionego formu-

larza zgłoszenia udziału w projekcie 
wraz z wymaganymi dokumentami i 
zaświadczeniem lekarskim

48 godzin zajęć, w tym 18 
godzin wykładu (10 godz. ry-
nek pracy i 8 godz. teoria NW) 
i 30 godzin zajęć praktycznych

Na początku grudnia 2010 roku 
został ogłoszony otwarty konkurs 
na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe 
działające na terenie Gminy Brenna.

Po rozpatrzeniu wniosków o 
dotację  złożonych przez stowa-
rzyszenia Wójt Gminy Brenna po 
zapoznaniu się z opinią komisji 
konkursowych  ogłosił wyniki kon-
kursu. 

i tak na realizację zadań z zakre-
su kultury i sztuki dotację z Gminy 
Brenna otrzymały:

Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 
Towarzystwo Miłośników Regio-
nu w Górkach Wielkich

na zadanie pn. „ii dni Walentego 
krząszcza” – kwotę  980,00 zł,

Regionalny Zespół Pieśni i 
Tańca „Raubczycy” w Górkach 
Wielkich

na zadanie pn. „Nasze dzieci po-
znają miejscowy folklor poprzez 
taniec i śpiew” – kwotę  5.220,00 
zł, 

Fundacja im. Zofii Kossak w 
Górkach Wielkich 

na zadanie pn. „artystyczne 

WYNiki  kONkURSóW  dLa  
ORGaNiZaCji  POZaRZĄdOWYCh

lato u kossaków 2011” – kwotę  
13.000,00 zł, 

Towarzystwo im. Zofii Kossak 
w Górkach Wielkich

na zadanie pn. „Świetlana postać 
– Zofia kossak” –  800,00 zł,

OSP Górki Wielkie 
na prowadzenie Młodzieżowej 

Orkiestry dętej –  10.000,00 zł.

Środki finansowe z budżetu 
gminy na zadanie z zakresu kultury 
fizycznej otrzymała 

Beskidzka Organizacja Tury-
styczna na zorganizowanie szkole-
nia jazdy na nartach dla dzieci „Nar-
ciarska Brenna” – kwota dotacji to 
10.000,00 zł.

dotację na zadania związane z 
przeciwdziałaniem uzależnieniom i 
patologiom społecznym otrzymała 

Parafia Ewangelicko – Augs-
burska w Brennej na prowadzenie 
świetlicy środowiskowej – kwota 
14.200,00 zł oraz 

Uczniowski Klub Sportowy 

Brenna-Górki kwotę 5.000,00 zł na 
sportowo – rekreacyjny wakacyjny 
obóz dochodzeniowy.

Na zadania z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzi-
nom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób dotację otrzyma-
ło: 

Stowarzyszenie Pomocy Wza-
jemnej „Być Razem” w Cieszynie 
na zadanie obejmujące komplekso-
wą pomoc dla osób bezdomnych, 
w tym: schronienie, żywienie, tera-
pię, pomoc socjalną, kompleksową 
pomoc osobom doświadczającym 
przemocy domowej, samotnym 
matkom, dzieciom będącym świad-
kami przemocy, kompleksową po-
moc psychologiczną i prawną – 
kwotę 16.000,00 zł oraz 

Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej w Brennej na zorganizo-
wanie i wydawanie żywności dla 
mieszkańców gminy Brenna  – 
kwotę 2.000,00 zł.

Barbara Greń
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SZTUka MUZ

14 stycznia br. Wójt Gminy Bren-
na ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych Gminy 
Brenna w zakresie sprzyjania roz-
wojowi sportu w 2011 roku. 

Zadania realizowane w tym za-
kresie powinny obejmować:

-  szkolenia sportowe dla dzieci 
i młodzieży,

- organizację zajęć treningo-
wych dla dzieci i młodzieży,

- organizację zawodów sporto-
wych a także udział w nich dzieci i 
młodzieży.

Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację tych 

kONkURS dLa kLUBóW SPORTOWYCh
zadań w 2011 roku to 80.000,00 zł.

Uprawnionymi do składania 
wniosków o dotację są podmioty 
niezaliczane do sektora finansów 
publicznych i niedziałające w celu 
osiągnięciu zysku, które na terenie 
Gminy Brenna prowadzą działal-
ność sportową. 

Postępowanie w sprawie przy-
znania dotacji odbywać się będzie 
zgodnie z uchwałą  Nr XLii/381/10 
Rady Gminy Brenna z dnia 28  paź-
dziernika 2010 r. w sprawie określe-
nia warunków i trybu finansowania 
zadania własnego Gminy Brenna w 
zakresie sprzyjania rozwojowi spor-

tu. 
Oferty w formie pisemnej wraz 

z załącznikami należy składać w se-
kretariacie Urzędu Gminy w Bren-
nej, ul. Wyzwolenia 77, do dnia 31 
stycznia 2011 roku do godziny 
15:00.  

Ogłoszenie zawierające szcze-
gółowe warunki udziału w konkur-
sie oraz wzór oferty dostępny jest w 
Urzędzie Gminy, a także na stronie 
internetowej www.brenna.org.pl.

Barbara Greń
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O UTOPCU Na ZaPORZe W ŻaRNOWCU

MikOłajki
Po raz kolejny w dniu 

18.12.2010r. na sali w strażnicy OSP 
w Brennej Centrum odbyło się spo-
tkanie z Mikołajem, na które  zosta-
ło zaproszonych 120 dzieci z naszej 
Gminy.  W spotkaniu tym uczestni-
czyły również dzieci „sprawne ina-
czej”. W trakcie dzieci z Zespołu 
Szkół Publicznych pod kierunkiem 
Pani Urszuli Pyda zaprezentowały 

przedstawienie pt. „Wigilia w auto-
busie”,które było ich debiutem i to 
debiutem udanym co potwierdziły 
gromkie brawa, którymi nagrodzili 
artystów  uczestnicy. Spotkanie z 
Mikołajem oraz otrzymane prezen-
ty sprawiły dzieciom wiele radości. 

 W imieniu organizatorów i swo-
im pragnę  wyrazić serdeczne po-
dziękowania Pani iwonie Szarek 

Wójt Gminy Brenna, Panu karolowi 
Niedźwieckiemu dyrektorowi ZSP 
w Górkach Wielkich, sponsorom, 
darczyńcom za wszelką pomoc i 
wsparcie przy organizacji tego Tur-
nieju, jak również zorganizowane-
go dla dzieci w dniu 18.12.2010 r.  
integracyjnego spotkania Mikołaj-

kowo - Świątecznego.   
krystian Fest

W dniu 08.12.2010 r. oraz 
13.12.2010 r. w Gimnazjum im jana 
iii Sobieskiego, Zespole Szkół Pu-
blicznych dla młodzieży kl. ii i iii 
gimnazjalnych odbyły się zajęcia 
warsztatowe pn. „Narkotykowe dy-
lematy. dopalacze”. Celem zajęć 
było obalenie mitów, stereotypów 

NaRkOTYkOWe  dYLeMaTY - dOPaLaCZe
jakimi posługuje się młodzież w 
dziedzinie związanej z narkotyka-
mi / narkotyki miękkie, twarde, do-
palacze, bezpieczne i kontrolowa-
ne „branie”/, narkomanią / fazy od 
eksperymentowania do uzależnie-
nia fizycznego, psychicznego/ oraz 
zweryfikowania wiedzy jaką  dyspo-

nują. Realizacja zajęć miała na celu, 
również omówienie i podniesienia 
wiedzy dotyczącej odpowiedzial-
ności prawnej  wynikającej z prze-
pisów prawa karnego oraz z nowe-
lizacji Ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. 

 krystian Fest



18Strona 18 Wieści znad Brennicy

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Od września 2010 roku Gmina 
Brenna realizuje w szkołach podsta-
wowych i gimnazjalnych program 
rozwojowy współfinansowany ze 
środków Unii europejskiej pn. „Na-
sze dzieci – Nasza przyszłość”. Pro-
jekt zakłada,  że wciągu dwóch lat 
szkolnych 1099 uczniów skorzysta 
z możliwości rozwinięcia swoich 
zainteresowań, zdolności a także 
udoskonali i poszerzy zdobytą już 
wiedzę na dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych.

Zajęcia te podzielone na trzy 
moduły - zajęcia dydaktyczno wy-
równawcze i specjalistyczne, zaję-
cia ukierunkowane na rozwój kom-
petencji kluczowych oraz zajęcia 

„NaSZe dZieCi – NaSZa PRZYSZłOŚć” 
W SZkOłaCh

obejmujące wsparcie pedagogicz-
no-psychologiczne – zyskują co-
raz więcej uczestników i nabierają 
tempa. Na chwilę obecną z zajęć 
dodatkowych korzysta około 650 
uczniów. 

Swoje zainteresowania i umie-
jętności manualne uczniowie 
rozwijają na zajęciach z robótek 
ręcznych, a także na zajęciach szko-
lących z bardzo modnej i popular-
nej techniki Decoupage.

Zainteresowania artystyczne 
rozwijają na warsztatach plastycz-
nych, teatralnych, muzycznych, 
instrumentalnych, wokalnych i ta-
necznych. 

Zamiłowanie do języków ob-

cych, a także do przedmiotów ści-
słych uczniowie  pogłębiają na za-
jęciach z języka angielskiego, dla 
miłośników kultury amerykańskiej 
i brytyjskiej, zajęciach matematycz-
nych, informatycznych czy też fi-
zyczno-chemicznych.

Wiele radości sprawia uczniom 
uczestnictwo w zajęciach dzienni-
karskich, redakcyjnych oraz literac-
kich. 

Uczestników projektu, instrukto-
rów i nauczycieli a także prace wy-
konane na zajęciach przedstawimy 
w następnych wydaniach „Wieści…”

 koordynator

W dniu 17 grudnia 2010 r. uru-
chomiona została po gruntownym 
remoncie Biblioteka Publiczna w 
Górkach Małych.

 Odnowienie biblioteki po po-
wodzi stało się możliwe dzięki de-
cyzji  władz o dalszym istnieniu bi-
blioteki, a także programu Ministra 

kultury i dziedzictwa Narodowego 
„infrastruktura Bibliotek”. 

Nasz wniosek  pt. „Remont fi-
lii Biblioteki w Górkach Małych po 
powodzi” został rozpatrzony po-
zytywnie. koszt zadania wyniósł 
41815,92 zł.  Z Ministerstwa kultury  
i dziedzictwa Narodowego otrzy-

maliśmy na to zadanie  dotację w 
wysokości 33 448,55 zł. Środki fi-
nansowe własne to kwota 8 367,37 
zł. 

W trybie zamówień publicznych 
wyłoniono firmę P.P.U.h ”Skid” Sp. 
z o.o. ul. Polna 16, 43-250 Pawło-
wice Śl., która przeprowadziła ca-
łościowy remont. Wykonano grun-
towną renowację ścian, posadzek 
w magazynie i w wejściu. Wymie-
niono czworo uszkodzonych drzwi 
wewnętrznych. Biblioteka została 
pomalowana i doświetlona. Wyko-
nano izolację na murach w części 
podziemnej na zewnątrz biblioteki.

Biblioteka wyposażona zosta-
ła w nowe meble i regały dla naj-
młodszych. Uruchomiona zosta-

BiBLiOTeka  W GóRkaCh MałYCh OdNOWiONa



Wieści znad Brennicy 19 Strona 19Wieści znad Brennicy

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka Kultura i tradycjaKultura i tradycja

SPOd GóRaLSkieGO kaPeLUSZa
ZBiGNieW MORYS

„Co ci, którzy skar-
żą się na życie, powiedzą 

w obliczu śmierci?”

XXX
wirujące w powietrzu płatki 

śniegu
zapach bzu
koncerty przyrody na palecie 

lata
szelest czerwono- złotych liści
to wciąż
daje mi radość i szczęście 
że po prostu jestem
i wciąż
napawa mnie optymizmem 
że jeszcze będę …

PRZY PiWkU
W karczmie pod Skalicą ceper 

do górala:
- Gazdo, gdzie chciałbyś znaleźć 

się po śmierci?
- jak najbliżej baby.
- dlaczego?! - dziwi się ceper.
- a żeby mnie cuła!

kTO PYTa – Nie BRedZi
- Czy dla mnie znajdzie się miej-

sce u Pana Boga za piecem?
- Czy w niebie będzie o niebo le-

piej?
- Czy złotówki dawane na tacę 

będą procentować w niebie?
- Czy „Bóg zapłać” ma wymierną 

wartość?
- Czy zagoniony na śmierć jest w 

siódmym niebie?
- dlaczego syty żywi głód pazer-

ności?

POkRęONe PRZYSłOWia
• i na Moryska przyjdzie kry-

ska.
• Szukaj halnego w górach.
• Zamienił sąsiad usta na ry-

jek.
• Najpewniej pod latarnią.
• Uderz w stół, a wódeczka 

się wyleje.
• Nie kapelusz zdobi górala.

PRZY PiWkU
W Starej karczmie ceper do gó-

rala:
- Baco, dlaczego wpatrujecie się 

w powałę?
- a bo myślę i myślę… a gdy po-

myślę, że nic nie wymyślę, to sobie 
myślę, po co tyle myślę, skoro i tak 
nic nie wymyślę!

OGłOSZeNia NiePRaWdOPO-
dOBNe

• Za półdarmo zrobię nic i nie 
jest to żaden pic. jan Leniwiec.

• Polecam kurs tańca i naukę 
obsługi różańca. Maryna Bigot.

• Gdzieś między karczmami 
zgubiłem piórko z kapelusza. Gazda 
vel Baca.

a w perspektywie kołacz dla 
osłody

jeszcze nie tak staremu góralowi 
z Brennej

po piwku ukazał się nad komin-
kiem obraz po porze wiosennej:

„Pod konikiem na biegunach 
ugnieciona zielona trawka, 

w dzikim winie z wyrytym ser-
cem dla danusi ławka…”

Ślubna: - idź do Smreka po kilo-
gram mąki pszennej!

GRaFFiTi
Marzy mi się mieć dużo wspo-

mnień.
Nadzieja też ma swoją cenę.
Szczędź Boże!

ła pracownia internetowa. Można 
przeglądać pocztę oraz drukować 
potrzebne materiały. Biblioteka 
wzbogaciła się o 1841 nowych ksią-
żek.

Sukcesywnie wprowadzamy do 
naszych zbiorów książki – dary, któ-
re przysyłano nam z całej Polski. 

Zapraszamy od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 
800 do 1600 oprócz czwartku, 
a także w każdą 1 sobotę miesiąca 
od godz.800 do 1200.

janina herzyk
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Rozśpiewała się górecka strażni-
ca w niedzielny wieczór, 9 stycznia. 
Wieczór kolęd Towarzystwa im. Zo-
fii kossak wypełniony był świątecz-
ną atmosferą, mocą noworocznych 
życzeń i muzyką w wykonaniu dzie-
ci i młodzieży. 

Zgromadzeni goście przyjęli ży-
czenia od pani Zoczek i prof. Micha-

TOWaRZYSTWO kOLędUje
łowskiego, a później wszyscy razem 
śpiewali najpiękniejsze polskie ko-
lędy, przygotowane w śpiewnikach. 

jako pierwsze zakolędowały 
dzieci z zespołu „Mała Brenna”. Po-
kazali świąteczną scenkę „Po pa-
stuszku” i winsz noworoczny, ży-
cząc wszystkim „na tyn nowy rok” 
wszystkiego dobrego.

Na scenie w Sali OSP w Górkach 
Wielkich drugie w kolejności przed-
stawione zostały nietypowe jasełka. 
Nietypowe, gdyż głównymi bohate-
rami były... postacie z baśni. dziew-
czynka z zapałkami, Pinokio, Smer-
fetka, jaś i Małgosia i wielu innych. 
Wszyscy przynosili swoje serca w 
darze Nowonarodzonemu. Oprawę 
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kaRT hiSTORii BReNNej
Zimowe wieczory – między 

prawdą a fikcją.

Przed miesiącem, pod wraże-
niem świątecznego nastroju, ode-
szliśmy od dotychczas poruszanych 
treści, związanych z Brenną czasów 
międzywojennych. dzięki temu jed-
nak przypomnieliśmy sobie dawne 
tradycje okresu bożonarodzenio-
wego. Również i dziś, choć już je-
steśmy po Trzech Królach, tematy-
ka świąteczna będzie w pewnym 
sensie obecna, a urzeczeni nastro-
jem czasu Godów, wsłuchamy się w 
przedziwne opowieści. 

Niegdyś w zimie, kiedy to mróz 
dawał się we znaki, a drzwi chału-
py ledwo się otwierały od padają-
cego gęsto i nawiewanego śniegu 
był zwyczaj, iż wszyscy domowni-
cy siadywali wspólnie i wspomina-
li dawne dzieje. Młodzież i dzieci z 
wypiekami na twarzy, niekiedy za-
lęknione, słuchały starki i snutych 

przez nią przedziwnych, niekiedy 
fantastycznych opowieści. Słucha-
ły o głodnych rokach, o Ondraszku 
oraz o jego zbójnikach i wiele, wie-
le innych powiastek. 

Tego typu historię, świadectwo 
dawnych zwyczajów i warunków, 
w jakich żyli mieszkańcy Brennej i 
Górek, udało mi się wydobyć z za-
pomnianego tomiszcza, które za-
mknięte w twardych oprawach, 
spoczywało na półkach bibliote-
ki w Cieszynie. historię tę zapisał, 
jak możemy przypuszczać, Walen-
ty krząszcz, choć brak przy tekście 
jego nazwiska. Wydarzenia, które 
w niej przedstawia gość Moskałów 
– hondrzej z Witalusza, miały dziać 
się około roku 1870. 

Czy owa przygoda rzeczywi-
ście miała kiedykolwiek miejsce, 
czy też jest literacką fikcją? Trud-
no rozstrzygnąć, możliwe, iż zosta-
ła jedynie osnuta na prawdziwych 
zdarzeniach. Pewne jest bowiem, iż 
do dziś można usłyszeć od najstar-
szych mieszkańców naszej wioski 
wiele podobnych historii. Przeka-
zują je oni młodszym pokoleniom, 
tak, jak im kiedyś je przekazano, 

muzyczną przedstawienia zapewnił 
chór i zespół muzyczny góreckiego 
Gimnazjum. Osobno kółka kolęd 
zagrał również zespół dzieci grają-
cych na fletach prostych.

Następnie zaprezentowała się 
grupa dzieci z 2 klasy Szkoły Pod-
stawowej w Górkach Wielkich, 
przedstawiając zabawną scenkę 
gwarą, zbierając ogromne brawa 
za spontaniczność i humor. Trzeba 
przyznać, że humor chwytał przede 

wszystkim dlatego, że fabuła sce-
nek była z życia wzięta.

Na koniec gościnnie wystąpili 
uczniowie z Pierśćca, z programem 
„historia o jezusie trwa”. Młodzież 
przedstawiła swój program z per-
spektywy dzisiejszego spojrzenia 
na święta, podkreślając wartość 
duchową. Spektakl miał za zadanie 
uświadomić nie tylko najmłodszych 
widzów, że Boże Narodzenie nie po-
winno być konsumpcyjnym pędem, 

a czasem na refleksję.
Ogromne podziękowania na-

leżą się nauczycielom i instrukto-
rom, którzy przygotowali swoich 
podopiecznych do koncertu, dzięki 
czemu mogliśmy podziwiać ich na 
scenie. Życzymy również całemu 
Towarzystwu im. Zofii kossak zapa-
łu do pracy w nowym roku, zdrowia 
i pogody ducha.

Lubov
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często w pełnym przekonaniu co 
do ich autentyczności. Takim świa-
dectwem jest też niesamowita hi-
storia, z jaką będziemy się mogli za-
poznać za miesiąc. Swoją narracją 
cofnie nas ona do czasów sprzed 
prawie ośmiu pokoleń! Co jednak 
najważniejsze, potwierdzi wiary-
godność opowieści hondrzeja z Wi-
talusza, pośrednio korespondując z 
przedstawionymi przez niego wy-
darzeniami. Wsłuchajmy się jednak 
wpierw w opowiadanie owego gór-
czanina…

Opowieść Hondrzeja z Witalu-
sza – Wilija wśród wilków. 

„U Moskałów byli pram po wie-
czerzy wigilijnej Gazdoszek, stary 
Moskala, zapolił fajfke i siednął se 
pod piec. Gaździnka poszła nej-
przod z dziewkami do chlewa, roz-
dała krowom i koniom po opłatku, 
a kiedy wróciła do izby, postawiła 
na stół, biołym serwetem przykryty, 
dzbanek herbaty, naloła dzieciom 
i czeladzi do szklonek gorącego 
waru, przyloła każdemu po półce 
araku, gazdowi doloła trzy półki 
więcej, a kiej se już tak posiadali 
naokoło ścian na ławę i cosik mało 
wiela w czepani szum poczuli, po-
częli se bojać i downiejsze wilije 
przypominać. 

Na polu wiatr wył i jęczał, mie-
siączek se tak pięknie przyświecoł, 
że wszycki pola, śniegem pokryte, 
jaśniały jak we dnie. 

— jakosikej sie ludzie na mróz 
morowy zabiero — pado gazdo-
szek. — Podziwejcie sie przez okno, 
jak sie ten śnieg iskrzy. 

— a hanej pod Witaluszem zają-
ce gonią 

— akurat! a tam od lasu idą se 
pranu dwie sarny, ej, żeby se tak 
człowiek mógł po nich puknąć — 
pedzioł pachołek. 

— We wszyckich chałupach jesz-
cze świecą. dziwejcie sie, jak sie u 
krząszcza okna jarzą. Pewnie zapo-
lili teraz gryzbaum. 

— a od grodziecki granicy jakisi 
chłop idzie. To isto stary hondrzej. 

— Bajić — przytuplowoł gazdo-
szek. — dyć pedzioł, że zaroz po 

wieczerzy tukej przydzie i bee cza-
koł na jutrznią. Pujdemy wszyscy 
razem do kościoła. 

i przyszeł akurat stary hondrzej, 
zmarzły jak szpik, chocioż mioł ko-
żuch i baranice aż po brodę spusz-
czoną. Gaździnka go też chcia-
ła poczęstować, tóż mu naloła do 
szklonki araku i kapkę herbaty. Wy-
pił, otrząsł sie, zapolił faje i pedzioł: 

— Chromski mróz tam. ale pa-
dom wom, ludzie, że hańdowni były 
eszcze większe mrozy, niż teraz. Pa-
miętom, było to też we wilije. Mio-
łech wtedy koło dwacet roków, tak 
temu bee teraz sześćdziesiąt lot. 
Mój nieboszczyk tatulek, Boże im 
tam dej lekki odpoczynek, pedzie-
li se z rana: »Chłapiec, dziśka poje-
dziesz ze mną na drzewo do Bren-
nej, wiesz aż tam na Bukową do 
Polczanego. je dobro saniówka i 
nie poprędku bee tako, synku.« 

Mamulka nieboga eszcze nom 
odradzali, że to we wilije nie trzeba 
po drzewo jechać, ale tatulek byli 
uparci, tósz zrychtowalichmy sanie, 
zaprzągli konia, pamiętom, jakby 
dziśka, braunka mielichmy wtedy i 
jazda do Brennej. 

jechalichmy tak silno, aż sie w 
oczach iskrzyło. Za pół godziny by-
lichmy już przy kościele w Brennej. 
Stawilimy sie do karczmy, zastalimy 
tam kupę chłopów, co popijali na 
jadama. kiej nas uwidzieli, tósz też 
nom gorzoły na poczęstną podali, 
rzecy: pijcie, Górczanie, boście nie 
źli ludzie. Stary żyd spytoł sie, kaj ja-
demy. kiedy Brenniocy usłyszeli, że 
po drzewo na Bukową, poczęli nom 
odradzać, abychmy tam nie jechali, 
bo w ostatnich dniach pokozało sie 
tam w lasach sporo wilków. Bezma-
li mieli niejakigo gojnego Szostoka 
zeżrać i starą Chajebiną, co to do 
Bielska ze szczypami chodzowała. 

Tatulek jednak, już mocno pod-
pity, nie doi se słowa rzeknąć, a 
kiedych go pytol na zmiłowani, 
abychmy raczy do chałupy nawróci-
li, przejechoł Mie biczyskiem przez 
pieca. 

Takechmy siedli na sanie i wjo 
dali na Bukową. Mogło tak być 
pram ze dwie godziny po poledniu, 
kiedychmy dojechali na miejsce do 

Polczanego. Nejprzód dalichmy ko-
niowi siana, potem wypilimy flachę 
warzonki, ale jeść, tochmy nic nie 
jedli, jak zwykle we wiliją. Naroz 
ci wom koń zaczął strzygąc usza-
mi, forskać, kopytami o ziemie bić i 
poza siebie w las zoglądać. 

— Czyś sie wściek? — spytoł go 
tatulek. 

— ale on jeno głową potrząsł, 
że ni i fort sie tak bojaźliwie jakosik 
oglądoł i forskoł. 

Naroz usłyszelichmy skądś bar-
dzo z daleka jakby wiater zawył. 
dziwomy sie do powietrzo, ale nie-
bo było pogodne, a smreki koło nas 
ani sie ruszyły. a za chwile zaś za-
wyło, ale już bliżej i straszniej. koń 
szarpnął za sanie i chcioł zderzyć, 
ledwoch go za uzdę chycił. 

Tatulkowi zaś z głowy warzonka 
wyhóczała i isto do włosów skoczy-
ła, bo sie wszycki zjeźyły jak kolce. 

— jędrys Maryna — szepnął, — 
a wargi to sie mu tak jeny dyrgotały. 
— Słyszysz, chłapiec? a dyć to wilki! 

Teraz i mie strach za hyrtoń chy-
cił. Podziwołech sie tak jakosi głu-
pio na tatulka i ryknyłech: Tato, wy 
tu nakłodejcie drzewo, a jo wylezę 
hań na smreka. 

— dzisz, jaki mądry — byrknął 
tatulek. — Siadać hónem i co koń 
skoczy uciekać. jędrys Maryna, zaś 
zawyły i jeszcze bliży. Musiały nas 
poczuć. Bee ich też gromada, bo to 
po wyciu poznać. 

Roz dwa i już też puścilichmy 
sie z gronia do doliny na złamanie 
karku. Zdało sie mi, że koń, sanie i 
my lecymy w powietrzu. Zamiast 
skrzydeł przebieroł braunek noga-
mi w lufcie. Gdyby sanie jeno tro-
chę zawadziły o jaki smrek lebo ka-
mień, rozwaliłoby nas wszyckich na 
moczke. 

a wilki już też za nami. Może z 
dziesięć doganiało nas już o porę 
siąg, ze zadku waliła sie ich cało 
chmara, a z boków też już ponikiere 
nadganiały. 

— Uż po nas — krzyknął tatu-
lek. — Rzykej synek i skrusz twe su-
mieni za grzechy, bo śmierć przed 
nami. 

joch też zaczął odmawiać »Oj-
cze nasz«, ale ledwoch powiedzioł 
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sztyry słowa, pomyliło sie mi to i 
musiołech zacząć na nowo. Tatulko-
wi też lepi nie szło. Roz za razem sie 
żegnoł, ale do Ojczenasza już dońść 
ni mógł. 

Naroz braunek, który mioł nej-
widni z nas w mózgownicy, skręcił 
i wpodł do starej szopy, jakisikej 
owczarni opuszczonej. Zawrzylich-
my szeroki wrota i zaprali z po-
strzodka. 

— Ogień zrobić! — krzyknął ta-
tulek. — Oto mosz krzesiwo. 

Nie pytołech sie, na co mom 
ogień robić, jeno zapolił kupę 
chróścio, co leżało na postrzodku 
owczarni i w jednej chwili uż też 
trzeszczały wysoki płomienie. 

— Ściągej z piętra lebo z dachu 
deski abo szyndzioły i dokłodej, 
żeby ogień nie zgosł. Wilki może 
jeny ogniem odstraszyć. 

a wilki goniły naokoło szopy, 
dropały i gryzły po ścianach bel-
kowych i wrotach. Bez tego by sie 
popod ściany, które podgrzebowa-
ły, ku nom dostały, ale skoro tatu-
lek widzioł, że se przez jaką szparę 
lebo dziurę przecisko mokry, spi-
czasty pysk wilczy, zapolili szczype 
i przytkali płomień do pysku. Syk-
nęło, dym buchnył, a pysk zaroz sie 
stracił. i tak żech jo ściągoł z piętra 
a bai z dziurawego dachu drzewo, 
przykłodoł do ognia, a tatulek cho-
dzili z płonącą szczypą i przypieka-
li wilcze pyski. Za chwile ci wom w 
całej szopie było tela smrodu, jakby 

kto szpyrki był na blasze przypolił. 
ażech sie porę razy oblizoł, boch 
był straszecznie głodny i rodbych 
choćby i całą połeć zjod. Spomnio-
łech se, jakechmy to we święta za-
wsze jelita jedli. 

Wilki straszecznie wyły, ale do 
szopy przestały sie dobijać, bo wi-
działy, że nie peć i lepi nosa tam nie 
styrkać, kaj nie trza. Zato se pole-
gały na śniegu koło ścian i pewnie 
chciały czakać, skoro ze szopy wy-
lezymy. 

— dopóki jest czem przykłodać, 
bee dobrze — pedzioł ojciec. — 
Chwała Bogu, na dachu eszcze dość 
szyndziołów. ale głód dokuczo jak 
czechmón. No, darmo, wypościmy 
sie aż do pierszego święta. a teraz, 
kiej nas wilki na chwile nie napastu-
ją, możemy se co zaśpiewać. Pram 
bee północ, w kościele u nas będą 
jutrznie odprawiać. 

i takechmy se posiadali koło 
ognia i zaśpiewali: »Wśród nocnej 
ciszy głos się rozchodzi«, potem: 
»Czas radości, wesołości a kiedych-
my to skończyli, zanucił tatulek: »W 
żłobie leży, któż pobieży« i tak dali. 

Wilki, zdziwione, z początku 
przycichły, ale za chwile to ci wom 
tak zaczęły wyć, żechmy ani bar-
dzo swoigo głosu słyszeć ni mogli. 
a przez dziurawy dach świeciły sie 
wom na niebie gwiozdy i mrugały 
tak spokojnie, jakby nic. Śpiewa-
lichmy kolendy aż do rana. a kiech-
my już po widnu wyjrzeli ostrożnie 

przez wrota na pole, nie uwidzie-
lichmy ani jednego wilka, wszycko 
odleciało, a my se spokojnie jechali 
do chałupy. jak my dojechali ku ko-
ściołu góreckimu, to wom pram lu-
dzie szli na nabożeństwo. Mieli nas 
już za nieżywych, to sie też bardzo 
ucieszyli, kiej nas uwidzieli.

Przyjechalichmy do domu. Ży-
wej duszy my nie zastali, wszycko 
poszło nas łowić, zato ale były w 
trąbie dwie brutwany pieczonych 
jelit ze szpyrkami, cochmy też w 
okamigu zmłócili. a potemechmy 
dziepro sie przebrali i poszli do ko-
ścioła. 

a jakechmy byli eszcze w ko-
ściele, wrócoli domownicy smutni i 
spłakani. kiedy zmiarkowali wali, że 
i jelita ktosik z trąby w ich nieobec-
ności zjod, załamała mamulka ręce 
i narzekała: 

— Chłopa i syna mi wilki zjadły, 
a jelita też kierysikej zeżroł. 

Zato, jakmy wrócili z kościoła, 
było tela uciechy, jodła, picio, a na-
dewszystko jelit ze szpyrkami, że te 
święta wiecznie mi w pamięci po-
zostaną. — No, ale czas ludzie na 
jutrznie!”

[pisownia niezmieniona, tekst 
zamieszczony w „Gwiazdce Cieszyń-
skiej” z 21. grudnia 1923]

 Wojciech Grajewski

OGŁOSZENIE
- POSZUKIWANE STARE PRZEDMIOTY, DOKUMENTY, ZDJĘCIA!

Wciąż trwa akcja zbierania zapomnianych i rozproszonych dotąd śladów
przeszłości naszej wioski. Prosimy o kontakt z Ośrodkiem kultury Gminy

Brenna osoby, które chcą podzielić się rodzinnymi pamiątkami,
zdjęciami, historiami, a które w większym czy mniejszym stopniu,

dotyczą życia mieszkańców dawnej Brennej i sąsiednich Górek.
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kONCeRT CZeSłaWa MOZiLa 
W PiWNiCY aRTYSTYCZNej –WYWiad

Sylwia: Wolisz bardziej kon-
certy kameralne, czy takie z więk-
szą widownią?

C: Myślę że to zależy od sytuacji 
i dla mnie to… no ja nie mogę przy-
jechać i być tak tutaj, teraz, dzisiaj 
z moją kapelą, gdyż oni mieszkają 
w danii... oprócz nawet finansów, 
to też chodzi o to że nie mogliby-
śmy dać koncertu fizycznie… np. na 
tej scenie tutaj nie zmieściłaby się 
nawet perkusja… ja nie wiem co ja 
wole… to jest taką wielką częścią 
tego co ja robie, takie moje szalo-
ne koncerty, tak samo jak to- grać z 
moimi muzykami, z kapelą, z którą 
też nagrałem płytę . dzisiaj jestem 
w Brennej a jutro będę… w Stru-
mieniu. a w Poznaniu, w niedziele 
też gram taki mały koncert dla Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
też taki na kilkadziesiąt osób, bo 
takie warunki mogę postawić, w 
których gram sam i to też nie mogą 
być koncerty na np. 400 osób. to też 
chodzi o bezpośredni kontakt, jakąś 
formę. Mam nadzieję że tutaj przy-
jadę i zagram ze swoją kapelą… ale 
to jest tak samo ważne jak dzisiej-
szy koncert, bo przez taki koncert 
jak dzisiaj ludzie może się wybio-
rą na moje kolejne koncerty, albo 
będą wspominać to jako wielkie 
przeżycie, albo może nigdy już nie 
przyjdą, ale zobaczą że to jest to co 
ja robię i nagrywam.

S: A ciągle odczuwasz tremę? 
Czy już po tylu koncertach – nie?

C: Ona zawsze jest. Czasem jest 
większa, czasem mniejsza, ale ona 
jest cały czas. i to nie jest taka trema 
„czy mi się uda coś”, bo to są moje 
kawałki i mój koncert… ale np. ka-
wałki poświęcone Ciechowskiemu 
i Republice. Grałem dwa kawałki 
które się nauczyłem, ale nie były 
dla mnie takie lekkie, to był dzisiaj 
pierwszy „wykon” na żywo i trema 
była ogromna, strasznie się streso-
wałem, nawet gorzej niż na egza-
minach muzycznych, jak studiowa-
łem. Więc trema jest i dobrze że ona 

jest… bo to by było troszeczkę nie 
tak, gdyby przyszedł taki dzień, że 
przyjdzie takie uczucie gdy wycho-
dzę na scenę i oczekuję że ludzie 
mnie kochają albo lubią to… to coś 
jest nie tak, to nie jest ta ideologia, 
coś w czym jestem wychowany. ja 
mam się cieszyć, że ludzie przyszli. 
ja nie mam grać tak, żeby ludziom 
się podobało, ja nie mam grać to 
co oni chcą. ja mam grać tak jak ja 
chce, ale żeby im się spodobało.

S: A co jest dla Ciebie w życiu 
najważniejsze?

C: Na pewno powiem że bardzo 
ważnym elementem jak na razie 
jest to co robię, przez to jak żyje… 
jak mówiłem mam bilet powrotny z 
kopenhagi w poniedziałek, bo coś 
się pomyliło z koncertami . i wła-
śnie zależało mi tylko na tej wigi-
lii z rodzicami która była wczoraj, 
a teraz to jestem w 7 niebie mimo 
że skróciły mi się te wakacje… ja w 
tej chwili żyję, ja mam możliwości. 
To jest całkowicie wielki odjazd że 
mogę przyjechać do miasteczka, 
którego nie znam i pewnie przyjadę 
jeszcze raz… zobaczymy jak będzie, 
ale z tego co widzę dzisiaj już jest 
ciemno ale jutro pójdziemy na stok, 
możemy pojechać na narty, mogę 
jeszcze odwiedzić chrzestnego któ-
ry mieszka k. Żywca, a nawet nie 
wiedziałem że będę w tym regionie. 
Nagle mogę zaliczyć narty, obejrzeć 
miasteczko i może kochankę albo 
dziewczynę stałą (nie wiadomo co 
będzie) wziąć tutaj w te okolice 
dlatego, pięknie że poznałem takie 
miasteczko. To jest mocne. To jest 
tak dzikie, że poznaje się miejsca 
poprzez muzykę, ale tego nie wy-
czytasz w książce turystycznej, bo 
dla mnie to są miejsca które ktoś 
musi ci polecić, albo musisz tam 
być i musisz to koniecznie zobaczyć 
i wówczas czujesz się bezpiecznie.

Szczepan: A ja mam takie py-
tanie, bo Ty Czesław teraz dużo 
pracujesz, wspominasz o nartach, 
kiedy ostatnio miałeś czas pójść 

na narty?
C: Byłem rok temu czy dwa, nie 

pamiętam.
Sz: Znajdujesz czas na tego 

typu rozrywki?
C: Teraz właśnie nie pojechałem 

na narty. i właśnie dlatego to jest 
taka wielka frajda, że nagle przyje-
chałem i patrzę: góry. My nie wie-
dzieliśmy, wiesz nie znaliśmy tego 
miejsca. Wyjdziemy rano z hotelu i 
z 2h pojeździmy sobie na nartach 
zanim pojedziemy dalej. i nagle jest 
fajne, że gdzieś coś co miało być 
formą… jak się jedzie wiele kilome-
trów do pracy to wiadomo że ten 
czas nie zawsze będzie całkowicie 
wykorzystany. a nagle pojawia się 
możliwość, bo przyjeżdżasz do mia-
steczka gdzie są stoki, no to wtedy 
nie żałujesz, że nie miałeś czasu na 
narty. jutro zadzwonimy do mena-
gerki i zapytamy „wiesz co my teraz 
robimy?”

S: Zamierzasz dalej współpra-
cować z Nergalem?

C: Raczej… wątpię że coś zrobi-
my, ale on jest moim przyjacielem. 
Teraz wszystko dobrze idzie tam w 
szpitalu. a Nergala i kasie Nosow-
ską zaprosiłem też do Pop’u bo to 
byli ludzie którzy mnie wspierali, 
poznałem ich przed tym moim de-
biutem i Pop’em.. Nergala pozna-
łem w 2006 w danii. i powiedział 
wtedy swojemu koledze z zespołu: 
„ ten chłopak na pewno rozwali mój 
kraj”. Zawsze mnie wspierał, to jest 
bardzo miłe. Nergal nagrał ze mną 
dwie piosenki, myślałem już o nim 
jak je pisałem. 

Więc prywatnie jestem bardzo 
dumny i cieszę się, że brał udział w 
nagraniu Pop’u,.

S: a co z arką Szatana?
C: Mówisz teraz o Titusie i tym 

wywiadzie?
S: Tak.
C: No ciesze się, że acid drinkers 

mnie zaprosiło na tę płytę. Na po-
czątku byłem na nie, że do coveru 
kurde Metallicy. To mnie nie rusza. 
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audyt kariery – Na czym polega audyt kariery?
Wyobraźmy sobie, że po wielu 

latach pracy uzbieraliśmy już spore 
doświadczenie zawodowe, nie wie-
my jednak co robić dalej, jak pokie-
rować swoim rozwojem – wówczas 
warto zainwestować w audyt swojej 
kariery.  Na czym polega taki audyt? 
Po pierwsze analizuje się i struktu-
ralizuje nasze dotychczas zdoby-
te doświadczenie. Na podstawie 
otrzymanych wyników tworzona 
jest nasza ścieżka rozwoju zawodo-
wego. Bywa, że zdajemy sobie spra-
wę z całkiem oczywistych, ale do 
tej pory całkiem nie branych przez 
nas pod uwagę faktów, szczegółów 
i możliwości. 

audyt kariery jest skierowany 
do ludzi z dużym doświadczenie, 
ambitnych, którzy pragną rozwijać 
się, otwierać przed sobą nowe moż-
liwości, ale nie są pewni jaką ścież-
kę rozwoju zawodowego wybrać. 
Nie jest to tania usługa, ale ma się 
zwrócić w niedalekiej przyszłości, 
nie tylko finansowo, ale również za-
procentować spokojem własnego 
sumienia, że idziemy w dobrym kie-
runku, że rozwijamy się prawidłowo 
i nie marnujemy energii na niepo-
trzebne działania. Oczywiście cięż-

ko ujednolicić stawkę za audyt ka-
riery, ale przeciętnie można mówić 
o koszcie kilkuset złotych. To dobre 
rozwiązanie jeśli myślenie nad tym 
co robić dalej spędza nam sen z po-
wiek.

W wyniku audytu kariery otrzy-
mujemy kompletny plan działania, 
który zostaje opracowany w opar-
ciu o dostarczone przez nas infor-
macje o przebiegu swojej dotych-
czasowej kariery zawodowej. Tzw. 
plan działania tworzony jest także 
z uwzględnieniem zmieniających 
się warunków rynkowych, prognoz 
gospodarczych, tak aby jak najle-
piej przygotować nas do tego co 
będzie, nie tylko do stanu obecne-
go. dodatkowo, najczęściej dosta-
jemy profesjonalnie przygotowane 
CV lub dossier. Otrzymujemy także 
przeszkolenie, jak powinniśmy za-
chować się na rozmowie kwalifika-
cyjnej, które atuty są naszą najmoc-
niejszą stroną. jeśli nie pracujemy 
lub zastanawiamy się nad zmianą 
pracy, otrzymamy niezbędne in-
formacje, gdzie powinniśmy apli-
kować, jakie organizacje mogą być 
zainteresowane naszą osobą i co 
najważniejsze czy czeka nas tam 

rozwój (możliwość awansu, do-
kształcania).

Gdzie zatem znaleźć tych cu-
dotwórców, którzy zajmą się naszą 
przyszłością zawodową? Tzw. ar-
chitektów kariery czy opiekunów 
kariery można już znaleźć w inter-
necie, powoli pojawia się coraz wię-
cej ofert tego rodzaju, ale wciąż nie 
jest tego dużo – stąd zapewne wy-
soka cena takich usług. Ciągle niski 
procent Polaków stara się w spo-
sób całkowicie profesjonalny zająć 
rozwojem swojej kariery. Boimy 
się zmian, zadawalamy się tym co 
jest, nie wybiegamy w przyszłość. 
Na szczęście powoli zaczyna się 
to zmieniać, grupą która pierwsza 
przekonuje się do takich rozwią-
zań jak audyt kariery, jest grupa 
kierowników i menagerów. Pamię-
tajmy że dobry plan, zwłaszcza roz-
woju zawodowego, może ułatwić i 
uporządkować nasze działania, a 
w przyszłości zaprocentować obję-
ciem lepszej posady.

Szczepan Spis

Robi się cover nie dlatego żeby lu-
dzie powiedzieli „to jest ten duch”, 
robi się cover dlatego żeby zrobić 
go dobrze i żeby ludzie siedzieli i 
mówili „Boże, Chryste, jak mogłeś 
tak spieprzyć”?

Najlepsza jak dla mnie była Wdo-
wa, taka raperka, zadzwoniła i mówi 
„Czesław, chciałabym żebyś zrobił 
chórki do moich piosenek. Bo wiesz 
normalnie to jest tak, że to kobiety 
są takimi sukami u hip-hopowców 
i śpiewają chórki. a ja tu rapuje i 
chce żebyś ty był moją suką”. To jest 
bardzo cudowne takie coś. jak są 
takie miasteczka i dyskoteki i przy-
chodzą na nie tacy młodzi chłopacy 
i oni znają mnie przez to że… oni 
normalnie słuchają Tede i jakichś 
tam, ale oni przychodzą do mnie 
i się strasznie cieszą i jarają tym… 
oni nie znają mojej muzyki, ale zna-

ją mnie przez to że miałem jakiś 
tam duet z Wdową i mówią, że się 
cieszą, że ja śpiewałem u Wdowy. i 
wtedy robi mi się bardzo ciepło, bo 
mi o to chodziło żeby wspierać ten 
jej projekt. ale to jest też żeby po-
kazać jak coś można zrobić. Ludzie 
i tak będą plotkować i cały czas ga-
dają co można, co nie powinno się 
robić, czy powinno się grać z taki-
mi muzykami, a nie z innymi, czy 
powinno się brać w czymś udział 
czy nie. Mam sytuację taką teraz, 
że np. gdybym ja odmówił tego co 
teraz robię lub będę robił to miał-
bym „głupi smak”. a ja robię to bo 
ja bardzo chce. i to obojętnie co, ja 
robię coś bo po prostu chce. i jeśli 
to nie zaburzy mojego grania, a nic 
nie będzie miało wspólnego z tym 
no to wtedy… 

S: Jakie są twoje plany na przy-

szłość? Cele? Marzenia?
C: No chciałbym dalej grać. 

Mamy taką trasę z Lao Che w marcu 
i to jest 7 koncertów. Będziemy tyl-
ko na Śląsku. Chciałbym nagrać dvd 
takie solowe, z takiej anarchii co 
robię tutaj… latem nagrać, właści-
wie zacząć nagrywać płytę o której 
też nie będę mówił. No i w domach 
będę o godzinie ósmej w niedziele 
(śmieje się). a oprócz tego chciał-
bym grać… i tak by wyglądał ten 
rok..

Szczepan: Dziękujemy Ci, za to 
że przyjechałeś. Koncert bardzo 
nam się podobał.

Wywiad przeprowadzili: 
Sylwia Chrapek

Szczepan Spis
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Kawał po kapitańsku

Składniki:
1 mały kieliszek brandy (30ml)
1 filiżanka kawy espresso
1 żółtko
2 łyżeczki cukru

Brandy podgrzać z łyżeczką cu-
kru, aż cukier się rozpuści. Z żółtka i 
drugiej łyżki cukru ukręć kogel- mo-
gel. Gorącą brandy wlać do puchar-
ka na brandy, nalać następnie świe-
żo zaparzoną kawę, na górę kogel 
mogel. Należy wlewać ostrożnie.

Zupa wiśniowa

Składniki:
60dkg wiśni
4-5 łyżek cukru
½ szklanki śmietany

1 łyżeczki mąki
Sól, cynamon, skórka z cytryny.

Wiśnie umyj i wydryluj. Połowę 
ugotować w kilku łyżkach wody z 
dodatkiem cukru. Następnie podlać 
½ szklanki wody. dodać cukier i cy-
namon. do gorącej zupy wlej mąkę 

PRZePiSY Z dOMOWeGO NOTeSU
zmieszaną ze śmietaną i zagotuj. 
Pozostałe owoce ułożyć w talerzu, 
zalać gorącą zupą. Podawać na go-
rąco albo po schłodzeniu.

Maślane ciasteczka

Składniki:
30dkg mąki
1 kostka masła
10dkg cukru pudru
jajko
Cukier waniliowy

Wszystkie składniki zagnieść, 
uformować wałek, zawinąć w folię i 
odstawić na 3h do lodówki. Pokroić 
w plasterki ½ cm, ułożyć na blasze, 
piec w temp. 200 stopni C

ethienne

jedną z najbardziej popularnych 
ziół jest zapewne czosnek, rosnący 
w większości ogrodów miłośników 
ziół.  jest to roślina którą docenio-
no już bardzo dawno temu- jej ła-
cińska nazwa unio, oznacza wiel-
ką perłę, z kolei w języku chińskim 
określa go nazwa klejnotu wśród 
roślin. Czosnek ma szerokie zasto-
sowanie. kwiaty można wykorzy-
stać do posypywania sałatek. Liście 
także jesteśmy w stanie dodawać 
do sałatek, kanapek i zup. Niektórzy 
wzbogacają nimi również masło lub 
ser. jednak najczęściej wykorzystu-
jemy cebulę czosnku do doprawia-
nia wszelakich dań. Rozwiązaniem 

na neutralizację niepożądanego 
czosnkowego oddechu, jest żucie 
pietruszki lub kardamonu. 

Czosnek przydaje się również 

w ogrodzie, odstrasza mszyce, za-
pobiega parchowi jabłoni, rdzom i 
mączniakom. Natomiast posadzo-
ny pod brzoskwiniami zapobiega 
kędzierzawości liści. Napar z liści 
czosnku stosujemy przeciw mszy-
com, parchowi jabłoni, rdzom i 
mączniakom.

 Roślinę tę wykorzystujemy rów-
nież w medycynie, gdyż ma właści-
wości łagodnego antybiotyku, stąd 
częste przyjmowanie czosnku gdy 
jesteśmy przeziębieni. Na pewno 
dodawany do potraw ułatwia tra-
wienie i zmniejsza ciśnienie krwi. 
Używany przeciwko robakom, czer-
wonce i durowi. 

ethienne  

ZiOła W NaSZYCh OGROdaCh – CZOSNek

Pierwsze zawody Śląskiej Ligi w 
narciarstwie alpejskim rozegrano 
5 stycznia 2011r. w kompleksie 
narciarskim Węgierski. Organizato-
rem całego cyklu składającego się z 
siedmiu imprez jest Śląsko Beskidz-
ki Związek Narciarski. Liga Śląska 
to otwarta płaszczyzna rywaliza-
cji sportowej dla młodych narcia-

rzy naszego regionu. Mieści się w 
formule Narciarstwa Powszechne-
go, gdzie startować mogą wszyscy 
chętni, spełniający wymogi regula-
minowe. Wsparcia imprezie udzielił 
Urząd Marszałkowski, Zarząd Woje-
wództwa oraz Śląski kurator Oświa-
ty. 

Gospodarzem zawodów był 

Uczniowski klub Sportowy Brenna 
Górki , z którego dzieci z powodze-
niem rywalizują w tych zawodach. 
Na Węgierskim startowało 208 za-
wodników.

Wyniki rywalizacji w poszcze-
gólnych kategoriach dzieci z naszej 
gminy :

Dzieci młodsze : Zuzanna Hel-

iV ŚLĄSka LiGa NaRCiaRSka dZieCi i MłOdZieŻY



Wieści znad Brennicy 27 Strona 27Wieści znad Brennicy

SportSport

COUNTeR STRike – GeT 

BReNNa W CZOłóWCe
09.01.2011r. w hali sportowej 

w Górkach Wielkich odbył się Tur-
niej Piłki Nożnej Młodzików (rocz-
nik 1999 i młodsi). W turnieju tym 
wzięło udział sześć zespołów, w 
tym dwie reprezentacje Gminy 
Brenna. Po pasjonujących meczach 
i miejsce zdobył zespół Odry Wo-
dzisław, ii miejsce Reprezentacja 
Gminy Brenna (i), iii miejsce Rekord 
Bielsko-Biała. druga drużyna, która 
składała się z zawodników roczni-
ka 2000,  po wygranym meczu 3:0 z 
zespołem Zapora Wapienica zajęła 

Mistrzostwa Śląska w judo ju-
niorów starszych, młodszych i mło-
dzików odbyły się 08.01.2011 r. w 
Bytomiu. W zawodach tych w bar-
wach Stowarzyszenia „DĄB” dę-
bowiec startowało 12 zawodników 
wśród, których nie zabrakło rów-
nież przedstawicieli naszych  sekcji, 

MiSTRZOSTWa ŚLĄSka 
a mianowicie alicji Banaś – Brenna 
oraz damiana kuczera - Górki Wiel-
kie. Młodzi judocy mimo, krótkiego 
stażu, silnej obsady i z tych zawo-
dów nie przyjechali bez trofeów 
zdobywając 1 srebrny, 2 brązowe 
medale. We wszystkich trzech  gru-
pach wiekowych wzięło udział łącz-

nie 367 zawodników w tym 270 
chłopców i 97 dziewczyn.

Tak więc dziewczyny i chłopcy 
zapraszamy lista jest otwarta!

 
krystian Fest

piątą lokatę.
Turniej został zorganizowany 

przy współpracy Ośrodka Promo-
cji, kultury i Sportu Gminy Bren-
na, który zafundował nagrody i 
poczęstunek. dzięki dyrektorowi 
ZSP w Górkach, karolowi Niedź-
wieckiemu, turniej mógł odbyć 
się w nowej sali gimnastycznej.
     
  Bogusław Żur

Z inicjatywy fanów 
gry Counter Strike, 18 
stycznia 2011 r. w Mi-
kroklimacie rozegrano 
turniej komputerowy. 
W turnieju wystartowa-
ły drużyny z Brennej, 
Górek, Skoczowa i Chy-
bia. Wyniki wirtualnej 
rywalizacji przedsta-
wiają się następująco: 

I m i e j s ce : WO N T ( B re n n a - G ó rk i )
IImiejsce:WłatcyQrniK(Skoczów)
III miesjce: Netlove (Chybie)

Zwycięskie drużyny otrzymały 
nagrody rzeczowe oraz karnet na 
arenę interaktywnego paintballa 
ufundowany przez firmę ZOLTAR – 
Arena Interaktywnego paintballa 
w Bielsku-Białej.

L.M

ler – 3 miejsce, Wiktoria Gluck – 4 
miejsce, karolina Zielonka – 8 miej-
sce

Igor Habarta – 3 miejsce , Filip 
Bobrzyk – 11 miejsce

Dzieci: julia jagosz – 4 miejsce
jacek jagosz – 12 miejsce
Młodzicy : Kasia Szczotka – 1 

miejsce , joanna heller – 9 miejsce
arkadiusz kałuża – 6 miejsce, 

Michał Gluck – 11 miejsce , konrad 
Greń -21 miejsce

junior młodszy : Natalia Podżor-
ska – 5 msc,

Marcin Widenka – 6 miejsce , 
Tomasz heller – 9 miejsce , konrad 
Zielonka – 11 miejsce

Junior : Monika Macura – 2 
miejsce, justyna kania – 4 miejsce

Mateusz Rucki – 3 miejsce kon-

rad kania – 5 miejsce , Robert Swo-
boda -22 miejsce

Po zawodach w Wiśle, istebnej, 
Ustroniu Liga znów zawita do Bren-
nej. 9 lutego odbędą się zawody 
w dolinie Leśnicy, a na 18-19 mar-
ca przewidziano w naszej gminie 
Ogólnopolskie Spotkania UkS-ów. 

k.M.
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i MiędZYNaROdOWY MikOłajkOWY TURNiej W 
jUdO dZieCi 

O PUChaR WójTa GMiNY BReNNa
Uroczystego otwarcia Turnieju 

dokonała pani iwona Szarek Wójt 
Gminy Brenna,  fundator Pucharu, 
o który walczyli młodzi judocy oraz 
józef Wiśniewski Prezes Śląskiego 
Związku judo w Bytomiu. Wśród za-
proszonych gości byli: pan Zenon 
Mościński Członek Zarządu Polskie-
go Związku judo, Prezes Rady Tre-
nerów, pan Ryszard Męcel Wice Pre-
zes Małopolskiego Związku judo, 
Radni Gminy Brenna, dyrektorzy 
szkół, sponsorzy, darczyńcy. Nato-
miast zaproszony  pan Wiesław Gór-
ny pełnił funkcję  sędziego główne-
go tych zawodów, czuwającego nad 
prawidłowymi werdyktami sędziów. 
W Turnieju, który był organizowa-
ny przez naszą Gminę oraz pana 
henryka kubicę Prezesa Stowarzy-
szenia Sportowego „dąb” dębo-
wiec  startowało 250 zawodników 
z 14 klubów w tym  z Czech. Część 
zgłoszonych zagranicznych zawod-
ników nie dojechała ze względów 
pogodowych lub problemów zdro-
wotnych. W zawodach startowały 
dziewczyny i chłopcy we wcześniej 
ustalonych grupach wiekowych i 
kategoriach wagowych. atmosfera 

wśród zawodników była bojowa, 
każdy z nich wychodząc na matę 
chciał zwyciężyć. Po stoczonych 
walkach na twarzach zwycięzców 
pojawiała się radość, na zwycię-
żonych smutek i łzy. Najmłodszym 
zawodnikiem biorącym udział w 
Turnieju był 4-ro letni kacper Góral-
czyk reprezentant Stowarzyszenia 
Sportowego „dąb” dębowiec, który 
w swojej kategorii wiekowej, wa-
gowej zdobył złoty medal. W trak-
cie ogłoszonej przerwy zawodnicy 
spotkali się z Mikołajem, który każ-
demu z uczestników wręczył pre-
zent osładzający zwyciężonym go-
rycz porażki. Rodzice uczestników, 
sympatycy, kibice tworzyli niezapo-
mnianą atmosferę tych zawodów, 
która również pomagała przetrwać 
te trudne chwile zwyciężonym. 

korzystając z tej możliwości pra-
gnę sprostować informację MOSiR 
z Cieszyna, która ukazała się na ła-
mach strony informacyjnej OX.PL, 
że  organizowany Turniej przez na-
szą Gminę oraz Pana henryka kubi-
cę Prezesa Stowarzyszenia Sporto-
wego „dąb” dębowiec od początku 
był jako międzynarodowy. Ucieszy-

ła nas organizatorów w tej informa-
cji jedynie wysoka ocena  tego Tur-
nieju przez trenerów MOSiR, gdyż 
były to pierwsze zorganizowane 
przez nas amatorów, tak duże  za-
wody. Natomiast pozostała treść, 
w której to przedstawiciele MOSiR 
przypisali sobie nie należne hołdy, 
zasługi była żenująca                  i po-
zostawia niesmak.   

klasyfikacja indywidualna na-
szych jUdOkóW:

Chłopcy.
Waga 22 kg  - Michał hansel   

iV miejsce
Waga 25 kg  - Mateusz Gawlas  

ii miejsce
Waga 25 kg  - jacek Czyż    

i miejsce
         - emanuel Szołdra   

ii miejsce
         - Marcin Czernik   

iii miejsce
         - Sebastian Mosz   

iV miejsce
         - kamil Szołdra  
V miejsce
Waga 28 kg  - dawid Pilch  

iV miejsce
Waga 31 kg  - konrad Gawron  

iii miejsce
Waga 34 kg  - konrad Mazur   

ii miejsce
Waga 41 kg  - Piotr Przendziono  

ii miejsce
Waga 44 kg  - adam Szewczyk  

ii miejsce
            - Szymon Nidecki   

iii miejsce
Waga 46 kg  - damian kuczera  

iii miejsce
Waga 47 kg  - Radosław Palica  

Vii miejsce
Waga 49 kg  - Przemysław Pyda  

iV miejsce
Waga 50 kg  - jakub Przywara  

iii miejsce
Waga + 74 kg - kamil Sudoł   

iii miejsce 
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Dziewczyny.

Waga 24 kg- Weronika Wieczo-
rek  

i miejsce
Waga 25 kg  - Martyna ihas   

i miejsce
Waga 28 kg  - Natalia Mohr   

i miejsce
                     - Paulina Wróbel   

iii miejsce
Waga 30 kg  - Marysia Sojka   

ii miejsce
                     - Wiktoria kania   

iii miejsce
Waga 32 kg  - julia Maśnik   

iii miejsce
Waga + 35 kg - Martyna kurek  

ii miejsce
Waga 38 kg  - joanna Pykacz  

ii miejsce
Waga + 43 kg- dominika Wieczo-

rek  
i miejsce
Waga 44 kg  - Marta Marko   

iV miejsce
Waga 50 kg  - Patrycja Wantulok  

iV miejsce

Rocznik 2003 i młodsi.

Waga 19 kg- kacper Góralczyk  
i miejsce                                                                        

Waga 20 kg - kamil Soliger    
iV miejsce                                           

Waga 22 kg - Wiktor Madzia   
i miejsce                                                   

  Waga + 33 kg - Piotr Świeć   
ii miejsce

Klasyfikacja drużynowa.

Stowarzyszenie Sportowe Dąb 
Dębowiec

Czarni Bytom
Gwardia Bielsko – Biała
UKS 2 Rydułtowy
MOSIR Mysłowice
Hejnał Kęty
UKS Centrum Wisła
Ilość zawodników :
Stowarzyszenie Sportowe Dąb 

Dębowiec   - 48 zawodników
Czarni Bytom               

    - 35 zawodników
Gwardia Bielsko – Biała   

     - 32 zawodników

UKS 2 Rydułtowy    
     - 17 zawodników

MOSIR Mysłowice    
        - 13 zawodników

Hejnał Kęty                  
    - 13 zawodników

UKS Centrum Wisła    
    - 12 zawodników

Piast Cieszyn    
     - 10 zawodników

Czeski Cieszyn    
     -   6 zawodników

Pałac Młodzieży Katowice   
    - 11 zawodników

KOKA Jastrzębie    
     - 30 zawodników

UKS Żory      
     - 10 zawodników

UKS Sosnowiec    
     -   8 zawodników

LZS Simoradz     
     -   5 zawodników

krystian Fest
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killerka Maja (Małgorzata Socha). 
Całą szajkę zamierzają rozpraco-
wać: stary wyjadacz na komendzie 
– komisarz (jan Frycz) i debiutujący 
w wydziale kryminalnym aspirant – 
Malinowski (antoni królikowski).

NIEBO, PIEKŁO... ZIEMIA

klara jest młodą i utalentowaną 
baletnicą. Pewnego dnia otrzymuje 
kuszącą propozycje od światowej 
sławy choreografa. Proponuje jej 
wyjazd do innego kraju, gdzie mia-
łaby się uczyć i przede wszystkim 
tańczyć w jednym z najlepszych ze-
społów baletowych. klara czuje się 
jak w niebie, bo jej największe ma-
rzenie właśnie ma się spełnić...

łosny raj zamienia się w domowe 
piekiełko. W końcu narzeczona od-
krywa prawdę o jego romansach. 
i planuje zemstę. Tak, by karola - 
przez miłosne problemy - zabolała 
nie tylko głowa!

JAK SPĘDZIŁEM KONIEC 
LATA

Opuszczona stacja na odle-
głej wysepce na Morzu arktycz-
nym. kiedyś było to miejsce ważne 
pod względem strategicznym, te-
raz przebywają tu tylko dwie oso-
by. Siergiej, doświadczony mete-
orolog i Paweł, świeżo upieczony 
absolwent liceum. Paweł odbiera 
poprzez radio bardzo ważną wiado-
mość, jednak ma duże opory, aby 
podzielić się nią z Siergiejem.

WEEKEND

 „Weekend” Cezarego Pazury, to 
komedia gangsterska opowiadają-
ca o dwóch zwariowanych dniach 
z życia Maxa (Paweł Małaszyński) i 
Guli (Michał Lewandowski). Ci dwaj 
przystojni gangsterzy wplączą się w 
największą zadymę w mieście przez 
dwie tajemnicze walizki. „Big deal” 
będą chcieli zrobić nie tylko oni, ale 
również nowy gang Cyganów oraz 
Norman (Paweł Wilczak) i seksowna 

POLOWANIE NA 
CZAROWNICE

XiV-wieczni rycerze eskortują 
młodą dziewczynę podejrzaną o 
czary do miejsca, gdzie ma zostać 
poddana egzorcyzmom.

OCH, KAROL 2

Tytułowy karol prowadzi życie, 
o którym marzy niejeden mężczy-
zna. Uwodzi, flirtuje - i sprawia, że 
piękne panie są w siódmym niebie. 
Po prostu: kocha kobiety. Wszystkie 
bez wyjątku. i to mimo, że w domu 
czeka na niego narzeczona! karol 
żyje pełnią życia. do chwili, gdy mi-

Godne poleceniaGodne polecenia

PReMieRY kiNOWe W LUTYM
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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

Informacja Turystyczna
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
MAREK WOJNAR

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-63-35
fax: 33 853-63-70

e-mail: rada@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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