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Czy lubimy stagnację, wydaje 
się że tak. Miałem okazję ostatnio 
rozmawiać ze starym przyjacielem, 
który opowiedział mi pewną histo-
rię. W skrócie przedstawił sytuację 
w jakiej znaleźli się pracownicy jed-
nej z polskich firm produkcyjnych. 
Problemy wewnętrzne sprawiły, że 
pracownicy nie dostawali już od 
trzech miesięcy swoim pensji, byli 
rozgoryczeni i załamani. Nie mniej 
jednak byli specjalistami w swojej 
pracy, a ich produkty jak najbar-
dziej były doceniane i chwalone. 
Pracownicy, zbierali się protestując, 
pisali do mediów, narzekali i traci-

li nadzieję na polepszenie swojej 
sytuacji. Mój przyjaciel patrząc na 
problem, rozwiązanie widział z zu-
pełnie innej strony. Poradził jed-
nemu ze znajomych pracowników, 
żeby zorganizowali się w grupę 10-
15 osób, zwerbowali marketingow-
ca i zaczęli sprzedaż produktów na 
własną rękę, mało tego zaoferował 
zasponsorowanie maszyn do ich 
działalności. Chętni się nie znaleź-
li, ludzie nie chcieli wziąć sprawę 
w swoje ręce. Sytuacja w jakiej się 
znajdowali przez lata, system  pra-
cy nadawał rytm ich życiu, nie robili 
nic poza tym co mieli robić i byli za-
dowoleni. 

Słuchając tej historii od razu 
przypomniała mi się książka Spen-
cera Johnsona „Kto zabrał mój ser”, 
bestseller sprzed kilku lat. W książ-
ce jest czterech bohaterów, dwóch 
malutkich ludzi i dwie myszy, ich 
życie polega na szukaniu sera w la-
biryncie, ser  jest ich źródłem poży-
wienia, dlatego dużo czasu zajmu-
ją im właśnie poszukiwania. Pew-
nego razu znajdują olbrzymi skład 
sera i życie małych ludzi zaczyna 
się zmieniać, codziennie przycho-
dzą do magazynu i czerpią korzy-
ści z tego co znaleźli. Myszy zacho-

wują się inaczej, chociaż mają rów-
nież takież samo źródło pokarmu, 
każdego dnia przeszukują nowe ko-
rytarze labiryntu. Katastrofa wisi w 
powietrzu, kiedy mali ludzie przy-
chodzą jednego dnia do magazy-
nu sera, okazuje się że jest on pu-
sty- jego zapasy się skończyły, a oni 
nawet nie zauważyli kiedy to nastą-
piło. Jak się później dowiadujemy, 
nie wyruszają od razu na poszuki-
wania nowego magazynu, lecz za-
czynają się zastanawiać dlaczego 
ich to spotkało, codziennie wraca-
ją z nadzieją, że w magazynie znaj-
dą ser, niestety na próżno. W tym 
samym czasie myszy odkrywają co-
raz to nowe obszary labiryntu, aż 
wreszcie trafiają na nowy magazyn 
sera. Historia jest dobrze opisana i 
bardziej rozbudowana, niż ją tutaj 
przedstawiłem. Według mnie jest 
warta głębszej analizy i szczerze za-
chęcam do lektury owej książki, a 
przy okazji zastanowienia się czy 
nasz „magazyn sera” nie sprawił, że 
przestaliśmy szukać czegoś nowe-
go, lepszego i rozwijającego.

Szczepan Spis
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Już po raz kolejny gazeta Rzecz-
pospolita ogłosiła ranking najlep-
szych miast i gmin w Polsce – „ran-
king samorządów 2011”. W rankin-
gu samorządów uhonorowane zo-
stały te miasta i gminy, które naj-
bardziej dbają o rozwój i podnie-
sienie jakości życia, przy jednocze-
snym zachowaniu reguł odpowie-
dzialności i bezpieczeństwa finan-
sowego. 

W gronie najlepszych ponow-
nie znalazła się gmina Brenna, któ-
ra zajęła 1. miejsce w powiecie, 2.  
w województwie i 19. 
w Polsce. W porówna-
niu z poprzednim ran-
kingiem gmina awan-
sowała o trzy oczka 
wyżej na 19 miejsce w 
Polsce. To wielkie wy-
różnienie dla naszej 
gminy, które świadczy  
o bardzo dobrym go-
spodarowaniu zasoba-
mi gminy, tak pienięż-
nymi jak i ludzkimi. 
Wyróżnienie zostało 
odebrane osobiście 
przez wójta gminy 
Brenna – Iwonę Sza-
rek.

Ranking został 
przeprowadzony w 
dwóch etapach. W 
pierwszym wybrano 
miasta i gminy, które  
w najlepszy sposób 
zarządzały finansami 
w latach 2007-2010 i 
jednocześnie najwię-
cej w tym czasie inwe-
stowały. W pierwszym 
etapie wzięto pod 

RaNKINg SaMoRządóW RzeCzPoSPolITeJ 
2011 – BReNNa PoNoWNIe 

WŚRód NaJlePSzyCH

uwagę dane z Ministerstwa Finan-
sów i punktowano dynamikę wzro-
stu wydatków majątkowych, zadłu-
żenie samorządu w stosunku do 
dochodów, dynamikę wzrostu do-
chodów własnych, dynamikę wzro-
stu wydatków czy wartość środków 
Ue, które wpłynęły na rachunek bu-
dżetu gminy. do drugiego etapu 
zakwalifikowało się 250 jednostek 
gminnych. W drugim etapie oce-
niana była ankieta, w której należa-
ło odpowiedzieć na 16 pytań, m.in. 
chodziło o udział wydatków na re-

alizację kontraktów z 
organizacjami poza-
rządowymi w wydat-
kach ogółem, liczbę 
złożonych wniosków 
o dofinansowanie or-
ganizacji pozarządo-
wych, wyniki testu 
szóstoklasistów oraz 
gimnazjalistów, liczbę 
nowych podmiotów 
działających na tere-
nie gminy, udział wy-
datków na promocje 
gminy czy stopę bez-
robocia. Wymienione 
obszary – wybrane 
przez kapitułę rankin-
gu z jej przewodni-
czącym prof. Jerzym 
Buzkiem, usytuowały 
gminę Brenna na tak 
wysokim miejscu. 

Krzysztof Majeran
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PRzeBUdoWa dRóg

WNIoSKI o SPoRządzeNIe/zMIaNĘ 
MIeJCoWego PlaNU zagoSPodaRoWaNIa 

PRzeSTRzeNNego gMINy BReNNa

USUWaNIe SKUTKóW PoWodzI
gmina Brenna uzyskała ko-

lejne środki z budżetu państwa 
na usuwanie skutków zeszło-
rocznej powodzi poprzez napra-
wę szkód w infrastrukturze ko-
munalnej. Przyznana pomoc  
w wysokości 601 tys. złotych 
dotyczy infrastruktury drogo-
wej na terenie gminy, tj. remon-
tów dróg ul. Brzegowej (odc. II) 
w Brennej w km 0+000-0+687, 

ul. Cisowej (odc. I) w Brennej  
w km 0+120-0+610, ul. Mali-
nowej w Brennej w km 0+300-
0+325 oraz remontu przepustu  
w ciągu ul. Suchej w Brennej 
w km 0+200. W chwili obec-
nej trwają prace związane  
z wykonaniem drugiego etapu roz-
poczętych w zeszłym roku remon-
tów i odbudowy dróg (ul. Jatny, 
Chrobaczy, Węgierski, Snowaniec). 

Ponadto zgłoszono zapotrzebowa-
nie na dalsze środki w związku z 
tegoroczną czerwcową nawałnicą i 
gradobiciem na terenie gminy (gór-
ki Wielkie, górki Małe i część Bren-
nej), gdzie łączna wysokość strat 
została oszacowana na ponad 2,8 
mln złotych.

dariusz Jakubiec

Przebudowa i remont dróg 
gminnych nr 633189 S ul. Pila-
rzy (km 0+917 - 1+370) oraz nr 
633193 S ul. Grabowa (km robo-
czy 0+000 - 0+645) w Brennej, 
gmina Brenna, powiat cieszyński

Projekt zrealizowany z udzia-
łem środków z budżetu państwa 
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy dróg lokalnych 
2008 - 2011 polegał na remoncie 
ul. Pilarzy w km 0+917 – 1+370 
w Brennej, w tym uszkodzonego 
przepustu ramowego i wykonaniu 
przepustu z elementów prefabry-
kowanych, przepustu z rur betono-
wych, odwodnienia w formie cieku  

z elementów betonowych pre-
fabrykowanych i rowu od-
wadniającego. Wykonano  
ponadto nawierzchnię asfaltobe-
tonową jezdni, mijanki i zjazdów 
oraz odtworzono pobocza wraz  
z obudową skarpy płytami betono-
wymi ażurowymi. Wykonawcą re-
montu ul. Pilarzy za kwotę 203 835,65 
zł było Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „RadeX” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Bielsku-Białej. Ponadto wykona-
no przebudowę ul. grabowej w km 
roboczym 0+000 – 0+645 w Brennej 
polegającą na modernizacji przepu-
stu z płyt drogowych i wykonanie 
nowej konstrukcji z barieroporę-

czami, robotach ziemnych, odwod-
nieniu korpusu drogowego, robo-
tach nawierzchniowych – w części 
nawierzchnia asfaltobetonowa oraz 
w części płyty drogowe typu JoMB 
na szerokości drogi z przekładką w 
środku z asfaltu. Wykonano ponad-
to pobocza umocnione warstwą 
kruszywa łamanego. Wartość wy-
konanych przez Przedsiębiorstwo 
„FaBeR” Sp. z o.o. z górek Wielkich 
robót to 464 462,97 zł. Łączny koszt 
realizacji projektu to 668 298,62 zł, 
z czego dofinansowanie z budżetu 
państwa wyniosło 334100 złotych.

dariusz Jakubiec

gmina Brenna w dniu 29 kwiet-
nia 2011 r. podpisała umowę z Pra-
cownią Urbanistyczną „PlaN” z sie-
dzibą w Knurowie na opracowanie 
zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego  gminy Brenna, której 
celem jest dostosowanie ustaleń 
obowiązujących dokumentów pla-
nistycznych do aktualnych potrzeb 
w zakresie planowania i zagospo-

darowania przestrzennego gmi-
ny m. in. na podstawie złożonych 
wniosków do planów tak, aby móc 
w przyszłości sukcesywnie zmie-
niać plany miejscowe w odniesie-
niu do poszczególnych jednostek 
strukturalnych planu, tj. górki Wiel-
kie, górki Małe, Brenna Spalona, 
Brenna Centrum, Brenna leśnica, 
Brenna Hołcyna i Brenna Bukowa. 
W związku z powyższym wszystkie 

wnioski złożone o sporządzenie/
zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gmi-
ny Brenna, które wpłyną do Urzędu 
gminy Brenna do dnia 19 sierpnia 
br. zostaną rozpatrzone na etapie 
procedury zmiany studium. Wnioski 
złożone po tym terminie nie będą 
mogły zostać przeanalizowane  
w ramach prowadzonej procedury. 
    Ug
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BUdoWa KaNalIzaCJI SaNITaRNeJ WRaz 
z SIeCIą PRzyŁąCzy doMoWyCH BReNNa 

CeNTRUM - BReNNa BUKoWa
zakończono zadanie inwe-

stycyjne związane z rozbudo-
wą sieci kanalizacji sanitarnej  
w Brennej realizowane od listopada 
2009 r. do maja 2011 r. Wykonawcą 
było Przedsiębiorstwo „FaBeR” Sp. 
z o.o. z górek Wielkich. W ramach 
inwestycji wykonano sieć kanaliza-
cji grawitacyjnej Ø200 PCV - 8480 
mb, Ø160 PCV- 6961 mb, kanaliza-

cję ciśnieniową Ø50 Pe - 255 mb (11 
pompowni) oraz przyłącza domowe 
Ø160 PCV o długości 2236 mb (352 
szt.). Łącznie wykonano 363 przy-
łącza do nowej sieci kanalizacyjnej.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 4 
493 615,20, a wartość wykonanych 
robót to 4 472 517,69 złotych. za-
danie realizowane jest z udziałem 
środków Unii europejskiej w ra-

mach Programu Rozwoju obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, działa-
nie Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej. Wysokość 
przyznanego dofinansowania ze 
środków eFRRoW to 2 521 665 zło-
tych.

dariusz Jakubiec

13 lipca 2011 r. podpisaliśmy 
umowę o dofinansowanie budowy 
kładki dla pieszych prowadzącej do 
Brennej Jatny. Kładka stanowi skrót 
w dojściach do szkoły, przystanku 
autobusowego, ośrodka zdrowia, 
apteki i sklepu.

zarząd Województwa Śląskiego 
wybrał do dofi-
nansowania nasz 
projekt w ramach 
Programu Rozwo-
ju obszarów Wiej-

BUdoWa KŁadKI dla PIeSzyCH Nad BReNNICą 
WyBRaNa do doFINaNSoWaNIa

skich na lata 2007-2013. Na jego re-
alizację z europejskiego Funduszu 
Rozwoju obszarów Wiejskich otrzy-
maliśmy dofinansowanie w kwocie 
281.657,00 zł. 

Wykonawcą prac jest MoST-
MaRPal Sp. z o.o. z zarzecza. obec-
nie trwają roboty przygotowawcze. 

zakończenie prac 
przewidziano na 
październik br.

Monika Białek

W zawiązku z apelem Rzecznika Praw Dziecka, Wójt Gminy Brenna przypomina 
właścicielom i zarządcom placów zabaw o obowiązku utrzymania we właściwym 
stanie technicznym placów zabaw i usytuowanych na nich innych obiektów służą-
cych rekreacji. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623) właściciel lub zarządca zobowią-
zany jest do poddawania obiektów małej architektury na placach zabaw okresowej: 
rocznej i pięcioletniej kontroli.
           

KoMUNIKaT
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PRoJeKT KlUCzoWy-  RealIzaCJa
PARK TURYSTYKI – 
AMFITEATR W BRENNEJ 
CENTRUM

W ramach inwestycji dotyczącej 
rozbudowy i modernizacji amfite-
atru w Brennej Centrum, do istnie-
jącego budynku zaplecza amfite-
atru, dobudowana została nowa ku-
batura na cele socjalno-magazyno-
we wraz z salą medialną na piętrze. 
Planowane jest wykonanie zadasze-
nia nad sceną amfiteatru. Projekto-
wane zadaszenie przeznaczone jest 
do zabezpieczenia sceny amfiteatru 
przed deszczem i słońcem. Kon-
strukcję nośną zadaszenia zapro-
jektowano z rur stalowych. Poszy-
cie będzie wykonane z wielowar-
stwowej tkaniny na osnowie z włó-
kien szklanych, pokryte obustron-
nie PVC i warstwami ochronnymi. 
Na zamówienie głównego Wyko-
nawcy – Przedsiębiorstwa „FaBeR” z 
górek Wielkich -   tkanina  sprowa-
dzana jest ze Szwajcarii. Projekt za-
daszenia opracowała Pracownia In-
żynierska PRoJeKT s.c. Kręzel Ma-
rian, Kręzel Marta z Bielska-Białej. 

Montaż konstrukcji wykonuje firma 
MoSTMaRPal sp. z o.o. z zarzecza.

Termin zakończenia inwestycji 
to 31.08.2011r.

TRZY PARKINGI W BRENNEJ

26.05.2011r. została podpisa-
na umowa z Prywatną Firmą Robót 
drogowych „BRUK” Józef Macie-
jiczek z Cieszyna na wykonanie 3 
parkingów w Brennej. Wartość in-
westycji wynosi 753 144,09 zł brut-
to.  Nowe miejsca parkingowe po-
wstaną: przy ul.Bukowa-  45 miejsc 
postojowych o  nawierzchni asfal-

tobetonowej, parking Nostrożny 52 

miejsca postojowe o nawierzchni 
z kostki brukowej, parking Buko-
wa-  45 miejsc postojowych o  na-
wierzchni z kostki brukowej. zakoń-
czenie inwestycji 30.09.2011r.

KoNTYNUACJA PRAC „PoD 
BRANDYSEM” PRZY Ul. 
SPoRToWEJ W GóRKACh 
WIElKICh

W dniu 22 lipca 2011 r. zawar-
to umowę z Przedsiębiorstwem 
„FaBeR” Sp. z o.o. na „Rozwój in-

frastruktury turystycznej gminy 
Brenna poprzez zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego „Pod Brandy-

„Regionalny Program Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby”
Projekt współfinansowany przez Unię europejską 

z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPo WSl 2007-2013
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Z historii...

z inicjatywy kierownika szkoły, 
ludwika Żagana i wójta góreckie-
go, Jana Skrzypka zaczęto budowę 
nowej trzyklasowej szkoły. Jej bu-
dową w latach 1900-01 kierował 
wspomniany powyżej ludwik Ża-
gan, kierownik tejże placówki. W 
obiekcie tym przeznaczonym dla 
226 uczniów znajdowało się także 
mieszkanie służbowe kierownika 
szkoły.

ludwik Żagan pełnił funkcję kie-
rownika placówki 20 lat ( od 1897 
do 1928 roku). od 1906 roku pod-
niesiono szkołę w górkach do rangi 
trzyklasowej. dane dotyczące po-
zostałych nauczycieli pracujących 
w górkach za okres 1896-1939 są 
niedokładne.

Udało się jedynie ustalić, że Ha-
lapacz andrzej był zatrudniony w la-
tach 1905-07, Skrzypek ludwik być 
może pracował w latach 1910-14. 
od 1907 do 1937 nauczy-
cielem w górkach był Pła-
czek Józef, a w 1922 roku 
zatrudniono Czakona lu-
dwika, który w 1928 roku 
przejął obowiązki kierow-
nika placówki i sprawował 
je przez 10 lat. Ten sam 
kierownik w 1932 roku do-
prowadził do elektryfikacji 
obiektu. W okresie tym ro-
sła liczba uczniów (w roku 
1912 uczyło się w niej 263 
dzieci), co dyktowało po-
trzeby tworzenia następ-
nych klas wyższych. W la-
tach dwudziestych szkoła górecka 
była czteroklasowa, a od 1931 roku 

SzKoŁa ŻagaNa WCzoRaJ I dzIŚ
posiadał już pięć klas. za kierownic-
twa Jana Cieślara (1938-39) placów-
ka stała się pełną siedmioklasową 
szkołą z siedmioma nauczyciela-
mi. Później w tym samym budynku 
mieściło się przedszkole.

z materiałów Czesława Marcjasza

Górki Wielkie, Żagana 5 – 
nowy adres dla Kultury!

W czerwcu i lipcu podpisaliśmy 
2 umowy o dofinansowanie pro-
jektów, które pozwolą na remont i 

wyposażenie parteru budynku przy 
ul. Żagana 5 w górkach Wielkich na 

cele społeczno-kulturalne. 
Prace remontowe obejmują wy-

mianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, renowację tynków wewnętrz-
nych i sufitów wraz z malowaniem, 
wymianę posadzek, oświetlenia 
oraz instalacji c.o., a także remont 
sanitariatów z przystosowaniem ich 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Ponadto remont obejmuje 
całościową modernizację pomiesz-
czenia kuchennego, z którego do-
tychczas korzystało Koło gospo-
dyń Wiejskich z górek Wielkich.  Po 
wykonaniu remontu budynku po-
mieszczenia zostaną odpowiednio 
wyposażone. Całość prac planuje 
się zakończyć jeszcze w 2011r. 

Realizacja obu projektów po-
zwoli na utworzenie miejsca spo-
tkań, prowadzenie różnorodnych 
warsztatów i działalności społecz-
no-kulturalnej. zostaną udostęp-
nione dwie odnowione sale – ze-
brań i wykładowa, pomieszczenia 

biurowe, kuchnia i maga-
zyn wyposażone w me-
ble, sprzęt multimedialny 
i komputerowy.  

Projekty uzyskały do-
finansowanie w ramach 
Programu Rozwoju ob-
szarów Wiejskich na lata 
2007-2013 i na ich realiza-
cję z europejskiego Fun-
duszu Rozwoju obszarów 
Wiejskich łącznie otrzy-
maliśmy kwotę 159.662,00 
zł. 

Monika Białek

sem” przy ul. Sportowej w górkach 
Wielkich – dokończenie inwesty-
cji po rozwiązaniu umowy przez 
dotychczasowego wykonawcę” na 
kwotę brutto 548.624,11 zł. W po-
stępowaniu przetargowym złożo-
no trzy oferty Przedsiębiorstwa 
PRoBUd z Czyżowic, „KaTIMeX” Sp. 
z o.o. z Bielska - Białej oraz Przed-

siębiorstwa „FaBeR” Sp. z o.o. z 
górek Wielkich. Prace budowlane 
obejmują m.in. dokończenie na-
stępujących robót rozbiórkowych 
nawierzchni istniejących, budowy 
przyłącza energetycznego, wodno-
kanalizacyjnego, budowy sanitaria-
tów i zaplecza, budowa boiska do 
piłki plażowej, budowy nawierzchni 

placów i ciągów pieszych, małej ar-
chitektury (ławki betonowe, kosze 
na śmieci,  stojaki na rowery), usta-
wienie trybun przenośnych oraz na-
sadzenia zieleni.

Termin wykonania robot bu-
dowlany to 20.10.2011r.
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1,2,3 PRoJeKTy dla NaJMŁodSzyCH!

SzaNSa Na lePSze JUTRo –
- PRoJeKT  SySTeMoWy PN. „MoŻeSz WIĘCeJ”

W czerwcu 2010r. złożyliśmy 3 
wnioski o dofinansowanie realiza-
cji projektów, skierowanych do 156 
dzieci uczęszczających do oddzia-
łów przedszkolnych działających 
przy szkołach podstawowych w na-
szej gminie. Są to projekty:

- „1,2,3 rytmika i Ty!”,
- „1,2,3 plastyka i Ty!”,
- „1,2,3 angielski i Ty!”.
Realizacja zajęć dla dzieci roz-

pocznie się od września tego roku i 
potrwa cały rok szkolny. 

W projektach, których łączna 
wartość wynosi 119.888,26 zł, za-
planowano zajęcia muzyczno-ru-
chowe, plastyczne i z języka angiel-
skiego, a także zakup niezbędnych 
materiałów dydaktycznych.

Realizacja projektów zapew-
ni dzieciom możliwość aktywne-
go i twórczego spędzania czasu w 

przedszkolu, pozwoli na wzrost po-
ziomu umiejętności poznawczych, 
społecznych i emocjonalnych, a 
także stworzy warunki do prawidło-
wego rozwoju najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy warunkują-
cego równe szanse edukacyjne w 
przyszłości.

elżbieta Rzeźniczek

Mija lipiec a wraz z nim kończą 
się szkolenia zawodowe organizo-
wane przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brennej w ramach reali-
zacji projektu systemowego współfi-
nansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Możesz więcej” – 
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddzia-
łanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. W roku bieżącym 
do udziału w projekcie systemowym 
pn. „Możesz więcej” zaprosiliśmy 8 
kobiet i 10 mężczyzn, którzy spełni-
li kryteria obowiązujące w poprzed-
nich projektach, czyli są mieszkańca-
mi gminy Brenna, posiadają status 
osoby bezrobotnej lub nieaktywnej 
zawodowo oraz korzystają ze świad-
czeń pomocy społecznej. 

W tegorocznym projekcie prze-

widzieliśmy skierowanie działań do 
grup docelowych dotychczas wspie-
ranych w niewielkim stopniu w ra-
mach projektów systemowych tj. 
osób po zwolnieniu z zakładu kar-
nego lub innej placówki penitencjar-
nej, osób bezdomnych, osób nieak-
tywnych zawodowo z uwagi na opie-
kę nad dziećmi lub innymi osobami 
zależnymi, uzależnionych od alkoho-
lu lub innych środków odurzających, 
poddających się procesowi  lecze-
nia lub będących po jego zakończe-
niu, osób z zaburzeniami psychicz-
nymi oraz osób z problemami opie-
kuńczo-wychowawczymi. Ponadto w 
projekcie uczestniczą 2 osoby niepeł-
nosprawne.

Uczestnicy projektu w maju  brali 
udział w szkoleniach przeprowadzo-
nych przez Fundację Rozwoju Przed-
siębiorczości Społecznej „Być Razem” 

z Cieszyna. Cykl szkoleń obejmował 
pięć bloków tematycznych z nastę-
pującego  zakresu: 

Ja – źródło siły i możliwości.
Ja i moja rodzina – potencjał, z 

którego mogę korzystać.
Radzenie sobie ze stresem i sy-

tuacjami trudnymi.
Spółdzielnia socjalna jako nowa 

forma samo zatrudnienia.
asertywność i efektywna komu-

nikacja interpersonalna
 W miesiącach czerwiec i lipiec 

odbył się kurs zawodowy, w ramach 
którego 10 mężczyzn  nabyło kwa-
lifikacje w zawodzie drwal- opera-
tor pilarki a 6 kobiet kelner- bar-
man z obsługą kas fiskalnych. Po-
wyższe szkolenia przeprowadził za-
kład doskonalenia zawodowego w 
Skoczowie oraz Centrum Szkolenia 
dgM w Wieprzu. . Uczestnicy pro-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego



Wieści znad Brennicy 11 Strona 11Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
jektu mieli zagwarantowany cate-
ring, wsparcie finansowe, specjali-
styczną  odzież ochronną, badania 
lekarskie, materiały szkoleniowe. 

ostatni etap realizacji tegorocz-
nego projektu obejmuje warszta-
ty aktywizacji zawodowej. odbędą 
się one we wrześniu a przeprowadzi 

je Pani Irena greń z Klubu Pracy w 
Skoczowie.

Szczegółowe informacje doty-
czące realizacji projektu systemo-
wego pn. „Możesz więcej” moż-
na uzyskać w siedzibie gminne-
go ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brennej, ul. Wyzwolenia 77 pokój 

12, numer telefonu 33 8536 459 
wew. 113.

 Koordynator projektu
    Ilona Wojtyła-Olszowska

dla wielu Turystów od zawsze 
najpopularniejszą pamiątką z poby-
tu w Beskidach były i są osobiście 
wykonane zdjęcia. Ponieważ bar-
dzo dużo takich zdjęć zawiera w so-
bie nie tylko ciekawe kadry, walory 
artystyczne i uchwycenie wyjątko-
wych sytuacji, należy się tymi zdję-
ciami podzielić z innymi i pokazać, 

że nie trzeba być profesjonalnym 
fotografem, by zrobić ładne, cieka-
we, a nawet wyjątkowe zdjęcie Be-
skidów. W ubiegłym roku redak-
cja Magazynu Turystyki Beskidzkiej 
Beskidtrek ogłosiła konkurs foto-
graficzny, który dotyczył Beskidów 
jako całości. Tym razem konkurs or-
ganizowany jest wspólnie z gmina-

mi Beskidzkiej 5 i dotyczy wyłącz-
nie terenów Beskidzkiej 5 ze wzglę-
du na ogłoszoną przez MTB Beskid-
trek inicjatywę „Rok 2011 z Beskidz-
ką 5”. Rozpoczął się sezon waka-
cyjny i urlopowy, więc wszystkich 
odwiedzających Beskidzką 5, któ-
rzy zrobili tam zdjęcia serdecznie 
zapraszamy do zaprezentowania 
swoich prac! Wzorem ubiegłorocz-
nego konkursu, nadesłane zdjęcia 
będą umieszczane w specjalnej ga-
lerii konkursowej na stronie inter-
netowej www.beskidtrek.pl. lau-
reaci otrzymają nagrody rzeczowe 
(sprzęt i akcesoria turystyczne), dy-
plomy, a także nagrody specjalne 
ufundowane przez gminy Beskidz-
kiej 5 oraz przewodniki ufundowa-
ne przez oficynę Wydawniczą Re-
wasz. do konkursu zapraszamy każ-
dego bez względu na wiek i umie-
jętności fotograficzne. Bystre oko, 
refleks, a czasem całkowicie przy-
padkowa sytuacja mogą być bo-
wiem uznane za tak duże walory 
zdjęcia, iż warsztat jego wykona-
nia nie będzie priorytetem. zdjęcia 
na konkurs można nadsyłać od dnia 
4 lipca 2011 roku do dnia 31 paź-
dziernika 2011 roku. Więcej infor-
macji na temat konkursu pod nu-
merem telefonu 660  069  833 adre-
sem e-mail: magazyn@beskidtrek.
pl

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„BESKIDZKA 5 W OBIEKTYWIE”
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W dniu 09 lipca 2011 w 
„gazdówce” u Pana Jana Ma-
tuli w górkach Wielkich odbył 
się koncert skrzypcowy połą-
czony z piknikiem rodzinnym.  
 
    Wzięły w nim udział dzieci z gó-
rek Wielkich i Małych grające na 
skrzypcach metodą „ SUzUKI” oraz 
ich rodziny. obecni byli także za-
proszeni goście: Pani Wójt gminy 
Brenna Iwona Szarek, przewodni-
czący Rady gminy Marek Wojnar 
oraz radny Marcin Janasik. Podczas 
koncertu dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności zdobyte na za-
jęciach. Na zakończenie zgroma-
dzona publiczność mogła zobaczyć 
niezwykły występ Pani elżbiety Wę-
grzyn, która na co dzień zajmuje 
się szkoleniem „małych skrzypków”. 

PIKNIK RodzINNy W góRKaCH

 
  Po koncercie nadszedł czas na 
zabawę w rodzinnej atmosfe-
rze, rozpoczętej od wspólnego 
pieczenie kiełbasy. dzieci mia-
ły możliwość skorzystania z ta-
kich atrakcji jak jazda konna czy 
przejazd wozem doliną Brennicy. 
 
 Rodzice serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom koncertu - 
w szczególności przedstawicielom 
lokalnej władzy, Panu Janowi Ma-
tula oraz wszystkim sponsorom bez 
których pomocy piknik nie byłby 
tak udany.
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I Ty możesz pomóc spełnIć marzenIe 
8-leTnIego łukasza 
z górek WIelkIch 

8-letnia Łukasz z górek Wielkich 
to uśmiechnięty i pogodny ośmio-
latek, którego dzieciństwo nazna-
czone jest walką z ciężką chorobą 
- rdzeniowym zanikiem mięśni. Sił, 
radości i nadziei na przyszłość w 
życie takich dzieci jak Łukasz stara 
się wnieść Fundacja Mam Marzenie, 
której wolontariusze każdego dnia 
spełniają dziesiątki najprzeróżniej-
szych dziecięcych marzeń. Łukasz 
marzy o komputerze, możesz po-
móc spełnić to marzenie.

Podczas spotkania z naszym 
Marzycielem usłyszeliśmy z jego 
ust wiele marzeń: chciałby lecieć 
samolotem, chciałby zostać nur-
kiem, płynąć statkiem, spotkać 
się z adamem Małyszem - opo-
wiada Jola Mazur, wolontariusz-
ka Fundacji Mam Marznie. - za-
stanawialiśmy się, które z tych 
marzeń okaże się najważniejsze i 
wtedy Łukasz powiedział, że naj-
bardziej doskwiera mu samot-
ność i brak kontaktów z kolega-
mi i dlatego jego największym 
marzeniem jest posiadanie kom-
putera, który   umożliwi mu kon-
takty z rówieśnikami oraz umili 
wolny czas. Łukasz chce grać w 
gry, poznawać świat i uczyć się. 
Jak powiedziała nam mama Łu-
kasza korzystania z klawiatury 
komputera byłoby też zaleca-
nym przez lekarza ćwiczeniem 
rehabilitacyjnym, które wzmac-
nia ręce.  

Wolontariusze Fundacji Mam 
Marzenie mają nadzieję, że na Ślą-
sku Cieszyńskim znajdą się ludzie 
dobrego serca, którzy pomogą speł-
nić to marzenie, a dzięki temu na 
twarzy Łukasza pojawi się uśmiech, 
siła do walki z chorobą, radość i na-
dzieja na przyszłość. 

Fundacja Mam Marzenie po-
wstała 14 czerwca 2003 roku w Kra-
kowie, jako organizacja skupiają-
ca ludzi dobrej woli, pragnących, 
w myśl idei wolontariatu ,spełniać 
marzenia ciężko chorych dzieci. 
Jej powstanie zostało zainspirowa-
ne spełnieniem ostatniego życze-
nia Chris greciusa, którego histo-
ria stała się początkiem światowe-
go ruchu spełniania marzeń cho-
rych dzieci. 

W Polsce Fundacja została po-
wołana do życia, by spełniać marze-
nia dzieci cierpiących na choroby 
zagrażające ich życiu. działające w 
niej osoby chcą dostarczyć chorym 
dzieciom i ich rodzinom niezapo-
mnianych wrażeń, które wniosą w 
ich życie radość, siłę do walki z cho-
robą i nadzieję na przyszłość.

drugim celem  Fundacji jest po-
zyskiwanie osób pragnących bezin-
teresownie pracować dla dobra in-
nych. - Nikt z osób reprezentują-
cych i działających na rzecz FMM 
nie pobiera za swoją pracę wyna-
grodzenia. Wszyscy otrzymują je-
dynie zwrot poniesionych kosztów 
podkreśla Sebastian Uzar, wolonta-
riusz o./Katowice, członek zarządu 
Fundacji Mam Marzenie. 

oddział Katowice Fundacji 
Mam Marzenie powstał 18 maja 
2005, gdy grupa wolontariuszy 
spełniała marzenie 10-letniej 
Karoliny, która pragnęła się spo-
tkać z zygmuntem Chajzerem. 
od tego momentu grupa prawie 
40 wolontariuszy zrealizowała 
już  ponad 300 dziecięcych ma-
rzeń. - Każde z nich jest jedyne w 
swoim rodzaju, jednak w swojej 
codziennej pracy wyróżniliśmy 
cztery kategorie marzeń: chciał-
bym dostać, chciałbym być, 
chciałbym zobaczyć, chciałbym 
spotkać - dodaje Uzar.

Wszyscy którzy chcieliby po-
móc w spełnieniu marzenia Łu-
kasza proszeni są o kontakt pod  
z wolontariuszami Fundacji pod 
numerem telefonu  603 06 99 
30. Więcej szczegółów pod ad-
resem: 

h t t p : w w w. m a m m a r z e n i a .
org/marzyciel/9035,5,komputer

osoba do kontaktu:
Jola Mazur
wolontariuszka FMM o./Katowi-

ce
tel. 603 06 99 30
jolamazurszyk@wp.pl
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 Szanowni Mieszkańcy
górek Małych i górek Wielkich

zarząd ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w górkach Wiel-
kich zwraca się z prośbą 
do wszystkich mieszkańców 
górek Wielkich i górek Małych 
oraz innych ludzi dobrej woli 
o dofinansowanie zakupu 
pojazdu ratowniczego, nie-
zbędnego do realizacji na 
właściwym poziomie zadań 
z zakresu ratownictwa.

Rozwój cywilizacyjny i po-
stęp technologiczny sprawiają, 
że zmienia się charakter zagro-
żeń. Strażacy ochotnicy naszej 
jednostki już nie tylko gaszą 
pożary, ale działając w ramach 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo -gaśniczego, znacznie 
częściej uczestniczą w działa-
niach ratowniczych o innym 
charakterze, tj. ratują ofiary 
wypadków drogowych, udzie-
lają pomocy medycznej, usu-
wają skutki wichur, walczą 
z powodzią, chronią środowisko 
przed skażeniem środkami che-
micznymi. 

Nasi strażacy są ofiarni, a 
swoją służbę wykonują spo-
łecznie, ciągle podnosząc swo-
je kwalifikacje z zakresu ratow-
nictwa. dysponujemy obecnie 
personelem wyszkolonym w za-
kresie ratownictwa  medyczne-
go oraz w zakresie ratownictwa 
drogowego.

W roku bieżącym, przy znacz-
nej pomocy Państwowej Straży 
Pożarnej oraz związku ochotni-

czych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej planowany 
jest zakup dla naszej jednostki 
zestawu hydraulicznego do ra-
townictwa drogowego.

do pełni możliwości w za-
kresie ratownictwa drogowe-
go brakuje nam niestety pojaz-
du umożliwiającego sprawne 
i szybkie przetransportowanie 
zespołu ratowniczego oraz po-
siadanego sprzętu ratownicze-
go na miejsce zagrożenia.

Nasza jednostka dysponuje 
aktualnie dwoma średnimi po-
jazdami ratowniczymi, tj. samo-
chodem m-ki STaR 266 i samo-
chodem m-ki MagIRUS 170d11. 
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom jakie dyktuje nam obecna 
rzeczywistość, przede wszystkim 
na potrzeby ratownictwa drogo-
wego planujemy zakup mniej-
szego pojazdu typu furgon, któ-
ry zdecydowanie sprawniej i 
szybciej będzie mógł dotrzeć 
w potrzebne miejsce zagroże-
nia. Mamy wstępne zapewnie-
nia władz samorządowych Na-
szej gminy, że część kosztów za-

kupu tego samochodu zostanie 
poniesiona przez gminę. zwró-
ciliśmy się też do innych insty-
tucji z prośbą o dofinansowa-
nie zakupu tego pojazdu. liczy-
my także na Państwa, Szanow-
ni Mieszkańcy górek ofiarność, 
której wielokrotnie w przeszło-
ści dawaliście Państwo dowody. 
To miedzy innymi dzięki ofiar-
ności mieszkańców górek Wiel-
kich i górek Małych mamy oka-
zały obiekt remizy strażackiej i 
wiele potrzebnego sprzętu ra-
towniczego.

Posiadając przystosowany 
do wymienionych zadań sprzęt, 
nasi strażacy będą mogli działać 
skuteczniej, a tym samym lepiej 
chronić społeczeństwo. 

Pomagając nam, chronicie 
sami Siebie i zwiększacie bez-
pieczeństwo nas wszystkich.

Nadmieniam przy tym, że w 
sierpniu bieżącego roku nasza 
jednostka ochotniczej Straży 
Pożarnej obchodzić będzie ju-
bileusz 85-lecia istnienia. Wzbo-
gacenie się przy tej szczególnej 
okazji o nowy pojazd ratowni-
czy, byłoby uświetnieniem tego 
jubileuszu, nie mówiąc już o ko-

rzyściach w sferze ratownictwa.   
Niniejszym zapraszamy Pań-

stwa do udziału w uroczysto-
ściach jubileuszowych z okazji 
85 lat ochotniczego pożarnic-
twa w górkach, które odbędą się 
w dniu 20 sierpnia 2011 r. oraz 
do wsparcia naszych działań.

„... służymy dobrej sprawie, a jak 
kto może

oCHoTNICza STRaŻ PoŻaRNa W góRKaCH-
RoK zaŁoŻeNIa 1926

 85 laT W SŁUŻBIe PaNU BogU Na CHWaŁĘ, a lUdzIoM 
Na RaTUNeK
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  niech ku pożytku dobra wspól-

nego pomoże.”

W przypadku wyrażenia 
przez Państwa  woli udziele-
nia nam wsparcia, prosimy 
o dokonanie dobrowolnej wpłaty, 
wg Państwa uznania i możliwości. 

Jan Kochanowski

Wpłaty  przyjmowane będą 
w strażnicy oSP w górkach 
Małych przy ul. Breńskiej 11, 

w dniu 20 sierpnia 2011 r. w godz. 
12.00 -20.00. 

Wpłaty można też dokonać prze-
lewem na konto oSP w górkach 
Wielkich: 

80 8126 1020 0040 4097 2000 
0010

 z dopiskiem - „wpłata na zakup 
samochodu ratowniczego”.

Fakt dokonania wpłaty zostanie 
odnotowany w Księdze Pamiątko-
wej oSP.

Jeszcze raz serdecznie zapra-

szam do udziału w uroczysto-
ściach jubileuszowych, a w tym 
i w festynie strażackim zorganizo-
wanym z tej niecodziennej okazji 
oraz do wsparcia naszych starań.

   z wyrazami szacunku  i
                            strażackim pozdrowieniem
                                           Ryszard główczak
                                                    Prezes zarządu 
                                   oSP w górkach Wielkich

ŚWIeTlICa PRzyJazNa dzIeCIoM

Ktoś kiedy powiedział, że świe-
tlica środowiskowa to dworzec, 
poczekalnia dzieci pokrzywdzo-
nych, pogubionych, z problemami 
- BzdURa! Wszyscy  jesteśmy  tacy  
sami, wszyscy  mamy  problemy i ra-
dości,  a  na  naszej świetlicy  wbrew  
pozorom nie  ma żadnej  segregacji  
na  tych  „lepszych”  czy  „gorszych”. 
Wprost  przeciwnie  jest  integracja. 
duża  ilość dzieci jest z  bardzo  do-
brych  domów,  jeśli  wogóle  
można  nazywać  jakiś  dom 
„ tym  złym” i  nie koniecznie  
zagubione. Prawdą jest jed-
nak, że ruch tu jak  na  dwor-
cu.  Przychodzą,  bo  jak  mó-
wią  sami -  jest  fajnie. Co  nie  
ukrywam, że  ogromnie  mnie  
cieszy.  Trudno  jest  pogodzić  
zainteresowania  wszystkich,  
gdy   jedni  chcą  spędzać  czas   
na  boisku,  inni  eksperymen-
tować  twórczo,  a  jeszcze  
inni  potrzebują  rozmowy,  
czy  spokoju  by  odrobić  lek-
cje.  ale  od  czego  jest kom-
promis.  Najfajniejsze  jest  to, że 
potrafimy się porozumieć i wspól-
nie staramy  się by  nie  wiało nudą. 
Pełni entuzjazmu tworzymy  nasze  
małe  arcydzieła  plastyczne, orga-
nizujemy przedstawienia, świętuje-
my, bawimy się, a  kiedy  mamy zły  
dzień zaczynają  się  rozmowy  na  
temat  naszych  problemów,  które  
staramy się wspólnie  rozwiązywać. 

I często podczas rozmów rodzi się 
myśl, kolejny pomysł, marzenie - 
taki jak...  „Sen o lepszym  jutrze”-   
projekt muzyczny  sekcji  tanecz-
nej  świetlicy  środowiskowej Crazy  
girls  & Nikodem. Tak, tak mamy sek-
cję  taneczną. Staram  się  z  wszyst-
kich  sił wyjść na przeciw  oczeki-
waniom  dzieci,  czułam poprostu, 
że  jest  potrzeba  stworzenia  takiej  
sekcji, /dokładnie tak samo jak było 

w przypadku gazetki świetl./.  ale 
nasze motto - nic  na  siłę, pomi-
mo, że wiemy,  iż tylko cieżką pracą 
osiąga  sie  sukces to taniec, zaba-
wa  w  teatr, zajęcia  plastyczne  czy  
praca  nad  gazetką  świetlicową 
„Pudło kids” ma być przyjemnością, 
a nie musem. Na świetlicy dzieci 
powinny spędzać czas przyjemnie, 
tymbardziej, że często przychodą 

tu  zmęczone po wielu godzinach 
lekcyjnych. I taka jest moja dewi-
za. To dobrze, jeśli akurat mają chęć 
odrabiać lekcje, oczywiście zawsze 
mogą liczyć na pomoc w nauce, ale 
w pierwszej kolejności powinni od-
począć, dlatego stawiam na rozwój 
artystyczny i twórczy wśród dzieci 
i młodzieży świetlicowej jeśli tylko 
sprawia im to przyjemność. W efek-
cie, jeśli tylko pomysł się spodoba 

wychowankowie sami dażą 
do osiągnięcia sukcesu np. 
sekcja  taneczna, która za-
wiązała się całkiem nie daw-
no,  już w  swoim  dorob-
ku  ma występy publiczne w 
Sanatorium w  górkach,  jak  
również  podczas świetlico-
wych i szkolnych przedsta-
wień, a obecnie zaproszono 
nas pod  Bucze/trzymajcie  za  
nas kciuki/.W  minionym roku 
szkolnym jednym z najwięk-
szych naszych osiągnięć było 
systematyczne publikowa-
nie gazetki „Pudło Kids”, któ-

ra w połączeniu z  gazetką szkolną 
What`s up pod wspólnym logo Soo 
to rozchodziła się jak świeże bu-
łeczki. Myślę, że wielki jej sukces 
leżał w tym, że wszystkie reporta-
że, zdjęcia były pisane przez nas, o 
nas - Były kompletnie nasze!!!/na-
s,nasze czytaj: dzieci ze świetlicy/. 
z tą gazetą to był świetny pomysł. 
Nie  tylko praca nad  tekstem, ale 
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cała „otoczka” wokół budziła wiel-
kie zainteresowanie. dzieci mogły 
sprawdzić się w roli dziennikarzy, 
fotoreporterów, czy zasmakować 
modelingu. Na  świetlicy zjawiały 
się ciągle nowe twarze, które chcia-
ły startować w konkursach, cieszy-
ło nas wszystkich, a szczególnie 
redakcję każde wydanie. dumnie 
teatrzykiem i reklamą promowali-
śmy sprzedaż. Skład redakcji nigdy 
nie był zamknięty, każdy kto chciał 
mógł wrzucić swoje pomysły,  cza-
sami  zarzały sie błędy.., bo sprzęt 
zaszwankował,... ale czytelników 
mamy naprawdę bardzo wyrozu-
miałych, każdy gadżet rekompen-
sował niedociągnięcia/ oczywi-
ście żart/. Staraliśmy się utrzymać 
jakość wydania. Kolor i prezenty 
podnosiły poziom, lecz największą 
pomoc przy przedsięwzięciu otrzy-
maliśmy od Pana Roberta Cyganik, 
który pomógł nam przy druku, gdy-
by nie on, to zamiast „ książeczki” 
wyszłyby zwykłe kserówki. Kolejną 
fajną sprawą, którą mam nadzieje 
będziemy kontynuować  jest  or-
ganizowany  corocznie Konkurs 
talentów, który w minionym roku 
przybrał nową żartobliwą formę/
antytalenty/. Walentynki, topienie 
Marzany czy inne święta w  wyda-
niu dzieci zawsze przybierają nie-
banalną formę.

 okres wakacyjny to czas kiedy 
możemy w większej mierze niż w 
ciągu roku szkolnego poświęcić na 
gry i zabawy podwórkowe, wyciecz-
ki, spotkania nad rzeką/. Byliśmy na 
kilku dłuższych wycieczkach m.inn  
u zofii Kossak i wzdłuż rzeki Bren-
nicy zakończonych pobytem w ka-
wiarni. W czasie  wakacji mieliśmy  
do  dyspozycji Mikroklimat, gdzie  
w  jak najlepszych warunkach mo-
gliśmy szlifować własne pomysły /
tańczyliśmy, tworzyliśmy plakat, 
uczestnicy zajęć realizowali się ar-
tystycznie/,  zorganizowaliśmy 
również imprezę, a przede wszyst-
kim zrodził się pomysł stworzenia 
projektu muzycznego. Najfajniej-
sze jest to, że  wszystkie przedsta-
wienia, układy taneczne, plakaty 
tworzymy wg własnego scenariu-
szu, pomysłu. Pamiętam  jak  bar-

dzo cieszyło nas nasze pierwsze 
przedstawienie „Śnieżka Śmieszka”, 
całkowicie  przez nas wymyślone, 
nikt z wychowanków nie  uczył  się 
na pamięć  ról, a wszyscy wszystko  
pamiętali, bo poprostu tym  żyli,- 
tworzyli wspólnie. Wtedy huczną 
imprezą pożegnalną zakończyliśmy  
rok. W tym  roku natomiast rów-
niez w ramach imprezy pożegnal-
nej zorganizowalimy „Wybory miss 
szkoły  podstawowej” i  „Cool  psa”. 
Było to jednocześnie podsumowa-
nie konkursów jakie ogłosiliśmy w 
naszej świetlicowej  gazetce „Pudło 
kids”. Staraliśmy się bardzo by wy-
bory były  jak  najbardziej dopra-
cowane, wzbogacone występami 
solowymi, tańcem, śpiewem.  I tak 
oto, w  piękny sposób wybraliśmy 
najpiękniejszą - Miss szkoły podst. 
-Natalię Chrapek i małą miss -zuzię 
Tolarz. /Miss foto-laurę, v-ce Miss 
- Izę, 2/ie Miss publiczności oraz 
talentu: Marcelinę Marek i Natalię 
Pindel/. Specjalne wyróżnienie w 
kategorii „Cool pies” otrzymał pies 
oli drwal, który zaszczycił nas wi-
zytą, a jego właścicielka przepięk-
nie zaśpiewała podczas prezentacji. 
Natomiast zwycięzcą konkursu na 
super psa został leon-pies ani i da-

wida Pilch. Nagrody jednak dostali 
wszyscy, bo  u nas  zawsze  nagra-
dzamy wszystkich. Mamy te szczę-
ście, że  nie musimy nawet prosić, 
a mieszkańcy górek i Brennej, lu-
dzie dobrego serca nam pomaga-
ją. Szczególny wkład miała tu pani 
Izabela Marek, KgW górki, oraz 
mama Konrada greń, dzięki której 
również miło spędziliśmy wakacyj-
ny dzień w nowo otwartej kawiar-
ni Beskid w Brennej rozkoszując się 
przepysznymi lodami i korzystając 
do woli z olbrzymiej pompowanej 
zjeżdzalni. Było SUPeR!. Mama Mar-
celiny /pani Iza/ natomiast  to  taki 
nasz  dobry duszek przy realizacji 
każdego pomysłu, szczególnie dba 
o naszą sekcję taneczną i  chociaż 
wiem, że wolała zostać anonimowa, 
nie  mogę tu o niej nie  wspomnieć, 
tak wiele nam pomaga. Firma Ma-
rex wspierała również naszą świetli-
cową gazetkę. Piszę o tym, bo bez 
ludzi dobrej woli, takich jak właści-
ciele firm: Piekarnia „Pasja”, „admit”, 
„Sklepik na Rogu-Skoczów; Sklep 
odzieżowy-Brenna”, pan Robert Cy-
ganik, Koło gospodyń Wiejskich, 
czy wreszcie Państwo - Rodzice na 
wiele nie moglibyśmy sobie pozwo-
lić, bo  chociaż pomysłów wiele, to 
bez pomocy tych osób nie  udałoby 
się nam ich zrealizować. Również 
otrzymujemy wiele życzliwości ze 
strony dyrekcji zSP górki Wielkie, 
nauczycieli i samorządu szkolnego. 
Wszystko to motywuje do dalszego 
działania, gdyż wiem, że to co robi-
my jest  dzieciom i młodzieży po-
trzebne. 

Pamiętajcie, że drzwi do naszej 
świetlicy są zawsze otwarte i każ-
dy może liczyć na wyrozumiałość 
względem jego problemu. Uczest-
nicy zajęć mają wiele możliwości 
rozwijania własnego talentu /głów-
nie w pracach twórczych, plastycz-
nych, muzycznych, redakcyjnych i 
teatralnych/. Fani gier komputero-
wych i stolikowych również znajdą 
coś dla siebie. I  wiecie  co,  ja  też 
myślę, że u nas  jest  fajnie. Serdecz-
nie zapraszam.

                                                      

  Roksana Jasik 
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WAKACJE – 2011 r.
Jak co roku również i w tym 

dla naszych milusińskich zostały 
zorganizowane zajęcia  w ramach 
letniego wypoczynku. Przy Szko-
le Podstawowej nr 2 w Brennej za-
jęcia rozpoczęły się już z dniem 
27.06.2011 r. i trwały do 08.07.2011 
r. Natomiast przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Brennej oraz zSP w 
górkach Wielkich rozpoczęły się z 
dniem      04.07.2011 r., a zakończyły 
w dniu 15.07.2011 r.

W trakcie trwania zajęć  nie za-
pomniano o strawie dla ducha i 
ciała naszych milusińskich. Każdy z 
uczestników miał zapewniony posi-
łek oraz napoje, a  pomysłowość     i 

zaangażowanie opiekunów nie po-
zwalały na nudę. organizowane 
były liczne konkursy plastyczne, gry 
i zabawy sprawnościowe w terenie, 
i na salach gimnastycznych, ogniska         
z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki. 
W zorganizowanych wyjazdach na 
pływalnie szlifowały       i doskonali-
ły swoje umiejętności pływackie, w 
grach plażowych. zwiedziły w Wiśle 
Malince skocznię i galerię poświę-
coną adamowi Małyszowi naszemu 
mistrzowi w skokach narciarskich, 
w Brennej Chlebową Chatę, gdzie 
zapoznały się z procesem pieczenia 
chleba, dino Park w Ustroniu oraz 
malownicze okolice i zamki znajdu-

jące się na szlaku Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej (ogrodzieniec, Bo-
bolice, Mirów).   Łącznie w zajęciach 
udział wzięło ponad 200 dzieci.

Korzystając z tej okazji pragnę 
poziękować władzom gminy Bren-
na za przychylność, a opiekunom: 
ks. Marcinowi Pamper jego grupie 
wolontariuszy, paniom gabrieli Si-
kora, agnieszce Frączek, grażynie 
Piela, panom Tomaszowi dybczyń-
skiemu, Ryszardowi Kołodziej za  

wkład i zaangażowanie.

Krystian Fest

B5 WzorEm dlA innyCh
Jak powszechnie wiadomo poro-

zumienie pięciu gmin beskidzkich 
działające od kilku lat pod nazwą 
Beskidzka Piątka, ma na swoim kon-
cie spore sukcesy i przetarte szlaki 
wspólnej promocji. okazuje się, że 
to co zostało zrobione u nas może 
posłużyć jako wzór do naśladowa-
nia dla innych miejscowości. dla-
tego też w lipcu na jednej z wizyt 
studyjnych odwiedzili nas włodarze 

porozumienia gminnego pod na-
zwą tajemniczy trójkąt- gminy za-
angażowane to: gmina Łuszczyca, 
Jedlina zdrój i Walim. osoby które 
miały możliwość przyjechać do nas 
chciały dowiedzieć się jak sprze-
dać się na rynku turystycznym, 
jakie opakowanie może przyjąć 
właśnie ich produkt. Wszyscy zain-
teresowani mogą na stronie inter-
netowej WWW.tajemniczytrojkąt.

pl sprawdzić atrakcje i możliwości 
tych trzech gmin i przekonać się, że 
mają naprawdę sporo do zaofero-
wania. goście opuścili naszą miej-
scowość z głowami pełnymi pomy-
słów na promocję swojego regionu, 
jak sami powiedzieli: „dobrze wyko-
rzystają lekcję promocji z naszych 
beskidzkich groni”.

Szczepan Spis  
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gminny ośrodek pomocy społecznej w Brennej – Dział Świadczeń rodzinnych 
przypomina, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na 

nowy okres zasiłkowy 2011/2012 przyjmujemy od 1 września 2011 r.

Przypominamy również, że do dnia 9 września 2011 r. należy dostarczyć aktualne zaświadczenia ze 
szkoły: 
- dla dziecka uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej  
- dziecka, które ukończyło 18 rok życia  
- oraz zaświadczenia o odbywaniu rocznego przygotowania przedszkolnego tzw. klasa “0”.

W przypadku nie dostarczenia ww. zaświadczeń świadczenia rodzinne na 
dzieci związane z nauką w szkole zostaną uchylone.

komunIkaT  przypomInaJĄcy  o  zmIanach  oD  1  sTycznIa 
2012 r. zasaD usTalanIa praWa Do ŚWIaDczeŃ roDzInnych 

zWIĄzanych z uroDzenIem DzIecka  (TzW. BecIkoWe)

 gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej - dział Świadczeń Rodzinnych przy-
pomina, że od 1 stycznia 2012 r. prawo do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka                     
i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ponownie uzależnione będzie                                 od 
przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporzą-
dzeniu Ministra zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, 
uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozo-
stawanie pod tą opieką (dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

wzór dostępny w siedzibie goPS Brenna, Brenna, ul. Wyzwolenia 77, pok. nr 15 lub na stronie interne-
towej  link http://isap.sejm.gov.pl/Detailsservlet?id=WDu20101831234

KoMUNIKaTy gMINNego oŚRodKa 
PoMoCy SPoŁeCzNeJ



Wieści znad Brennicy 19 Strona 19Wieści znad Brennicy

Kultura i tradycjaKultura i tradycja

WoJoWIe RozBIlI NaMIoTy Na BoISKU
Bielska drużyna Najemna prze-

goniła deszcz, który od rana w nie-
dzielę 24 lipca straszył wszystkich w 
Brennej. zamiast deszczu ściągnęła 
sporą grupę turystów i mieszkań-
ców naszej gminy, pokazując nie 
lada atrakcje. obóz, składający się z 
kilku różnych, oryginalnych namio-
tów i wiat prezentował się świetnie, 
a w każdym z nich można było oglą-
dać inne rzemiosło. od kobiecych 
prac takich jak haftowanie czy tka-
nie, po wyrób prostej, tradycyjnej 
biżuterii z gliny i mosiądzu. Uczest-
nicy mogli skosztować potraw, ja-
kimi raczyli się nasi przodkowie w 
X i XI wieku, a które przygotowała 
Żywia, drużynowa karmicielka, na 

miejscu.
Kolejną rzeczą, która zgromadzi-

ła nie mały tłum widzów była rekon-
strukcja bitwy drużyny Bolesława 
Chrobrego z czeską armią i pojma-
nie pokonanego wodza, którego 
kilka godzin później zgładzono na 
publicznej egzekucji. oczywiście 
wszystko było inscenizacją, choć i 
w trakcie niej zdarzyło się kilka wy-
padków – stłuczona ręka jednego z 
wojów czy rozcięty policzek inne-
go, na pewno sporo siniaków. Jed-
nak wszyscy wyglądali na zadowo-
lonych. Później niektórzy z widzów 
samemu mogli stawić czoła “ścia-
nie” tarcz wojów z Bdn. ale i to 
nie wszystko. Był kram, gdzie zdo-

być można było krajki, tradycyjne 
sprzączki, zapinki, ozdoby, elemen-
ty stroju i wiele innych wyrobów 
oryginalnego rękodzieła i rzemio-
sła, które prezentowali poszcze-
gólni członkowie drużyny. Była też 
strzelnica, choć na szczęście ża-
den ruchomy cel nie został trafio-
ny, a najmłodsi bawili się z wojami 
w “kręciołę”. dużym powodzeniem 
cieszyły się też zbroje i bronie, które 
można było przymierzać i robić so-
bie w nich zdjęcia. Mamy nadzieję, 
że w kolejnych latach uda się zorga-
nizować podobne widowisko. Może 
na większą skalę?

oPKiS
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BaJKoWa KRaINa W BReNNeJ

W niedzielę 10 lipca boisko 
sportowe w Centrum Brennej zmie-
niło się w królestwo baśni i wesołej, 
żywiołowej zabawy. dzięki anima-
torom, clownom Puffiemu Skarpet-
ce i Tofciowi drabince, cała chma-
ra roześmianych dzieci świętowała 
nadprogramowy dzień dziecka, w 
czasie trwania imprezy „Bajkowa 
Kraina”. Piękna pogoda sprzyjała 
piknikowemu nastrojowi, więc całe 
rodziny odwiedziły boisku w po-
szukiwaniu bezpiecznej i ciekawej 
rozrywki. Wielkie dmuchane zamki 
i trampoliny były okazją do wysza-
lenia się i zmęczenia, z czego milu-
sińscy skwapliwie korzystali. a, by 
odpocząć, rozsiadali się przed kur-
tyną Studia Małych Form Teatral-
nych „art.-Re” z Krakowa, którego 

aktorzy zaprezentowali trzy, dosko-
nale wszystkim znane bajki: „Książę 
i Żebrak”, „Pinokio” oraz przygodą 
sławetnego duetu – „Wilk i zając”. 
We wszystkich spektaklach czynny 
udział brali właśnie widzowie, prze-
mieniając się w aktorów i śpiewając 
wraz z odtwórcami głównych ról.

Kolorowi wodzireje, Puffi i Tof-
cio, zadbali, by zebrana ferajna nie 
miała ani przez chwilę czasu na 
nudę. Cały czas prowadzili konkur-
sy, gry i zabawy. Można było mię-
dzy innymi wziąć udział w konku-
rencjach takich jak: bieg po lato, 
konkurs piosenki, zabawy z tęczo-
wym spadochronem, walka na pa-
pierowe kulki, rzuty do celu, prze-
ciąganie liny, udajemy zwierzątka, 
konkurs fryzjerski - rodzinny /cia-

powłos/,  konkurs bokserski - ro-
dzinny /pupciak/, tańce klaunowe, 
skoki w workach, rozdawanie zwie-
rzątek z baloników, konkurs rzutów 
butem klauna, i inne. dzięki temu 
wszystkiemu cała impreza przele-
ciała niewiadomo kiedy, zostawia-
jąc po sobie niedosyt, który z kolei, 
mamy nadzieje, ściągnie Państwa 
do Brennej w jeszcze szerszym gro-
nie już niebawem, bo 6 sierpnia. 
Wtedy bowiem Puffi i Tomcio po-
nownie zawitają do Brennej, jednak 
tym razem zabiorą z sobą przyjaciół 
– cyrkowców i kuglarzy, którzy po-
prowadzą dla chętnych warsztaty 
żonglerskie, szczudlarskie i wiele 
innych. Nie przegapcie tej daty!

oPKiS
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WyWIad z HalINą KUNICKą
Sylwia Chrapek: Podczas tras 

koncertowych odbyła Pani wiele 
podróży. Który kraj zapadł naj-
bardziej w Pani pamięci?

halina Kunicka: Jest takie miej-
sce na ziemi - kraj, ląd, kontynent, 
do którego chętnie bym wróciła. 
Byłam tam trzy razy i marzę by tam 
jeszcze kiedykolwiek wrócić. To au-
stralia. Jest tam tak cudownie i tak 
wspaniale. Polska publiczność wła-
ściwie wszędzie jest bardzo podob-
na: są serdeczni, stęsknieni, zawsze 
czule i miło nas witają. Jednak au-
stralia jest przecudownym, prze-
wspaniałym, przepięknym i niezwy-
kłym krajem. Życzę wszystkim, żeby 
ich los tak się ułożył, żeby mogli 
tam zawinąć chociaż raz.

Z racji tego, że mamy okres 
wakacyjny, mam też związane z 
tym pytanie: gdzie Pani najczę-
ściej podróżuje, w czasie wolnym, 
dla odpoczynku?

Niedaleko stąd. Przyjeżdżam 
tam już piąty raz. Koło limanowej 
moi przyjaciele, którzy mieszkają 
w Badenie pod Wiedniem, wybu-
dowali sobie przepiękny domek na 
stoku góry. Tam jestem szczęśliwa. 
zwiedzamy, jeździmy, oglądamy 
Beskidy, które są tym miejscem w 
Polsce które mnie zachwyca. Ko-
cham je. za każdym razem wracam 
tam z radością. Teraz najpierw jadę 
do Tyńca do moich przyjaciół – tam 
bije serce moich bliskich dla mnie. 
Później, jadę w góry do kolej-
nych przyjaciół.

Z powstaniem piosen-
ki „od nocy do nocy” zwią-
zana jest ciekawa historia. 
Powstała na podstawie mo-
tywu z „Noce i dnie”. Czy 
mogłaby Pani zdradzić cos 
więcej?

Wyszłam z tego filmu i 
pomyślałam: „Mój Boże, ja to 
muszę zaśpiewać. To jest taka 

cudowna muzyka”. W filmie był tyl-
ko krótki fragment, więc zgłosiłam 
się do kompozytora, pana Walde-
mara Kazaneckiego, żeby mi dopi-
sał canto, żeby powstała piosenka, 
żeby była nie tylko ta jedna fraza, 
która jest w filmie i którą wszyscy 
pamiętają. agnieszka osiecka napi-
sała słowa. W ten sposób powstała 
piosenka, którą bardzo lubię i któ-
rą zawsze śpiewam. Jest mi bliska. 
Cieszę się tym bardziej, że powsta-
ła dzięki mnie, dzięki temu, że zdo-
byłam się na odwagę i poszłam do 
pana Kazaneckiego, by właściwie 
stworzył te piosenkę od nowa.

Zgadza się Pani zawsze ze sło-
wami, które piszą tekściarze?

zaczynam interesować się pio-
senką najpierw czytając i poznając 
tekst. Muszę wiedzieć co śpiewam i 
co chcę ludziom przekazać. Nie tyl-
ko piękna muzyka mnie urzeka, ale 
też to co mogłabym ludziom prze-
kazać. Choćby na mojej ukochanej 
płycie, „12 godzin z życia kobiety”, 
którą napisał dla mnie specjalnie 
Wojciech Młynarski i Jerzy derfel, 
są cudowne, wspaniałe, przepiękne 
teksty. Często nawet myślę o tym, 
jak to możliwe, żeby mężczyzna na-
pisał tak cudowne teksty dotykają-
ce duszy kobiety. 

Którzy autorzy są Pani najbliż-
si?

Wojtek Młynarski czy ernest 
Bryll, który też napisał dla mnie całą 
płytę, gdzie jest cała masa wspa-
niałych słów, myśli, tekstu. Włodek 
Korcz i Jerzy derfel napisali muzy-
kę. To są dwie najbliższe mojemu 
sercu płyty.

Czy na widowni zauważa Pani 
różnorodność wiekową, czy jest 
to raczej określona grupa osób?

Nie mam ambicji, żeby podbijać 
młodzież. Wiem, że każde pokolenie 
ma swoich idoli, ukochanych wyko-
nawców, ma swój styl. Ja i moje pio-
senki są raczej do publiczności tzw. 

delikatnie mówiąc dojrzałej. 
Często widzę na swoich reci-
talach też sporo młodzieży. 
Czasem się zdarza, że po kon-
cercie podchodzą do mnie i 
mówią: „Nawet nie przypusz-
czaliśmy, że śpiewa Pani takie 
piękne piosenki, takie inne, 
mądre, ciekawe”. Wtedy jest 
to dla mnie wielka satysfak-
cja. generalnie zdaję sobie z 
tego sprawę, że śpiewam dla 
swojej publiczności, czyli dla 
osób już dojrzałych.
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Marta Haratyk

Gdybyś Boże zawołał

Pewnego razu w niedzielę, 
mąż się pokłócił z żoną

Wybiegł więc z domu ze 
złością i z twarzą obrażoną.

A w tej samej godzinie, ko-
ścielne drzwi otwarto.

- Wstąpię by się pomodlić, 
choć wiem że i tak nie warto,

  bo Pan Bóg mi nie odpo-
wie, rady też nie udzieli.

  Modliłem się niedawno, 
którejś ostatniej niedzieli.

  Gdybyś Boże zawołał tak 
głośno do mego ucha:

„ Nie oskarżaj bliźniego !”

Pod znakiem chmur i deszczu 
upłynął tegoroczny, 44 Wojewódz-
ki Przegląd Wiejskich zespołów 
artystycznych. Skrajna pogoda to 
już chyba tradycja tego dwudnio-
wego święta śląskiego folkloru. W 
związku z przebudową amfiteatru 

w Brennej w tym roku wszystkie 
zespoły zaprezentowały się w Cen-
trum Kultury i Sztuki „dwór Kos-
saków” w górkach Wielkich, a do-
kładniej, ze względu na niepogodę 
właśnie – na scenie „Teatru gorzel-
nia”, czyli jednego z zabudowań na-

leżącego do Centrum. dziękujemy 
serdecznie Fundacji zofii Kossak i 
pracownikom Centrum za pomoc 
w organizacji, a uczestników zapra-
szamy w przyszłym roku z powro-
tem na breński amfiteatr!

opkis

PRzegląd WIeJSKICH zeSPoŁóW 
aRTySTyCzNyCH W gMINIe BReNNa

  to moje ucho posłucha.
Takimi żądaniami, nie-

mądrze Bogu ubliża,
stojąc na progu świątyni, 

kreśląc ręką znak krzyża.
Bóg przemawia do ludzi,
zazwyczaj nikt Go nie słu-

cha,
na kartach Ewangelii,
a nie każdemu do ucha.
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z KaRT HISToRII
Nasze bolączki
„Bolączką, w wysokim stopniu 

utrudniającą konsolidację tutej-
szych stosunków, to niezałatwiona 
sprawa pastwisk górskich czyli sała-
szy. ludności niewątpliwie stała się 
krzywda, a naprawienie jej zbyt dłu-
go dało na siebie czekać. obecnie 
rząd znalazł sposób wyjścia z sytu-
acji, postanawiając stworzyć milio-
nowy fundusz, z którego coroczne 
odsetki mają być przeznaczone na 
meliorację istniejących sałaszy. Nie 
wszystkim podoba się takie zała-
twienie sprawy, lecz rozsądniejsi 
górale widzą, że to sposób jedynie 
możliwy. W Brennej mamy aż 11 sa-
łaszy, których wydajność coraz bar-
dziej maleje, więc i hodowla owiec 
upada. Na sałaszach, na których 
dawniej bywało po 600 owiec, jest 
ich obecnie niespełna 200. Także 
drzewostan niszczeje wskutek nie-
rozważnej gospodarki niektórych 
sałaszników. To też z żywą radością 
przyjęliśmy wiadomość, że w Bren-
nej, na Kotarzu, powstanie pierwszy 
śląski sałasz doświadczalny pod do-
zorem Śl. Izby Rolniczej i że w tym 
celu dzielny przewodniczący Spół-
ki sałaszniczej z Kotarza wyjedzie 
na 3-miesięczny kurs do Szwajcarii, 
by zapoznać się z tamtejszą uprawą 
pastwisk górskich, co dla rozwoju 
Brennej, a szczególnie dla sałasz-
nictwa, będzie miało ogromne zna-
czenie.” („gwiazdka Cieszyńska” z 
4.05.1928).

Fundusz Indemnizacyjny
W 7 II 1929 roku górali breńskich 

spotkała nielada niespodzianka. 
Nareszcie, po latach wyrzeczeń i 
cierpień, nadeszła dla nich upra-
gniona nagroda. oto, po głosowa-
niu, Sejm przyjął nowelizację, która 
ma w niedługim czasie wynagro-
dzić wszelkie szkody wyrządzone 
im za „nieboszczki austrii”. zgod-
nie z jej brzmieniem, samym tylko 
brenniakom przypadnie przeszło 
ćwierć miliona złotych rekompen-
saty, spośród okrągłego miliona, 
jakie państwo polskie przeznaczyło 
na tzw. Fundusz Indemnizacyjny. o 
tym, jak olbrzymia to kwota, niech 

świadczy fakt, iż w 1928 r. oszczęd-
ności wszystkich (a dokładnie 168) 
mieszkańców Brennej, lokujących 
je w tutejszej Spółdzielczej Kasie 
oszczędności, wynosiły niecałe 70 
tys. złotych! Czym był ów Fundusz 
Indemnizacyjny, czy jak kto woli, 
Fundusz Sałaszniczy i jak miano 
dysponować jego pieniędzmi? 

Fundusz ten w swoim założe-
niu miał zrekompensować góralom 
straty, które ponieśli, gdy odebra-
no im ich pastwiska. Nastąpiło to 
w 1853 roku, niedługo po zniesie-
niu poddaństwa i pańszczyzny w 
austrii, gdy wygasły dawne umo-
wy serwitutowe. Wymuszono wte-
dy na góralach nowe, bardzo nie-
korzystne dla nich porozumienia, 
wedle których musieli oni oddać 
Komorze arcyksiążęcej połowę z 
dotychczas dzierżawionych od niej 
pastwisk. Spowodowało to nie tyl-
ko drastyczny spadek ilości utrzy-
mywanego bydła, ale również zwią-
zaną z tym degradację pozostałej w 
rękach górali części pastwisk, które 
z czasem zaczęły przypominać dzi-
kie nieużytki. Taka była cena ofia-
rowanej przez Cesarza wolności. 
dla brenniaków oznaczała ona ru-
inę dotychczas prowadzonej przez 
nich gospodarki sałaszniczej, a tym 
samym wpędzała w nędzę niejedną 
tutejszą rodzinę. 

od biedy i marazmu, w jakich 
pogrążeni byli górale beskidzcy, 
mogły uwolnić ich jedynie zdecy-
dowane działania. Na ich podjęcie 
zdecydowało się państwo polskie, 
które jako sukcesor austrii, wzięło 
na siebie naprawę wyrządzonych 
niegdyś góralom krzywd.  Nie bez 
kłopotów, po 10 latach oczekiwa-
nia, udało się w końcu, w 1929 r., 
zakończyć niezbędne procedury 
prawne. odtąd nie pozostało nic in-
nego, jak tylko wdrożyć plan, który 
miał być dla górali szansą na odbu-
dowę gospodarki sałaszniczej. Miał 
im w tym pomóc ów potężny Fun-
dusz Indemnizacyjny. Jego wyso-
kość ustalono na połowę wartości 
ziemi odebranej góralom w 1853 
r., wraz z naliczonymi odsetkami. 
Rekompensat tych, nie miano jed-

nak wypłacić poszczególnym góra-
lom w całości i gotówką. Postąpio-
no inaczej: całość kwoty złożono 
na procent na specjalnym koncie, 
z którego dopiero odsetki miały 
być regularnie wypłacane góralom, 
nie jednak w gotówce, ale raczej w 
postaci materiałów niezbędnych 
dla podniesienia jakości górskiej 
gospodarki (cementu, nawozów 
sztucznych, szczepionek itd.). Co 
więcej, by je otrzymać, musieli oni 
odnowić dawne spółki sałasznicze i 
postępować ściśle z wskazówkami 
doradców – doświadczonych agro-
nomów. dzięki temu, z jednej stro-
ny zabezpieczono się przed złym 
spożytkowaniem owych rekom-
pensat, z drugiej natomiast zmo-
bilizowano górali do intensywnych 
działań. W ten sposób szybko wzro-
sła ilość organizacji sałaszniczych, 
tak w Brennej, jak i Wiśle Ustroniu, 
Istebnej i Koniakowie oraz pogło-
wie hodowanego w tych miejsco-
wościach bydła. 

Nadchodzące zmiany 
akcji wprowadzania racjonal-

nej gospodarki górskiej w Beski-
dach miała przewodzić grupa góra-
li, która w Szwajcarii zapoznała się 
z zachodnioeuropejskimi wzora-
mi gospodarowania, by następnie 
spróbować przenieść je w rodzinne 
strony. Jak wiemy, to odpowiedzial-
ne zadanie miał wypełnić w Brennej 
Józef Moskała. Mieliśmy już okazję 
zapoznać się z jego, dedykowanymi 
brenniakom, relacjami, ukazujący-
mi się w „gwiazdce Cieszyńskiej”. W 
relacjach tych wyznacza rodakom 
główne kierunki działań, niezbęd-
nych w podniesieniu życia gospo-
darczego wsi, pisze m. in. o nie-
zbędnych inwestycjach, takich jak: 
budowa wodociągów i gnojownic, 
uregulowanie koryt rzek i potoków, 
reperacja dróg i mostów, zakła-
danie sadów owocowych. zwraca 
również uwagę na przymioty cha-
rakteru, którymi powinni odzna-
czać się mieszkańcy Brennej, wska-
zując m. in.: pracowitość, uczciwość 
i wzajemną życzliwość. Ponadto 
Moskała kładzie nacisk na wagę 
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edukacji i samokształcenia górali, 
w tym poprzez czytelnictwo prasy. 
Kładzie również nacisk na koniecz-
ność masowego zaangażowania się 
mieszkańców Brennej w życie spół-
dzielcze, podając im pod rozwagę 
śmiałe pomysły wybudowania spół-
dzielczej piekarni oraz mleczarni i 
serowni ( jak się wydaje ich realiza-
cji przeszkodził wielki kryzys finan-
sowy lat trzydziestych, a później 
wybuch II wojny światowej). 

Podobne wezwania z jednej stro-
ny padały na podatny grunt, gdyż 
w owym czasie na scenę publiczną 
wioski wchodziło pokolenie mło-
dych, przedsiębiorczych gospoda-
rzy, wychowanków Stowarzyszenia 
Młodzieży Katolickiej ( jak np.: anto-
ni Heller, Franciszek Heller, Rudolf 
Heller, Józef gielata, Józef gaszczyk 
itd.), które mogło pochwalić się już 
pewnymi dokonaniami. To ono w 
znacznym stopniu odpowiadało za 
powołanie do życia w 1927 r., odno-
szącej wielkie sukcesy, Chrześcijań-
skiej Spółki Spożywczej, oraz przy-
wrócenie do życia podupadłych 
instytucji, jak: Spółdzielczej Kasy 
oszczędności i Kółka Rolniczego. 
z drugiej jednak natrafiło na opór 
nastawionych zachowawczo, star-
szych gospodarzy, którzy przywykli 
do dawnego modelu gospodarowa-
nia, do wszelkich nowości podcho-
dzili bardzo nieufnie. zaryzykuję 
nawet stwierdzenie, iż samo miano 
Józefa Moskały – „Szwajcar”, miało 
w sobie początkowo ładunek ne-
gatywny i powstało, kiedy brennia-
cy z rezerwą, czy nawet drwinami 
podchodzili do pomysłów młode-
go i przedsiębiorczego gospoda-
rza, by dopiero z czasem się do nich 
przekonać oraz docenić wykonaną 
przez „Szwajcara” pracę.

Jeżeli chodzi o samego Moskałę, 
to nie zajęło dużo czas nim gruntow-
nie przekształcił swoje gospodar-
stwo. Stare budynki przebudował, 
a obok nich wybudował urządzoną 
nowocześnie stajnię oraz „wzorową 
gnojownię i zbiornik według syste-
mu szwajcarskiego”, stale pracując 
nad ulepszeniami, któreby uspraw-
niły jego gospodarstwo. Niespełna 
rok po powrocie „Szwajcara” pisano 
z podziwem: „Niedługo, a skromne 

gospodarstwo p. Moskały „na Mła-
ce”, niegdyś przez wszystkich po-
gardzane, co do urządzeń swych 
będzie mogło za wzór posłużyć 
wszystkim rolnikom szeroko i da-
leko” i dalej: „dobry przykład działa 
cuda, to też mamy już i naśladow-
ników p. Moskały. Pierwszy poszedł 
jego śladem p. Sidzina l. 166, rów-
nież drobny sałasznik, budując gno-
jownię i meliorując łąkę, a wielu in-
nych zamierza to samo uczynić w 
najbliższym czasie. Także sałasz Ko-
tarz powoli zbliża się do racjonalnej 
gospodarki. Życzyćby należało, by i 
nasi więksi gospodarze „z dziedzi-
ny” poszli za przykładem pionierów 
z Kotarza. W tym celu powinien każ-
dy z nich zwiedzić tamtejsze nowe 
urządzenia, szczególnie gnojownie, 
przekonać się o ich użyteczności, a 
następnie pójść za potrzebą czasu.” 
(„gC” z 27.09.1929). 

Jak dzięki akcji rządu polskiego 
i działalności „Szwajcara” zmieniła 
się sytuacja sałasznictwa w Bren-
nej? odpowiedź znajdą Państwo 
porównując tekst rozpoczynający i 
tekst kończący niniejszy artykuł.

Sałasznictwo w Brennej [w 
1933r.]

„Choć życie górala jest ciężkie, a 
ręka od pracy jeszcze cięższa, jed-
nak biorę pióro do ręki, by w na-
szym »echu gór« opisać życie breń-
skich sałaszników. 

Jak wiadomo, niegdyś była Bren-
na terenem największej hodowli 
owiec w Beskidach Śląskich, bo aż z 
górą 10 tysięcy owiec wypasało się 
na tutejszych sałaszach, a niektórzy 
twierdzą, że jeszcze więcej. Później, 
z powodu odebrania góralom więk-
szej i lepszej części pastwisk przez 
b. Komorę Cieszyńską, wzgl. Rząd 
Cesarski w Wiedniu, hodowla bar-
dzo podupadła, tak, że pozostało u 
nas tylko 1600 owiec. 

obecnie jest nadzieja, że ho-
dowla owiec i bydła na groniach 
znowu się podniesie, a to dzięki 
temu, że Rząd nasz przyznał góra-
lom dodatkowe wynagrodzenie za 
odebrane pałasze, w kwocie jedne-
go miliona złotych, który tworzy t. 
zw. Fundusz sałaszniczy. 

W Brennej jest obecnie zorgani-

zowanych 11 spółek sałaszniczych. 
Najpierw przystąpiły do pracy w r. 
1933 następujące spółki: Kotarz, 
Skałka, Równica, grabowa, orłowa i 
Malinka. Inne zrazu się ociągały, nie 
wierząc w rzeczywistość, a dopiero 
po 2 latach wyczekiwania poszły za 
przykładem tamtych, mianowicie: 
Węgierski, Stołówka (Bukowy groń), 
Cisowa, Stary groń I i Stary groń II. 
dziś pozostały na uboczu już tylko 
jednostki, kilku górali „starej daty”, 
którzy za żadną cenę nie chcą się 
dać przekonać o korzyściach nowej 
gospodarki, twierdząc z uporem, że 
»z panami nima co spółki zakłodać«. 

Wszystkie spółki, złączone razem 
w związku Spółek Sałaszniczych z 
siedzibą w Cieszynie, otrzymują co-
rocznie przypadający procent od 
kapitału w takim stosunku, jaki od-
powiada ekwiwalentowi (cząstce) 
poszczególnych członków w Fun-
duszu Sałaszniczym. Procent ten 
dostaje się nie w gotówce, lecz w 
towarach. Mianowicie związek, dą-
żąc do rozpowszechnienia budowy 
zbiorników na gnojownicę, przy-
dziela odpowiednią ilość cementu, 
tak że rok rocznie, mimo trudnych 
warunków dowozu materiału na 
nasze gronie, powstaje przy każ-
dej spółce po kilka nowych zbiorni-
ków. dalej, idąc w kierunku zmiany 
ziemiopłodów, przydziela związek 
członkom wyborowe ziemniaki, 
owies i len oraz wapno i nawozy 
sztuczne do zasilania zbóż i łąk. 
Tak nasiona, jak i nawozy sztuczne 
dają dobre wyniki w naszych gó-
rach. Wspólnie z Śląską Izba Rolni-
czą urządza też związek strzyże i 
przeglądy owiec, połączone z pre-
miowaniem, przydziela tryki stacyj-
ne i jagnięta uszlachetnione do ho-
dowli. Uprawa pastwisk wzorowych 
postępuje u nas powoli naprzód, bo 
nasze gronie są stosunkowo spadzi-
ste, a grunta płytkie i kamieniste, 
gorsze niż np. w Istebnej; toteż me-
lioracja sałaszów u nas potrwa całe 
dziesiątki lat. 

Przodującym sałaszem nie tylko 
w Brennej, ale w ogóle na Śląsku, 
jest Kotarz, prowadzony wzorowo 
przez znanego »Szwajcara«, Józefa 
Moskałę, a liczący 250 owiec. Skał-
ka i Stary groń II mają ich i po 240 
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PRoJeKTy eFS z dRUgIeJ STRoNy lUSTRa
W naszej gazecie prezento-

wanych jest wiele artykułów opi-
sujących realizację w gminie 
przeróżnych projektów współfinan-
sowanych przez Unię europejską 
w ramach europejskiego Funduszu 
Społecznego, pora przyjrzeć się ich 
działaniu z innych strony, okiem 
psychologa. Na początku pragnę 
przypomnieć, że w szeregu wielu 
projektów znalazły się takie które 
skierowane były do osób starszych 
np. „Inicjatywa w Brennej- klub in-
ternetowy”, czy „górecka inicjaty-
wa komputerowa”, a także projekt 
„aktywnym być”, jak i dla młodzie-
ży w tym m.in.: „Witaj w Klubie”, 
„Klub na 102”. Unia daje możliwości 
i perspektywy, którym większość 
gmin nie byłaby w stanie sprostać 
finansowo. Na ile jednak te projek-
ty pomagają ich beneficjentom? 
Co zmienia się w ich życiu? Na te i 
inne pytania będę starał się odpo-
wiedzieć jako psycholog, trener i 
doradca zawodowy, zarówno okiem 
obserwatora i aktywnego uczestni-
ka projektów w roli psychologa jak i 

wykładowcy. 
Nasza gmina nie jest wyjątkiem, 

wielu naszych sąsiadów korzysta z 
podobnej pomocy i można śmia-
ło powiedzieć, że każdy następny 
składany projekt lepiej trafia w po-
trzeby jego uczestników, co wiąże 
się niewątpliwie ze wzrostem do-
świadczenia osób je tworzących. 

osobiście za wyjątkowe uwa-
żam projekty skierowane do osób 
bezrobotnych, długotrwale bezro-
botnych czy nieaktywnych zawodo-
wo.  Może dlatego, że jest to grupa 
bardzo potrzebująca tego typu po-
mocy. Naprawdę nikt kto nie bo-
rykał się kilka lat z brakiem pracy, 
nie zrozumie jak odbija się to na 
jego zdrowiu psychicznym, ale co 
nierozłączne i fizycznym. Początki 
poszukiwań są przepełnione wiel-
ką nadzieją, niestety po kilku mie-
siącach pojawia się determinacja, 
która powoli przekształca się w fru-
strację i wypalenie- te osoby tracą 
wiarę w siebie, swojej umiejętno-
ści, tracą siłę przebicia, ogranicza-
ją kontakty, nierzadko wpadają w 

stany bliskie depresyjnym. Jak sami 
opowiadają to przekłada się na całe 
ich otoczenie, rodzinę, przyjaciół, o 
nowych znajomościach nie ma już 
wówczas mowy.

Projekty dla takich osób za-
kładają kompleksową pomoc. Po 
pierwsze zmieniają ich samooce-
nę, która jest początkiem refor-
macji sposobu pojmowania siebie 
oraz tego co nas otacza, poniekąd 
pozwala znaleźć im swoje miejsce. 
osoby które długo nie pracowały 
lub w przypadku osób starszych, 
nie miały kontaktu z innymi ludźmi, 
poza tymi najbliższymi, zaczynają 
powoli się otwierać na innych, wi-
dzieć w drugim człowieku źródło 
inspiracji i rozwoju dla samego sie-
bie- jak pisał gadamer „dwóch ludzi 
spotykających się – to dwa światy, 
wkraczające w siebie nawzajem, 
dzięki temu następuje rozszerzenie 
naszego „ja””. Pierwszym etapem 
często jest pomoc psychologicz-
na, by wszystkie nieporozumienia 
czy problemy osobiste zostały raz 
na zawsze zażegnane, aby móc bez 

sztuk, Równica i Malinka po 200, or-
łowa i Stary gron I po 150, Stołówka 
i Węgierski ok. 130—140. Najmniej 
owiec, bo zaledwie po kilkadziesiąt 
sztuk, posiadają Cisowa i grabowa. 
Przyznać trzeba, że związek Sałasz-
niczy dobrze spełnia swoje zadanie, 
toteż nasi górale, członkowie tych 
spółek, gdy się z nimi rozmawia na 
temat korzyści z Funduszu Sałaszni-
czego, nie tają swego zadowolenia i 

radości z osiągniętych wyników. 
Wdzięczność i uznanie należy 

się również tym wszystkim czyn-
nikom, które rozstrzygnęły sprawę 
sałaszniczą ku zadowoleniu górali. 
Naprawdę jest za co być wdzięcz-
nym, bo na załatwienie tej bolączki 
czekały całe pokolenia, czekali nasi 
dziadkowie i ojcowie. Co austria 
naszym przodkom zagrabiła, to wy-
nagrodziła nam młodym wolna oj-

karta pocztowa, 
fot: T. Kubisz, sałasz na 
Kotarzu

czyzna-Polska. - R. H., góral breń-
ski” [Rudolf Heller, przewodniczący 
spółki sałaszniczej orłowa – przyp 
W. g., za: „gC” z 17.03.1936]

Wojciech grajewski
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Psycowieści
obciążeń wkroczyć w następne sta-
dium aktywnego szukania pracy. 
Tutaj nieodzowna jest pomoc do-
radcy zawodowego, który wytłuma-
czy reguły poruszania się po rynku 
pracy, a także takie podstawy jak 
pisanie listów motywacyjnych i CV. 
Po tych spotkaniach można poczuć 
się pewniej w swoich poszukiwa-
niach, być przygotowanym na róż-
ne niespodzianki rynku pracy, ale 
także poznać swoje predyspozycje 
zawodowe i preferencje, które nie-
rzadko jak się okazuje nie korelu-
ją z naszym dotychczasowym wy-
obrażeniem siebie samych. Projekty 
działają według prostej zasady, „daj 
wędkę, a nie rybę”, a 
co za tym idzie naj-
częściej do pomocy 
psychologicznej i 
doradczej dochodzą 
kursy zawodowe, 
otwierające przed 
uczestnikami nowe 
możliwość, co jest 
niezwykle cenne. 

Każdy wykła-
dowca, który w 
projekcie ma stycz-
ność z jego bene-
ficjentami, może 
potwierdzić wizu-
alną przemianę ich 
uczestników od 
momentu rozpoczęcia projektu do 
jego finalizacji. Przychodzą osoby 
sfrustrowane, na granicy izolacji, z 
brakiem perspektyw, bez sił i ocho-
ty na zmianę, natomiast opuszcza-
ją je ludzie pewni siebie, z energią 
do działania, głowami pełnymi po-
mysłów, nowymi znajomościami 
i umiejętnościami. Nie trudno za-
uważyć zmianę w samym wyglądzie 
zewnętrznym, sposobie ubierania 
się, rozmowy, chęci współdziała-
nia. Ta przemiana to również lepsze 
funkcjonowanie całego organizmu- 
takie osoby lepiej śpią, mniej cho-
rują, czują się ogólnie zdrowiej. Na 
pewno jest to największa szansa dla 
osób po 50 roku życia, nierzadko 

„wyłączonych z życia” na kilka czy 
kilkanaście lat, z przeróżnych przy-
czyn, którym przecież tak niewiele 
brakuje do wymarzonej emerytu-
ry. Tym osobom najczęściej wydaje 
się że świat o nich zapomniał, czu-
ją się odtrącone i niepotrzebne, to 
właśnie wtedy uświadamia się im 
jak bardzo są w błędzie. W tym mo-
mencie można z powodzeniem od-
wołać się do elementarnych teorii 
psychologii, jak piramida potrzeb 
maslowa, która jakże wymownie 
przestawia kolejne stadia zaspoka-
jania potrzeb beneficjentów, aż do 
momentu wyzwolenia naturalnej 
potrzeby samorealizacji.

Troszkę inaczej wygląda to w 
przypadku projektów organizowa-
nych dla młodzieży, tutaj dodatko-
wo dochodzi aspekt wychowawczy 
i edukacyjny. W tym przypadku to 
pełne wykorzystanie zasobów, ta-
lentów młodych ludzi, często speł-
nienie ich marzeń, wypełnienie nie-
produktywnych dziur czasowych, 
odnalezienie swojego ja, zdobycie 
doświadczenia i pewności siebie. 
Jak obserwuję dla wielu to pierwszy 
etap do własnych projektów oraz 
przedsięwzięć. Ponadto tworzą się 
grupy działające razem, wspierają-
ce się, które spotykają się regular-
nie, co w dobie pełnej komputery-
zacji i sprowadzenia kontaktów do 

komunikatorów internetowych, a 
emocji do emotikonów, wydaje się 
niezwykle cenne dla rozwijającej 
się młodzieży. Projekty w naszej 
gminie, jak „Witaj w klubie” i jego 
kontynuacja „Klub na 102” rozbu-
dziły w naszej młodzieży chęć do 
działania, wytwory ich pracy do 
dziś można obejrzeć w piwnicy ar-
tystycznej, a są też tacy, którzy do 
tej pory aktywnie uczestniczą w ży-
ciu gminy i chociażby piszą dla lo-
kalnej gazety Wieści...

W tych działaniach ludzie są jak 
drzewa, bardzo delikatne drzewa, 
te młode, które trzeba przycinać, 
kształtować, wzmacniać, chronić 

od chwastów i te 
stare, wymagają-
ce nie tylko opieki 
i nierzadko ochro-
ny przed czynnika-
mi zewnętrznymi 
ale również i może 
przede wszystkim 
zachwytu, uznania 
i szacunku. Projek-
ty eFS to miejsce i 
czas na łamanie ste-
reotypów, rozwój, 
nowe znajomości 
i umiejętności, ale 
także ciężką pracę 
beneficjentów. Nikt 
nie zastanawia się 

jaką przemianę przechodzą osoby 
uczestniczące w takich projektach, 
można ją porównać do przeobra-
żenia larwy w motyla, to budujące 
również dla ludzi, którzy pomaga-
ją, jak i tych którzy konstruowali te 
projekty. Nie możemy jednak za-
pominać, że to czy wykorzystamy 
tę szansę zależy wyłącznie od nas 
samych, naszego zaangażowania i 
poświęcenia, jeśli tego nam nie za-
braknie to najkrótsza droga do suk-
cesu, sukcesu którego życzę każde-
mu który dostał lub dostanie swoją 
szansę dzięki projektom eFS.

Szczepan Spis

Psychowieści
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Zielono mi/ od kuchniZielono mi/  od kuchni

stów włożyć do opiekacza. Tosty 
przykryć listkami sałaty, na nich 
ułożyć porcje grzybów, na górę 
starty ser plus listki majeranku.

PRzePISy z doMoWego NoTeSU

gRzyBy W NaSzyCH ogRodaCH, 
ŻyCzeNIe Czy UPRaWa?

Grzanki z grzybami

Składniki:
20dkg. prawdziwków
20dkg pieczarek
1 pęczek dymki
4 szalotki 
2dkg. masła
25dkg kremówki
1 łyżka mąki ziemniaczanej
pęczek majeranku
4 kromki pieczywa tostowego
4 listki sałaty
3dkg. żółtego sera (startego)

grzyby pokroić w plastry, dymkę 
w plasterki, szalotkę w kostkę. Na 
rozgrzanym maśle smażyć grzyby 
5 minut. Wyjąć, następnie na tym 
samym tłuszczu szalotkę i dymkę. 
Potem dodać grzyby, podlać śmie-
taną, zagotować. Wymieszać mąkę 
ziemniaczaną z jedną łyżką wody, 
zagęścić sos grzybowy. Kromki to-

Sos z kurek do placków 
ziemniaczanych

składniki sos:
1 cebula
5dkg. wędzonego boczku
30dkg. kurek
1/2 pęczka szczypiorku
1 łyżka oleju
300 ml. bulionu
20dkg kremówki
2 łyżki zasmażki błyskawicznej

Posiekać cebulę, boczek w małą 
kostkę na patelni bez tłuszczu 
wysmażyć boczek- zdjąć, dolać olej, 
przesmażyć cebulę i kurki. Podlać 
bulionem, śmietaną, a następnie 
zagotować. Zagęścić zasmażką, 
dodać boczek, przyprawić solą, 
pieprzem i cukrem. 

ethienne

Powoli zaczyna się sezon na 
grzybobrania. Nasze grzyby potra-
fią się dobrze ukrywać pod drzewa-
mi, a dodatkowo ukształtowanie 
terenu sprawia, że musimy mieć 
dobrą kondycję na taką wyprawę. 
Największa radość jest gdy oto na-
szym oczom ukazuje się niespo-
dziewanie grzyb w naszym wła-
snym ogrodzie- niestety jest to 
nad wyraz rzadki widok, a zbiór nie 
stanowi nawet poważnego zasile-
nia porannej jajecznicy. Jak temu 
zaradzić? Na szczęście już teraz 
możemy zacząć uprawiać własne 
grzyby z pełną premedytacją, rów-
nież też, które rozwijają się na za-
sadzie mikoryzy, czyli odżywiają 
się substancjami z korzeni drzew. 
grzybami których szczepionki mi-

koryzowe można już nabyć to: bo-
rowik szlachetny lub sosnowy, mle-
czaj rydz, koźlarz babka czy koźlarz 

pomarańczowo- czerwony, maślak 
zwyczajny, żółty, a także gąska zie-
lona.  Po zakupie szczepionek musi 
zaaplikować je na system korzenny 
naszych drzew, najczęściej jedno 
opakowanie wystarcza na ponad 10 
drzew. Po aplikacji pozostaje zasy-
pać dołki i obficie podlać, no i oczy-
wiście czekać na pierwsze zbiory. 
Tych którzy nie znają się na grzy-
bach ostrzegam, że mogą pojawić 
się również gatunki grzybów trują-
cych, więc miejcie się na baczności. 
Chociaż grzyby nie niosą za sobą 
żadnych bogatych substancji od-
żywczych dla organizmu to jednak 
walory smakowe posiadają nieby-
wałe. 

ethienne
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KoSy PoSzŁy W RUCH
Rywalizować można w 

różny sposób i w różnych 
dyscyplinach. Istotnymi, 
a co za tym idzie, również 
nieodzownymi elementa-
mi rywalizacji jest zdrowe 
współzawodnictwo, dobra 
zabawa oraz nutka adrena-
liny. Wszystkie te elementy 
towarzyszyły zawodnikom, 
jak również widzom uczest-
niczącym w kolejnych już 
mistrzostwach w koszeniu 
łąki, które odbyły się 16  lip-
ca w Brennej leśnicy na te-
renie gospodarstwa agro-
turystycznego „U gazdy”. 

Impreza rozpoczęła się 
wczesnym popołudniem 
występem zespołu „zwyrt-
ni” z  Trójwsi, który to umi-
lał czas licznie zebranym 
ludziom piosenkami z ca-
łych Karpat. W tym czasie 
najodważniejsi mogli zgła-
szać się do konkurencji, 
jakie tego dnia przygoto-
wano. Najpierw w szranki 
stanęły osoby, które zgło-
siły się do zawodów w ko-
szeniu łąki kosą tradycyjną. 
zawodnicy w ciągu trzech 
minut mieli wykosić jak naj-
dokładniej,  jak największą 
powierzchnię pola poro-
śniętego trawą wysokości 
około jednego metra. Kiedy 
z ust grona sędziowskiego 
dało się słyszeć dynamicz-
ne „start”, od okolicznych 
szczytów odbijało się echo 
gromkich okrzyków i gło-
śnego dopingu. Rywaliza-
cja była zacięta, do samego 
końca nie było wiadomo, 
kto jest zwycięzcą. Najwięk-
szymi umiejętnościami w 
dysponowaniu kosą w  ka-
tegorii mężczyzn okazał się Broni-
sław Bonk z Brennej, natomiast w 
kategorii kobiet danuta Stebel z 
Wisły. Nim opadły emocje, rozpo-
częła się kolejna konkurencja. Tym 

razem zawodnicy zrzeszeni w trzy-
osobowych drużynach mieli za za-
danie przetoczyć belę siana w moż-
liwie najkrótszym czasie. zadanie 
nie było łatwe, nie tylko z powodu 
wielkości toczonego obiektu, ale 
także dlatego, że teren, na którym 

rozgrywały się zawody 
nie był idealnie płaską 
powierzchnią, mimo to 
wszystkie drużyny pora-
dziły sobie znakomicie. 
zawodnicy biorący udział 
w następnej konkurencji 
musieli wykazać się wręcz 
kocią zwinnością, gdyż za 
zadanie mieli wspiąć się 
na wysoki słup, tutaj nie 
liczył się czas, tylko wy-
sokość na jaką zawodnicy 
zdołali się dostać. Trzeba 
przyznać, że konkurencja 

nie należała do najła-
twiejszych, toteż tylko 
jednemu uczestnikowi 
udało się wydrapać na 
sam szczyt. Na koniec 
pięcioosobowe druży-
ny zarówno mężczyzn 
jak i kobiet mogły zmie-
rzyć się w  przeciąganiu 
liny. Konkurencji tej, jak 
zawsze, towarzyszyły 
ogromne emocje i duży 
doping kibiców zebra-
nych wokół siłujących 
się ze sobą drużyn. 

Po zakończeniu 
wszystkich zawodów, 
każdy mógł spróbo-
wać swoich sił w tańcu 
do muzyki granej przez 
kapelę góralską- Mali-
niorze. Co więcej, przez 
cały dzień odbywał się 
także pokaz wyrobu tra-
dycyjnego sera- bun-
cu, którego można było 
nawet zasmakować. 
oprócz tego miłośnicy 
regionalnego jedzenia, 
także znaleźli coś dla 
siebie. 

 Imprezę śmiało 
można zaliczyć do uda-

nych, tego dnia nawet pogodna nie 
płatała figli, więc nie pozostaje mi 
nic innego, jak tylko zaprosić na 
przyszłoroczne zmagania.

M.J
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PRzedSzKolaKI Na olIMPIadzIe

SportSport

  6 czerwca często spoglądaliśmy 
na zachmurzone od rana niebo. W 
tym dniu Przedszkole Publiczne w 
górkach zaplanowało  olimpiadę 
Sportową dla dzieci pod hasłem 
„Sport to zdrowie” na hali sportowej 
przy góreckiej szkole. Na szczęście 
pogoda nie zawiodła. Wyruszyliśmy 
o godzinie 9.30. zawody rozpoczęły 
się przywitaniem wszystkich i krót-
ką rozgrzewką. dzieci podzielono 
na 3 grupy – starszaki, średniaki , 
maluszki, a każdą grupę na 2 lub 4 
zespoły rywalizujące ze sobą. dzieci 
obowiązywał oczywiście strój spor-

towy. gdy któryś z zespołów rywa-
lizował, pozostali kibicowali. Przed-
szkolaki brały udział w różnych 
konkurencjach sportowych. Był 
między innymi: bieg do chorągiew-
ki, wyścigi w parach, bieg z piłeczką 
na łyżce, przenoszenie woreczka na 
rakietce, piłka nad głową, piłka w 
tunelu, bieg z woreczkiem na gło-
wie i inne. Nauczycielki sędziowały, 
zwycięskie drużyny były oklaskiwa-
ne. dzieci świetnie się bawiły, rywa-
lizacja dawała im wiele satysfakcji i 
nam nauczycielom również widząc 
ich radość i zaangażowanie w sport. 

Niestety czas kończył się i musie-
liśmy wracać. dla nas  wszystkie 
dzieci wygrały. dlatego też, przed-
szkolaki otrzymały dyplomy uczest-
ników olimpiady, nagrody rzeczo-
we i słodycze. 

 Serdeczne dziękujemy dyrekcji 
szkoły w górkach i nauczycielom 
wychowania fizycznego za udo-
stępnienie hali sportowej, pani W. 
Mazur za pomoc w organizacji, pani 
F. Chrapek za część nagród rzeczo-

wych. 
                                                                    a.g.

W niedzielne popołudnie, 17 lip-
ca do Brennej Bukowej ściągnęły 
tłumy widzów. Wszystko za sprawą 
odbywających się tam I Mistrzostw 
drwali Beskidzkich. organizatorzy 
przygotowali dla startujących nie 
lada wyzwanie. W konkurencjach 
wystartowało sześć odważnych 
dwuosobowych ekip.

Rozpoczęto od oKRzeSyWaNIa 
– czyli cięcia gałęzi piłą motoro-
wą na czas. Następnie przystąpio-
no do CIĘCIa KŁody Na doKŁad-
NoŚĆ- odcinania kawałka kłody bez 
uszkodzenia deski. drwale musieli 
również precyzyjnie przeciąć kłodę 
z dołu i z góry. Wiele emocji wśród 
widzów wzbudziły konkurencje ŁU-

PaNIa WaŁKóW i CIĘCIa dRzeWa 
PIŁą RĘCzNą.

Na koniec organizatorzy wymy-
ślili konkurencję, która wymagała 
od uczestników nie lada siły. Musie-
li oni przenieść dwa mery drewna 
na odległość trzech metrów. lał się 
pot i czasami brakowało oddechu. 
o końcowych wynikach zadecydo-
wała ostatnia konkurencja czyli rzut 
kaskiem na pal i picie napoju rege-
neracyjnego.

zwyciężyła drużyna Wisła, przed 
parą Madzia/greń oraz drwalami z 
Brennej Malinki. dalej uplasowa-
ły się drużyny Świniorka I , Jawor i 
Świniorka II. gRaTUlUJeMy !!!

Impreza należała niewątpli-

wie do bardzo udanych. Sprzyjała 
temu i pogoda i dobre przygotowa-
nie techniczne zawodów. Wielkie 
podziękowania należą się Nadle-
śnictwu Ustroń, Panom leśniczym 
Kazimierzowi Kawikowi i Piotrowi 
Jonkowi , a także Panu Krzysztofowi 
Popiołkowi i Krzysztofowi Kłósko. 
Świetne jedzenie i picie podczas 
imprezy serwował Bar „oaza”.

Nagrody dla zwycięzców ufun-
dowali Nadleśnictwo Ustroń i ośro-
dek Promocji Kultury i Sportu gminy 
Brenna. dobrej zabawy pilnowała 
kapela „zBóJNICy” ze Szczyrku

oPKiS

I MISTRzoSWa dRWalI BeSKIdzKICH
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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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