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Listy już nie takie same

 Przeglądając ostatnio stare 
dokumenty i zdjęcia rodzinne, moją 
szczególną uwagę zwróciły listy, li-
sty liczące kilkadziesiąt lat. Staran-
ność i pieczołowitość wykonania 
każdego listu wzbudza szacunek 

do jego autora. Każde słowo wyda-
je się być przemyślane i zawierać 
kwintesencję tego o czym w tym 
momencie myślał piszący. Mogę so-
bie jedynie wyobrazić jak wyczeki-
wane były te listy i jak starannie ko-
lekcjonowane, skoro przetrwały do 
tej pory. Teraz gdy codziennie od-
bieram pocztę mailową, wszystkie 
te wiadomości wydają się być jak 
sztuczne twory, pozbawione duszy 
bez krzty pierwiastka ludzkiego. 
Może i zawierają kolorowe fotogra-
fie, są czytelne i docierają szybko, 
ale wciąż nie przypominają listów z 
„tamtej epoki”. No i treść, treść też 
już nie ta sama, jeśli pomyślicie o 
mailach to skojarzenia są proste: 
tysiące reklam, tony spamu, wiado-
mości z pracy, informacje z fb czy 
nk, no i oczywiście wspaniałe i jakże 
częste wiadomości o wygranych ja-
kimi jesteśmy zasypywani każdego 
tygodnia. Rozmowy prywatne prze-

szły na komunikatory gg, tlen, itp., 
co stanowi nędzny surogat listów 
pisanych z uczuciem, tęsknotą oraz 
chęcią uszczęśliwienia drugiej oso-
by. Jaki będzie następny krok, czy za 
10 lat chcąc wysłać list na poczcie 
wywołamy popłoch wśród pracow-
ników, którzy nie będą wiedzieli co 
robić, jak dzieje się to obecnie gdy 
chcemy nadać telegram? Czy dążąc 
do automatyzmu nie zabijamy na-
szego ludzkiego ja? Alfred North 
Whitehead pisał: „cywilizacja roz-
wija się poprzez wzrost liczby ope-
racji, które możemy wykonać bez 
myślenia o nich”, lecz skoro tak jest 
naprawdę myślenie i odczuwanie 
nie będzie nam wcale potrzebne. 
Tym samym coraz bogatsi technicz-
nie, stajemy się coraz ubożsi jako 
ludzie. 

Redaktor Naczelny 
Szczepan Spis

Tradycją naszej Gminy stało 
się spotkanie w ostatnią niedzielę 
sierpnia po to aby podczas Doży-
nek Ekumenicznych podziękować 
wszystkim tym, którzy na co dzień 
związani są z ciężką pracą na roli.  
Chociaż z roku na rok wydaje się, 
że coraz mniej osób w naszej Gmi-

DRoDzy RoLNiCy,  SzANoWNi PAńSTWo 

nie jest związanych z rolnictwem 
to jednak każdy trud i zaangażowa-
nie włożony w gospodarowanie na 
ziemi powinien być przez nas do-
ceniany i zauważany. Dlatego też 
kultywujemy tą tradycję jako dzie-
dzictwo, które otrzymaliśmy od na-
szych przodków. Dziękujemy dziś 
za tegoroczne plony i codzienny 
chleb, który został w tym roku po-
błogosławiony podczas nabożeń-
stwa ekumenicznego które odbyło 
się w Kościele Ewangelicko-Augs-
burskim w Brennej. W tym roku to 
święto przebiega nieco inaczej z 
uwagi na inwestycję jaka jest pro-
wadzona w Parku Turystyki w Bren-
nej Centrum, która mamy nadzieję 
udostępnić wszystkim zaintereso-
wanym jeszcze w tym roku. Mam 
nadzieję, że ta niedogodność nie 
wpłynie na radość z dzisiejszego 
święta.   

Bardzo się cieszę, że tak licznie 

uczestniczycie Państwo w tej uro-
czystości. Wasza obecność ugrunto-
wuje nas w przekonaniu, że jest to 
nie tylko dla nas ważne wydarzenie.   

Dziękuję z całego serca uczest-
nikom dożynkowego korowodu 
oraz tym wszystkim którzy przyczy-
nili się w organizacji dzisiejszego 
święta. 

Dziękuję tegorocznym Gazdom 
Dożynkowym Państwu Monice i Jó-
zefowi Cieślar. 

Dziękuję księdzom proboszczom 
za wspólne nabożeństwo. 

Składam podziękowania Chó-
rom Benedictus i Magnificat za 
uświetnienie wspólnym śpiewem 
nabożeństwa w Kościele.

iwona Szarek 
Wójt Gminy Brenna    
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PANI WÓJT
DRODZY ROLNICY, BRENIOCY, GÓRCZANIE I GOŚCIE!

Posłuchajcie moi mili  
Co ten chłopiec powie w chwili
Gdy dziękować za wsze plony

Przyszli ludzie z każdej strony:
Wonne łąki i ogrody

Czystej rzeczki ciche wody    
 Zieleń lasów – błękit nieba

 Razem wielki bochen chleba.
 W czarną ziemię go zasiały     

Czarne ręce choć bolały
 Nim z ziarenka stał się chlebem

Wpierw był kłosem – rósł pod niebem
Ciepłe deszcze go podlały
Szumem wiatry zapylały
Złote słońce mu świeciło

I nadzieją serce biło.
Że w mozolnym żniwnym trudzie

Ręce rękom -  ludziom ludzie 
Dadzą bochen z ziemi wzięty

Bochen chleba – cały święty…
Tak rzadko docenia się trud rolnika

Gdy w pocie czoła pracuje
Często bezmyślnie nawet mówimy                             

Że pracę rolnika unia funduje…
Dopłaty pomoce i takie tam jeszcze

Żyć tylko – nie umierać
Zadam pytanie: kto powie mi wreszcie

Dlaczego rolnictwo tak niewielu wybiera…
Kto wstawać przed świtem dziś się nie boi,      
Wciąż żmudnie pracować chce na swej roli,

Kto zamiast nad wodą beztrosko bywać
w święta nie święta bydło odbywać.

Więc szanuj człowiecze pracę rolnika,  
bo dzięki niemu świat jeszcze się kręci

jeden w urzędzie drugi na roli
tak świat nas jeszcze na nogach stoi.
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PiENiąDzE NA uSuWANiE 
SKuTKóW PoWoDzi W 2010 R.

BuDoWA ii ETAPu WoDoCiąGu 
W GóRKACh WiELKiCh

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

W dniu 5 sierpnia 2011 r.   za-
stępca wójta gminy Brenna – 
Krzysztof Majeran, odebrał z rąk 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji – Jerzego Millera, 
promesę na usuwanie klęsk ży-
wiołowych związanych z ubiegło-
rocznymi powodziami. Wysokość 
dotacji wyniosła 993.000,00 zł. W 
ramach uzyskanych środków zo-
staną wykonane następujące pra-
ce:

remont przepustu w ciągu ul. 
Suchej w Brennej,

remont ul. Brzegowej w Brennej 
(odc. ii),

remont ul. Cisowej w Brenne-
j(odc. i),

remont ul. Malinowej w Bren-
nej,

remont drogi gminnej   ul. Dro-
żyska w Brennej,

remont drogi gminnej ul. Kotarz 
– etap iii.

uG

Jeszcze w bieżącym roku rozpocznie 
się budowa II etapu wodociągu w 
Górkach Wielkich. Uchwałami nr 
262/2011 i 242/2011 z 25.07.2011 
r. Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
umorzono gminie Brenna część 

pożyczki w wysokości 725.000 zł  
oraz przyznano dotację w wysokości 
1.774.897,27 zł z przeznaczeniem 
na budowę II etapu wodociągu w 
Górkach Wielkich.

W ramach przedmiotowego 
zadania zwodociągowane 
zostaną budynki zlokalizowane  

w rejonach Dzielowy, Solarska, 
Witalusz oraz Pod Górką. Łącznie 
do wodociągu planuje się podłączyć 
250 budynków. Przewidywane 
zakończenie robót: koniec 
października 2013  roku.

uG
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K o M P L E K S  G A S T R o N o M i C z N y

Dobiega końca realizacja projek-
tu pn „Rozwój infrastruktury tury-
stycznej Gminy Brenna – Kompleks 
Gastronomiczny”. W Parku Turystyki 
w centrum Brennej powstał kom-
pleks gastronomiczny, a do wyko-
nania pozostał jeszcze tylko system 
monitoringu osób korzystających z 
zaplecza gastronomicznego. 

Projekt ten stanowi uzupełnie-
nie naszego projektu kluczowego, 
w ramach którego zagospodarowu-
jemy centrum Brennej i teren „Pod 
Brandysem” w Górkach Wielkich. 
Całość prowadzonych działań ma 
przyczynić się do wzmocnienia po-
tencjału gminy Brenna oraz umożli-
wi zwiększenie jej atrakcyjności tu-

rystycznej.
Na budowę całej infrastruktu-

ry gastronomicznej Gmina Brenna 
otrzymała dofinansowanie w kwo-
cie 687.048,99 zł z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

uG

Projekt współfinansowany przez unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPo WSL 2007-2013 
Regionalny Program Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby

iNWESTyCJE W GMiNiE
Przeprowadzono remont 

umocnień brzegowych potoku 
Nostrożny od strony drogi gmin-
nej ul. Nostrożny. Początek od 
mostu k/pensjonatu „Solisko” km 
0+000 do km 0+034 Długość 34m.

 
zakres robót obejmował m.in.:
- mechaniczne ścięcie drzew o 

średnicy do16cm  - 12 sztuk oraz 
karczowanie pni o średnicy do 
70cm - 4sztuki,

- roboty ziemne pod mury ka-
mienno-betonowe oraz pod opaskę 
betonową wraz z zasypką urobku 
poza budowlą wodną - 41,88m3,

- wykonanie murów kamienno-
betonowych z zastosowaniem gro-
dzy ziemnych na czas prowadze-
nia robót. 38,52m3 beton, 14,04m3 
okładzina kamienna,

- zasypka przestrzeni za murami 
kamienno-betonowymi materiałem 
z wykopu /pospółka żwirowa/,

- wykonanie opaski betonowej 
pod mur kamienny, 

- wykonanie narzutu z kamienia 
luzem na dnie potoku. 21,6m3,

- ścinanie, profilowanie i utwar-
dzenie pobocza od strony poto-
ku kruszywem łamanym grubości 
15cm na szerokości 50cm,

- montaż barier stalowych ocyn-
kowanych jednostronnych - 36mb,

- fugowanie kamienia muru 
46,8m2 oraz profilowanie dna po-
toku -120m2.

 
Koszt wszystkich prac: 35.635,99 + 
VAT 

Budowa napowietrznej li-
nii oświetlenia ulicznego przy 
ulicy Drożyska w Brennej.  

Nowe punkty świetlne zabudo-
wane zostały na nowych oraz ist-
niejących słupach energetycznych 
przy ul. Drożyska w Brennej. Nowe 
oświetlenie ulicznego dołączyło do 
istniejącej linii oświetlenia uliczne-
go, zasilanego ze stacji transforma-
torowej 15/0,4 kV Brenna „Głębiec”. 
W wyniku przeprowadzonej inwe-
stycji powstało 7 nowych punktów 
oświetleniowych. 

Koszt wyniósł: 18.509,13 zł + 
VAT 

uG
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Budowa ii etapu wodociągu w Górkach Wielkich

SREBRNA CiESzyNiANKA 2011
11 listopada 2011 roku w Teatrze 

im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 
odbędzie się „uroczysta Sesja Rad 
Samorządów ziemi Cieszyńskiej”, 
na której zostaną wręczone Laury 
ziemi Cieszyńskiej.

zgodnie z Regulaminem okre-
ślającym tryb i procedurę wyła-
niania laureatów samorządy ziemi 
Cieszyńskiej mogą corocznie wy-
różniać osoby, które od początku 
istnienia samorządu terytorialne-
go, tj. od 1990 roku zasłużyły się 
w szczególny sposób dla społecz-
ności, w której działają tzn. wnio-
sły nowe, pozytywne wartości lub 
były na tyle nowatorskie i innowa-
cyjne, że ich działanie może zostać 
powszechnie uznane za godne na-
śladowania, polecenia i może być 
wzorem dla innych. Laur Srebrnej 
Cieszynianki przyznaje się osobom, 

które zasłużyły się w następujących 
obszarach: społecznym, regional-
nym, tradycji kulturalnych, warto-
ści uniwersalnych, prac twórczych, 
pracy z dziećmi i młodzieżą, dzia-
łalności samorządowej, promocji 
regionu.

Prawo zgłaszania kandydatów 
do wyróżnienia Srebrną Cieszynian-
ką przysługuje wszystkim działają-
cym na terenie gminy stowarzysze-
niom, organizacjom, instytucjom, 
radom sołeckim i osiedlowym oraz 
Wójtowi Gminy.

Rada Gminy spośród zgłoszo-
nych kandydatów dokonuje wybo-
ru laureata, najlepiej  spełniającego 
kryteria określone w Regulaminie.

Kandydatów do Lauru Srebrnej 
Cieszynianki z gminy Brenna należy 
zgłaszać na karcie zgłoszeniowej w 
urzędzie Gminy w Brennej do dnia 

15 września 2011 r. (do pobrania na 
stronie internetowej Gminy Brenna 
lub w urzędzie Gminy pok. 24).

z Gminy Brenna laurem Srebrnej 
Cieszynianki uhonorowano nastę-
pujące osoby:

w 2010 r. Danutę zoczek 
w 2009 r. Józefa  holeksa
w 2008 r. Jana Pasterny
w 2007 r. Władysława heller
w 2006 r. Józefa Palowski
w 2005 r. Jana Nowaczek
w 2004 r. Władysława Dadok
w 2003 r. Józefa Mach
w 2002 r. Annę Gielata
w 2001 r. helenę Musioł
w 1999 r. Józefa Budniak

uG

Jeszcze w bieżącym roku rozpocznie 
się budowa II etapu wodociągu w 
Górkach Wielkich. Uchwałami nr 
262/2011 i 242/2011 z 25.07.2011 
r. Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
umorzono gminie Brenna część 
pożyczki w wysokości 725.000 zł  

oraz przyznano dotację w wysokości 
1.774.897,27 zł z przeznaczeniem 
na budowę II etapu wodociągu w 
Górkach Wielkich.

W ramach przedmiotowego 
zadania zwodociągowane 
zostaną budynki zlokalizowane  
w rejonach Dzielowy, Solarska, 

Witalusz oraz Pod Górką. Łącznie 
do wodociągu planuje się podłączyć 
250 budynków. Przewidywane 
zakończenie robót: koniec 
października 2013  roku.

uG

Każdego roku w Polsce raka 
piersi wykrywa się u 10 tysięcy ko-
biet. Liczba ta stale rośnie. Chorują 
przeważnie kobiety około 50 roku 
życia. im starszy wiek, tym większe 
prawdopodobieństwo występowa-
nia nowotworu. Wcześnie wykryte 
zmiany pozwalają na wyleczenie 
około 90% chorych. Mammografia 
jest badaniem nieinwazyjnym. Po-
lega na prześwietlaniu piersi pro-
mieniami Roentgena. W badaniu 
mammograficznym wykrywane są 
guzki o średnicy nawet 2-3 mm, a 
także inne zmiany w piersi w bar-

BADANiA MAMMoGRAFiCzNE DLA KoBiET
dzo wczesnym etapie, niemożliwe 
do wykrycia podczas samobadania.

W dniach 16 i 17  września 2011 roku 
zostaną przeprowadzone badania 
mammograficzne dla kobiet w wieku 
pomiędzy 50 a 69 rokiem życia.

Badania są bezpłatne i mogą być 
wykonane jeśli od ostatniego badania 
minęło pełne dwa lata. Badania 
finansuje Narodowy Fundusz 
Zdrowia w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi.

Mammobus będzie ustawio-
ny na parkingu przed budynkiem 
urzędu Gminy w Brennej przy  ul. 
Wyzwolenia 77  w dniach:

16 września 2011 r. (piątek) od 
godz. 14:00 – 17:00

17 września 2011 r. (sobota) od 
godz. 10:00 – 16:00

Rejestracja pod nr tel. 33 85 
36 222 wew. 224 lub 33 85 36 335.

zapraszamy!
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WAKACJE W BiBLioTECE

DOTACJA DLA BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej wystąpiła w 
bieżącym roku z wnioskiem  
o dotację z Fundacji Orange. Przyznana kwota 
w wysokości 1 018,78 zł zostanie przeznaczona 
na pokrycie kosztów dostępu do internetu dla 
biblioteki głównej i filii  
w Górkach Małych.

Tegoroczne wakacje w bibliote-
ce przebiegały pod hasłem: „Baj-
kowa prezydencja, czyli Miś Usza-
tek pokazuje Polskę”. Ten dobrze 
dzieciom znany bohater „zabierał” 
najmłodszych w ciekawe zakątki 
Polski ukazując piękno Tatr, Morza 
Bałtyckiego, Warszawy i Krakowa.

uczestnicy warsztatów zapozna-
li się z legendami o Podhalu, smoku 
wawelskim, Warsie i Sawie, latarni w 
Rozewiu.

Dzieci wykonywały prace pla-
styczne – wyklejanki, wydzieranki, 

malowane farbami. Prace te wezmą 
udział w konkursie ogłoszonym 
przez Miejską Bibliotekę w Cieszy-
nie. ogromną frajdę dzieci miały 
przy budowaniu z kartonów smoka 
wawelskiego.

Podczas spotkań wakacyjnych 
nie zabrakło zabaw i gier, zaga-
dek, kalamburów, zgaduj-zgaduli 
z nagrodami. Dzieci ćwiczyły także 
umiejętności kulinarne przygoto-
wując oscypkowe koreczki.

Na zakończenie warsz-
tatów biblioteka zaprosi-

ła teatr „Duet” z Krakowa 
z przedstawieniem „Wilk i zając w 
mieście”, był to spektakl humory-
styczny, propagujący zdrowy styl 
życia, ukazywał również kilka głów-
nych zabytków Warszawy.

uczestnikom spotkań zostały 
wręczone pamiątkowe dyplomy i 
nagrody książkowe.

Dziękujemy za udział w zaję-
ciach i zapraszamy ponownie w 
przyszłe wakacje!

Janina herzyk
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uRoCzySTy JuBiLEuSz
W dniu 20 sierpnia 2011 r. 

odbyły się uroczyste obcho-
dy jubileuszu 85-lecia istnie-
nia ochotniczego pożarnictwa w 
Górkach Wielkich i Górkach Ma-
łych. ochotnicza Straż Pożarna 
w Górkach Wielkich powstała w 
dniu 26 sierpnia 1926 r. z inicjatywy 
mieszkańca Górek Jana Wojnara.

obchody rozpoczęto uroczy-
stym apelem o godzinie 14.00 
na placu przez strażnicą oSP 
w Górkach Małych przy ul. Breńskiej 
11.

W uroczystym apelu udział wzię-
li goście honorowi - przedstawiciele 
władz związku ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz władz  samorządowych:

Pan Rafał Glajcar - Wiceprezes 
zarządu oddziału Wojewódzkiego  
związku ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Katowicach,

Pan Czesław Gluza -  Starosta 
naszego powiatu, a zarazem Wice-
prezes zarządu oddziału Powiato-
wego  związku ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Cieszynie,

Pan Jerzy Pilch – Wicestarosta  i 
Radny Powiatu cieszyńskiego,

Pani Danuta Wasilewska – Rad-
na Powiatu cieszyńskiego,

Pani Iwona Szarek – Wójt Gmi-
ny Brenna, a zarazem Prezes  za-
rządu oddziału Gminnego związ-
ku ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Bren-
nej,

Pan Marek Wojnar – Przewod-
niczący Rady Gminy w Brennej,

Radni Gminy Brenna:
               Pani Elżbieta Hubczyk,
               Pan  Marcin Janasik,
                    Pan Ryszard Główczak 

– Prezes oSP w Górkach Wielkich, 
 Pan Tadeusz Madzia – Wice-

prezes oSP w Górkach Wielkich, 
Pan brygadier Krzysztof Za-

czek – zastępca Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Cieszynie,

Druh Senior Józef Mojeścik 
– najstarszy członek oSP w Gór-
kach Wielkich i jej były Prezes oraz 
Członkowie honorowi naszego sto-
warzyszenia:

             Druh Piotr Madzia,
             Druh Stefan Handzel, 
               Druh Bronisław Bączek,
             Druh Ludwik Greń,
             Druh Tadeusz Mendrek
Poczty Sztandarowe oSP Brenna 

Centrum, oSP Brenna Leśnica i oSP 
Grodziec Śląski,

                                     
a także wielu strażaków (druhny 

i druhów) członków naszej jednost-
ki oraz przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych jednostek ochotniczych 
Straży Pożarnych z ościennych 
gmin.

oprócz Strażaków na apelu 
zgromadzili się też  mieszkańcy obu 
naszych miejscowości.

 Po ceremoniach wstępnych, 
Prezes zarządu oSP w Górkach 
Wielkich druh Ryszard Główczak 
przywitał gości honorowych oraz 
wszystkich zgromadzonych na uro-
czystym apelu, a także podziękował 
wszystkim pokoleniom strażaków 
za trud włożony w jej utworzenie, 
a następnie  aktywne funkcjonowa-
nie jednostki „Panu Bogu na chwa-
łę, a Ludziom na ratunek” . Druh 
Prezes złożył też strażakom życze-
nia jubileuszowe. Po wystąpieniu 
przywitalnym druh Dominik Gągola 
przedstawił chlubny rys historyczny  
jednostki oSP w Górkach Wielkich.     

      
Kolejnym punktem uroczystego 

apelu było wręczenie medali i od-
znak najbardziej zasłużonym i ak-
tywnym strażakom.

za szczególne zasługi dla na-
szego regionu na wniosek zarządu 
oSP w Górkach Wielkich Sejmik Sa-
morządowy Województwa Śląskie-
go wyróżnił srebrna odznaką hono-
rową

„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZ-
TWA ŚLĄSKIEGO” 

druhów:

Tadeusza Mendrka,
Tadeusza Madzię,              
 Franciszka Hliśnikowskiego,
 Józefa Kisiałę, 
 Stefana Handzla.
   z upoważnienia Wiceprzewod-

niczącego Wojewódzkiej Komisji ds 
odznaczeń Pana Profesora Karola 
Węglarzy,  wyróżnionym odznaki 
wręczył Starosta Pan Czesław Gluza.

    za szczególne zasługi dla ochro-
ny przeciwpożarowej Prezydium 
zarządu oddziału   Wojewódzkiego  
związku ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Katowicach, wyróżniło medalami  

   „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNIC-
TWA” 

druhów, złotym medalem:
  Jana Kałużę,
  Grzegorza Moskałę,
            srebrnym medalem:
       Henryka Stracha,
       Zbigniewa Brachaczka,   
            brązowym medalem:
       Artura Szarzec

Medale wręczył  Wiceprezes za-
rządu oddziału Wojewódzkiego  
związku ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Katowicach Druh Rafał Glajcar, 
w towarzystwie Pana brygadiera 
Krzysztofa zaczek – zastępcy Ko-
mendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Kolejnym wyróżnieniem były 
odznaki ”STRAŻAK WZORO-
WY” przyznane przez zarząd 
oddziału Powiatowego  związ-
ku ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Cieszynie, na wniosek zarządu 
oSP w Górkach Wielkich.

    Wyróżnienia te otrzymali:
Czesław Cieślar,
 Wojciech Tolasz,
 Bartłomiej Strach.
                                           
za długoletnią służbę, na 

wniosek zarządu naszej oSP, za-
rząd  oddziału Gminnego związ-
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ku ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Brennej 
przyznał odznaki 

„zA WySŁuGĘ LAT”
               druhom,  za 35 lat służby:
Tadeuszowi Mendrek,
Janowi Małysz, 
Antoniemu Kisiała,
Marianowi Klus

      za 30 lat służby:
Henrykowi Rudzickiemu,
Stanisławowi Szydzina,
     za 25 lat służby
 Tomaszowi Waliczek

     za 20 lat służby:
 Józefowi Kubień, 
Józefowi Nowak    

     za 15 lat służby:
Henrykowi Strach,
Józefowi Greń,
Zbigniewowi Brachaczek,
Kamilowi Główczak,
Tadeuszowi Burawa, 
Rafałowi Gruszka,
Adrianowi Gruszczyk,

     za 10 lat służby:
Arturowi Szarzec,

     za 5 lat służby:
       Ryszardowi Główczak.

uhonorowano też najmłod-
szych adeptów sztuki pożarniczej, 
tj. Członków Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej funkcjonującej przy 
oSP w Górkach Wielkich.

złote odznaki   „MŁODZIEŻOWA 
DRUZYNA POŻARNICZA” otrzyma-
li:

 Tomasz Madzia,
 Jerzy Strach,
  Przemysław Cieślar,
  Srebrne odznaki         „MŁODZIE-

ZOWA DRUZYNA POŻARNICZA” 
   otrzymali:

  Wojciech Kłósko
   Artur Lisoń,
  Sławomir Waliczek.
uroczysty apel zakończyła defi-

lada pododdziału strażaków.

Po uroczystym apelu, za strażni-
cą odbył się festyn strażacki, gdzie 
zespól muzyczny zabłocki Band ba-
wił wszystkich do późnych godzin 
nocnych. Bufety oferowały  gro-
chówkę, dania z grilla, frytki, ciasta, 
tosty, hamburgery, a także piwo i 
mocniejsze alkohole.  R ó w n i e ż 
dla najmłodszych przygotowano 
wiele atrakcji i zabaw.

oprócz ogromnej frekwencji 
mieszkańców i gości spoza naszych 
obu miejscowości, dopisała rów-
nież pogoda, a to zagwarantowało 
nam dobrą zabawę.

Przy okazji tego niecodziennego 
jubileuszu, zorganizowano zbiórkę 
publiczną w celu zebrania środków 
finansowych na zakup samochodu 
ratowniczego. Bardzo serdecznie 
dziękujemy za udział w tej zbiórce 
i hojne wsparcie naszych starań dla 
poprawienia bezpieczeństwa w na-
szym lokalnym społeczeństwie.

z wyrazami szacunku i wdzięczności
Ryszard Główczak

Prezes oSP w Górkach Wielkich
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o uBoJACh DoMoWyCh
W związku ze stwierdzonymi 

niezgodnościami pomiędzy ilością 
zwierząt poddanych ubojowi i na 
podstawie takiego zdarzenia wy-
rejestrowywanych w Biurze Powia-
towym Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Między-
świeciu a powiadomieniami  kiero-
wanymi do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Cieszynie o zamia-
rze przeprowadzenia uboju  przy-
pominam, iż 19 listopada 2010 r. 
weszło w życie rozporządzenie Mi-
nistra Rolnictwa                 i Roz-
woju Wsi z dnia 21 października 
2010 r. w sprawie wymagań wete-
rynaryjnych przy produkcji mięsa 
przeznaczonego na użytek własny 
(Dz.u.10.207.1370). 

W związku z powyższym 
przy tzw. „ubojach domowych” 
obowiązują następujące zasady 
postępowania:

Przy uboju zwierząt na te-
renie gospodarstwa powinny 
być spełnione wymagania okre-
ślone w przepisach o ochronie 
zwierząt i w przepisach o syste-
mie identyfikacji                     i 
rejestracji zwierząt, a także w 
przepisach o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt.

Niedopuszczalny jest ubój w go-
spodarstwie bydła powyżej szóste-
go miesiąca życia                i zwierząt 
jednokopytnych ( konie, osły, muły 
itp. ).

Co najmniej na 24 godziny 
przed dokonaniem uboju pozosta-
łych zwierząt gospodarskich posia-
dacz zwierząt informuje urzędowe-
go lekarza weterynarii o zamiarze 
przeprowadzenia uboju. Wykaz 
urzędowych lekarzy weterynarii 
upoważnionych do przyjmowania 
zgłoszeń i do wykonywania badań 
mięsa przeznaczonego na użytek 
własny na terenie powiatu cieszyń-
skiego określa załącznik nr 1 do 
niniejszego pisma. Powiadomienia 

o zamiarze uboju trzody chlewnej 
można dokonać również na formu-
larzu powiadomienia o uboju cieląt, 
owiec lub kóz. Niedopełnienie obo-
wiązku powiadomienia skutkuje na 
podstawie § 1 pkt 34 rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 26.05.2010 r. w sprawie 
wysokości kar pieniężnych za naru-
szenie przepisów               o pro-
duktach pochodzenia zwierzęcego 
( Dz. u. Nr 93, poz. 600 ) wymierze-
niem kary             w wysokości od 100 
do 2000 zł. 

W przypadku uboju cieląt do 
szóstego miesiąca życia, owiec lub 
kóz, informacja                   o zamiarze 

uboju przekazywana jest w formie 
pisemnego powiadomienia ( wzór 
– załącznik nr 2 do niniejszego pi-
sma ), zawierającego dodatkowo 
oświadczenie                        o zago-
spodarowaniu na własny koszt ma-
teriału szczególnego ryzyka. Mate-
riał szczególnego ryzyka stanowią:

u cieląt - jelita od dwunastnicy 
do odbytnicy

u owiec i kóz - czaszka zawiera-
jąca mózg oraz oczy, migdałki oraz 
rdzeń kręgowy owiec i kóz w wieku 
powyżej 12 miesięcy oraz śledziona 
owiec i kóz w każdym wieku

Materiał taki należy przekazać 
do następujących podmiotów ( 
ostateczny wybór należy do po-

siadacza zwierzęcia ! ):
zakład Rolniczo – Przemysłowy 

„Farmutil” S.A. ul. Przemysłowa 4, 
Śmiłowo 64-810   Kaczory; Punkt 
zgłoszeń oświęcim ul. Nadwiślań-
ska 44; 32-600  oświęcim. tel. sta-
cjonarny dyżurny całodobowy: 0 – 
33 – 847 45 51; tel. kom. 667984178 
lub 782971055

SARiA Małopolska Sp. z o.o. od-
dział Wielkanoc 32-075 Gołcza Tel. 
+48 12 387 30 60; fax.: 48 12 – 387 
30 61;

Firma handlowa Beata Kowal-
czyk 43-400 Cieszyn ul. Cicha 9; Tel. 
0 – 33 – 8 515 511

Mięso przeznaczone na użytek 
własny nie może być wprowa-
dzane na rynek ( czyli sprzeda-
wane ! ), a w razie stwierdzenia 
takiego zdarzenia w myśl arty-
kułu 33 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
26.05.2010 r. w sprawie wysoko-
ści kar pieniężnych za narusze-
nie przepisów o produktach po-
chodzenia zwierzęcego ( Dz. u. 
Nr 93, poz. 600 ) wysokość kary 
wynosi od 1000 do 5000 zł.

Właściciel gospodarstwa, w 
którym dokonywany jest ubój 
zwierząt prowadzi ewidencję 
przeprowadzonych w gospo-

darstwie ubojów oraz przecho-
wuje ją przez okres trzech lat 
od daty dokonania uboju danego 
zwierzęcia. Ewidencja składa się z 
kolejno ponumerowanych stron za-
wierających:

a)    imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania oraz adres posiada-
cza zwierząt poddanych ubojowi;

b)    adres gospodarstwa, z 
którego pochodziły zwierzęta, je-
żeli jest inny niż adres posiadacza 
zwierzęcia;

c)    liczbę zwierząt podda-
nych ubojowi;

d)    numer identyfikacyjny 
zwierząt poddanych ubojowi, jeżeli 
z przepisów o systemie identyfika-
cji i rejestracji zwierząt wynika obo-
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wiązek oznakowania zwierzęcia;
e)    datę uboju;
f )    imię i nazwisko, adres 

oraz podpis osoby uprawnionej do 
przeprowadzenia uboju;

g)    podpis posiadacza zwie-
rzęcia.

Mięso świń i nutrii poddanych 
ubojowi oraz mięso dzików od-
strzelonych podlega obowiązko-
wemu badaniu na włośnie. Posia-
dacz zwierzęcia może zgłosić całą 
sztukę do badania lub może sam 
pobrać próbki, które dostarcza do 
urzędowego lekarza weterynarii. 
Próbki pobiera się w następujący 
sposób: 

świń domowych:
 a) pobiera się kilka 

próbek mięsa, każda wielkości orze-

cha laskowego, z mięśni obu fila-
rów przepony w przejściu do części 
ścięgnistej;

 b) łączna masa po-
branych próbek nie powinna być 
mniejsza niż 50 g.

       2) u dzików:
- pobiera się sześć próbek 

mięsa, każda wielkości orzecha la-
skowego, po jednej próbce z:

a) mięśni każdego filaru prze-
pony w przejściu do części ścięgni-
stej,

b) mięśni żuchwowych,
c) mięśni przedramienia,
d) mięśni międzyżebrowych,
e) mięśni języka;
- jeżeli nie można pobrać 

próbek z niektórych mięśni określo-
nych w pkt 1, wówczas pobiera się 
cztery próbki mięsa z mięśni, które 

są dostępne;
- łączna masa pobranych 

próbek nie powinna być mniejsza 
niż 50 g.

Po zbadaniu mięsa urzędowy le-
karz weterynarii wystawia zaświad-
czenie o przeprowadzeniu badania 
poubojowego mięsa lub o przepro-
wadzeniu badania próbek mięsa. 
Mięso świń i nutrii poddanych 
ubojowi oraz mięso dzików od-
strzelonych nie może zostać spo-
żyte ani przetworzone przed uzy-
skaniem takiego zaświadczenia.    

z poważaniem
        Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Cieszynie Bogusław Kubica

ośrodek Promocji, Kultury i 
Sportu Gminy Brenna złożył do Lo-
kalnej Grupy Działania Cieszyńskiej 
Krainy projekt „NASzA hiSToRiA, 
NASzą PRzySzŁoŚCią- aktywna 
promocja historii, kultury i tradycji 
Gminy Brenna poprzez warsztaty 
międzypokoleniowe i publikację”. 
Na etapie LGD projekt został zaak-
ceptowany i przyznano dotację na 
jego realizację w wysokości 17 800 
zł. Przed nami jeszcze drugi etap 
akceptacji projektu przez urząd 
Marszałkowski, który jak zapewnia-
ją pracownicy LGD jest już tylko for-
malnością

Projekt zakładająca szereg dzia-
łań rozwojowych w grupach róż-
nych zarówno pod względem wieku 
jak i zainteresowań, ze szczególnym 
nastawieniem na pielęgnację i krze-
wienie miejscowych tradycji, histo-
rii i kultury. 

i tak – dzieci z klas szkoły pod-

stawowej brałyby udział w uroz-
maiconych zajęciach plastyczno 
– teatralnych, jak szkolenia z body 

painting, pantomimy, malowania, 

rzeźby i tym podobnych, w ramach 
odpowiedzi na powszechne zja-
wisko izolacji pozaszkolnej, kiedy 
to zamiast integrować się z rówie-
śnikami, zamykają się w pokojach 
przed telewizorami i komputerami. 
organizowane działania:

- warsztaty teatralne (końcowy 
efekt- inscenizacja historyczna o re-
gionie)

- malowanie twarzy, bodypain-
ting

- tworzenie wspólnego obra-
zu (panorama) Pt. „Gmina Brenna 
wczoraj, dziś i jutro”

Młodzież gimnazjalna i licealna z 
kolei miałaby możliwość uczestnic-
twa w kursie liderów regionalnych, 
mającym na celu wzmocnić ich po-
zycję w społeczeństwie, zachęcić 
do aktywności i podnieść motywa-
cję do działania, poprzez nabycie 
niezbędnych umiejętności i pozna-
nie odpowiednich narzędzi. Poru-

oPKiS zREALizuJE PRoJEKT W RAMACh 
DoFiNANSoWANiA LGD
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szano by również inne tematy – np. 
podejście młodzieży do instytucji 
rodziny czy Kościoła, spojrzenie na 
ekologię. odbyłyby się:

- kurs lidera (warsztaty aser-
tywności, autoprezentacji, procesu 
grupowego, skutecznej komunika-
cji, spotkania z lokalnymi stowarzy-
szeniami np. Stowarzyszenie Górali 
Breńskich, Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Brenna- nawiązanie współ-
pracy)

- spotkania z historykiem, oraz 
próba zebrania informacji o kultu-
rze i historii regionu pod hasłem: 
„sprawdź jaką schedę pozostawili 
Tobie dziadkowie”

- warsztaty dziennikarskie, któ-
rych efektem będą artykuły w gaze-
cie regionalnej „Wieści znad Brenni-
cy”

- spotkanie z podróżnikami (po-
znanie innych kultur)

- spotkania z władzami samorzą-
dowymi i kościelnymi, dyskusje

Seniorzy – emeryci i gospody-
nie wiejskie – będą mieli możliwość 
podzielenie się swoją wiedzą nt. hi-
storii, tradycji i kultury Gminy Bren-
na- ich historie nagrane w formie 
audio i obrobione przez specjalistę, 
będą wykorzystane w izbie Regio-
nalne. Dodatkowe wszelkie infor-
macje jakimi się podzielą zostaną 
przetworzone przez historyka, bę-
dąc podstawą do publikacji. zorga-
nizowany zostanie również wyjazd 
integracyjny do Centrum Kultury i 
Sztuki Dworu Kossaków w ramach 
połączenia akcji integracji z ha-
słem „cudze chwalicie, swojego nie 
znacie”. Dodatkowo przez miesiąc 
beneficjenci tej grupy będą mogli 
uczestniczyć w kursie kuchni regio-
nalnej.

W projekcie ważną rolę odgry-
wałby historyk, którego rolą było-
by nie tylko przekazanie wiedzy o 
lokalnej kulturze, historii i tradycji, 

ale również zebranie w miarę moż-
liwości jak najwięcej informacji z 
tego obszaru od beneficjentów 
projektu, a następnie przygotowa-
nie publikacji, która zostałaby wy-
drukowana i zaprezentowana na 
koniec projektu-  stanowiąc jedno-
cześnie skarbnicę wiedzy o naszym 
regionie i formę promocji.

zakończenie akcji miałoby for-
mę pikniku – wystąpiłyby dziecięce 
zespoły regionalne i taneczne oraz  
regionalna kapela młodzieżowa. 
Projekt zostałby zwizualizowany w 
postaci tablic z fotoreportażem z 
przeprowadzanych działań.

ufam, że wszystkie założone 
przez nas działania zostaną zreali-
zowane, a produkty opisanego pro-
jektu będą schedą kulturową dla 
młodszych pokoleń.

Szczepan Spis

inspekcja Jakości handlowej Ar-
tykułów Rolno-Spożywczych prze-
prowadziła w tym roku kontrole 29 
348 partii świeżych warzyw i owo-
ców – znajdujących się w obrocie 
handlowym na terenie kraju, jak 
również tych eksportowanych 

i importowanych. Na rynku kra-
jowym w 2011 roku wykryto do-
tychczas jedynie 

4 proc. nieprawidłowości. W wo-
jewództwie śląskim odnotowano 
zaledwie 6 proc. nieprawidłowości.

iJhARS prowadzi kontrole w 
celu sprawdzenia zgodności pro-
duktów z normami unijnymi oraz 
wyeliminowania z obrotu handlo-
wego warzyw i owoców, które nie 
spełniają odpowiednich wymogów. 
Kontroli podlegają m.in.:

• wymagania minimalne do-
tyczące jakości – produkty muszą 
być całe, zdrowe (nie dopuszcza się 
gnijących lub z objawami zepsu-
cia), czyste, wolne od szkodników, 

wolne od uszkodzeń miąższu spo-
wodowanych przez szkodniki, wol-

ne od nadmiernego zawilgocenia 
zewnętrznego, wolne od obcych za-
pachów i smaków, w stanie umożli-
wiającym wytrzymanie transportu i 
przeładunku oraz dotarcie do miej-
sca przeznaczenia w zadowalającej 
postaci, 

• deklarowana klasa jakości, 
• wielkość – produkty mu-

szą spełniać wymagania dotyczące 
sortowania według wielkości oraz 
osiągnąć określoną wielkość mini-
malną, w zależności od wymagań 
danej normy handlowej,

• prezentacja produktów 
w opakowaniu, a w szczególności 
ich jednolita jakość handlowa oraz 
sposób opakowania zapewniający 
należytą ochronę produktu.

Podczas kontroli zgodności, in-
spektorzy iJhARS sprawdzają tak-
że prawidłowość znakowania świe-
żych owoców i warzyw, kładąc 
szczególny nacisk na to, czy konsu-
ment uzyskuje wszystkie niezbędne 

WARzyWA i oWoCE BEzPiECzNE 
W WoJEWóDzTWiE ŚLąSKiM



14Strona 14 Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

informacje na temat produktu.
Województwo śląskie na tle wy-

ników krajowych wypada dobrze. 
W bieżącym roku odnotowano za-
ledwie 6 proc. nieprawidłowości 
dotyczących podstawowych wyma-
gań jakościowych (wymagań mini-
malnych, wymagań deklarowanej 
klasy jakości bądź prezentacji pro-
duktów). Drugim województwem z 
tej grupy jest województwo podla-
skie. Województwami, w których w 
ogóle nie odnotowano nieprawi-
dłowości są: warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie, dolnośląskie 
i łódzkie. Do 2 proc. niezgodności w 
przedmiotowym zakresie wykryto 
w województwach: lubuskim, opol-
skim, małopolskim, podkarpackim 
i lubelskim, a powyżej 6 proc. – w 
województwach: pomorskim, wiel-
kopolskim, kujawsko-pomorskim i 
świętokrzyskim. Dane wskazują na 
fakt, iż kontrole eliminują sprzedaż 
wadliwych i niezdatnych do spoży-
cia warzyw i owoców, zanim trafią 
do sprzedaży. 

„Rośnie świadomość handlow-
ców odnośnie przestrzegania norm 
handlowych unii Europejskiej, co 
przekłada się na jakość oferowa-

nych przez nich produktów. obec-
nie wyniki są zdecydowanie lep-
sze, niż kilka lat temu. Wciąż jednak 
potrzebna jest odpowiednia edu-
kacja w tym zakresie. Staramy się 
przekazywać taką wiedzę zarówno 
producentom, jak i handlowcom” – 
tłumaczy prof. dr hab. Stanisław Ko-
walczyk, Główny inspektor Jakości 
handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych.

„Na przestrzeni lat bardzo wyraź-
nie widać, że producentom warzyw 
i owoców coraz bardziej zależy na 
tym, aby dostarczane na rynek pro-
dukty były jak najwyższej jakości. 
Mają oni świadomość, że spełnia-
jąc wszystkie normy zyskują grono 
klientów, którzy będą do nich wra-
cać. Przeprowadzane kontrole, któ-
re przypominają o wymaganiach 
stawianych przez unię Europejską, 
pomagają być im odpowiedzialny-
mi sprzedawcami” – mówi Agniesz-
ka Falba, Dyrektor Biura Federacji 
Branżowych związków Producen-
tów Rolnych, inicjatora ogólno-
polskiej kampanii społeczno-edu-
kacyjnej BezpieczneWarzywa.pl, 
której celem jest odbudowanie za-
ufania do polskich warzyw i owo-

ców, zwłaszcza krajowych, oraz 
przekonanie Polaków, że są one nie 
tylko bezpieczne, ale i smaczne.

BezpieczneWarzywa.pl
Główny inspektorat Jakości han-

dlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych wspiera kampanię Bezpiecz-
neWarzywa.pl, która ma służyć 
wzrostowi spożycia warzyw i owo-
ców. Częścią kampanii jest akcja 
„Pora na pomidora, czyli jak tu nie 
kochać polskich warzyw i owoców”. 
W jej ramach, w wybranych mia-
stach w Polsce, podczas imprez ple-
nerowych Lata z Radiem, odbywają 
się akcje happeningowe zachęcają-
ce do spożywania świeżych produk-
tów. Najbliższe spotkanie w sobotę,  
27 sierpnia, w Szczytnie. 

Więcej informacji na temat kam-
panii BezpieczneWarzywa.pl oraz 
kwestii związanych z bezpieczeń-
stwem warzyw i owoców znajduje 
się na stronie internetowej www.
bezpiecznewarzywa.pl. Szczegóły 
akcji „Pora na Pomidora, czyli jak tu 
nie kochać polskich warzyw i owo-
ców” – na www.facebook.com/po-
ranapomidora. 

ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna ogłasza nabory do tegorocznej Bazy Talentów! W ubiegłym 
roku uczyliśmy około 120 dzieci  z całej Gminy Brenna gry na instrumentach, tańca nowoczesnego i regionalne-
go, sztuki aktorskiej i różnych dziedzin plastycznych. Polecamy Państwa uwadze zwłaszcza powstającą właśnie 
w Górkach Wielkich sekcję perkusyjną, oraz zespół regionalny „Mała Brenna”, który w tym roku pojedzie z re-wi-
zytą do zaprzyjaźnionego zespołu „TrinKarrik” ze Słowacji, na organizowany w ich rodzinnym mieście Przegląd, 
w charakterze gościa. 

zajęcia w Brennej:
Gra na skrzypcach – dzieci i młodzież do 18 roku życia, 
Gra na akordeonie – dzieci i młodzież do 18 roku życia, 

zespół Regionalny „Mała Brenna” – dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, 

zajęcia w Górkach Wielkich
zajęcia plastyczne – dzieci ze szkół podstawowych

Kółko teatralne – młodzież gimnazjalna
Sekcja perkusyjna – dzieci i młodzież gimnazjalna

Taniec nowoczesny – młodzież gimnazjalna

Dołącz do nas i rozwijaj swój talent!

DoŁąCz Do BAzy TALENTóW
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Artystyczne Lato u Kossaków or-
ganizowane przez Fundację im. zo-
fii Kossak w Górkach Wielkich odby-
ło się w tym roku z udziałem grupy 
wolontariuszy z całego świata. W 
dniach od 5 do 13 sierpnia 2011 r. 
w czasie trwania iV Międzynarodo-
wego Pleneru Rzeźbiarzy, wolon-
tariusze wykonywali różne prace w 
otoczeniu Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków”.

 
Wolontariusze po pracy chodzili 

kąpać się w Brennicy, a wieczorami, 
wraz z rzeźbiarzami oraz miejsco-
wymi uczniami i studentami, orga-
nizowali wspólne kolacje i zabawy. 
Dzięki Mariyi z Rosji, Tobiasowi z 
Niemiec, Monse z Meksyku, Laurze 
z hiszpanii, Sylviyi z Bułgarii, Tomo-
wi z Belgii, odille z Francji, Lucie 
ze Szwajcarii, Piotrowi i oli z Polski 
oraz rzeźbiarzom z Włoch, Czech i 
Słowacji, schronisko Koss na dzie-
sięć dni zamieniło się w festiwal 
wielu kultur.

 
Wywiady z uczestnikami wolon-

tariatu:
 
Laura, Hiszpania – Myślę, że 

to był bardzo dobry pomysł, żeby 
zorganizować wolontariat tu przy 
Muzeum zofii Kossak-Szatkow-
skiej. Przede wszystkim dlatego, że 
to miejsce potrzebuje ludzi, którzy 
wkładają serce w swoją pracę. Mam 
nadzieję, że moja praca na rzecz 
Fundacji im. zofii Kossak nie skoń-
czy się wraz z wolontariatem, będę 
starała się podtrzymać współpracę 
z Fundacją w przyszłości. Jestem 
studentką architektury w Barcelo-
nie i chciałabym wykorzystać swoje 
umiejętności w tym miejscu w przy-
szłości. Byłam bardzo wzruszona 
gościnnością Polaków.

Tobias, Niemcy – To jest mój 
trzeci wolontariat, ale ten był naj-
bardziej interesujący, ponieważ ży-
cie zofii Kossak jest inspiracją dla 
naszego pokolenia. Wolontariat 
był świetnie zorganizowany , mimo 
zmian pogody i różnych trudności. 
Fakt że wolontariat miał miejsce w 
małej miejscowości dał mi poczu-
cie, że „polska dusza” stała mi się 
trochę bliższa.

Piotrek, Poznań – To był mój 

pierwszy wolontariat i miałem wie-
le obaw przed przyjazdem tutaj. Po-
byt tutaj bardzo pozytywnie mnie 
zaskoczył. Mimo, że praca była dość 
trudna i monotonna, w towarzy-
stwie ludzi z całego świata czas mi-
jał bardzo przyjemnie.

Sylviya, Bułgaria – Dla mnie to 
było pierwsze doświadczenie wo-
lontariackie. Nie wiedziałam jak 
będzie wyglądała praca i kraj, do 
którego jadę. Dużo podróżuję, ale 
nigdy wcześniej nie byłam w Pol-
sce. Nauczyłam się mnóstwo no-
wych rzeczy na temat tego kraju i 
ludzi którzy tu mieszkają. Mam te-
raz nowych przyjaciół z Polski i z 
całego świata, z którymi stworzy-
liśmy wspaniałą ekipę i   wykonali-
śmy dużo bardzo pożytecznej pra-
cy. Mam nadzieję, że przyjadę tu 
w przyszłym roku, tym razem jako 

rzeźbiarka. Mam nadzieje, że wo-
lontariusze i ludzie, których po-
znałam w Górkach odwiedzą mnie 
kiedyś w Bułgarii. Dziękuję za wspa-
niałe przyjęcie, dobre warunki i 
przepyszne jedzenie.

Mariya , Rosja – Dla mnie to 
również był pierwszy wolontariat w 
życiu. Jestem bardzo zadowolona 
z tego, że poznałam ludzi z całego 
świata. Czasami nasza praca była 
nudna, ale udało się nam ją skoń-
czyć i jestem z tego dumna. To miej-
sce pokazało mi jak różne rodzaje 
sztuki i pracy mogą razem funkcjo-
nować. uważam, że takie projekty 
są wspaniałym przykładem na to, 
jak można chronić swoją kulturę i 
sztukę.

Odille, Francja – Byłam już na 
wielu wolontariatach: w Serbii, w 
Stanach, w Finlandii i w indiach. 
Myślę że ten wolontariat był świet-

ni zorganizowany i stworzyliśmy 
dobrą grupę. Czasem praca była 
ciężka, ale czułam że jest bardzo 
pożyteczna i było wesoło pracować 
razem. uważam, że Górki Wielkie 
są przepięknym i przyjaznym miej-
scem, nabrałam ochoty aby uczyć 
się polskiego i dalej zwiedzać Pol-
skę.

Tom, Belgia – Dałem z siebie 
wszystko w czasie tego wolontaria-
tu. Wspólna praca, gotowanie i za-
bawa pozwoliły nam stworzyć nie-
zwykłą atmosferę i dobrze poznać 
się między sobą. Poznałem nie tylko 
nowych ludzi, ale również ciekawą 
kuchnię i nowe zwyczaje.

Monserrat, Meksyk – Pobyt w 
Górkach Wielkich był jednym z naj-
lepszych przeżyć w moim życiu. 
Byłam otoczona przez wspaniałych 
ludzi i przez kreatywnych artystów. 

Wszystko odbywało się w otocze-
niu tchnącym historią (wspania-
le odnowiony dwór Kossaków), w 
bardzo twórczej atmosferze. Mia-
łam poczucie, że robię coś bardzo 
pożytecznego pracując na rzecz 
tego miejsca. organizatorzy work-
camp’u byli wspaniali, wszystkie 
decyzje przez nich podejmowane 
były zawsze z myślą o dobru ogó-
łu. Ludzie, których tu spotkałam 
na długo zostaną w mojej pamięci. 
Cieszę się, że pierwszy wolontariat 
w moim życiu odbył się właśnie w 

Polsce, tutejsza historia i ludzie na 
wiele sposobów mnie zainspirowa-
ły.

Lucie, Szwajcaria – Pomysł na 
zorganizowanie tego typu poży-
tecznego spędzania wolnego cza-
su w Górkach Wielkich powstał w 
zeszłym roku, kiedy byłyśmy z moją 
przyjaciółką, olą, na wolontariacie 
w Serbii. znam tą wioskę bardzo 
dobrze, ponieważ przyjeżdżam tu 
od dzieciństwa. Bardzo podziwiam 
pracę i energię, jakie zostały włożo-
ne, aby to miejsce stało się żywym, 
pożytecznym, pełnym inspiracji. 
Jednak tak jak wszystko, wyma-
ga pielęgnacji, ponieważ jeśli nikt 
nie będzie o nie dbał to straci swój 
urok. 

Tekst prz
ygotowali Aleksandra Januszewicz i 
prawnuczka zofii Kossak, Łucja Rosset

WoLoNTARiAT NA DWoRzE KoSSAKóW
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Xiii oBChoDy  DNiA  TRzEŹWoŚCi 
W GMiNiE BRENNA

W dniu 20.08.2011 r. o godzinie 
16.00 uroczystą mszą św. w ko-
ściele pw. Św. Jana Nepomucena 
w Brennej Leśnicy  ks. Jan Ga-
cek - Kapelan zarządu Głównego 
związku Podhalan wraz z Probosz-
czami: ks. Andrzejem Filapek  – 
gospodarzem, ojcem zygmuntem 
Moćko, ks. Czesławem Szwed, ks. 
Romanem Kluz oraz wikarym ks. 
henrykiem Waszut, rozpoczął XIII 
OBCHODY  DNIA  TRZEŹWOŚCI   
W GMINIE BRENNA. W trakcie  
nabożeństwa do zgromadzonych 
słowo Boże wygłosili ks. Jacek 
oraz  ks. Roman Kluz Proboszcz 
Parafii Ewangelicko– Augsbur-
skiej Brenna – Górki.  Po nabożeń-
stwie wszyscy uczestnicy przeszli 
na pole namiotowe „JARoWiSKA”, 
gdzie przy akordach skocznej 
muzyki zespołu „REGE” rozpoczął 
się festyn. Główną atrakcją tego 
festynu dla dzieci  była przejażdż-
ka konna. Dla niektórych malu-
chów tak bliski kontakt z koniem 
miał miejsce po raz pierwszy  
i był życiową przygodą, a pierwsza  

jazda wierzchem zapierała oddech w piersiach, była powodem poja-
wienia się chwilowej konsternacji i 
obaw, które po chwili przeradzały 
się w radość  i zadowolenie. Bufet 
i tego roku bogato zaopatrzony,  
i można było w czym wybierać. 
Dobra pogoda, muzyka, humor 
sprawiły, że zabawa trwała do póź-
nych godzin wieczorowo nocnych. 
Popularność tej imprezy z roku na 
rok wzrasta co przekonuje i po-
twierdza, że bez alkoholu też moż-
na bardzo dobrze się bawić.

 Pragnę wyrazić serdeczne 
podziękowania władzom gminy 
Brenna - Pani iwonie Szarek - wójt 
gminy Brenna, sponsorom: paniom 
zofii Graj i Wiolettcie iskrzyckiej, 
Panom Sylwestrowi Pasterny i Sta-
nisławowi zoremba, przyjaciołom  
i sympatykom za pomoc,  wkład 
i wsparcie przy organizacji tego-
rocznego festynu.

Krystian Fest
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LETNiE WyJAzDy WyPoCzyNKoWE
Mikoszewo, Sarbinowa - 2011 r.

Łącznie 77 dzieci z terenu naszej 
gminy wypoczywało nad  morzem.  
Wyjazdy na letni wypoczynek 
do Mikoszewa w dniach 17.07.- 
28.07.2011 r. oraz  na obóz sporto-
wo–wypoczynkowy do Sarbinowa 
20.07.- 02.08.2011 r. zostały zorga-
nizowane  przez: ks. Krzysztofa Pa-

cygę - Proboszcza z Parafii Wszyst-
kich Świętych w Górkach Wielkich 
oraz  henryka Kubicę - instruktora 
sekcji JuDo działających przy Świe-
tlicach Środowiskowych w naszej 
gminie. Bogate w  liczne wycieczki, 
gry, turnieje, zabawy i inne atrak-
cje programy zrealizowane w trak-

cie pobytu przez organizatorów nie 
pozwalały na nudę i sprawiały wiele 
radości uczestnikom wypoczynku 
co odzwierciedlają przesłane zdję-
cia. zadowoleni, wypoczęci, opale-
ni, „dojodowani”, pełni wrażeń cało 
i szczęśliwie wrócili do domów.

Krystian Fest
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BAKJKoWA KRAiNA ii

W sobotę 6 sierpnia słoneczny 
dzień w Centrum Brennej upłynął 
w akompaniamencie cyrkowej mu-
zyki i piosenek wykonawców takich 
jak Majka Jeżowska. Poza tym było 
bardzo kolorowo – na boisku spor-
towym rozłożyła się cyrkowa łąka, 
w której prym wiedli ciągle prze-
komarzający się z sobą zielony, roz-
czochrany Pokrzywek i nieco narcy-

styczny Żonkil. Wraz z nimi pojawił 
się żongler Mandaryn i szczudlarze 
– Marchewek i Klementyna. Kle-
mentynka pokazała się również 
jako wspaniała artystka, malując 
twarze i ręce chętnych dzieci w 
najróżniejsze wzory. Były wampiry, 
kwiatki, piraci, koty, psiaki, motyle 
i wiele, wiele innych. Cała brygada 
sprawiła, że nikomu na łące nie było 

nudno. Ciągle wymyślali nowe kon-
kursy. Skoki przez skakankę kręconą 
przez szczudlarzy, bieg w workach, 
biegi sprawnościowe, kwiatowy po-
kaz mody, czy “uwaga, bomba!”. i 
wszystkie konkursy z nagrodami. 
Mamy nadzieję, że i tym razem “Baj-
kowa Kraina” spełniła oczekiwania 
uczestników.

oPKiS

Pogoda kolejny raz litościwie nie 
utopiła ośrodka „pod Buczem” w 
deszczu, gradzie i innych meteoro-
logicznych sensacjach. Chociaż by-
najmniej nie była to noc spokojna, 
cicha i niezmącona, o czym prze-
konali się chyba nawet mieszkańcy 
Skoczowa i Pogórza, którzy mogli 
słyszeć, jak bawią się Górki Wielkie, 
pomimo sporej odległości. 

A zaczęło się niepozornie, jak 
zwykle zresztą. Publika jeszcze nie-
zbyt śmiała, krążyła wokół sceny 
rozstawionej pod wielkim namio-
tem i tylko ci, którzy nigdy nicze-
go się nie wstydzą, czyli najmłodsi, 
szaleli na parkiecie razem z utop-
cem, Gazdą Brennicy. Choć trzeba 
przyznać, że nie tylko muzyka ich 
do tego zachęciła. uczyniły to też 
rozświetlające zapadającą noc ju-
pitery i lasery. Czyli oprawa godna 
charakteru tej imprezy i muzyków, 
którzy sprawili, że adrenalina ścią-
gnęła wreszcie pod scenę spory 
tłum.

A tłum ten czekał przede wszyst-
kim na jednego z trzech DeeJayów. 
Po popisach DJ LeGranda i DJ Da-
niela – doczekali się. za konsolami, 
odtwarzaczami i mikserami pojawił 
się DJ C-Bool, wywołując ogromne 
poruszenie wśród publiczności.  i 
„poruszenie” to trwało przez cały 

jego koncert, który z planowanej 
półtorej godziny przedłużył się do... 
trzech godzin! A i to było wszystkim 
mało. C-Bool powiedział po koncer-
cie, że to była jego najlepsza impre-

za w tym sezonie, a grywa niemal 
cały czas, w różnych miejscach, w 
całej Polsce i nie tylko. 

Kiedy główna gwiazda udała się 
wreszcie na zasłużony odpoczynek, 
na scenie dalej zabawiali tańczą-
cych DJ LeGrand i DJ Daniel, chło-
paki z naszej Gminy.  W czasie trwa-
nia całej imprezy ośrodek błyszczał 
od świateł, które podczas pokazu 
laserów, serwowanego przez firmę 
„Bolecki”, tańczyły razem ze zgro-
madzoną, w ilości około 3000 osób, 
publicznością. Wszystko skończyło 
się po drugiej w nocy.

Chcemy serdecznie podzięko-
wać współorganizatorom, czyli 
KGW z Górek Wielkich, oSP z Gó-
rek Wielkich i LKSowi „Spójnia” za 
wszelką pomoc w organizacji ca-
łego cyklu imprez „pod Buczem” w 
tym roku. 

oPKiS

oN NiE ChCiAŁ PRzESTAć GRAć, 
oNi NiE ChCiELi Go WyPuŚCić
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GĘSiA SKóRKA, BLuES i CiuPAGA.

Szykowała się nielicha ulewa. 
Cały dzień wisiała w powietrzu. 
Jednak dobrze, że zdecydowano, by 
ten koncert odbył się pod dachem, 
jednocześnie mieszcząc nie setkę, a 
kilka setek osób, inaczej, niż w przy-
padku Piwnicy Artystycznej. 

Akustycy robili co mogli, żeby 
zwalczyć pogłos, który jest nieunik-
nionym „dodatkiem” do głośnych 
koncertów w halach sportowych. 
Dzięki temu główna gwiazda wie-
czoru, Gienek Loska ze swoim ze-
społem, choć na początku zazna-
czył, jak nie lub podobnych miejsc, 
koniec końców rozśpiewał się, roz-
kręcił i porwał publiczność. A ta 
składała się po równo z fanów arty-
sty, fanów muzyki, jaką reprezentu-
je i... ciekawskich, którzy nie mogli 
nie skorzystać z okazji, by na żywo 
zobaczyć osobę znaną z telewizyj-
nych programów. Bez względu jed-
nak na to, co przyciągnęło ludzi do 
Brennej, rozbawił ich właśnie Gie-
nek Loska. 

Gienek Loska, a wła-
ściwie hienadź Łoska, to 
gitarzysta i wokalista o 
białoruskich korzeniach, 
mieszkający na stałe we 
Wrocławiu (w Polsce od 
1992 roku). z wykształce-
nia jest spawaczem. Pol-
skiej publiczności znany 
głównie z pierwszej pol-

skiej edycji programu rozrywkowe-
go X - Factor, którego został zwycięz-
cą. W programie opiekował się nim 
Czesław Mozil, który, swoją drogą, 
zagrał w Brennej w styczniu, wtedy 
zdradzając publiczności, że już nie-
długo zostanie wystąpi w jednej z 
komercyjnych telewizji. Gienek, to 
także współzałożyciel i wieloletni 
wokalista blues-rockowego zespołu 
Seven B. obecnie lider zespołu Gie-
nek Loska Band. Muzyk znany rów-
nież z występów na ulicach i pla-
cach większych miast. W 2009 roku 
został zaproszony przez polskiego 
kompozytora Alka Mrożka do na-
grania wspólnej płyty.

Na swoim koncercie w Brennej 
zagrał swoje znane już przeboje, 
standardy i hity z gatunku tych po-
nadczasowych i kilka numerów z 
płyty, która dopiero ma się ukazać 
w sklepach muzycznych. 

Kiedy już, już, zdawało się, że 
więcej bisów nie będzie, organi-

zatorzy koncertu, czyli ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna, wręczyli Gienkowi góralski 
kapelusz i ciupagę, co ostatecznie 
rozwiało ewentualne wątpliwości 
co do tego, czy Gienek zapałał sym-
patią do gór i górali, czy nie. zagrał 
jeszcze dwa kawałki, by wreszcie 
zejść ze sceny. Ale bynajmniej nie 
było to ostateczne pożegnanie – 
jeszcze długo po koncercie arty-
sta rozdawał autografy, robił sobie 
zdjęcia z fanami, odpowiadał na py-
tania dziennikarzy, którzy licznie go 
osaczyli i zwyczajnie, po ludzku roz-
mawiał z każdym, kto go zaczepił. 

Czy telewizja go zmieniła? Trud-
no powiedzieć. Sam zapytany o 
to, czy występ w X-Factor zmienił 
przebieg jego kariery muzycznej, 
uśmiechnął się serdecznie i odpo-
wiedział: „Pani kochana, żartuje 
pani? Niech pani spojrzy za drzwi, 
ilu ludzi czeka na autograf. Słysza-
ła pani o mnie przed tym progra-

mem?”. To bardzo wiele 
mówi o jego podejściu 
do sławy, która nagle 
na niego spadła.

Lubov
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REKoLEKCJE DziECi z uKRAiNy W BRENNEJ
Między 5, a 19 sierpnia Gmina 

Brenna już po raz 14 gościła w swo-
ich progach grupę dzieci z ukrainy. 
Dzieci pochodzące z miasta Czer-
niowce, dzięki życzliwości i zaan-
gażowaniu bardzo wielu osób, mo-
gły spędzić dwa letnie, wakacyjne 
tygodnie na modlitwie, ale też na  
zabawie podczas swoich rekolek-
cji. Goście przybyli na zaproszenie 
wspólnoty parafialnej z Parafii pw. 
Św. Jana Chrzciciela w Brennej i od-
działu Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” w Bielsku-Białej, a głównym 
koordynatorem, zastępując na tym 
stanowisku dotychczasową koordy-
nator - helenę Musioł, była pani Jo-
anna Grajewska.

43 osobowa grupa dzieci i mło-
dzieży w wieku od 7 do 19 lat, któ-
ra przyjechała do nas z księdzem 
Markiem Droździkiem zamiesz-
kała na czas rekolekcji w udo-
stępnionym przez Gminę Brenna 
Gimnazjum im. Króla Jana iii So-
bieskiego. Pozostałymi opieku-
nami dzieci, byli : siostra zakon-
na, diakon, dwóch kleryków oraz 
dwie mamy, które zajęły się przy-
gotowywaniem pysznych potraw, 
zgodnie z dziecięcymi upodo-
baniami.  Dyrekcja i pracownicy 
Gimnazjum zadbali o zapewnie-
nie grupie bardzo  dobrych wa-
runków pobytu oraz służyli swoją 
pomocą w sprawach organizacyj-
nych.

W ciągu dwóch tygodni, któ-
re przemknęły jak z bicza strzelił, 
uczestnicy rekolekcji odwiedzali 
wiele miejsc, do których zapra-
szali ich sponsorzy, lub w których 
pobyt finansowany był z zebranych 
na kwestach pieniędzy. W ten spo-
sób młodzież odwiedziła Kraków, 
Żywiec, korzystała z rozrywek pro-
ponowanych przez Krytą Pływalnię 
„Delfin” w Skoczowie, Park Wodny 
„Tropicana” w Wiśle, Aquapark „Ko-
cierz”, ośrodek Kolonijno – Wypo-
czynkowy „hucuł”, spacerowała po 
górskich szlakach wokół Brennej, 
pogodne dni spędzała nad Brenni-
cą. Nawet, jeśli pogoda nie pozwa-

lała na spacery po Brennej, dzieci 
i młodzież nie mieli najmniejszej 
ochoty na nudę. organizowali na 
przykład zabawy i zajęcia  sportowe 
w hali Gimnazjum.

zgodnie z tradycją, 15 sierpnia, 
młodzież z ukrainy przygotowała 
oprawę dla Nabożeństwa ku czci 
Matki Boskiej zielnej, po którym 
nasi goście udali się również do Re-
gionalnej Karczmy „zogrodzisko”, 
gdzie gospodarze przygotowali dla 
nich posiłek i zabawę przy muzyce. 

Kolejnym, nieodzownym, co-
rocznym punktem programu była 
chwila, gdy nasze, breńskie rodziny 
zabierały na cały dzień jedno lub 

kilkoro z dzieci uczestniczących w 
rekolekcjach do swojego domu. Ro-
dziny traktują w tym czasie gościa 
jak jednego z domowników i starają 
się zapewnić mu niezwykłe wspo-
mnienia z pobytu w Brennej.

ogromne podziękowania nale-
żą się także księdzu Proboszczowi, 
Czesławowi Szwedowi. Dzięki jego 
przychylności zespół Charytatyw-
ny mógł przeprowadzić dwukrot-
nie zbiórkę pieniędzy, które pokryły 
znaczną część kosztów przyjazdu 

dzieci z Czerniowiec do Brennej. 
W czasie tych kwest wielu ludzi o 
ogromnych sercu wspomogło fi-
nansowo organizatorów, sprawia-
jąc, że program pobytu naszych 
gości był bardzo urozmaicony i nie 
zostawiał chwili na nudę. 

W kończącej rekolekcje, poże-
gnalnej Mszy Świętej, uczestniczy-
ła także Wójt Gminy Brenna, iwona 
Szarek, by osobiście pożegnać się z 
naszymi gośćmi.

Mając nadzieję, że nikogo nie 
pominę, przytoczę darczyńców i 
sponsorów. 

Senat RP przez oddział Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” w 

Bielsku-Białej, Ks. Biskup Tadeusz 
Rakoczy i Kuria Diecezji Bielsko-
Żywiecka, Edward Łukosz - Pol-
skie Mięso i Wędliny, Sylwester 
Pasterny - zakład Piekarniczy, 
Genowefa Meisner – Piekarnia, 
Prezes zofia Graj - Gmina Spół-
dzielnia ,,Samopomoc Chłopska” 
w Brennej, Bronisława Baszczyń-
ska i Rafał Baszczyński - Cukiernia 
,,Bajka” Sp.j., Stanisław zoremba 
- Sklep – Rzeźnictwo, Delikatesy 
„SMREK” Sp.j., urszula i Jan olszar 
- ,,Skalny Dworek”, Krystyna i Józef 
Podżorscy - Pensjonat „Krystyna”, 
Gertruda i Jolanta Bąk - Karczma 
,,Na Kamieńcu”, izabela i Bogusław 
Żur - ,,Stara Karczma”, Łucja i Józef 
Madzia - Pensjonat ,,Solisko”, zofia 
Jasińska

handel Warzywa-owoce, Maria 
i Czesław Nawrat - usługi Trans-
portowe, ireneusz heller - PPuh 
„Beskid Centrum”, Wacław Pacut 

- hurtownia Drobiu, Daniel Sordyl 
- hotel & SPA Kocierz, Bogdan Tyry-
bon – Prezes zarządu - Ekoland Sp. 
z o.o. Tychy, Eugenia Banot z Cieszy-
na, iwona i Bartłomiej Duraj z Żyw-
ca, Daniel Kłósko z Brennej  i wielu 
innych osób. Składamy sponsorom 
i darczyńcom szczere wyrazy uzna-
nia oraz  podziękowania od dzieci 
i ich rodziców za niezapomniane 
chwile, które dzięki nim dzieci  mo-
gły spędzić w Brennej .

Lubov
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Jak dawnieJ dOżynki OBchOdzOnO…

u źródeł obchodów dożynek 
leży ludowe święto, które celebro-
wano corocznie, po zakończeniu 
żniw. Brały w nim udział wszystkie 
osoby, które w ciągu mijającego 
roku pracowały na polu gospoda-
rza – bez względu na swój wiek czy 
położenie. Razem bawili się i świę-
towali: gospodarz ze swoją małżon-
ką, służba domowa – parobkowie, 
dziewki, wszyscy robotnicy, sąsie-
dzi, a także dzieci i starcy. obcho-
dzone przez nich wspólnie dożynki 
miały swoje prawa i obyczaje. 

Pierwsze uroczyste obchody do-
żynek na Śląsku Cieszyńskim zor-
ganizowano w 1911r. w Cieszynie, 
w Parku im. Jana Sikory. ich organi-
zacji podjęto się, by popularyzować 
rodzime, śląskie ludowe zwyczaje, 
które nieuchronnie odchodziły w 
zapomnienie, wraz z zachodzący-
mi zmianami cywilizacyjnymi, na 
tym prężnie rozwijającym się i sil-
nie uprzemysłowionym terenie. 
organizowana odtąd cyklicznie, 
nad olzą, impreza cieszyła się dużą 
popularnością i istotnie przyczyni-
ła się do poszerzenia powszechnej 
świadomości odnośnie tradycyj-
nych obrzędów i kultury duchowej 
mieszkańców podcieszyńskich wsi.

z czasem uroczystości związa-
ne z zakończeniem żniw zaczęto 
organizować w większości wiosek 
na terenie Śląska Cieszyńskiego. 
W Brennej pierwsze oficjalne cere-
monie i zabawy dożynkowe miały 
miejsce w 1933 r. (w Górkach Wiel-
kich w 1936 r.). ich organizacji pod-
jął się miejscowy oddział Macierzy 
Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, 
organizacji, która za swój cel sta-
wiała rozwój polskiego szkolnic-
twa i życia kulturalnego na Śląsku. 
W zaproszeniu, jakie rozesłano do 
gazet, pisano, iż program obejmu-
je: „obrządek dożynkowy, deklama-
cje, śpiewy, tańce, gry towarzyskie, 
liczne niespodzianki itd.”, a także iż 
bufet będzie obficie zaopatrzony, a 

zabawa taneczna odbędzie się na 
specjalnym podium. 

By wyobrazić sobie lepiej, jak 
w owych latach wyglądały dożyn-
kowe obchody, przyjrzyjmy się, 
jak uroczystości te przebiegały w 
jednej z sąsiednich wiosek: „po na-
bożeństwie dziękczynnym, długi 
barwny orszak dożynkowy ruszył 
przy dźwiękach orkiestry przez 
wieś, udając się do gospodarza żni-
wa, gdzie druhny i druhowie [człon-
kowie Kat. Stow. Młodzieży – przyp.  
W. G.] wykonali piękne śpiewy lu-
dowe pod kierownictwem druha 
prezesa, wręczając gospodarzom 

piękny wieniec, a w zamian uraczo-
no wszystkich kołaczem i kawą. Tu-
taj przemówił do gości i młodzieży 
przedstawiciel Stowarzyszenia Mło-
dzieży, po czym na sali p. Pietraszka 
odbyła się zabawa ludowa”.

Dwa lata później, po raz pierw-
szy w historii naszej miejscowości, 
odbyły się dożynki, jakbyśmy je dziś 
nazwali, ekumeniczne. urządziło je 
wspólnie Kółko Rolnicze, Koło Ma-
cierzy, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży i zw. Młodzieży Ewange-
lickiej w Brennej. Jaki był przebieg 
tej imprezy? Posłuchajmy co napi-
sano w „Gwiazdce Cieszyńskiej”:  „z 
dołu gminy wyruszył przy dźwię-

kach muzyki barwny korowód do-
żynkowy, obejmujący symboliczne 
wozy, młodzież żniwiarską i bande-
rię konną. Pochód przeszedł przez 
wieś ku kościołowi, poczym na ka-
mieńcu odbył się właściwy obrzęd 
dożynkowy ze śpiewami, zakoń-
czony zabawą towarzyską. Funkcję 
gazdów pełnili Jan holeksa i wójto-
wa Agnieszka hellerowa [żona wój-
ta – Antoniego hellera od Filipa]”. W 
dalszej części relacji znajdziemy od-
powiedź na to, jak udała się zaba-
wa i jak oceniono wynik oraz efekty 
całej akcji. Pisano: „Dożynki przy-
niosły 200 zł czystego zysku, sumę 
na nasze warunki bardzo pokaźną 
[zebrane w trakcie imprezy fundu-
sze przekazywano na konkretny 
cel charytatywny]. Spodziewamy 
się, że dożynki będą u nas obcho-
dzone odtąd corocznie, co jest ze 
wszech miar wskazane ze względu 
na potrzebę pielęgnowania pięk-
nych śląskich zwyczajów ludowych, 
niestety w życiu codziennym coraz 
bardziej zanikających”. 

Dziś, w czasach gdy coraz mniej 
z nas żyje z uprawy roli, dożynki nie 
mają już raczej charakteru dzięk-
czynnego, lecz zabawy okraszo-
nej folklorem. Nie powinno nas to 
jednak dziwić, jeśli zauważymy, iż 
podobny charakter miały już nie-
mal sto lat temu! Nawet jeśli uzna-
my również, że święto to obecnie 
bardzo odeszło od ludowych zwy-
czajów, na których wzorowali się 
pierwsi jego twórcy, to i tak docenić 
należy, iż przechowuje ono w sobie 
elementy folkloru, które, jak wynika 
z cytowanego wyżej tekstu, wyszły 
z życia codziennego naszych przod-
ków już przed wiekiem. 

Wojciech Grajewski
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Na zaniedbanym polu, gdzie nie 
wypatrzysz plonu 

Tam gdzie wiatr roznosi ostów 
puchate nasiona

Zardzewiał pług, tak jak chleb nie 
potrzebny nikomu,

a ziemia spękana była i deszczu 
spragniona.

Ręce, rozum, serce, odrodzeń roz-
poczęcie.

Ziarno do miarki dobrej wsypane, 
potrzęsione,

ręce pracą znaczone jak święte 
pieczęcie,

w imię jakiej wartości zostały 
wzgardzone?

Ręce, rozum, w sercach odrodze-
nie i odnowa.

Rośnie plon na polu dobrym, wy-
pielęgnowanym

bo ziarno, to skarb największy, to 
są Boże Słowa

w dobrej ziemi, na dobrym polu 
nie zapomnianym.

Słowo Boże raz zasiane ziarnem w 
dobrej glebie

Wzrośnie czynem, myślą, siłą w 
czasie nienazwanym.

Światło,woda, radość, życie, to 
wszystko dla ciebie

jak szczególny smak z dzieciń-
stwa raz zapamiętany.

Na ty moji gróniczki
                                        
                                         Jeszcze se kiesi 

pomału wyjdym na gróniczek,
posiedzym tam na piyńku, z ptosz-

kami pogodóm.
    Potym zaś spadki na dół pokludzi 

mnie chodniczek,
    jak to downi bywało, kiech tam 

chodziuł za młodu.
Szumieć mi bydóm smreczki i je-

dliczki siwawe,
 a do wieczora jeszcze może cosi sie 

zdarzy.
  Zaś nad ranem na łónkach kosić 

bydóm otawe,
a przed chałupóm se siednóm: i 

starka, i starzyk.
A jak mnie już Pónbóczek zawoło 

kaj do siebie,
bydym sie z wiyrchu dziwoł na moji 

gróniczki.
  I na boskich łónkach, holach, po 

zielónym niebie
  pos bydym owieczki biołe, łaciate 

krowiczki...

Piekne to życi

Tak to życi sie kulo, jak miesiónczek 
po niebie.

Wiela trzeba by porobić, a tu ni ma 
czasu.

 Ani sie nie do przed swojóm chału-
póm posiedzieć,

 ani też, dejmy na to, iść na grzyby 
do lasa.

 Tak to góni cie wszystko, a nejwiyn-
cyj biyda,

kiero kanś łód Błotnego, a może 
spod Orłowej

po cichu sie skrodo, chwostym dłó-
gim myrdo,

że sie musisz czasym rano podropać 
po głowie.

Ale jak pod wieczór ciepły wyjdziesz 
se nad potók,

legniesz tam nad brzegiym i na gró-
niczki podziwosz,

to cie aż w sercu cosi dziubnie i 
mosz spokój,

 a brzoza co tam rośnie listkami ci 
pokiwo.

A nad gróniami wiaterek cichutko 
powieje,

w izbie matka dziecko położy w 
kolybce. 

I tak sie zaś zacznóm nowe pod-
beskidzki dzieje, 

zaś jo pochowiym do szafy swoji 
stare kiyrpce.             

Franciszek Małysz

Marta Haratyk
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3 dni wędrówek na 8 trasach roz-
pościerających się po Śląsku, ekipy 
z całej Polski. 24 sierpnia ponad 600 
wędrowników czyli członków zhP z 
najstarszej grupy wiekowej rozbiło 
swoje namioty w Górkach Wielkich.

Celem Wędrowniczej Watry w 
roku 2011 jest: 

- ukazanie różnorodności form 
pracy środowisk opartej na idei i 
symbolice ruchu wędrowniczego, 
- nawiązanie współpracy z „wę-
drownikami” europejskich organi-
zacji skautowych 
- promocja drużyn i zaprezentowa-
nie ich dorobku programowego,  
- integracja środowiska wędrowni-
czego oraz wymiana doświadczeń 
między patrolami,  
- poznanie walorów rekreacyjnych i 
kulturalnych Górnego Śląska 
- zapewnienie aktywnego wypo-
czynku uczestnikom zlotu,  
- promocja Śląska jako wojewódz-
twa pozytywnej energii.

zlot Wędrownicza Watra odby-
wa się już po raz dziewiąty, a za-
szczyt jego organizacji za każdym 
razem przypada innemu regionowi 
Polski.  za ukształtowanie tegorocz-
nego odpowiedzialni są wędrowni-
cy z Chorągwi Śląskiej przy współ-

WATRA zAPŁoNĘŁA NA ŚLąSKu

pracy z Główną Kwaterą zhP. 
Wędrownicy w poniedziałek 

wyruszyli na wędrówki po trasach 
o specjalnościowym charakterze, 
sprawdzali się wchodząc na szczy-
ty, pokonując kilometry rowerami 
a nawet kajakiem. Meta tras, a za-
razem miejsce zlotu to położona w 
Górkach Wielkich baza. Cztery dni 
pobytu w miasteczku zlotowym to 
dla większości wędrowników pod-
sumowanie ich całorocznej pracy 
wydarzenie, do którego przygo-

towują od momentu zakończenia 
poprzedniego, miejsce wymiany 
doświadczeń, integracji, w którego 
trakcie odbędzie się giełda progra-
mowa- szereg różnorodnych blo-
ków zajęciowych przygotowanych 
przez uczestników dla uczestników. 
Kulturalne, manualne, sportowe, 
zajmujące się tematyką spędzania 
wolnego czasu, promocji zdrowia, 
specjalnościowych form wypoczyn-
ku, przygotowane przez profesjo-
nalistów szkolenia dla liderów, w 
których znajdują się tematy zwią-
zane z  demokracją wśród młodzie-
ży samorozwojem, planowaniem 
swojego czasu, warsztaty interper-
sonalne. Dodatkowo towarzyszyły 
wszystkiemu wieczorne koncerty, 
pokaz GoPR, spotkania w kawia-
renkach. W tym czasie na papierze 
powstało specjalne wydanie gaze-
ty zlotowej, której numery wszyscy 
nieobecni będą mogli czytać w in-
ternecie. 

imprezę swoim honorowym Pa-
tronatem objęła wójt gminy Bren-
na.

Więcej informacji na temat wy-
darzenia przeczytać można także 
na stronie www.watra.zhp.pl. 

zhP
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       PRAWDziWA  oPoWiEŚć  o  PANi  
TWARDoWSKiEJ

To jest prawdziwa opowieść o 
współczesnej pani Twardowskiej. 
Będzie to już kilka lat temu, jak w 
rodzinnej miejscowości doszło do 
prawdziwego spotkania Twardow-
skiej z prawdziwym biesem.

Miejscowość to była uboga i 
zapadła, lecz gdyby porządnie za-
kasać rękawy, to można było żyć 
uczciwie i dostatnio. Ale pani Twar-
dowska próżnowała i szukała wiatru 
w polu, a idąc tak wyboistą drogą 
koło chylących się starych wierzb, 
spotkała dziwnego elegancika z ta-
jemniczą walizeczką w ręce. Tajem-
niczy pan okazał się agentem do 
spraw nieruchomości, walizeczka 
zaś okazała się przenośnym inter-
netem, a było to jeszcze w latach 
dziewięćdziesiątych. zakamuflo-
wany bies przedstawił napotkanej 
pani wielkie zyski i świetlane życie, 
jakie przyniesie jej  przystąpienie 
do jego spółki w zamian za sprze-
daż rodzinnego domu. i w tej wła-
śnie godzinie, chciwa i łatwowier-
na  Twardowska , zaprzedała duszę 
diabłu, bez najmniejszego namysłu. 
Agent zaraz wypłacił pani należ-
ność, a następnie zniknął. Bogata 
teraz pani, tylko na to czekała, wy-
jechała zaraz pewna siebie, szukać  
szczęścia i sławy. i tak mijały lata, aż 
pewnego dnia bies odnalazł panią 

Twardowską w krainie mlekiem i 
miodem opływającej. Agent  przed-
stawił jej podpisany cyrograf, zaraz 
też przystąpił do wyegzekwowania 
duszy pani Twardowskiej, zgodnie 
z zawartą umową. Pani poprosiła 
agenta o spełnienie jeszcze trzech 
życzeń i zażądała niekwestionowa-
nej władzy. Czart spełnił jej rozkaz 
i teraz mogła każdemu śmiać się 
prosto w twarz. Po drugie, agent 
miał osuszyć okoliczne rowy i poto-
ki, gdyż pani Twardowska panicznie 
bała się żab. za to po trzecie czart 
miał za zadanie namącić w stud-
niach sąsiadów i powrzucać tam 
wszelkie nieczystości. zadanie było 
łatwe więc przystąpił do dzieła. Raz 
dwa podchodzi do pierwszej stud-
ni, a tu woda czysta pachnie świeżo, 
podchodzi do drugiej studni, a tam 
aż blask bije błękitno-złoty. Dresz-
cze przeszyły go niemiłe, gdyż ta-
kiej wody od pradziejów unikał, już 
chciał czmychnąć za góry, za lasy, 
lecz poczuł jakiś znajomy miły fetor, 
który ciągnął ze studni pani Twar-
dowskiej. zagląda, a tam glony zie-
lone, szlamy, stęchlizna i zgnilizna, 
aż miło diabłu wskoczyć do takiej 
kąpieli.

Następnego dnia coś się dzieje z 
panią Twardowską niedobrego, jak 
tylko naleje wody do garnka, zaczy-

na strasznie kłamać i zmyślać, jed-
nak z dnia na dzień jej umysł tępieje 
coraz bardziej i sama nie wie co się 
z nią dzieje. zamiast do stacji dializ 
i oczyszczania wody, poszła do ap-
teki po proszek do odtrucia studni. 
Pan magister popatrzył na nią zdzi-
wiony i wytłumaczył grzecznie że 
tutaj nie ma lekarstw na odtrucie 
studni, jak tylko ewentualnie na od-
trucie wątroby.

Pewnego popołudnia Twar-
dowska chciała zrobić zapasy na 
zimę, lecz zamiast siekać warzywa, 
poszła ze słojami do pobliskiego 
rowu, szukać pijawek i ślimaków. 
Diabeł zadowolony siedział w stud-
ni cuchnącej, kąpał się tam po dia-
belsku aż bulgotało, dlatego pani 
Twardowska przeżywała coraz to 
potworniejsze wizje. Dzisiaj można 
ją czasami spotkać całą zadyszaną, 
z oczami zapadłymi i nieprzytom-
nymi, czasem policzki jej bladną, 
lub na przemian czerwienieją. W 
jakichś chwilach zrozpaczona pyta 
przechodniów o agenta z walizecz-
ką, lecz wszystko nadaremnie, nikt 
nie widział takiego jegomościa, 
gdyż widzieć nie mogli z tego po-
wodu, że bies zasiedział się w stud-
ni u pani Twardowskiej. 

Marta haratyk
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SportSport

Ruch to zdrowie. To jedno nie 
ulega najmniejszej wątpliwości. A 
jeśli tak, to weekend 20 i 21 sierpnia 
był jednym ze zdrowszych weeken-
dów w Gminie Brenna w ostatnim 
czasie. zwojowały go bowiem róż-
norakie szaleństwa na dwukołow-
cach. 

W sobotę swoje zmagania w Ko-
larstwie Górskim XC, w Pucharze 
Beskidów profesjonalni kolarze, jak 
również dzieci i amatorzy. zawod-
nicy mieli do pokonania, w zależ-
ności od wieku, jedną lub więcej 
pętli trasy mierzącej 3000 metrów, 
biegnącej po wałach rzeki Brennicy 
oraz okolicznych stokach i lasach. 
Dla najmłodszych kategorii wieko-
wych znalazły się tez prostsze trasy, 
o długości 200, 300 i 500 metrów. 
zawody przebiegły bez trudności, 
a zwłaszcza tor przeszkód dla naj-
młodszych rowerzystów wypadł 
znakomicie, okraszony całą masą 
śmiechu.

Również w sobotę odbyły się 
zawody Enduro Trophy, czyli zma-
gania zapaleńców o nieco więk-
szej skłonności do ryzyka. Trasa 
po górskich szlakach, wymagają-
ca hartu ducha i ogromnej siły w 
nogach. Także te zawody, jak sami 
ich uczestnicy przyznali, wypadły 
dobrze, bo w Brennej, choć trasa z 

RoWERoWA BRENNA
pozoru najłatwiejsza, zawsze jest 
pełna niespodzianek. Wyniki moż-
na zdobyć na stronie www.horizon-
five.com. 

z kolei niedziela była już czy-
stym szaleństwem. Szaleństwo to 
miało na imię „downhill”. To własnie 
wtedy odbyły się zawody w ekstre-
malnych zjazdach rowerowych „z 
górki na pazurki”. Trasa pełna była 
skoczni, korzeni, ścian i w2ielu in-
nych przeszkód, z którymi musie-
li zmagać się zawodnicy, pilnując 
przy tym, by uzyskać jak najlepszy 
czas zjazdu. A przygotowali ją Mi-
chał Bochnak i Mateusz Madzia, za 
co serdecznie im dziękujemy. za-
wody rozegrano w trzech katego-
riach: hobby hardtail, hobby Full i 
Pro, czyli dla najlepszych. Poniżej 
przedstawiamy wyniku Downhil-
la i zapraszamy na całą Rowerową 
Brenną za rok!

Wyniki w zawodach downhill:

Kategoria Hobby Hardtile:
1. Amadeusz Kuczera 
2. Krzysztof Kłoda 
3. Grzegorz Gaszczyk 
4. Paweł Ślusarczyk 
5. Dominik Wenglarz 
6. Szymon Klatka 
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Kategoria Hobby Full:
1.Piotr Woźniak 
2.Paweł heller 
3.Jerzy Mendrek 
4.Krystian Górniak 
5.Piotr Błaszczak 
6.Michał Bochnak 
 
 
Kategoria PRO:
1.Szymon Molek 
2.Tomasz Gagat 
3.Tomasz Jezierski 
4.Krzysztof Krawczyk 
5.Wojciech Foks 
6. Albert                 Stęclik

Wyniki w kolarstwie górskim:

Elita Kobiet:
1. Ania Tomica

2. Ela Wydrowska
3. Teresa Kasprzyk

Masters Kobiety:
1. Eleonora Kamińska

Elita Mężczyźni:
1. Bogdan Czarnota
2. Wojciech Stawarz
3. Paweł urbańczyk

Masters Mężczyźni: 
1. Michał Piecha
2. Piotr Marszałek
3. Arkadiusz Naruszewicz

Juniorzy:
1. Rafał Pruciak
2. Filip zaręba
3. Michał Szewczyk

oPKiS

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

+ 200 zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10 gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Zielono mi/ od kuchniZielono mi/  od kuchni

PRzEPiSy z DoMoWEGo NoTESu

DRzEWA KTóRyCh TAK NAPRAWDĘ NiE zNAMy

W kilku numerach pisałem o zio-
łach, które można zbierać na na-
szych terenach i z powodzeniem 
wykorzystywać w kuchni czy domo-
wej medycynie. Jak się okazuje na 
uwagę zasługują także rośliny, któ-
re są zwykle przez nas traktowane 
jako jednostajny element krajobra-
zu. Drzewa, a dokładnie świerki, czy 
chociażby bardziej już w naszych 
ogrodach- jałowce.  zacznijmy od 
świerka pospolitego, którego chy-
ba najwięcej jest wśród drzew ro-
snących w naszych lasach, chociaż 
na pewno nie jest to jego natural-
ne środowisko, może właśnie dla-
tego tak często choruje, a naszym 
oczom prezentują się coraz częściej 
gołe szczyty górskie.  Ale wraca-
jąc do wykorzystania świerka, to 
oprócz drewna, dla którego przede 
wszystkich jest uprawiany w na-
szych lasach, jest źródłem również 
olejku terpentynowego, jego igły i 
młode gałązki, poddane fermenta-
cji z drożdżami i cukrem dają piwo 
świerkowe. Powszechnie wiado-

mo również że kalafonia i smoła to 
produkty m.in. żywicy świerkowej. 
Jałowiec pospolity to następna ro-
ślina, której chciałem się przyjrzeć. 
Jak się okazuje oprócz walorów de-
koracyjnych jałowiec ma jeszcze 
inne zastosowania. Głównie mowa 
tutaj o jagodach jałowca, które na-
dają charakterystyczny aromat dżi-

nowi i wódce myśliwskiej. Te 
same rozdrobnione jagody daje 
się do marynat z dziczyzny i farszu 
do drobiu, natomiast napar spo-
rządzony na bazie owych jagód ma 
właściwości moczopędne, poma-
ga w zapaleniu pęcherza i łagodzi 
bóle mięśniowe. 

Ethienne

Zupa wiśniowa

60 dkg wiśni
4-5 łyżeczek cukru
1/2 szklanki śmietany
1 łyżeczka mąki
sól, cynamon, skórka z cytryny

Wiśnie umyj i wydryluj. Połowę 
ugotować w kilku łyżkach wody z 
dodatkiem cukru. Następnie wodą 
- 1/2 szklanki, dodać cukier i cyna-
mon. Do gorącej zupy wlać mąkę 
zmieszaną ze śmietaną i zagoto-
wać. Pozostałe owoce ułożyć w ta-
lerzu, zalać gorącą zupą. Podawać 
na gorąco albo po schłodzeniu.

Likier malinowy
2kg malin
70dkg cukru
1/2l. spirytusu
1/2 litra wódki

Maliny ułożyć w słoju, przesypać 
cukrem, odstawić. Gdy puszczą sok, 
zalać spirytusem i odstawić na 7 
dni. zlać spirytus z sokiem do inne-
go naczynia, a maliny zalać wódką. 
odstawić na 3 tygodnie, znowu zlać 
wódkę z owoców i maliny odcisnąć. 
Połączyć zlewki, przefiltrować przez 
watę włożoną do lejka. Rozlać do 
butelek, odstawić na pół roku.

Ethienne
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ŻyCiE To NiEuSTANNE NEGoCJACJE
Każdego dnia jesteśmy wręcz 

skazanie na negocjacje, chociaż 
nie zdajemy sobie z tego sprawę, 
ten proces towarzyszy nam zarów-
no w pracy, jak i w domu, czy poza 
nim. Mylnie interpretujemy nego-
cjacje jedynie z rozmowami na tle 
handlowym, pomiędzy negocjato-
rami poszczególnych firm, chociaż 
ich doświadczenia jak się za chwilę 
przekonamy można z powodzeniem 
stosować w życiu codziennym.

Negocjacje biznesowe mają ści-
śle określony harmonogram, który 
zwykle wygląda następująco:

i FAzA WSTĘPNA
1. gromadzenie i analiza infor-

macji, analiza sytuacji aktualnej
2. ocena szans, możli-

wości, słabych stron i za-
grożeń związanych z pro-
blemem negocjacyjnym

3. decyzja o przystąpie-
niu do rozmów

4. mniej lub bardziej 
ściśle ustalony kalendarz, 
agenda negocjacji

ii FAzA uzGADNiANiA 
oGóLNEJ FoRMuŁy Po-
RozuMiENiA, WARuNKóW 
KoNTRAKTu

zdefiniowanie intere-
sów, stanowisk obu stron

przedstawienie propo-
zycji obu stron

poszukiwanie konstruktywnych 
rozwiązań, dyskusja

wypracowanie ogólnej formuły 
porozumienia lub kontraktu

iii FAzA DoPRACoWANiA SzCzE-
GóŁóW

rozpatrzenie konsekwencji 
prawnych i społecznych realizacji 
poczynionych ustaleń

rozważenie problemów organi-
zacyjnych i logistycznych realizacji 
uzgodnień

sporządzenie dokumentacji ko-
niecznej do zrealizowania postano-
wień

sporządzenie kontraktu, finalna 

umowa

Na jego podstawie możemy 
zaobserwować, iż faza wstępna i 
punkty w niej zawarte, często są 
przez nas pomijane w negocjacjach 
pozabiznesowych, a co za tym idzie 
brak odpowiedniej ilości informacji 
na dany temat, nie pozwala nam na 
całkowite zrozumienie problemu, 
czy stanowiska drugiej osoby. od-
powiednie przygotowanie to punkt 
o którym jakże często zapominamy, 
skazując dalsze negocjacje z góry 
na fiasko. Przygotowanie, to nie 
tylko zebranie odpowiedniej ilości 
informacji, to również przygotowa-
nie, czy wybranie odpowiedniego 
miejsca do rozmów, a także czasu 

odpowiadającego obydwu stro-
nom. Należy pamiętać, że jeśli emo-
cje są zbyt duże w danej chwili, czy 
występując pewne ograniczenia 
czasowe, dla którejś ze stron, lub 
nie zebraliśmy odpowiedniej ilości 
informacji niezbędnej do przepro-
wadzenia rozmowy, wówczas lepiej 
przełożyć ją na inny termin.

Przyjmując jednak wersję że 
punkt pierwszy przeszliśmy profe-
sjonalnie prawidłowo, w punkcie 
drugim możemy natrafić na wiele 
trudności i niespodzianek. Dyskusja 
i wymiana stanowisk, to nierzadko 
sytuacja mocno konfliktowa, wy-
magająca od nas opanowania i zro-
zumienia, a także olbrzymiej dawki 

kreatywności w drodze do scale-
nia celów w jeden odpowiadający 
każdej ze stron. Nie rzadko to dro-
ga usłana ustępstwami, oparta na 
kompromisach, ważne jednak by 
były one wysuwane od każdej ze 
stron w jednakowym stopniu, by 
nikt nie czuł się poszkodowany w 
takich negocjacjach. Jest to również 
etap w którym możemy zostać pod-
dani sprawnej manipulacji, często 
nieświadomej, aczkolwiek skutecz-
nej. znając techniki manipulacji, w 
pewnym stopniu jesteśmy w sta-
nie się przed nimi bronić, chociaż 
gdy manipulatorem jest np. nasze 
dziecko, a są one mistrzami w tego 
typu grach, nawet nasza wiedza 
może okazać się niewystarczająca. 

Nie możemy wciąż za-
pominać o celu naszej 
rozmowy, czyli opraco-
waniu wspólnego zda-
nia, czy planu działania, 
który musi być finalnie 
potwierdzony przez 
każdą ze stron. Chociaż 
część trzecia negocjacji 
to już typowa domena 
finalizacji negocjacji 
biznesowych, to jed-
nak zawsze można po-
święcić trochę czasu na 
zastanowienie się nad 
ewentualnymi trudno-
ściami, jaki mogą wy-

stąpić w trakcie realizacji tego co 
ustaliliśmy.

i chociaż temat negocjacji wy-
daje się być niewyczerpalnym, 
gdyż obejmuje swoim działaniem, 
zarówno komunikację interper-
sonalną, planowanie, zarządzanie 
czasem, radzenie sobie ze stresem, 
sztukę wystąpień, etykę negocjacji 
i wiele innych to jednak w naszych 
życiowych negocjacjach, powinni-
śmy pamiętać przede wszystkim o 
uczciwości, otwartości i obiektyw-
nej ocenie każdej sytuacji, reszta 
zależy wyłącznie od drugiej osoby.

Szczepan Spis 
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najśmi
elsze przypuszczenia.

LATAJĄCA MASZYNA 3D

Fabuła filmu dzieli się na dwie 
części. W części i dwójka dzieci od-
najduje stary fortepian, w którym 
zaklęta jest dusza Chopina. instru-
ment zamienia się w latającą ma-
szynę i zabiera bohaterów w peł-
ną przygód podróż po Europie. W 
części ii – londyńska bizneswoman 
Georgie, para jej dzieci oraz piani-
sta Lang Lang zostają wciągnięci 
do świata animowanego filmu 3D, 
gdzie czeka ich misja sprowadzenia 
latającej machiny z powrotem do 
Polski, do kraju urodzenia Frydery-
ka Chopina.

ną przez życie bez celu.

JOHNNY ENGLISH REBORN

Kolejna część uwielbianych 
przygód tajnego agenta. Tym ra-
zem będzie musiał uporać się ze 
zdrajcami w najbliższym otoczeniu 
Jej królewskiej mości…

SKÓRA, W KTÓREJ ŻYJę

opowieść o chirurgu plastycz-
nym, który trzyma w zamknięciu 
w swoim mieszkaniu piękną Ewę. 
Kim jest tajemnicza kobieta? Jakie 
stosunki łączą ją z lekarzem? Praw-
da okaże się bardziej szokująca niż 

BITWA WARSZAWSKA 1920 
3D

Warszawa, rok 1920. ola jest 
aktorką warszawskiego teatru re-
wiowego i narzeczoną Jana, lewi-
cującego poety i kawalerzysty. Po 
otrzymaniu rozkazu wyjazdu na 
front, Jan postanawia oświadczyć 
się oli i natychmiast ożenić. Ślubu 
w kościele św. Anny w Warszawie 
udziela młodym ksiądz ignacy Sko-
rupka. Podczas walk Jan zostaje po-
sądzony o sympatie komunistyczne 
i bolszewicką agitację. Sąd woj-
skowy skazuje go na karę śmierci. 
Tymczasem olę nachodzi w teatrze 
natrętny wielbiciel, kapitan żandar-
merii Kostrzewa. Wkrótce ola wstę-
puje do ochotniczej Legii Kobiet 
jako sanitariuszka i przygotowuje 
się do obrony Warszawy. Wciąż ma 
nadzieję na odnalezienie męża, po 
którym wszelki ślad zaginął… Wą-
tek miłosny przeplata się z drama-
tycznymi wydarzeniami, których 
nie szczędzi bohaterom historia.

BIUTIFUL
Kameralna opowieść o człowie-

ku, który zdaje sobie sprawę ze 
swojej samotności. Mężczyzna pró-
buje utrzymać równowagę pomię-
dzy przetrwaniem w marginalnym 
sąsiedztwie a zabezpieczeniem 
przyszłości swoich dzieci, które pły-
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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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I Miejsce
„Wschód na Babiej”

autor Roman Lipiński

II Miejsce
„Droga na szczyt”

autor joanna Kurczko

III Miejsce
„Zachód”

autor Natalia Iskrzycka

WyNiKi KoNKuRSu FoToGRAFiCzNEGo 
„oKo NA BESKiDy”




