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Zapracowany
 „Dwór Kossaków” 

str. 18

Połowa wakacji już za nami. Nie 
wiem, jak wam, drodzy czytelnicy, 
ale mnie przeleciał lipiec, jak z bi-
cza strzelił. Jakoś tak się składa, że 
w większości branż jest to okres wy-
jątkowo gorący. Rolnicy szykują się 
do żniw, ośrodki wypoczynkowe 
przeżywają istne oblężenia, punk-

Punkt kasowy w Górkach Wielkich

W dniach 13 – 14 września 2012 roku

w portierni Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych

w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”) będzie czynny

punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach

od 8.00 do 12.00 będzie można dokonywać wpłat rat podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego.

ty gastronomiczne nie nadążają z 
pichceniem smakołyków, przemysł 
transportowy, budowlany i niemal 
każdy inny – kwitnie, a kultura pę-
dzi pełną parą tak, że dziennikarze 
biegają między imprezami jak sza-
leni. Zazdroszczę wszystkim, któ-
rym udaje się podczas wakacji wy-
jechać na urlop i naprawdę wypo-
cząć. Całe szczęście – jest ich spora 
grupa, dzięki czemu także turysty-
ka ma się znakomicie. Również po-
goda wyjątkowo nam w tym roku 
sprzyja. Właściwie nie ma na co na-
rzekać, z czego bardzo się cieszę, 
bo ludzkie utyskiwanie bywa do-
prawdy męczące. A Polacy umie-
ją narzekać, jak mało kto. Jeden z 
naszych kabaretów stworzył na-
wet skecz o mistrzostwach w na-
rzekaniu, bardzo obrazowy, trze-
ba przyznać. Zresztą, polska sce-
na kabaretowa jest bardzo boga-
ta. Między innymi dlatego zapro-
siliśmy kabarety też do Brennej, o 
czym można przeczytac w tym nu-
merze Wieści. Ponadto zachęcam 

do lektury tekstów dotyczących 
współpracy Gminy Brenna z mia-
stem Baiersdorf, bo ta współpraca 
również ma się znakomicie. Chcia-
łabym też wyrazić wielką wdzięcz-
ność za miłe słowa, które w ostat-
nim czasie do mnie docierały, doty-
czące naszego miesięcznika. Jego 
poziom to zasługa wszystkich na-
szych współpracowników i tekścia-
rzy. Staramy się przedstawiać tre-
ści, które dla społeczności lokalnej 
są szczególnie ważne. Dlatego wła-
śnie uśmiech na mojej twarzy wy-
wołują pozytywne recenzje pisma. 
Media to wielka siła, nawet, a może 
zwłaszcza te lokalne, na które na-
prawdę każdy może mieć wpływ. 
Bardzo ważnym jest, by zdawać so-
bie z tego sprawę i docierać do nas 
z tematami, które warte są poru-
szenia. Gazeta nie jest i mam na-
dzieję, że nie będzie nigdy drogą 
do prowadzenia waśni. Za to dia-
log zawsze będzie mile widziany.

Redaktor naczelna
Anna Musioł
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Realna współpraca i prawdziwa przyjaźń
Co łączy Bawarię i Beskidy? Mię-

dzy innymi zamiłowanie do dobrej 
zabawy i międzynarodowego part-
nerstwa, które działa nie tylko ofi-
cjalnie i na papierze, ale jest wi-
doczne w realnych działaniach. Tak 
właśnie jest w przypadku współpra-
cy Gminy Brenna z niemieckim Ba-

iersdorfem. 
Historię kooperacji tych dwóch 

miejscowości rozpoczyna... auto. 
Strażackie auto. Bo to właśnie stra-
że pożarne zapoczątkowały i stwo-
rzyły podwaliny tej międzynaro-
dowej współpracy. W przekazaniu 
auta uczestniczyli ówczesny Bur-
mistrz Baiersdorfu – Siegfrid Fi-
sher, Radni: Karl-Heinz Puppel i Pe-
ter Sang, nieżyjący już Komendant 
Hans Zollner oraz Przewodniczą-
cy Ochotniczej Straży Pożarnej Ba-
iersdorf Wolfgang Schlamberger. 
Delegację przywitali urzędujący 
wówczas Wójt Gminy Brenna, Tade-
usz Mendrek z mieszkańcami. Ko-
lejne lata przyniosły następne wi-
zyty, a dwa lata później do Gminy 
Brenna trafił kolejny wóz strażacki. 
W 2007 jasnym było, że współpra-
ca i wzajemna przyjaźń urosły do 
rozmiarów, które obydwie strony 
postanowiły sformalizować. Wte-
dy też, podczas pobytu w Brennej, 
Burmistrz Andreas Gastler i Komen-
dant Karl Heine Puppel zapropo-
nowali podpisanie partnerstwa. Po 
kolejnych listach i rozmowach Rada 
Miasta Baiersdorf i Gminy Brenna 
pozytywnie przegłosowały tę ideę 
na swoich sesjach. Uroczyste pod-
pisanie aktu partnerstwa przez Bur-
mistrza Baiersdorf Andreasa Gastle-
ra i Wójta Gminy Brenna Iwonę Sza-

rek nastąpiło 6 lipca 2007 roku.  
W dniach 13-15 lipca 2012 mia-

ła miejsce kolejna wizyta z naszej 
Gminy  w Baiersdorfie. Okazja była 
wyjątkowa, ponieważ nasz bawar-
ski partner obchodził piękną rocz-
nicę – „Jubileusz 950 lecia Baiers-
dorf”. Podczas uroczystości Gminę 
Brenna reprezentowali: Wójt Gmi-
ny Brenna Iwona Szarek, Regional-
ny Zespół „Brenna” im. Józefa Ma-

cha, kapela „Maliniorze”, Dyrektor 
Gimnazjum im. Króla Jana III So-
bieskiego w Brennej Czesław Mar-
cjasz, przedstawiciele Rady Gminy 
– Adam Bojda, Damian Nowak i Ry-

szard Główczak. 
Delegacja z Gminy Brenna do 

Niemiec przyjechała w piątek. 
Pierwszego dnia wystąpił zespół 
„Brenna”, a kapela „Maliniorze” za-
grała festyn. W sobotę miała miej-
sce główna i oficjalna część obcho-
dów. Na scenie w Baiersdorfie spo-
tkały się wszystkie cztery partner-
skie miejscowości gospodarzy, czy-
li poza Gminą Brenna pojawili się 
także goście z Ulrichsberg w Au-
strii, Pacé we Francji oraz Urloffen 
w Niemczech. Wręczono wówczas 
Burmistrzowi Baiersdorfu listy gra-

tulacyjne.
W niedzielę odbyło nabożeń-

stwo ekumeniczne, odprawiane w 
intencji Baiersdorfu przez rzymsko-
katolickiego księdza i ewangelickie-
go pastora. Po nabożeństwie dele-
gacje miast partnerskich oraz miej-
scowe organizacje wzięły udział w 
przemarszu ulicami miasta. Po za-
kończeniu pochodu i pożegnaniu, 
zagraniczne delegacje wróciły do 

swoich miejscowości.

Krótka historia 
miasta Baiersdorf

18 lipca 1350 roku Cesarz Karl IV 
polecił norymberskim murgrabiom 
Johanowi II oraz Albrechtowi V, aże-
by wioskę do nich należącą „Beyr-
storf ” rozbudować i nadał jej prawa 

miejskie.
 Świadectwo nadania praw 

miejskich odczytane przez Cesa-
rza Karla IV w Passau spowodowało, 
że mała wioska na północy Bawarii 
stała się ważnym ufortyfikowaniem 
między dwoma terytoriami murgra-

biów z Kulmbach i Ansach. 
 W tych czasach Baiersdorf, 

leżąc wpół drogi między wyżej wy-
mienionymi miastami był bardzo 
praktycznym z logistycznego punk-
tu widzenia ośrodkiem, w którym 
został zbudowany urząd „celno-po-
datkowy” ściągający daniny od han-
dlujących oraz od innych podda-

nych. 
 W mieście tym kupcy opła-

cali cło oraz ochronę, która zapew-
niała im bezpieczną podróż. Ochro-
nę tę zapewniali żołnierze, jedne-
go z nich można dostrzec na her-
bie Baiersdorfu. W związku z siedzi-
ba urzędu Baiersdorf przez następ-
ne 500 lat posiadł bardzo bogatą 
historię, ale też wiele razy dotknęły 
go wojny handlowe. Był kilkakrot-
nie burzony i odbudowywany. Mia-
sto to doświadczyło też konfliktów 
o podłożu religijnym między ewan-
gelikami (Norymberga) a katolika-
mi (Bamberg). Zamek, który był w 
Baiersdorfie, po wielu wojnach i po-
żarach, w końcu nie został odbudo-
wany, a jego części można zobaczyć 
w całym mieście, ponieważ ludność 
wykorzystywała kamienie zamko-

we, jako budulec swoich domów. 
 Baiersdorf, podobnie jak 

Brenna, posiada w swych granicach 
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administracyjnych odpowiednik 
Górek Wielkich i Małych – jest nim 
miejscowość Wellerstadt, która ob-
chodziła w  roku 2007 1000 lecie ist-
nienia. A więc, podobnie jak i Gór-
ki (w 2000 roku 700 lecie) są miej-
scowościami o wiele starszymi od 
Brennej i Baiersdorfu. Miasto Fran-
ków, jak nazywa się mieszkańców 
tego regionu, wraz z należącymi 
do niego gminami, posiada około 7 
000 mieszkańców i liczba ta rośnie, 
co w Niemczech jest bardzo rzadkie 
w związku z małym przyrostem na-

turalnym.
 Dumą naszej partnerskiej 

miejscowości jest uprawa i prze-
twórstwo chrzanu. Mieszczą się tam 
bowiem dwie najstarsze i zarazem 
największe na świecie firmy produ-
kujące produkty chrzanowe: „Scha-

mell” oraz „Koch”. 
 Z tego powodu też Baiers-

dorf nazywany jest przez Niemców 
„meerrettich stadt” – chrzanowym 
miastem. Pierwsze zapiski dotyczą-
ce uprawy tego warzywa odnoto-
wano już w 1690 roku, wraz z upra-

wą tytoniu.
 Przez Baiersdorf przebiega-

ją trzy ważne linie komunikacyjne. 
Pierwszą z nich jest rzeka Regintz 
– dawniej łodziami transportowa-
no nią chrzan w beczkach na przy-
kład do Norymbergii, Monachium 
czy też Wiednia. Drugą linią komu-
nikacyjno-transportową jest kolej. 
Przez Baiersdorf przebiega głów-
na trasa łącząca Monachium z Ber-
linem. Trzecią i najważniejsza linią 
jest autostrada A73, która wraz z 

koleją przecina to miasto. 
 Jeśli ktoś z was, drodzy 

mieszkańcy Brennej, chciałby się 
wybrać do naszych przyjaciół z Ba-
warii, musi przejechać około 765 
km, jadąc przez Czechy w kierunku 
Ołomuńca, dalej do Brna, autostra-
dą do Pragi, Pilzna i granicy w Roz-
wadowie i dalej A6 w kierunku No-
rymbergii, a z A6 na wspomnianą 

autostradę A73.
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W 2011r. złożyliśmy 5 wnio-
sków o dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego projektów, skierowanych do 
dzieci i młodzieży z naszej Gminy. 

Trzy z nich dotyczą dzie-
ci uczęszczających do przedszko-
li publicznych w Brennej i w Gór-
kach Małych. Są to projekty:

- „W rytmie walca angielskiego”,
- „Odkrywam-poznaję-wiem”.
- „Przygoda z teatrem”,
Potrzeba ta wyszła z inicja-

tywy rodziców przedszkolaków 
uczestniczących wcześniej w pro-
jekcie „Przedszkole równych 
szans” oraz nauczycieli przed-
szkolnych, którzy docenili moż-
liwości pedagogiczne, jakie daje 
wdrażanie projektów unijnych.

Realizacja zajęć dla dzieci roz-
pocznie się od września tego roku i 
potrwa cały rok szkolny. Na podsta-
wie wstępnych deklaracji rodziców 
założono, że w projekcie weźmie 
udział 110 dzieci, jednak w przy-
padku większej liczby chętnych, po 
uzyskaniu zgody Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskie-
go, istnieje możliwość uczestnictwa 
w zajęciach wszystkich zaintereso-
wanych dzieci z obu przedszkoli.

 W projektach, których łącz-
na wartość wynosi 144.150,00 
zł, zaplanowano zajęcia z języ-
ka angielskiego, umuzykalniające, 
warsztaty wiedzy o świecie - z ce-
ramiki, etnologiczne i ekologicz-
ne, zajęcia teatralne oraz wspar-

cie logopedyczne i psycholo-
giczne, a także zakup niezbęd-
nych materiałów dydaktycznych. 

Pozyskane środki zapew-
nią dzieciom możliwość aktyw-
nego i twórczego spędzania cza-
su w przedszkolach, pozwolą na 

wzrost poziomu umiejętności po-
znawczych, społecznych i emo-
cjonalnych, a także stworzą wa-
runki do prawidłowego rozwo-
ju najmłodszych mieszkańców na-
szej Gminy warunkującego równe 
szanse edukacyjne w przyszłości.

Natomiast we wszystkich szko-
łach Gminy Brenna od września 
ruszają zajęcia dodatkowe w ra-
mach dwóch projektów: „Nasze 
dzieci” oraz „Nasza przyszłość”. 

Łączne dofinansowanie dla obu 

projektów to 430.890,46 zł. Ca-
łość kwoty zostanie przeznaczo-
na na zakup materiałów dydaktycz-
nych, ponieważ zajęcia w obu pro-
jektach będą prowadzone przez na-
uczycieli w ramach ich obowiąz-
ków - tzw. „godzin karcianych”.

W projektach zaplanowano zaję-
cia o charakterze wyrównawczym, 
np. z matematyki czy dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
a także zajęcia rozwijające uzdol-
nienia i zainteresowania, np. dzien-
nikarskie czy z fizyki oraz wspar-
cie specjalistów (logopedy, psycho-
loga czy gimnastykę korekcyjną). 

Projekt „Nasze dzieci” skiero-
wany jest do 196 dzieci z klas I-III 
wszystkich szkół podstawowych 
w naszej Gminie, a projekt „Na-
sza przyszłość” obejmie grupę 279 
dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół 
podstawowych oraz z klas I – III 
gimnazjów. W konkursie mogły 
wziąć udział jedynie te placówki, 
które przerwały prowadzenie zajęć 
edukacyjnych w związku z sytuacją 
powodziową w zeszłym roku. W tej 
grupie nie znalazła się Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 w Brennej Leśnicy.

Realizacja projektów pozwo-
li na podniesienie jakości dodat-
kowych zajęć szkolnych, co po-
prawi szanse rozwojowe mło-
dych mieszkańców Gminy Brenna.

  UG Brenna
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Bezpłatne kursy języka angielskiego dla dorosłych
Zapraszamy wszystkich chęt-

nych dorosłych mieszkańców naszej 
Gminy do wzięcia udziału w bezpłat-
nych kursach języka angielskiego. 

W czerwcu br. otrzymaliśmy in-
formację z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskie-
go, że nasz kolejny projekt uzy-
skał dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Tym razem jest to projekt pt. 
„Chcę mówić po angielsku”, skie-
rowany do 37 osób powyżej 18 
roku życia (32 kobiety i 5 męż-
czyzn), którzy z własnej inicjaty-
wy chcą podnieść swoje umie-
jętności w zakresie porozumie-

wania się w języku angielskim. 
Pomysł napisania wniosku zro-

dził się z inicjatywy 19 mieszkań-
ców naszej Gminy, którzy odpo-
wiedzieli na ankietę zamieszczo-
ną w lipcu 2011r. w „Wieściach 
znad Brennicy” oraz 18 nauczy-
cieli Przedszkola Publicznego w 
Brennej, którzy chcąc wykorzy-
stać język angielski w swojej pra-
cy z dziećmi poszukiwali sposo-
bu na sfinansowanie takiego kursu.

W projekcie zaplanowano orga-
nizację 90-godzinnych kursów na 
dwóch poziomach: podstawowym 
i średnim, komunikacyjnym dla 8 
grup, po 4-5 osób każda. Realizacja 
zajęć rozpocznie się od paździer-

nika tego roku i potrwa do czerw-
ca 2013r. Miejsce zajęć zostanie do-
stosowane do potrzeb uczestników 
– zaplanowano, że kursy będą zor-
ganizowane w Przedszkolu w Bren-
nej, w salach Amfiteatru w Bren-
nej oraz w Górkach Wielkich, przy 
ul. Żagana 5 (stare przedszkole). 

Rekrutacja do projektu po-
trwa od 1-16 września 2012r. Do-
datkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Bren-
na, pok. 28B (II piętro), tel. 
33 853 62 22 w. 231. ZAPRASZAMY!

  UG Brenna

Przebudowa kotłowni gazowej 
w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

Rozstrzygnięto przetarg na Prze-
budowę kotłowni gazowej c.o. wraz 
z przebudową wewnętrznej insta-
lacji gazowej w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Górkach Wielkich”. 

Z pośród 7 Wykonawców, któ-
rzy przystąpili do przetargu na re-
alizację zadania, najkorzystniejszą 
okazała się oferta firmy He Wi TERM 
Paweł Wiertelorz z Bielska-Białej.

W dniu 26.06.2012r. pod-
pisano umowę na realiza-
cję robót, których wartość wy-
niesie brutto  148.971,23 zł. 

W ramach przedmiotowego za-
dania zostaną zamontowane 3 ko-
tły gazowe o mocy 105 kW wraz z 
oprzyrządowaniem jak również zo-

stanie zamontowany zasobnik o 
poj.500 l na potrzeby cwu oraz 

inne niezbędne roboty budowlane.

  UG Brenna
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Promesa
W dniu 11.07.2012 roku Wójt 

Gminy Brenna Pani Iwona Szarek 
otrzymała od Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Podsekretarza Stanu 
Pana Stanisława Rakoczy promesę 
na zadanie pod nazwą: Remont dro-
gi gminnej ul. Myśliwska w Górkach 
Wielkich. Dotacja na ten cel, w wyso-
kości 75 000,00 zł została przyznana 

Uwaga produ-
cenci, dystrybuto-
rzy ziemniaków !!!

Obrót ziemnia-
kami jako roślina-
mi niosącymi ze sobą 
szczególne ryzyko za-
wleczenia i rozprze-
strzeniania się wie-
lu organizmów kwa-

w ramach podziału środków na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych.

   UG Brenna

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach 

rantannowych podlega specjal-
nym regulacjom prawnym. Bul-
wy ziemniaków  mogą być wpro-
wadzane i przemieszczane na te-
rytorium państw członkowskich (w 
tym Polski) jeśli są spełnione na-
stępujące warunki i wymagania:

1. Podmioty prowadzące uprawę, 
magazynowanie, sortowanie, pako-
wanie, przemieszczające lub wpro-
wadzające do obrotu ziemniaki mu-
szą być wpisane do rejestru przed-
siębiorców prowadzonego przez 
Wojewódzkiego Inspektora. Pod-
mioty dostarczające ziemniaki do 
zakładów przetwórczych muszą być 
również wpisane do w/w rejestru. 

2. Ziemniaki muszą być zaopa-
trzone w odpowiednie oznakowa-
nie tj.: ziemniaki towarowe w ety-
kietę zawierającą numer wpisu do 
rejestru przedsiębiorców: produ-
centa i kolejnych dystrybutorów 
oraz nr statystyczny powiatu, na te-
renie którego ziemniaki były upra-
wiane (rozporządzenie MRiRW z 
dnia 14 kwietnia 2004r. w spra-
wie sposobów oznakowania bulw 
ziemniaków innych niż sadzenia-

ki. - Dz. U. Nr 83, z dnia 27.04.2004r, 
poz. 776). Oznakowania na opako-
waniach jednostkowych dokonuje 
przedsiębiorca we własnym zakre-
sie. Ziemniaki dostarczane do zakła-
dów przetwórczych również muszą 
być zaopatrzone w w/w etykietę.

ziemniaki sadzeniaki w pasz-
port roślin (rozporządzenie 
MRiRW z dnia 21 luty 2008 r.  
w sprawie zapobiegania wprowa-
dzaniu i rozprzestrzenianiu się or-
ganizmów kwarantannowych. 
- Dz. U. Nr 46, z dnia 17.03.2008 
r., poz. 272 ze zm.) Paszporty wy-
dawane są w jednostkach Inspek-
cji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

3. Ziemniaki muszą pocho-
dzić z powiatów wolnych od grzy-
ba Synchytrium endobioticum 
– raka ziemniaka (rozporządze-
nie MRiRW z dnia 5 sierpnia 2004 
r. w sprawie szczegółowych sposo-
bów postępowania przy zwalcza-
niu i zapobieganiu rozprzestrze-
niania się grzyba Synchytrium en-
dobioticum. - Dz. U. Nr 183, z dnia 
24.08.2004r, poz. 1891 ze zm.).

4. Ziemniaki pochodzące z po-
wiatów, w których występują pa-
totypy grzyba Synchytrium endo-
bioticum - raka ziemniaka inne niż 
1(D1) - (wałbrzyski, nowotarski, su-
ski, tatrzański, żywiecki), nie mogą 
być przemieszczane do innych po-
wiatów i państw członkowskich.

5. Ziemniaki przemieszczane do 
państw członkowskich muszą być 
zaopatrzone w zaświadczenie wy-

dane przez Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa potwierdzające niewystępo-
wanie w partii bulw ziemniaka bak-
terii powodujących chorobę bak-
teriozę pierścieniową ziemniaka.

Za nieprzestrzeganie powyż-
szych wymogów grożą sankcje karne:

1. na podstawie art. 
107 ustawy z dnia 18 grud-
nia 2003 r. o ochronie roślin  
(Dz. U. Nr 133 z 2008 r., poz. 
849 ze zm.) grzywna w dro-
dze mandatu karnego,

2. na podstawie art. 108 
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o ochronie roślin (Dz. U. Nr 133 
2008 r., poz. 849 ze zm.) w 
przypadku wprowadzania 
do obrotu ziemniaków przez

podmiot nie wpisany do re-
jestru przedsiębiorców opłata 
sankcyjna w wysokości 2 270 zł.

Informuje się, że przemieszcza-
ne przesyłki na terytorium Polski 
oraz krajów członkowskich nie speł-
niające przedmiotowych wymo-
gów są przez służby ochrony roślin 
państw członkowskich kierowane 
powrotnie do miejsca pochodzenia.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w jednostkach Inspek-
cji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
na terenie całego kraju ( www.pio-
rin.gov.pl ).

Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Katowicach
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Opłata miejscowa
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 
613) opłata miejscowa jest pobie-
rana od osób fizycznych przebywa-
jących dłużej niż dobę w celach tu-
rystycznych, wypoczynkowych lub 
szkoleniowych w miejscowościach 
posiadających korzystne właściwo-
ści klimatyczne, walory krajobrazo-
we oraz warunki umożliwiające po-
byt osób w tych celach lub w miej-
scowościach znajdujących się na 
obszarach, którym nadano status 
obszaru ochrony uzdrowiskowej na 
zasadach określonych w ustawie z 
dnia 28 lipca 2005 roku o lecznic-
twie i uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdro-
wiskowej oraz o gminach uzdro-
wiskowych – za każdy dzień po-
bytu w takich miejscowościach. 

Aby gmina mogła pobierać opła-
tę miejscową musi spełniać oczywi-
ste warunki takie jak: korzystne wła-
ściwości klimatyczne, walory krajo-
brazowe, odpowiednią infrastruk-
turę umożliwiającą pobyt w celach 
wypoczynkowych, zdrowotnych 
oraz turystycznych. Ponadto gmi-
na musi wykazać, że na jej terenie 
nie znajdują się zakłady zanieczysz-
czające środowisko. Po spełnieniu 
wszystkich warunków formalno-
prawnych, gmina składa wniosek 
i uzyskuje wpis na listę gmin, któ-
re są uprawnione do poboru opłaty 
miejscowej. Listę sporządza Woje-
woda w porozumieniu z Ministrem 
właściwym do spraw środowiska. 

Po uzyskaniu wpisu, rada gmi-
ny musi uchwalić wysokość stawki, 
zasady ustalania, poboru oraz ter-
miny płatności opłaty miejscowej. 
Wysokość stawki nie może przekra-
czać maksymalnych stawek określo-
nych w ustawie o podatkach i opła-
tach lokalnych. Stawki te na 2012 
rok wynoszą dla miejscowości po-
siadających status obszaru ochro-
ny uzdrowiskowej - 2,96 zł dziennie, 
w pozostałych miejscowościach – 
2,08 zł dziennie. Ponadto rada gmi-

ny może zarządzić pobór opłaty w 
drodze inkasa, określić inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia dla nich. 

Oplata miejscowa w Gminie 
Brenna. Na podstawie uchwały nr 
XXII/164/08 Rady Gminy Brenna 
z dnia 30 października 2008 roku 
ustalono, iż miejscowości Brenna, 
Górki Wielkie i Górki Małe są miej-
scowościami odpowiadającymi wa-
runkom określonym w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 18 
grudnia 2007 roku w sprawie wa-
runków, jakie powinny spełniać 
miejscowość, w której można po-
bierać opłatę miejscową. Tak więc 
każdy kto przebywa na terenie 
Gminy Brenna w celach turystycz-
nych, wypoczynkowych lub szko-
leniowych dłużej niż dobę jest zo-
bowiązany uiścić opłatę miejsco-
wą, którą pobierają wyznaczeni in-
kasenci. Inkasentem może zostać 
osoba fizyczna, osoba prawna bądź 
jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, któ-
ra zostaje zobowiązana na podsta-
wie uchwały Rady Gminy do pobra-
nia opłaty miejscowej i jej wpłace-
nia organowi podatkowemu. Na te-
renie Gminy Brenna przyjęto zasa-
dę, iż inkasentami są właściciele 
bądź wyznaczeni pracownicy hote-
li, pensjonatów, kwater prywatnych 
jak i ośrodków wypoczynkowych. 

Inkasenci określeni w uchwale 
Rady Gminy Brenna są zobowiąza-
ni do udokumentowania wysoko-
ści pobranej opłaty miejscowej. Do-
kumentem potwierdzającym pobór 
opłaty jest kwitariusz przychodowy 
K-103 lub faktura, rachunek, para-
gon fiskalny, które zawierają infor-
mację o wysokości pobranej opłaty. 
Kwitariusz przychodowy K-103 jest 
pobierany przez inkasenta w kasie 
Urzędu. Wypełniany jest w trzech 
jednobrzmiących egzemplarzy, z 
których jeden przekazuje się podat-
nikowi, drugi pozostaje u inkasen-
ta, natomiast trzeci zostaje przeka-
zany do Urzędu wraz z rozliczeniem. 
Rozliczenie powinno nastąpić do 
5 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pobrano opła-
tę. Jednocześnie inkasent zobowią-
zany jest do wpłaty pobranej kwoty 
opłaty na rachunek gminy bądź w 
kasie Urzędu. Rozliczenie składane 
jest w biurze podawczym, a następ-
nie zostaje przekazane wyznaczo-
nemu pracownikowi referatu finan-
sowo budżetowego, który dokonuje 
weryfikacji złożonego dokumentu. 

Za pobór opłaty inkasentowi 
przysługuje wynagrodzenie w wy-
sokości 15% pobranej kwoty. Wy-
płata wynagrodzenia następuje 
kwartalnie w terminie 20 dni po za-
kończeniu kwartału na wyznaczo-
ny przez inkasenta rachunek ban-
kowy. Jeśli inkasent jest osobą fi-
zyczną, to wysokość wynagrodze-
nia ustala pracownik Urzędu Gmi-
ny Brenna. W przypadku osób 
prawnych lub jednostek organi-
zacyjnych nieposiadających oso-
bowości prawnej wypłata wyna-
grodzenia następuję na podstawie 
noty obciążeniowej bądź rachun-
ku wystawionego przez inkasenta. 

Wysokość stawki opłaty miej-
scowej na rok 2012 określa uchwa-
ła nr X/103/11Rady Gminy Bren-
na z dnia 13 października 2011 
roku i wynosi 1,00 zł od osoby fi-
zycznej przebywającej dłużej niż 
dobę na terenie Gminy Brenna.

  UG Brenna
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odznakę  zdobyła Beata Tyrna, na-
tomiast dziecięcą odznakę 6 letnia 
Jagna Greń. Zdobywczyniom wy-
starczyły niecałe 2 miesiące aby 
przejść odpowiednią ilość szla-

ków oraz odwiedzić poszczególne 
miejsca. Serdecznie gratulujemy.

  IT Brenna

Pierwsze Odznaki Turystyczne 
Gminy Brenna zdobyte!

W historii turystyki Gminy Bren-
na na zawsze wpisuje się w pamię-
ci data 25.06.2012r. Tego dnia zo-
stały zdobyte pierwsze Odznaki Tu-
rystyczne Gminy Brenna. Srebrną 

Pomysł napisania projektu na 
kursy dla nauczycielek przedszko-
li publicznych w naszej Gminie się-
ga 2010 roku. Wówczas, po otrzy-
maniu dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej na realiza-
cję projektu „Przedszkole równych 
szans” i wdrożeniu szeregu atrak-
cyjnych form edukacyjnych dla 
dzieci, nauczycielki zauważyły po-
trzebę uzupełnienia swoich kwali-
fikacji tak, aby skutecznie i cieka-
wie uczyć swoich podopiecznych. 

Pod koniec 2011r. pojawiła się 
możliwość wystartowania w kon-
kursie o dofinansowanie projek-
tów zakładających kształcenie na-
uczycieli, w którym ostatecz-
nie udało nam się zająć 3.miej-
sce na 69 złożonych projektów.

Zaplanowane w projekcie kursy, 
pozwolą na podniesienie kwalifika-

Przedszkolanki do szkoły czyli Akademia Pedagoga
cji 13 nauczycielek w zakresie kształ-
cenia przez sztukę, kształcenia po-
staw emocjonalnych i rozwój umie-
jętności wszechstronnego wspie-
rania dziecka w wieku przedszkol-
nym. Dodatkowo nauczycielki z obu 
przedszkoli poznają metody i tech-
niki radzenia sobie ze stresem oraz 
nabędą umiejętność prowadze-
nia zajęć relaksacyjnych dla dzieci.

Ponieważ założeniem projektu 
było wyjście naprzeciw oczekiwa-
niom jego uczestniczek, znaczna 
część zajęć zostanie zorganizowa-

na w salach dydaktycznych obu pla-
cówek po godzinach pracy przed-
szkoli. Tylko studia podyplomowe 
dla jednej osoby będą się odbywa-
ły na wybranej przez nią uczelni. 

W ten sposób inicjatywa i zaan-
gażowanie nauczycielek w tworze-
nie założeń tego przedsięwzięcia 
zaowocowało projektem „uszytym 
na miarę” ich oczekiwań i potrzeb, 
a w rezultacie przyniesie wymier-
ne efekty naszym przedszkolakom.

  UG Brenna
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Projekt „Kwalifikacje = Możliwości”  dobiegł końca
W naszej Gminie zakończyła się 

realizacja projektu pn. „Kwalifika-
cje = Możliwości”. W projekcie bra-
ło udział 20 osób z terenu Gminy 
Brenna. Wszyscy uczestnicy pro-
jektu skorzystali  z indywidualne-
go poradnictwa, gdzie dla każde-
go został opracowany i wdrożony 
indywidualny plan działania. Szko-
lenie z zakresu pierwszej pomocy 
przedlekarskiej i w stanach zagro-
żenia życia oraz  warsztaty pn. „Sy-
tuacja zagrożenia – aspekty psy-
chologiczne” – ukończyło również 
20 osób. Spośród 20 uczestników 
osiem osób ukończyło kurs na ope-
ratora koparko – ładowarki w zakre-
sie III kl. uprawnień, 4 osoby kurs 
na operatora wózków jezdniowych, 
4 osoby  kurs „Kadry, płace, ZUS” i 
4 osoby kurs na obsługę kas fiskal-
nych. Wszyscy uczestnicy po po-
myślnym zdaniu egzaminów, otrzy-
mali odpowiednie zaświadczenia i 
certyfikaty potwierdzające nabyte 
kwalifikacje. Uczestnictwo w pro-
jekcie było całkowicie bezpłatne.

Szczegółowe informacje o pro-
jekcie są dostępne na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Bren-
na: www.brenna.org.pl – zakład-
ka:  Urząd Gminy/projekty UE 
– POKL/ Kwalifikacje=Możliwo-
ści, a także pod numerem telefo-
nu 033 853 62 22 wew. 223 lub 231

  UG Brenna
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Uroczystą mszą na Grabce zwa-
nej „Górą Przemienień” w dniu 
30.06.2012 r. o godz. 15.15    ks. 
Prałat Władysław Zązel w konce-
lebrze z ojcem Oskarem rozpoczę-
li XXII Obchody Kamesznickich Dni 
Trzeźwości, które zbiegły się rów-
nież z dwoma jubileuszami, a mia-
nowicie   70- tymi urodzinami oraz 
45 - leciem kapłaństwa ks. Prała-
ta Władysława Zązla. Po nabożeń-

XXII Obchody Kamesznickich Dni Trzeźwości

stwie         ze względu na upał zo-
stał przedstawiony uczestnikom 
skrócony zarys powstawania i roz-
woju ruchu trzeźwościowego na 
Podbeskidziu po którym  11 osób 
z rąk ks. Władysława odebrało Do-
wody Dojrzałości  18-letniej abs-
tynencji w drodze do Trzeźwości.  
Po raz pierwszy swoje dowody od-
bierały dwie osoby z naszej Gminy.   

 Jest się z czego cieszyć, 
gdyż pomimo nadal panujących w 
naszej społeczności mitów, stereo-
typów, przekłamań oraz  negacji  
sensu trzeźwości,  ta z roku na rok 
coraz liczniejsza grupa osób  posta-
wą i swoim życiem stanowi nama-
calny dowód na to, że można i war-
to trzeźwieć,          by powrócić do 
życia w pełni tego słowa znaczeniu. 
Ten powtórny powrót  do życia za 

życia nieraz    po dramatycznych, 
bolesnych przeżyciach, otarciu się 
o śmierć  staje się także przyczy-
ną upadku wszech panujących mi-
tów o: „silnej woli”, „mnie to nie do-
tyczy ” etc. Jest prawidłową, spraw-
dzoną, gotową odpowiedzią na py-
tanie, jakie każdy z nas powinien 
sobie zadać zanim spróbuje: – Ja-
kie mam predyspozycje biologicz-
no - genetyczne do uzależnienia?.

Potwierdza  nasze ludzkie sła-
bości, skłonności do: minimalizo-
wania i zaprzeczania, dokonywa-
nia złych wyborów, usprawiedli-
wiania i zrzucania odpowiedzial-
ności za popełniane błędy, kon-
sekwencje bo tak jest wygod-
niej, bo wtedy tak mocno nie boli. 

Zastanówmy się czy ma 
sens i czy warto wyłamy-
wać drzwi, które są otwarte? 

Wolna wola, którą otrzymali-
śmy i posiadamy niech umożli-
wia  nam dokonanie dobrych wy-
borów  by nie dopuścić do tego :                                                                                                                                

.... „By to co normalne sta-
ło się nienormalne, a nienor-
malne stawało się normalne”.

   Krystian Fest
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Wakacje 2012 r.
Jak co roku dla naszych milusiń-

skich zostały zorganizowane dwu-
tygodniowe zajęcia  w ramach let-
niego wypoczynku przy jednost-
kach oświatowych na terenie naszej 
Gminy. Przy  ZSP w Górkach Wiel-
kich zajęcia rozpoczęły się z dniem 
02.07.-13.07.2012 r., a w Szkole Pod-
stawowej nr 1oraz w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Brennej z dniem 
09.07.2012 r. i trwały do 20.07.2012 r. 

W trakcie trwania zajęć, każ-
dy z uczestników miał zapewnio-
ny posiłek, napoje, a  pomysło-
wość i zaangażowanie opieku-
nów nie pozwalały na nudę. Or-
ganizowane były liczne konkur-
sy plastyczne, gry i zabawy spraw-
nościowe w terenie oraz na salach 
gimnastycznych, ogniska z piecze-

niem kiełbasek, dyskoteki, wyjaz-
dy do kina, na basen oraz wycieczki. 

Dzieci i młodzież wypoczywa-
ły również w Mikoszewie, we Wła-
dysławowie i w Pucku na dwutygo-
dniowych wyjazdach wakacyjnych 
organizowanych przez ks. Krzyszto-
fa Pacyga z Parafii p.w. Wszystkich 
Świętych,  ks.  Mariana Kulik z Pa-
rafii p.w. Św. Jana Chrzciciela oraz 
Stowarzyszenie Sportowe DĄB Dę-
bowiec a współfinansowanych 
przez Gminę Brenna. Łącznie w zor-
ganizowanych formach wypoczyn-
ku udział wzięło ponad 250 dzieci.

Korzystając z okazji w imieniu 
naszych milusińskich oraz swo-
im pragnę podziękować Pani Iwo-
nie Szarek - Wójt Gminy Brenna 
za pomoc i przychylność, współ-

organizatorom i zarazem opieku-
nom: Gabrieli Sikora, Agnieszce Frą-
czek, Ewie Matuszny, Barbarze Sie-
dloczek, Grażynie Piela, ks. Maria-
nowi Kulik, ks. Krzysztofowi Pa-
cyga, Tomaszowi Dybczyński, Ry-
szardowi Kołodziej Henrykowi Ku-
bica za wkład i zaangażowanie.

  Krystian Fest
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To też może być praca
Współpraca pomiędzy Gminą 

Brenna, a bawarskim miastem Ba-
iersdorf, o której pisaliśmy już w 
tym numerze, nie kończy się tyl-
ko na wizytach i rewizytach dele-
gacji partnerskich miejscowości. 
Nie kończy się nawet na podarun-
kach od naszych przyjaciół z Nie-
miec. Stwarza również możliwości 
dla rodzimych rzemieślników. Tak 
było w przypadku panów Henry-
ka i Piotra Greniów, zatrudnionych 
w Pracowni Snycerskiej pana An-
drzeja Burkota w Górkach Wielkich. 
Niedawno wrócili oni z Sympo-
zjum Rzeźbiarskiego w Baiersdor-

fie. Obydwaj zajmują się rzeźbą już 
długo: pan Piotr od około 10 lat, a 
pan Henryk nawet dwa razy dłużej.

Anna Musioł: Jak to się w ogóle 
stało, że wyjechali panowie na ten 
plener do Niemiec?

Henryk Greń: Całkiem prosto. 
Wyjazd zaproponowała nam pani 
Wójt. Baiersdorf z Brenną współpra-
cuje już od dawna, a Sympozjum 
było organizowane z okazji 950le-
cia istnienia miasta, choć trochę 
wcześniej, niż główne obchody ju-
bileuszu.

Piotr Greń: Właściwie pomysł, 

żeby zaprosić partnerów z zagrani-
cy wypłynął od gospodarzy plene-
ru. Byli przedstawiciele wszystkich 
miejscowości partnerskich Baiers-
dorfu.

AM: Ile czasu spędziliście u na-
szych sąsiadów?

HG: Dwa tygodnie. Samo Sym-
pozjum trwało oczywiście dłużej, 
ale my od samego początku zapo-
wiedzieliśmy, że tylko tyle możemy 
zostać. Mamy u siebie masę obo-
wiązków: rodzina, praca... Wiado-
mo.
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AM: Jasne, Rozumiem. Były ja-
kieś główne założenia, narzucone z 
góry przez organizatorów Sympo-
zjum? Jakiś temat przewodni?

HG: Był, choć bardzo ogólny i 
właściwie, poza nami, nikt do koń-
ca go nie przestrzegał. Na początku 
powiedziano nam po prostu, że ma 
to być „postać ludzka”.

PG: Dokładnie, ale pozostali 
czterej uczestnicy skupiali się raczej 
na przedstawieniach architektury i 
abstrakcji. To nie był konkurs, więc 
interpretacja tematu była... bardzo 
dowolna. 

AM: I co dalej z tymi rzeźbami? 
Wiadomo, gdzie można będzie je 
zobaczyć? 

PG: Rzeźby zostały oczywiście w 
Niemczech, na pamiątkę.

HG: Nie wiem dokładnie, gdzie 
akurat nasze staną koniec końców, 
ale reszta rzeźbiarzy znalazła dla 
swoich miejsce w parku w Baiers-
dorfie. Nasze, dlatego, że są z drew-
na, nie mogą stanąć na zewnątrz, 
bo w krótkim czasie by się zniszczy-
ły.

AM: Więc nie wszyscy rzeźbili w 
drewnie?

HG: Nie. W drewnie rzeźbiliśmy 
tylko my. 

PG: Pozostali wybierali kamień, 
metal i ceramikę, a dokładniej rzeź-
bienie w glinie.

AM: Czyli nie mieli panowie oka-
zji, by porównać czym różni się styl 
naszej rodzimej rzeźby, od tego, 
który prezentują inne kraje?

HG: Nie, to były bardzo różne 
techniki. Nie da się porównać rzeź-
bienia w kamieniu czy metalu do 
ceramiki, albo rzeźbienia w drew-
nie. Inne narzędzia, inne przygoto-
wanie materiału, inny efekt.

PG: Poza tym nasi zagraniczni 
koledzy rzeźbiarze to raczej artyści. 
My jesteśmy rzemieślnikami – zaj-
mujemy się rzeźbą zawodowo, za-
robkowo, w pracy. W domu, dla sie-
bie rzadko zdarza się nam coś dłu-
bać. To, co rzeźbimy, to raczej sztu-
ka użytkowa, głównie na zamówie-

nie, a pozostali uczestnicy two-
rzyli dzieła. Może dlatego tylko 
my zastosowaliśmy się do tematu. 
(śmiech)

AM: Sztuka użytkowa to tez 
dzieło. Co najbardziej utkwiło pa-
nom w pamięci z całego wyjazdu?

HG: Na pewno gościnność. Było 
bardzo sympatycznie, życzliwie.

PG: I dużo imprez...

AM: A, czyli nie skupiali się pa-
nowie wyłącznie na pracy? Były 
też... zajęcia dodatkowe?

HG: Nie no, żartujemy. W ciągu 
tych dwóch tygodni musieliśmy się 

wyrobić z rzeźbami, dlatego tak na-
prawdę głównie pracowaliśmy.

AM: Rozumiem, że doświadcze-
nie było bardzo pozytywne. Planują 
panowie kolejne wyjazdy na takie i 
podobne plenery?

HG i PG: Oczywiście, jeśli tyl-
ko będziemy mieli taką możliwość. 
Nie zawsze się da. Ale kiedyś, kiedy 
okoliczności się zbiegną, na pewno 
jeszcze wyjedziemy.

AM: Życzę tego panom w takim 
razie. I bardzo dziękuję za rozmowę.
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Roześmiany Park
Śmiech to zdrowie, wydłuża ży-

cie, poprawia nastrój, dodaje ener-
gii i sprawia, że wszystko wydaje 
się prostsze. Nawet ryzyko zmarsz-
czek nie powinno sprawiać, że rezy-
gnujemy ze śmiechu. Dlatego wła-
śnie w tym roku po raz pierwszy w 
Brennej zagościł „Kabareton”. Mło-
de, pełne wigoru i doskonałego, 
świeżego humoru kabarety „Chwi-
lowo Kaloryfer” z Rybnika i „PUK” z 
Krakowa, oraz Paweł Sadowski ze 
swoim stand’upowym repertuarem 
sprawili, że liczna widownia zgro-
madzona na Amfiteatrze w Parku 
Turystyki, śmiała się długo i gło-

śno. Na otwarcie Kabaretonu wy-
stąpił jeden z najbardziej znanych 
w Polsce clownów – Clown Dyzio 
ze swoją pomocnicą. Dzieci bawi-
ły się znakomicie już w czasie jego 
pokazu, a po nim długo jeszcze ota-
czały artystów, którzy rozdawali 
im zwierzątka zrobione z balonów. 

Pomimo tego, że pod koniec im-
prezy z nieba, które od rana stra-
szyło deszczem, wreszcie spłynę-
ła ulewa, widownia nie rozeszła się, 
podchodząc pod samą scenę. Kaba-
reciarzom Brenna i Park Turystyki 
również bardzo przypadły do gustu. 
Chwalili zarówno uroki naszej Gmi-

ny, jak i atmosferę breńskiego Am-
fiteatru, a przede wszystkim podej-
ście publiczności, która wyraźnie 
wiedziała, z czym się kabarety je.

Mamy nadzieję, że za rok 
uda się powtórzyć tę imprezę. 
Kto wie, może na większą skalę?

  OPKiS
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Wojewódzki Przegląd
W dniach 7-8 lipca 2012 roku w 

Brennej odbył się 45. Wojewódz-
ki Przegląd Wiejskich Zespołów 
Artystycznych, w którym wzięło 
udział 5 kapel, 10 zespołów regio-
nalnych oraz 43 grupy śpiewacze 
z terenu województwa śląskiego.  

Na scenie Breńskiego Amfi-
teatru przez dwa dni królowa-
ły ludowe pieśni, tańce i muzy-
ka. W Parku Turystyki można rów-
nież było podziwiać regionalny 
wyroby twórców ludowych z te-
renu Województwa Śląskiego, ale 
również z Czech. Dzięki znako-

mitej aurze Przegląd wypadł bar-
dzo dobrze, zarówno zdaniem wy-
konawców, jak i publiczności, któ-
ra podziwiała koncertujące grupy.

Bardzo miło nam poinformo-
wać, że pierwsze miejsce, równo-
rzędnie z dwoma innymi zespo-
łami, za program „Wesele” zdo-
był Regionalny Zespół „Bren-
na” im. Józefa Macha, a Rodzin-
na Grupa Pieśni i Tańca „Kotarza-
nie” wywalczyła sobie wyróżnienie.

W piątek 13 lipca instrukto-
rzy i kierownicy zespołów spotka-
li się z jurorami przeglądu, któ-

rzy odtajnili wyniki konkursu, pod-
sumowali imprezę oraz udzie-
lili uczestnikom spotkania wie-
lu cennych rad, które zapewne za-
owocują w przyszłości jeszcze 
bardziej wartościowym repertu-
arem oraz perfekcyjnym wykona-
niem przygotowanego programu. 
Brenna 2012 już za nami, tymcza-
sem zespoły i organizatorzy za-
częli już odliczać czas do kolej-
nego spotkania wiejskich zespo-
łów artystycznych w roku 2013.

  OPKiS

Władca deszczu
Za nami kolejna edycja Kina Ple-

nerowego w Brennej. Tradycyjnie 
już – upłynęła ona i to dosłownie 
– podczas deszczowych wieczorów 
między 12 a 14 lipca. Aura najwy-
raźniej zaznacza sobie nasze Kino 
w kalendarzu i oblewa nas ulewami 
bardzo hojnie. Tak samo jednak tra-
dycyjnie już, widownia nie musia-
ła się deszcze przejmować, bo prze-
nieśliśmy się pod scenę. W tym roku 
miłośnicy oglądania filmów na wol-
nym powietrzu dali się pochłonąć 

niezwykłemu światowi Środziemia, 
wykreowanemu w kinowych obra-
zach Petera Jacksona, opartych na 
trylogii Tolkiena – „Władca Pierście-
ni”. Historia Jedynego Pierścienia i 
perypetii drużyny powołanej, by go 
zniszczyć i raz na zawsze pogrążyć 
siły zła w niebycie, na przestrzeni 
lat zdobyła sobie bardzo wielu sym-
patyków. Jej klimat, dodatkowo, 
całkiem nieźle pasuje do deszczo-
wych wieczorów. Repertuar tego-
rocznego Kina Plenerowego wybra-

li internauci podczas głosowania na 
facebook’owym fane page’u Gmi-
ny Brenna. Do wyboru były jesz-
cze niektóre części sagi „Gwiezd-
nych Wojen” i „Harrego Pottera”. 

Może za rok uda się nam wresz-
cie trafić z terminem na po-
godne dni. Ciekawe, co wów-
czas wybiorą nasi internauci? 

  OPKiS
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Zapracowany „Dwór Kossaków”
Centrum Kultury I Sztuki “Dwór 

Kossaków” w Górkach Wielkich 
miało bardzo napięty harmono-
gram wydarzeń w lipcu. Dzia-
ło się dużo i działy się rzeczy nie-
spotykane, ciekawe, oryginalne, 
a przede wszystkim – dla każde-
go. To ruiny tętniące życiem, ener-
gią, entuzjazmem i świetną zaba-
wą! Oto, co się działo w Górkach 
Wielkich w minionym miesiącu:

“Zaczarowany Dwór Kossaków” 
– spektakl z udziałem młodzie-
ży w reżyserii Włodzimierza Pohla, 
prezentujący niezwykle losy dwo-
ru i rodziny Kossaków splecione z 
motywami baśni “Kłopoty Kacper-
ka Góreckiego skrzata”. Młodzież 
pracowała wraz z aktorem i reży-
serem Włodzimierzem Pohlem od 
lutego do maja 2012 roku, efek-
tem ich działań był spektakl  wy-
stawiany w Centrum Kultury i Sztu-
ki “Dwór Kossaków”. Premiera od-
była się 13 maja 2012 roku. Kolej-
ne zagrano 9, 10 i 23 czerwca 2012 
roku oraz 1 i 4 lipca 2012 roku. 

5-6 lipca odbyły się „Poranki fil-

mowe dla dzieci” w ramach festi-
walu Kręgi Sztuki oraz warsztaty te-
atralne, które poprowadził Adam 
H.A. Michniewicz.  Wstęp był wolny.

Adam H.A. Michniewicz - przede 
wszystkim poeta i animator. Autor 
dwóch tomów poezji - „Wasz i dla 
Was” (2010) i „Przypomniałem sobie 
taki świat...” (2011) oraz współautor 
książki naukowej dot. wpływu te-
atru na dzieci pod redakcją dr Ewy 
Tomaszewskiej „Księga Piątego Kró-
lestwa” (2012). Odznaczony m.in. 
tytułem Fundacji Animacji Społecz-
no-Kulturalnej Animus Major oraz 
honorowym medalem „Spotkań z 
muzyką i poezją” czy dyplomem ak-
cji „Cała Polska czyta dzieciom”. In-
struktor warsztatów aktorskich i 
filmowych w Tychach. Z „Kręgami 
Sztuki” współpracował już w 2010 
roku jako instruktor na warsztatach 
aktorskich dr Ewy Tomaszewskiej.

7 lipca odbył się koncert finało-
wy uczestników warsztatów 1 Spo-
tkań Poetyckich Śpiewokossy i Ja-
rosława Wasika. Wstęp był wolny.

“Gacek Project”- obserwacja nie-

toperzy z użyciem detektora. 13 lip-
ca o godzinie 20:00 zaplanowano 
warsztaty ekologiczne „Skarby ukry-
te w Parku Kossaków”. W ramach 
warsztatów odbyła się prezentacja 
multimedialna, a następnie w par-
ku prowadzono obserwację nie-
toperzy za pomocą detektora wy-
krywającego częstotliwość dźwię-
ków i wielkość przelatującego ssa-
ka. Dzięki temu mogliśmy określić 
jaki gatunek nietoperza widzieli-
śmy. Kolejne warsztaty połączone z 
obserwacją nietoperzy zaplanowa-
no na 10 sierpnia na godzinę 19:00.

Mamy nadzieję, iż nasze warsz-
taty ekologiczne będą inspi-
racja do działań proekologicz-
nych na rzecz lokalnego środo-
wiska przyrodniczego i rozbu-
dzą wrażliwość na piękno przyro-
dy, a w szczególności poszerzą za-
interesowanie skarbami przyro-
dy ukrytymi w zabytkowym dwor-
skim parku w Górkach Wielkich.

14 i 21 lipca „Pikniki z pomy-
słem” – to propozycja na letnie po-
południa i wieczory w Dworze Kos-
saków oraz zabytkowym parku, peł-
ne beztroskiej atmosfery, niespo-
dzianek, zabawy połączonej z po-
ezją…W programie są: zabawy te-
atralne i plastyczne dla całych ro-
dzin inspirowane baśnią Zofii Kos-
sak „Kłopoty Kacperka góreckiego 
skrzata”, porady na temat wycho-
wania, głośne czytanie książek po-
lecanych dla dzieci i młodzieży oraz 
recital poezji śpiewanej. Wstęp wol-
ny. Na kolejne dwa spotkania zapra-
szamy 17 i 24 sierpnia 2012 roku.

Sierpień zapowiada się co naj-
mniej równie emocjonująco. Oto 
zapowiedź tego, co będzie się dzia-
ło u Kossaków w najbliższym czasie:

4 sierpnia (sobota), go-
dzina 19:00 – koncert KATA-
RZYNY GRONIEC z zespołem

5-11 sierpnia V MIĘDZYNA-
RODOWY PLENER RZEŹBIARZY

10 sierpnia (piątek), godzina 
18:00 „Skarby ukryte w parku” (pre-
zentacja gry terenowej typu Whe-
rigo. Gra terenowa typu Wherigo 
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(czyt. ‚łerajgoł’, z ang. ‚Gdzie idę?’) 
to nowoczesna forma edukacyjnej 
zabawy, która za pomocą progra-
mu wgranego na telefon komórko-
wy w połączeniu z systemem GPS 
pozwala na interaktywne działa-
nia w określonym obszarze. Dzięki 
temu osoba znajdująca się na da-
nym terenie może uczestniczyć w 
grze, poprzez którą dowiaduje się o 
różnych ciekawostkach go dotyczą-
cych. Gra będzie polegać w ogól-
nym zarysie na systemie pytań, na 
które odpowiedź uczestnik znajdzie 
poprzez obserwację terenu. Po-
stać wirtualnego przewodnika bę-
dzie informować uczestnika o tym, 
czy udzielił on prawidłowej odpo-
wiedzi oraz kolejnych etapach gry. 
Gra rozpoczynać się będzie na te-
renie parku, a następnie prowadzić 
po okolicy, umożliwiając jej pozna-
nie. Będzie ona dostępna w try-
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Skoszona Malinka
Już po raz szósty zjechali się tu-

ryści i zawodnicy do Brennej Ma-
linki, by uczestniczyć w unikato-
wych i widowiskowych Mistrzo-
stwach Górali Karpackich w Kosze-
niu Łąki Kosą. Trawę na górskiej 
łące hodował gazda, pan Andrzej 
Cieślar już długo, by była ona wy-
zwaniem dla góralskich kosiarzy.

Rywalizacja zapowiadała się bar-
dzo zacięta, gdyż przed tygodniem 
na zawodach w Rajczy konkurowa-
li górale żywieccy i do Malinki wy-
słali najlepszych spośród siebie.

I… tak jak przed tygodniem mi-
strzem górali żywieckich, tak te-
raz w Brennej mistrzem karpac-
kich górali został Jan Bednarz 
gazda z Rajczy, który od dzieciń-
stwa lubił kosić najpierw ze swo-
im dziadkiem, później ojcem, a te-
raz tajniki mistrzowskiego kosze-
nia przekazuje swojemu synowi.

Wśród mężczyzn na czołowych 
pozycjach uplasowali się: Jan Bed-
narz z Rajczy, Bronisław Bonk z 
Brennej, Andrzej Holeksa z Bren-
nej, Jerzy Bujok z Wisły, Jan Ja-

bie ciągłym. Jedynym warunkiem 
uczestnictwa w grze jest posiada-
nie telefonów komórkowych z GPS. 

10 sierpnia (piątek) godzina 
19:00 – „Skarby ukryte w Parku” - 
„GACEK PROJECT” (prezentacja mul-
timedialna i obserwacja nietoperzy)

17 sierpnia (piatek), godzina 
16:00 – PIKNIK Z POMYSŁEM. Zaba-
wy rodzinne wokół baśni o Kacperku

17 sierpnia (piątek), go-

dzina 18:00 – Recital piosen-
ki poetyckiej PIOTRA SZAUERA

24 sierpnia (piątek), godzina 
16:00 – PIKNIK Z POMYSŁEM. Zaba-
wy rodzinne wokół baśni o Kacperku

24 sierpnia (piątek), godzi-
na 18:00 – Recital piosenki po-
etyckiej MONIKI PARCZYŃSKIEJ

1 września 2012 roku (sobota, 
godzina 15:00) zapraszamy na wiel-
ką aukcję dzieł powstałych pod-

czas letnich plenerów. Całkowi-
ty dochód z aukcji przeznaczony 
będzie na realizację celów statu-
towych Fundacji im. Zofii Kossak.

Centrum Kultury 
I Sztuki “Dwór Kossaków”
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worski z Ustronia. Najlepszą z pan 
okazała się Maria Cieślar z Wisły 
przed Martą Szatanik z Soblówki.

Poza obserwowaniem zmagań 
kosiarzy zgromadzona widownia 
mogła także uczestniczyć w kon-
kurencjach takich jak toczenie bali 
słomy, wspinanie się na pal i wie-
le innych. Nie zabrakło też góral-
skiej muzyki, która zamknęła bie-
siadą VI Mistrzostwa Górali Karpac-
kich w Koszeniu Łąki w Brennej.

  OPKiS

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”
1/8 strony – 50zł netto
¼ strony – 100 zł netto
½ strony – 200 zł netto
1 strona – 400zł netto

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

REKLAMA

foto: brenna.pl
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Nim w Górkach i Brennej pojawili się pierwsi harcerze
Był rok 1908, gdy angielski ge-

nerał, Robert Baden-Powell, opu-
blikował książkę pod tytułem „Sco-
uting for boys”. Przedstawiony 
w niej system skautingu, w krót-
kim czasie spotkał się z powszech-
nym uznaniem i z entuzjazmem zo-
stał przyjęty niemal na całym świe-
cie. Już w dwa lata później tra-
fił on na ziemie polskie, gdzie zy-
skał własną, odwołującą się do 
czasów i tradycji średniowiecz-
nych, nazwę – harców i harcerstwa. 

Skauting, od samego początku 
swego istnienia, cieszył się olbrzy-
mią popularnością, gdyż, pod po-
zorem gier i zabaw atrakcyjnych dla 
młodzieży, równocześnie kształto-
wał jej rozwój fizyczny, umysłowy 
oraz moralny, przez co z zapałem 
został podchwycony przez ludzi, 
którym los młodego pokolenia nie 
był obojętny – przede wszystkim 
przez pedagogów. Dzięki idei, pro-
pagowanej przez Baden-Powella, 
młodzi ludzie mogli wyjść, z zanie-
czyszczonych przez przemysł miast 
i zakosztować życia, jakie znali do-
tąd jedynie, z czytywanych namięt-
nie, powieści przygodowych. Dzię-

ki skautingowi odkrywali oni dzikie 
i niedostępne dotąd przestrzenie, 
gdzie w bliskim kontakcie z przy-
rodą, poznawali i oswajali zarówno 
siły natury, jak i targające ludzką du-
szą żywioły, kształtując w ten spo-
sób swoje charaktery i osobowości. 

Idee skautowe nadzwyczaj szyb-
ko zakorzeniły się na ziemiach pol-
skich, gdyż dostrzeżono, iż formują 
one u młodzieży cechy, które dopo-
móc jej mogą w przyszłości do ze-
rwania kajdan zaborów i zbudowa-
nia niepodległej ojczyzny. Szcze-
gólnie w Galicji, gdzie Polacy cie-
szyli się dużą swobodą i autono-
mią, ruch skautowy rozwijał się 
więc szybko. W 1911 r. założono 
we Lwowie pierwsze drużyny i za-
częto wydawać czasopismo skau-
towe. Jeszcze w tym samym roku, 
za sprawą cieszyńskiego „Miesięcz-
nika Pedagogicznego”, informa-
cja o skautingu dotarła na Śląsk. 

Pierwsze drużyny skautowe na 
Śląsku Cieszyńskim zostały założo-
ne na przełomie 1912 i 1913 r. Już 
w październiku 1912 roku miały one 
powstać w szkole wydziałowej i lu-
dowej w Cieszynie – czego jednak 

obecnie, wobec braku źródeł, nie 
możemy zdecydowanie potwier-
dzić. Dzięki zachowanym licznie śla-
dom i pamiątkom, pewni jesteśmy 
natomiast, iż w tym samym okre-
sie rozpoczęto formowanie drużyn 
w gimnazjach w Orłowej i w Cieszy-
nie. Wszystkie wymienione drużyny 
zostały założone przez, przybyłych 
na wezwanie Macierzy Szkolnej, z 
Galicji, pedagogów – Romana Pol-
laka, Feliksa Hajduka i Hieronima 
Przepilińskiego. Należeli oni do na-
uczycielskiej elity – byli wysoce wy-
kwalifikowani, oddani swojej pracy 
oraz wierni wyznawanym ideałom, 
które też wpajali swoim podopiecz-
nym. Podobnie można wyrazić się o 
ich uczniach. Pierwsi skauci rekru-
towali się bowiem z grona najlep-
szych dzieci śląskiej ziemi, prede-
stynowanych, z racji wykształcenia 
i wychowania, do objęcia w przy-
szłości głównych stanowisk wśród 
inteligencji polskiej na Śląsku.

Zachowane do dziś dokumenty, 
w sposób ciekawy i barwny, przed-
stawiają początki skautingu na Ślą-
sku Cieszyńskim. W prowadzonej 
od 1913 r. kronice Drużyny im. T. 

Jedna z najstarszych drużyn skautowych na Śląsku Cieszyńskim w czasie wycieczki w Beskidy. 17 czerw-
ca 1913 r. skauci z orłowskiej Drużyny im. Tadeusza Reytana, prowadzeni przez Romana Pollaka i ks. Karola Ko-
tulę, wyruszyli na dwudniową wyprawę, której szlak wiódł przez Bystrzycę i Koszarzyska, na Ostry, Ropiczkę, aż 
do Trzycieży. Jak skrzętnie zanotowano w kronice, u szczytu Ropiczki kucharz przyrządził trzy potrawy – jed-
ną z nich był ryż z cukrem i cynamonem. (Fot. ze zbiorów Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC)
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Reytana w Orłowej, Roman Pollak 
pisze, iż jego drużyna stale topnia-
ła i w końcu pozostali w niej tylko 
ci chłopcy, którym na tym napraw-
dę zależało i którzy umieli sprostać 
stawianym im wymaganiom. Jak re-
lacjonuje, osób, które nie chciały się 
podporządkować, lub działały na 
drużynę destruktywnie, w tym „zbyt 
gorących zwolenników piłki nożnej, 
pozbywano się w krótkim czasie”. W 
ten sposób, powstał w Orłowej za-
stęp kadrowy, który dał tamtejszej 
drużynie podstawy do dalszego 
rozwoju. Również w Cieszynie wy-
starczyły dwa miesiące trudnych i 
wymagających ćwiczeń, przygoto-
wanych przez drużynowego Tade-
usza Farnego, by liczba skautów, w 
kierowanej przez Feliksa Hajduka 
Drużynie im. K. Pułaskiego, spadła 
o ponad połowę. Ostatecznie zo-
stało w niej czterdziestu skautów, 
zorganizowanych w pięciu, dzia-
łających sprawnie zastępach, któ-
rzy dumnie paradowali w zielonych 
kubrakach i kapeluszach, z dłu-
gimi laskami u boku, nie zrażając 
się, iż dawni koledzy nieco zawist-
nie określali ich „patyczkorzami”.

Dużo można by pisać o wypra-
wach i przygodach, które były udzia-
łem cieszyńskich skautów. Możemy 
o nich przeczytać w kronice druży-
ny orłowskiej, sprawozdaniach gim-
nazjum w Cieszynie, a wreszcie w 
książce Romana Pollaka pt. „Wypra-
wa skautów śląskich przez Orawę 
i Tatry na Spisz“, opisującej ostat-
nią wspólną przygodę profesora i 
jego podopiecznych, nim rozdzie-
liły ich wydarzenia I wojny świato-
wej. Bezcennym źródłem informa-
cji, jest również, przechowywany 
w Książnicy Cieszyńskiej, maszyno-
pis pamiętnika młodego gimnazja-
listy – Tadeusza Michejdy – „Notatki 
do harców”. Jemu też zawdzięcza-
my niezwykle ważną relację, opi-
sującą wydarzenia czasów I wojny 
światowej. Zanotował on, m. in. że 
w czasie wakacji roku 1914, wszy-
scy starsi skauci zostali poinformo-
wani pocztą skautową przez prof. 
Hajduka o zwołanej przez niego 
nadzwyczajnej zbiórce. Na niej do-

wiedzieli się o powstaniu Legionów 
Polskich i zamyśle stworzenia rów-
nież Legionu Śląskiego. Wtedy zde-
cydowali, że i oni, jako ochotnicy 
wyruszą w bój w składzie oddziału 
cieszyńskiego, stwierdzając: jeżeli 
już akcję taką rozpoczęto, to Śląsk 
musi dać wyraz swej polskości. 

Na front z Cieszyna wymaszero-
wało łącznie 600 młodych chłop-
ców, wśród nich cieszyńscy skau-
ci, prowadzeni przez harcerskich in-
struktorów –  Hieronima Przepiliń-
skiego, Jana Łyska i Feliksa Hajdu-
ka. Szli walczyć za wyśnioną Polskę, 
choć od 600 lat żyli poza jej granica-
mi. Wśród nich niemal wszyscy mie-

li mniej niż 23 lata, a ponad stu było 
młodzieńcami niespełna 18-letni-
mi. Wielu z nich, jak Jan Greń z Orło-
wej, czy Tadeusz Farny z Nawsia nie 
wróciło już do rodzinnych domów.

 Wojciech Grajewski
 Książnica Cieszyńska

Artykuł promujący Wystawę pt. 
„Kresowe Stanice. 100-lecie Harcer-
stwa na Śląsku Cieszyńskim” uka-
zał się również 20 VII 2012 r. w 15 
numerze cieszyńskich „Wiadomości 
Ratuszowych” pod tytułem „Pierw-
sze harce cieszyńskich skautów”.



24Strona 24 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
FelietonFelieton

Nad-przodownicy pracy
Żadna praca nie hańbi, bez pra-

cy nie ma kołaczy, na kaca najlepsza 
jest praca, im praca większa, tym 
milsze znoje, praca doskonali cno-
tę, praca ludzi wzbogaca, i najlep-
sze: Praca to konieczność – jej brak 
jest cierpieniem, nigdy dobrodziej-
stwem. To ich ulubione powiedzon-
ka. I, właściwie, trudno odmówić im 
słuszności. Oczywiście... jeśli się tę 
sprawę zgeneralizuje i przyjmie, że 
przesadyzmy to jedynie wyjątki od 
norm. Jednak w dzisiejszym świecie 
ta specyficzna grupa społeczna sta-
je się coraz większa. Wymusza to sys-
tem, pęd za dobrobytem i ogrom-
ne bezrobocie. Pracoholicy, bo to 
o nich mowa, obchodzą 12 sierp-
nia swoje święto. Z tej okazji prze-
prowadzę pewną analizę, by udo-
wodnić, że pracoholizm jest złem, 
jak każdy inny nałóg, choć z pozoru 
zdaje się przynosić tylko korzyści.

Od podstaw, czyli rodzina
Z początku jest znakomicie. 

Żona, jak ma szczęście i mąż ma ja-
kąś wyjątkowo dobrą pracę, wcale 
nie musi być nigdzie zatrudniona. 
Choć to akurat wiele kobiet wca-
le nie uznaje za szczęśliwy traf. Pie-
niądze są na wszystko. Wczasy kil-
ka razy w roku, piękne ubrania, sa-
mochody, najlepsze szkoły dla dzie-
ci, zajęcia dodatkowe, kluby fitness, 
kosmetyczki i w ogóle... wszyst-
ko. Luksus. Szkoda tylko, że to bez-
imienny i samotny luksus. Te wy-
cacane dzieci nie pamiętają powo-
li twarzy zapracowanego rodzica, 
który w pracy przesiaduje tak czę-
sto, że wstawiono mu do biura wer-
salkę a do łazienki natrysk. Współ-

małżonek robi się podejrzliwy i za-
zdrosny – padają zarzuty o romans 
i sielanka się sypie. A pracoholik co 
na to? Jak każdy nałogowiec, jeśli 
nie otrzyma pomocy, przed swo-
imi problemami ucieka w nałóg. 
Pracuje coraz więcej. Błędne koło.

Przyjaciele
Tu akurat rzadko w ogóle są do-

bre strony. Ewentualnie pożyczanie 
pieniędzy od miłującego się w dzi-
kiej pracy znajomego, albo wyko-
rzystywanie jego znajomości i kom-
petencji do własnych celów. Jed-
nak, jeśli pominie się ten aspekt 
– przyjaciele dla pracoholika nie ist-
nieją. Są mu oczywiście potrzebni, 
jak każdej innej osobie, jednak za-
niedbywane relacje międzyludzkie 
mają tendencje do wygasania, psu-
cia się i zanikania. Pracoholik nie 
pielęgnuje swoich przyjaźni. Co za 
tym idzie – szybko może się okazać 
to, o czym śpiewają bracia Golec: 
„Myślisz, że forsa ci załatwi klucze 
do złotych raju bram. Tymczasem 
może się okazać, że w raju jesteś 
sam”. A samotność spada na praco-
holika, kiedy ten z jakiegoś powodu 
nie może już pracować. Podupada 
na zdrowiu lub zostaje zwolniony. 
Wtedy nagle zdaje sobie sprawę z 
tego, że nie ma do kogo się odezwać.

Współpracownicy
I znowu, niby znakomicie mieć 

pracoholika w zespole. Zazwy-
czaj zaraża pasją, energią i entuzja-
zmem. Potrafi nauczyć dużo w krót-
kim czasie. Dzieli się doświadcze-
niami i dobrymi sposobami na roz-
wiązywanie problemów, przez któ-

re zawodowo wiele razy już prze-
brnął. Ale jak na pracoholika zaczy-
nają patrzeć, kiedy szef zaczyna ich 
do niego porównywać? Kiedy uzna-
je – a każdy szef to zrobi z liczne-
go punktu widzenia – że lepiej pra-
cować więcej niż mniej? Kiedy za-
czyna wymagać pracy ponad moż-
liwości, a nieraz i ponad kwalifika-
cje? Pracoholik staje się napiętno-
wany i wykluczony ze społeczności 
pracowniczej. Patrzą na niego co-
raz bardziej krzywo i zrobią wszyst-
ko, by podkopać jego pozycję, a 
najchętniej pozbyć się z zakładu.

Przełożony
Tutaj też wydawać się może, że 

pracoholik w podległym zespole to 
dla zwierzchnika istny skarb. Na-
kręca koniunkturę, podnosi nor-
my i niejednokrotnie morale zało-
gi. Taki prawdziwy przodownik pra-
cy. Do czasu. Do czasu aż: A. pra-
cownicy zaczną go wypychać ze 
swojego grona, unikać jego zmian 
i utrudniać pracoholikowi życie; 
oraz B. do czasu, aż szef zda sobie 
sprawę z faktu, że pracoholik byłby 
mile widziany na... jego własny sta-
nowisku! Obawa o własny etat czę-
sto sprawia, że kierownik pracoho-
lika przechodzi na linię frontu nie-
zadowolonych współpracowni-
ków i po cichu, pokrętnymi, nie raz 
świńskimi metodami zaczyna krok 
po kroku dążyć do zwolnienia na-
zbyt zaangażowanego pracownika.

Moi kochani pracoholicy. Chce 
was o coś poprosić z okazji wasze-
go święta. Nie zapominajcie o tym, 
że wasza praca to tylko maleńka 
kropka na ogromnej mapie życia. 
Nie zamykajcie się na świat i swo-
im ulubionym powiedzeniom, sła-
wiącym potęgę pracy przeciw-
stawcie chociaż od czasu do cza-
su to: Praca nie zając – nie ucieknie.

  Lubov
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Domowe lody owocowe
W tym numerze gorąco polecam coś przepysznie lodowatego, czyli domowe 

lody owocowe.  Przygotowanie ich jest bajecznie proste, smaki można 
dobierać dowolnie,  a efekt, jaki można otrzymać jest o wiele lepszy niż 
w przypadku gotowych lodów. Potrzebujemy bazę, smak i przyprawę. 
Bazą jest śmietanka kremówka, smakiem  zmiksowane lub zgniecione 

na jednolitą masę owoce, a przyprawą... cukier, wanilia, 
cynamon, kardamon, czy na co tam mamy ochotę.

Zmiksowane owoce raz jeszcze miksujemy na gładką masę ze śmietanką, 
dodajemy przyprawę i... gotowe!  Wystarczy teraz wlać całość do jakiegoś 

naczynia i wstawić do zamrażarki na parę godzin. 
 Osobiście polecam przygotowane w ten sposób lody malinowe, 

ale znakomicie  smakują też bananowe z wanilią, pomarańczowo – truskawkowe 
z imbirem czy  zielone jabłuszko. Najlepiej podawać je bez żadnych 

dodatków czy sosów, za to ozdobione paroma listkami mięty i wafelkiem. 
       

         Smacznego!
         Anna Musioł



26Strona 26 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Sport
Sport

Turniej Połki Nożnej „Wakacje z Piłką” – Chorzów 2012
W dniu 30.06.2012 r. w pierwszy 

dzień rozpoczynających się wakacji 
grupa 12 uczniów Gimnazjum im. 
Jana III Sobieskiego w Brennej na 
zaproszenie Fundacji Pomocy Dzie-
ciom „ULICA wzięła udział w zorga-
nizowanym na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie turnieju piłki nożnej 

pod nazwą WAKACJE Z PIŁKĄ na 
wzór rozgrywanych Mistrzostw Eu-
ropy.  Warunkiem uczestnictwa  w 
Turnieju był udział  młodzieży ama-
torsko grającej w piłkę nożną, nie 
zrzeszonej    w klubach sportowych.  
Nasi przedstawiciele w turnieju  
mecze rozegrali w barwach współ-

organizatora Mistrzostw Ukrainy.
W tegorocznych rozgrywkach 

nie powiodło się naszej druży-
nie, ale humor i pogoda dopisały.

  Krystian Fest

Atrakcje na minigolfie i nie tylko...
Wakacje to okres, oczywiście 

nie dla wszystkich, na odpoczy-
nek od codziennych zajęć i rege-
nerację sił. Dla każdego, kto ceni 
sobie aktywne spędzanie wolne-
go czasu, minigolf jest z pewnością 
idealną propozycją. W niedzielne 
przedpołudnie pracownicy OPKiS
-u przygotowali dla wszystkich gol-
fistów-amatorów ciekawą zabawę. 
Każdy chętny uczestnik gry, któ-
ry cechował się wytrwałością i de-

terminacją, mógł zdobyć gadżet z 
logo Gminy Brenna. Warunkiem, 
uprawniającym do odbioru upo-
minku było zdobycie wszystkich 18 
dołków. Zawodnicy zapisywali swo-
je wyniki na kartach do gry, które 
potem wymieniali na przygotowa-
ne niespodzianki. Zabawa cieszyła 
się dużą popularnością i zaintere-
sowaniem. Był to przedsmak turnie-
ju, który odbędzie się niebawem na 
polu do minigolfa w Parku Turystyki.

 W planach, jeśli chodzi o 
sportową rywalizację, jest rów-
nież turniej w siatkówkę plażo-
wą, zarówno na boisku w Par-
ku Turystyki jak i Ośrodku pod 
Brandysem, gdzie będzie mia-
ło miejsce także współzawodnic-
two na ściance wspinaczkowej. 

 
  OPKiS

II Mistrzostwa Drwali
Po raz drugi w Brennej odby-

ły się Mistrzostwa Drwali Beskidz-
kich. Impreza została zorganizowa-
na przez Ośrodek Promocji, Kultu-
ry i Sportu Gminy Brenna we współ-
pracy z Nadleśnictwem Ustroń. Do 
rywalizacji zgłosiło się siedem dwu-
osobowych zespołów, które przy-
stąpiły do przygotowanych przez 
Organizatora konkurencji, walcząc 
nie tylko o prestiż, ale także cenne 

nagrody rzeczowe. Pod uwagę pod-
czas zmagań jury brało czas wyko-
nania danego zadania oraz precy-
zję, którą startujący musieli się wy-
kazać podczas okrzesywania, cię-
cia kłody na dokładność, cięcia kło-
dy na desce, cięcia stojącego wał-
ka oraz łupania i cięcia wałka piłą 
ręczną. Emocji było co nie miara, a 
można było to wywnioskować cho-
ciażby po zachowaniu licznie zgro-

madzonej przed breńskim Amfite-
atrem publiczności, która napędza-
na przez niezwykle sympatyczny 
duet konferansjerów z Żywca, ba-
wiła się świetnie. Tytułu mistrzow-
skiego z I edycji mistrzostw broni-
ła ekipa z Wisły, która od samego 
początku próbowała udowodnić, że 
zwycięstwo przed rokiem nie było 
przypadkowe. Wiślanom ta sztuka 
się udała i Panowie, Janusz Szarzec 
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i Zbigniew Stebel, stanęli na naj-
wyższym „pniu” podium. Ich wyż-
szość musieli uznać, wicemistrzo-
wie – Jarosław Juroszek i Bartło-
miej Ryłko oraz zdobywcy trzecie-
go miejsca w rywalizacji, reprezen-
tanci Brennej, bracia Adam i Piotr 
Chrapkowie. Po skończonej rywali-
zacji zawodowców, swoich sił pró-

bowali kibice w konkurencji cię-
cia wałka piłą ręczną oraz układa-
nia drewna. Ta konfrontacja ama-
torów również była niezwykle wi-
dowiskowa i zacięta. Uczestni-
cy za swój udział otrzymali gadże-
ty. Po zmaganiach drwali, żywio-
łowa publiczność bawiła się na fe-
stynie do późnych godzin nocnych.

Ośrodek Promocji, Kultu-
ry i Sportu Gminy Brenna skła-
da serdeczne podziękowa-
nia Nadleśnictwu Ustroń za po-
moc w organizacji imprezy. 

  Krzysztof Gawlas
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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
email: opkis@brenna.org.pl

Informacja Turystyczna
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 33 858 69 71
e-mail: it@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. 033 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 33 853 63 79
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, 601 100 300
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. 33 853 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
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Marek Wojnar
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-62-22, 853-65-48

fax: 33 853-63-70
e-mail: poczta@brenna.org.pl

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, 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 Bren-
na Skrzyżowanie, W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek, Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie GS w Brennej Bukowej, Sklepie „Kaprys” ul. Jawor-
nik (Brenna), Sklep „ABC” (Hołcyna), Stacji paliw (Brenna), Stacja paliw (Górki Wielkie),  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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