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Od redakcjiOd redakcji

„Zagarniam” - wywiad 
z Jolantą Skórą - str. 16

I w końcu nadeszła długo ocze-
kiwana wiosna. Zimny kwiecień na 
szczęście już minął i pojawiły się 
gorące majowe „Wieści”. Mam na-
dzieję, że równie gorący okaże się 
maj, uznawany za najpiękniejszy 
miesiąc w roku. I chociaż majówka 
już za nami to pod koniec miesiąca 
czeka nas kolejny długi weekend. 
Ale za nim to nastąpi zatrzymajmy 
się na chwilę i znajdźmy czas na 
spacer, podczas którego z pewno-
ścią zauważymy jak cała przyroda 
budzi się do życia. O wiele rado-
śniej brzmi również nasz budzik. 

Od redakcji
Teraz nie jest to dźwięk zegara 
czy telefonu lecz piękny świergot 
ptaków za oknem. Drzewa puściły 
pąki, na trawnikach pojawiły się 
krokusy, a na ulicy spotkać moż-
na o wiele więcej uśmiechniętych 
twarzy. Niech wyższa temperatu-
ra zmobilizuje nas wszystkich do 
zwiększonej aktywności fizycznej. 
Zapraszam więc do korzystania z 
obiektów sportowych i rekreacyj-
nych w Parku Turystyki. Otwarty 
jest już minigolf oraz boisko do 
koszykówki. Można także usiąść na 
ławce i przy szumie Brennicy zagłę-

bić się w lekturę „Wieści”. Oprócz 
tężyzny fizycznej zadbajmy rów-
nież o zdrowie naszego umysłu. 
Zachęcam do zmierzenia się z krzy-
żówką, a za poprawne rozwiązania 
dla najszybszych przewidziane są 
nagrody. W najnowszym numerze 
znaleźć można także relację z naj-
ważniejszych kwietniowych wyda-
rzeń jakie miały miejsce w Gminie 
Brenna. Serdecznie zapraszam!

  Sonia Gawlas

Dzień 3 maja to jeden z waż-
niejszych dni dla każdego Polaka. 
Tego właśnie dnia w 1791 roku 
uchwalona została Konstytucja 3 
Maja. Z tej okazji Wójt Gminy Bren-

„Pamięć poległym”
na Pani Iwona Szarek wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Panem 
Markiem Wojnarem złożyli kwiaty 
oraz znicze pod pomnikami upa-
miętniającymi mieszkańców naszej 

gminy poległych podczas II Wojny 
Światowej w walce z okupantem. 

  Sonia Gawlas
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Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum zwraca się z apelem i prośbą do wszystkich miesz-
kańców, instytucji zakładów pracy, właścicieli pensjonatów, hoteli i domów letniskowych o pomoc w dofi-
nansowaniu zakupu nowego średniego samochodu gaśniczego przystosowanego do działań w trudnym te-
renie górskim. Rozwój cywilizacyjny i społeczny kraju, w tym też naszej miejscowości sprawia, że zmienia się 
charakter zagrożeń, są to nie tylko gaszenia pożarów, walki z powodziami, ale też usuwanie skutków wichur, na-
wałnic  i śnieżyc. Działamy też na rzecz środowiska naturalnego. Bierzemy udział w poszukiwaniach zaginio-
nych osób. Znaczne zagrożenia pożarowe to występujące pożary leśnych młodników i suchych traw, hal górskich.

 
 Nasi strażacy są ofiarni, a swoją służbę pełnią społecznie, stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności obsługi 

nowoczesnego sprzętu, uczestniczą w licznych szkoleniach, angażują się do prac społecznych na rzecz gminy i naszej 
jednostki, biorą udział w obchodach świąt państwowych, kościelnych i strażackich. W bieżącym roku, przy pomocy 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Władz  Samorządowych  i Władz Państwowych oraz własnych środków, chcemy 
zakupić nowy średni samochód pożarniczy wyposażony w sprzęt przystosowany do działań w trudnym terenie górskim.

Nasza jednostka dysponuje aktualnie dwoma wyeksploatowanymi samochodami bojowymi, są to: 50-letni Ma-
girus 150D i 30-letni karosowany samochód Star 266. Pojazdy te, pomimo ponoszonych znacznych wydatków na ich 
utrzymanie, nie gwarantują stałej i pełnej gotowości bojowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom jakie dyktuje nam 
obecna rzeczywistość oraz rozległy górski teren wczasowo-turystyczny konieczne jest  posiadanie sprawnych i dobrze 
wyposażonych pojazdów.

Starania nasze popierają Władze Samorządowe naszej gminy, zapewniając, że znaczna część kosztów zakupu tego 
samochodu zostanie sfinansowana przez Gminę Brenna. Staramy się też o środki finansowe z instytucji Państwowych 
i Władz Związkowych Straży Pożarnych.

Szanowni goście i  mieszkańcy Brennej liczymy na Państwa pomoc, której wielokrotnie dawaliście dowody. To mię-
dzy innymi dzięki ofiarności mieszkańców Brennej mamy piękny i dobrze utrzymany budynek strażnicy. Obiekt ten, 
jak i nasza działalność bojowa służy wszystkim mieszkańcom gminy, jednak utrzymanie ich jest bardzo kosztowne. 

  

  POMAGAJĄC  NAM, CHRONICIE  SAMYCH  SIEBIE,  ZWIĘKSZAJĄC 
BEZPIECZEŃSTWO  NAS  WSZYSTKICH.

   
Informujemy, że w maju b.r. nasza jednostka obchodzić będzie Jubileusz 85-lecia swego istnienia. Uświetnieniem 

naszego  jubileuszu byłoby nabycie nowego samochodu pożarniczego. 

85 lat w służbie Panu Bogu 
na chwałę a ludziom na ratunek 

SZANOWNI MIESZKAŃCY BRENNEJ 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W BRENNEJ CENTRUM
Rok założenia 1928
ul. Wyzwolenia 75, 43-438 Brenna, tel. 33 8536585
NIP 548-225-46-40, REGON 072328428
KRS 0000332936
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Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w uroczystościach Jubileuszowych z okazji 85-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brennej Centrum, które odbędą się 18 maja 2013 r. w Brennej przy ul. Wyzwolenia 75. Liczymy na waszą 
obecność  i wsparcie naszych działań.

W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci udzielenia nam pomocy prosimy o dobrowolne datki. Wpłaty będą 
przyjmowane w budynku OSP w Brennej Centrum w dniu 18 maja 2013 r. w  godz. od 12.00 do 20.00 lub przelewem na 
konto: nr  0681 2610 2000 4001 5820 0000 10 w Banku Spółdzielczym Skoczów oddział w Brennej z dopiskiem „wpłata 
na zakup samochodu pożarniczego”.

Fakt dokonania wpłaty zostanie odnotowany w Księdze  Pamiątkowej. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w naszych uroczystościach i z góry dziękujemy za każdą złotówkę złożoną na ten szczytny cel.

          Z wyrazami szacunku 
          i strażackim pozdrowieniem
          Zarząd OSP Brenna Centrum

Roboty remontowe dróg gminnych 
w ramach usuwania szkód powodziowych

Rozstrzygnięto przetarg na 
wykonanie odbudowy i robót re-
montowych 3 dróg gminnych w 
Gminie Brenna w ramach usu-
wania szkód powodziowych 
z podziałem na 3 zadania. 
Do przetargu na realizację za-
dań przystąpiło 4 wykonawców.
Zadanie 1 - Remont nawierzchni 
drogi gminnej ul. Kasztanowa w Gór-
kach Wielkich Km 0+000- km 0+635. 
Najkorzystniejszą okazała się ofer-
ta firmy Eurovia Polska z siedzibą 
w Bielanach Wrocławskich. W dniu 

24.04.2013 r. podpisano umowę 
na realizację robót, których war-
tość wyniesie brutto 219.099,84 zł
 Zadanie 2 - Remont na-
wierzchni drogi, odwodnienia 
i przepustu w ul. Wierzbowej 
w Brennej. Długość odcinka 490 m, 
szerokość 3 m. Nr drogi - 633125 S.
Najkorzystniejszą okazała się ofer-
ta firmy DRO-MOST Marek Kunz z 
Brennej. W dniu 24.04.2013 r. pod-
pisano umowę na realizację robót, 
których wartość wyniesie brutto 
164.604,14 zł. Zadanie 3 - Remont 

nawierzchni i chodnika drogi gmin-
nej 633051 S ul. Pod Zebrzydkę 
w Górkach Wielkich, km 0+000- 
km 0+290. Najkorzystniejszą oka-
zała się oferta firmy DRO-MOST 
Marek Kunz z Brennej.  W dniu 
24.04.2013 r. podpisano umowę 
na realizację robót, których war-
tość wyniesie brutto 138.707,59 zł.

  UG Brenna

Remonty cząstkowe na terenie Gminy Brenna
Rozstrzygnięto przetarg na 

remonty cząstkowe  dróg gmin-
nych na terenie gminy Brenna.
Z pośród 3 Wykonawców, któ-
rzy przystąpili do przetargu na 
realizację zadania, najkorzyst-
niejszą okazała się oferta firmy 
DRO-MOST Marek Kunz z Brennej.

W dniu 23.04.2013r. podpisano umo-
wę na realizację robót, których war-
tość wyniesie brutto  128.841,27 zł. 
W ramach planowanych remon-
tów zlokalizowane ubytki w dro-
gach gminnych zostaną wypełnio-
ne masą bitumiczną oraz emulsją 
asfaltową i grysami kamiennymi.

  UG Brenna
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REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Od 1 lipca 2013 r. rusza 
nowy system odbioru i god-
spodarowania odpadami.

W ramach zadeklarowanej opła-
ty system gwarantuje odbiór z 
nieruchomości zamieszkałych na-
stępujących rodzajów odpadów:
Opakowania z papieru i tektury, 
opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania z metali, opakowania 
wielomateriałowe, zmieszane od-
pady opakowaniowe, opakowania 
ze szkła, pozostałości z sortowania, 
makulatura, szkło, odpady kuchen-
ne ulegające biodegradacji, zużyte 
urządzenia elektryczne i elektro-
niczne, tworzywa sztuczne, metale, 
odpady ogrodowe ulegające bio-
degradacji, niesegregowane (zmie-
szane) odpady komunalne, odpady 
komunalne niewymienione w innych 
podgrupach, (w tym popiół i żużel).

Odpady będą jak dotąd groma-
dzone na terenie nieruchomości 
w specjalnych workach dostar-
czonych przez wyłonioną w dro-
dze przetargu firmę (w ramach tej 
opłaty). Dla celów ewidencji ilo-
ści zebranych odpadów właściciel 
nieruchomości otrzyma etykiety 
z numerem ewidencyjnym, który-

Nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Brenna

mi należy oznaczyć wystawione 
do odbioru worki z odpadami. Do 
momentu dostarczenia firmowych 
worków  przez wyłonioną w drodze 
przetargu  firmę mieszkańcy mogą 
gromadzić odpady w dotychczas 
stosowanych workach, przy czym 
należy pamiętać o oznaczeniu wor-
ków stosownymi etykietami. Obec-
nie Gmina przygotowuje przetarg 
w celu wyboru przedsiębiorcy, któ-
ry będzie w imieniu Gminy Brenna 
odbierał i zagospodarowywał od-
pady komunalne wytwarzane na 
terenie nieruchomości zamieszka-
łych. Dodatkowo (poza harmono-
gramem) będzie można w ramach 
tej samej opłaty oddać posegrego-
wane odpady, w tym róznież od-
pady biodegradowalne w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, który będzie zlokali-
zowany na terenie Zakładu Budże-
towego Gospodarki Komunalnej w 
Brennej. Ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, przy-
jęta przez sejm w dniu 1 lipca 2011 
r.  nałożyła na gminy obowiązki, 
wśród których kluczowe wydają się 
te związane z osiągnięciem przez 
gminy określonych poziomów od-

zysku i recyklingu odpadów oraz 
ograniczenia masy odpadów ule-
gających biodegradacji kierowa-
nych na składowisko. Nieosiągnię-
cie postawionych przed gminami 
celów związanych z odzyskiem i 
recyklingiem odpadów przyniesie 
realne konsekwencje finansowe w 
postaci kar pieniężnych dla gmin, 
a więc również dla mieszkańców. 
Wobec powyższego zachęcamy do 
stosowania i propagowania prawi-
dłowej praktyki segregowania od-
padów komunalnych wśród miesz-
kańców Gminy Brenna. Deklaracje 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami. Właścicielom 
nieruchomości zamieszkałych, któ-
rzy nie złożyli jeszcze deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami przypominamy o 
niezwłocznym złożeniu wymienio-
nej deklaracji. W razie niezłożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wójt określi, w drodze de-
cyzji, wysokość opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
na podstawie posiadanych danych.

Zasady segregacji odpadów:
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Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Katowicach 

Śląski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
przypomina producentom kukury-
dzy o obowiązku  przestrzegania 
nakazów i zakazów określonych 
w rozporządzeniu Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 
maja 2010 r. w sprawie zwal-
czania i zapobiegania rozprze-
strzenianiu się zachodniej ku-
kurydzianej stonki korzeniowej 
(Dz. U. poz. 171, tekst jednolity). 
Zgodnie z ww. rozporządzeniem 
teren województwa śląskiego 
objęty jest strefą zasiedlenia
i ryzyka wyznaczoną dla 
tego agrofaga w tym:

- strefa zasiedlenia obejmuje po-
wiaty: bielski, cieszyński, gliwicki, 
mikołowski, pszczyński, raciborski, 
rybnicki, wodzisławski, żywiecki, 
miasta na prawach powiatu: Biel-
sko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, 
Katowice, Rybnik, Tychy, Żory; 

- strefa ryzyka obejmuje powia-
ty: będziński, bieruńsko–lędziński, 
częstochowski, kłobucki, lubliniec-
ki, myszkowski, tarnogórski, zawier-
ciański, miasta na prawach powia-
tu: Bytom, Chorzów, Częstochowa, 
Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, My-
słowice, Piekary Śląskie, Ruda Ślą-
ska, Siemianowice Śląskie, So-
snowiec, Świętochłowice, Zabrze.

W uprawie kukurydzy nakazuje 
się (w strefie zasiedlenia):
- począwszy od sezonu uprawowe-
go 2010r. do dnia 31 grudnia 2015r.:
- uprawiać kukurydzę na danym 
polu raz na trzy lata (bez obowiąz-
ku wykonywania zabiegów che-
micznych zwalczających stonkę)

albo

- uprawiać kukurydzę na danym polu 
dwa razy na trzy lata, jeżeli przy-
najmniej podczas jednego sezonu 

uprawowego, w którym jest ona 
uprawiana zostaną zastosowane 
zabiegi z użyciem środków ochro-
ny roślin zwalczających stonkę. 

- począwszy od sezonu uprawowe-
go 2012r. do dnia 31 grudnia 2015r.:
nakazuje się stosowanie zabiegów 
z użyciem środków ochrony roślin 
zwalczających stonkę w każdym se-
zonie uprawy kukurydzy jeżeli ku-
kurydza uprawiana jest na danym 
polu częściej niż określono wyżej. 
(w strefie ryzyka):

- począwszy od sezonu uprawowe-
go 2010r. do dnia 31 grudnia 2015r.:

- zmianowanie przy uprawie kuku-
rydzy na danym polu raz na dwa 
kolejne sezony uprawowe (bez 
obowiązku wykonywania zabiegów 
chemicznych zwalczających stonkę)

albo

- uprawę w monokulturze 
z użyciem środków ochro-
ny roślin zwalczających stonkę 
w każdym sezonie uprawy kukurydzy.

Ponadto w strefie zasiedlenia i 
ryzyka obowiązują następujące 
nakazy i zakazy (nakazuje się):

- niszczenie samosiewów kukurydzy,

- wykonanie na gruntach, na któ-
rych była uprawiana kukurydza po 
uprzednim dokładnym rozdrobnie-
niu resztek pożniwnych, głębokiej 
orki jesiennej po zakończeniu każ-
dego sezonu uprawy kukurydzy,

- czyszczenie z ziemi i resztek roślin-
nych maszyn używanych na grun-
tach, na których jest uprawiana 
kukurydza przed przemieszczaniem 
tych maszyn poza obszar objęty 
strefą zasiedlenia i strefą ryzyka;
(zakazuje się):

- przemieszczania poza obszar ob-
jęty strefą zasiedlenia i strefą ryzyka 
świeżych roślin kukurydzy oraz ich 
części, w każdym sezonie uprawy 
kukurydzy, do dnia 15 października, 
zakazu tego nie stosuje się:

- w obrębie jednego miej-
sca produkcji (gospodarstwa)

- w przypadku przemiesz-
czania do zakładu prze-
twórczego zlokalizowanego
na terenie powiatu sąsiadującego 
bezpośrednio z obszarem objętym 
strefą zasiedlenia i strefą ryzyka, je-
żeli te rośliny lub ich części są bez-
pośrednio dostarczane do takiego 
zakładu przetwórczego pod nadzo-
rem wojewódzkiego inspektora w 
sposób zapewniający, że nie istnieje 
ryzyko rozprzestrzenienia się stonki 
oraz poddawane przetworzeniu na 
terenie takiego zakładu przetwór-
czego i przed przetworzeniem nie 
są przemieszczane poza jego teren

- przemieszczania gleby lub 
innego podłoża uprawowe-
go pochodzącego z gruntów,
na których była upra-
wiana kukurydza.
Do zwalczania zachodniej ku-
kurydzianej stonki korzenio-
wej zarejestrowane  są nastę-
pujące środki ochrony roślin: 

- Proteus 110 OD (substancja ak-
tywna: tiachlopryd + deltametry-
na) stosujemy jeden raz w sezo-
nie w zalecanej dawce 0,75 l/ha,

- Steward 30 WG (substan-
cja aktywna: indoksakarb) na-
leży stosować jednorazowo 
w zalecanej dawce 0,125 – 0,15 kg/ha. 
W przypadku wykonywania dwóch 
zabiegów preparaty należy stoso-
wać przemiennie. Przed zastosowa-
niem środka ochrony roślin należy 
dokładnie zapoznać się z etykietą 
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instrukcją stosowania. Etykiety-in-
strukcje stosowania dostępne są na 
stronie internetowej: http://www.
minrol.gov.pl > Produkcja roślinna 
> Ochrona roślin > Wyszukiwarka i 
etykiety środków ochrony roślin. 
Szczegółowe dane na temat bio-

logii, szkodliwości oraz wykryć 
zachodniej kukurydzianej ston-
ki korzeniowej można uzyskać na 
stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Na-
siennictwa www.piorin.gov.pl 
oraz na stronie internetowej Woje-

wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Katowicach 
www.bip.piorin.gov.pl/katowice.

 Wojewódzki Inspektor   
 Ochrony Roślin i 
 Nasiennictwa w Katowicach

W ostatnim czasie stwierdzono 
przypadki przemieszczania ziem-
niaków pochodzących z Polski do 
krajów członkowskich Unii Euro-
pejskiej bez wymaganych zaświad-
czeń i oznakowań. W związku z tym 
faktem Śląski Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
przypomina podmiotom zajmują-
cym się uprawą ziemniaków, ma-
gazynowaniem, sortowaniem, pa-
kowaniem i dystrybucją o zasadach 
przemieszczania polskich ziem-
niaków na rynki unijne. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ziem-
niaki mogą być wprowadzane do 
obrotu  i przemieszczane do innych 
państw członkowskich UE jeśli: 

- zostały wyprodukowane oraz 
zapakowane lub też dystrybu-
owane przez podmioty wpisa-
ne do rejestru przedsiębiorców, 
prowadzonego przez Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa właściwego ze 
względu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę podmiotu oraz

 - wszystkie ziemniaki w miej-
scu produkcji, z którego pocho-
dzą przemieszczane bulwy, zostały 
przebadane przez Wojewódzkiego 

Zasady przemieszczania ziemniaków z Polski do 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Inspektora i uznane za wolne od 
bakterii Clavibacter michiganen-
sis ssp. sepedonicus. Do każdej 
przemieszczanej przesyłki ziem-
niaków należy zawsze dołączyć 
zaświadczenie potwierdzające nie-
występowanie w partii bulw ziem-
niaka bakterii Clavibacter michi-
ganensis ssp. sepedonicus. Każde 
opakowanie jednostkowe przy-
gotowane do wysyłki powinno po-
siadać odpowiednie oznakowanie tj.: 

- paszport roślin wydany przez 
właściwego Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
dla sadzeniaków ziemniaka lub 

- oznakowanie w formie etykie-
ty albo naklejki zawierające numer 
producenta ziemniaków oraz kod 
statystyczny powiatu, na terenie 
którego ziemniaki były uprawiane 
oraz numery kolejnych dystrybuto-
rów dla ziemniaków konsumpcyj-
nych lub przemysłowych. W przy-
padku ziemniaków przewożonych 
luzem oznakowanie umieszcza się 
na środkach transportu lub doku-
mentach handlowych towarzyszą-
cych przesyłce. Zakazem wywozu 
do innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej objęte są ziemnia-
ki pochodzące z powiatów wałbrzy-
skiego, tatrzańskiego, nowotar-
skiego, suskiego i żywieckiego, w 
których występują patotypy grzyba 
Synchytrium endobioticum inne 
niż patotyp 1(D1). Przygotowanie i 
załadunek ziemniaków odbywa się 
pod nadzorem pracowników WIO-
RiN a po zakończeniu załadunku 
środek transportu zabezpieczany 
jest plombą. Wobec podmiotów 
polskich wysyłających ziemnia-

ki do państw członkowskich UE i 
niespełniających ww. obowiązków 
Wojewódzki Inspektor może za-
stosować sankcje karne w postaci 
kary grzywny lub opłaty sankcyjnej.

Informujemy, że na terenie Re-
publiki Czeskiej obowiązuje „Roz-
porządzenie Państwowego Urzędu 
Fitosanitarnego w sprawie doraź-
nych środków służących zapobie-
żeniu i rozprzestrzenianiu na tery-
torium Republiki Czeskiej bakterii 
Clavibacter michiganensis ssp. se-
pedonicus za pośrednictwem bulw 
ziemniaka pochodzących z Polski”, 
z którego wynika, że w przypadku 
braku zaopatrzenia przesyłki ziem-
niaków pochodzących z Polski w za-
świadczenie wydane przez PIORiN, 
Państwowy Urząd Fitosanitarny w 
Republice Czeskiej może nałożyć 
karę w wysokości do 1,5 mln cze-
skich koron (tj. ok. 240 tys. zł) na 
podmioty odpowiedzialne. Podmio-
ty odpowiedzialne to osoby fizycz-
ne i prawne, które w ramach prowa-
dzonej działalności gospodarczej 
kupują sadzeniaki i inne ziemniaki 
pochodzące z Rzeczypospolitej Pol-
skiej w celu późniejszego umiesz-
czenia ich na rynku, wykorzystania 
lub przetworzenia na terytorium 
Republiki Czeskiej. Szczegółowe 
informacje dotyczące zasad prze-
mieszczania ziemniaków do in-
nych państw członkowskich można 
uzyskać we właściwym miejscowo 
Oddziale WIORiN oraz na stronie 
internetowej www.piorin.gov.pl.

          
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Katowicach
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Wiosna nieodwracalnie objęła 
panowanie nad przyrodą. Słońce 
coraz mocniej świeci, wszyscy obu-
dzili się ze snu zimowego. Wspania-
ła pogoda zachęca nas do wyjścia z 
naszych domów i aktywnego spę-
dzania czasu. „Korzystając z wiosny” 
zapominamy często o kilku ważnych 
sprawach, pozwalających bezpiecz-
nie korzystać z uroków przyrody.

Pierwszą z nich jest troska o skó-
rę, a w szczególności troska o skórę 
dzieci. Skóra nowo narodzonego 
dziecka nie jest w pełni dojrzała, 
cały czas zmienia się  i dopiero pod 
koniec  drugiego roku życia przy-
pomina swoją budową anatomicz-
ną skórę dorosłego człowieka. Z  
tej ogólnej niedojrzałości skóry – 
noworodka, niemowlęcia, małego 
dziecka - wynika gorsze jej funk-
cjonowanie, jako bariery ochron-
nej przed drobnoustrojami (bak-
terie, wirusy, grzyby), czynnikami 
fizycznymi (promieniowanie UV), 
chemicznymi (środki kosmetyczne, 
piorące, leki) i mechanicznymi (ura-
zy, otarcia).   Wrażliwa skóra dzieci 
ulega wysuszeniu pod wpływem 
nieodpowiednich środków myją-
cych, detergentów, niewłaściwie 
dobranych kosmetyków, a płaszcz 
tłuszczowy skóry, który pokrywa 
naskórek ulega zniszczeniu. Poja-
wia się wtedy szorstkość, świąd, 
skóra jest zaczerwieniona i nad-
miernie się złuszcza. Pomocne wte-
dy są środki pielęgnacyjne (emo-
lienty), które odbudowują płaszcz 
tłuszczowy skóry, nawilżają skórę i 
zatrzymują wodę w naskórku. Dzię-
ki temu działają przeciw świądowo 
i przeciwzapalnie. Warto pamiętać 
że prawidłowa pielęgnacja to zdro-
wa skóra naszego dziecka i okazja 
do wspólnej zabawy przy zabie-
gach higienicznych. To, co dziś zro-
bimy dla naszych dzieci zaowocuje 
w przyszłości. Wyrobienie nawyków 
pielęgnacji skóry to wspaniała 
rzecz, którą  możemy nauczyć swo-
je dzieci. Sami też dużo się przy tym 
nauczymy o pielęgnacji i ochro-
nie skóry zdrowej. Niezależnie od 

Nasze Zdrowie
wieku zdrowa skóra to podstawa 
zdrowego życia i dobrego samopo-
czucia, a o to przecież nam chodzi.

Szczególną uwagę powinni-
śmy poświęcić ochronie prze-
ciwsłonecznej. W przypadku 
dzieci sprowadza się ona do prze-
strzegania kilku prostych zasad :

1) Dziecko poniżej 3 roku ży-
cia nie powinno być wystawiane 
na bezpośrednie działanie słońca.

2) Powinniśmy unikać prze-
bywania z dzieckiem  „na słoń-
cu” między godziną 11 a 16.

3) Powinniśmy bez-
względnie stosować ochronę 
przeciwsłoneczną dostosowa-
ną do potrzeb skóry dziecka.

4) Chronić dziecko przed 
promieniowaniem UV nawet wte-
dy, gdy przebywa w cieniu, np. 
pod parasolem, lub gdy „nie ma 
słońca” (ponad 80 % promie-
ni UV przenika przez chmury).

5) Odpowiednio ubrać 
dziecko (kapelusz z szerokim 
rondem, bawełniana koszul-
ka z długim rękawkiem, okulary 
przeciw słoneczne z filtrem UV).

6) Regularnie poić dziecko w 
celu uniknięcia udaru (nawet wtedy, 
gdy nie prosi o picie i wykształcić 
odpowiedni nawyk na całe życie).

7) Równie ważna  jak ochro-
na skóry jest ochrona oczu dziec-
ka. Pamiętajcie, że tylko okulary 
z filtrem UV chronią oczy przed 
szkodliwym działaniem  promieni 
słonecznych, gdyż nieodpowiednie 
okulary mogą spowodować nie-
odwracalne uszkodzenia wzroku.

 Słońce, wysoka temperatura 
mogą zaostrzać pewne choroby,              
a wtedy używanie preparatów z 
filtrami UV staje się koniecznością. 
Ochronę przeciwsłoneczną  powin-
ny bezwzględnie stosować osoby, 
które używają leki wchodzące w 
„interakcję” z promieniami słonecz-
nymi.  Zapytajcie o to swojego le-
karza lub farmaceutę w aptece, w 
której kupujecie leki (i to zarówno 
na receptę i bez recepty, jak i suple-
menty diety). Zanim zaczniecie się 

opalać warto sprawdzić znamiona 
na skórze i regularnie je kontrolo-
wać. Osoby z licznymi znamionami 
barwnikowymi powinny przynaj-
mniej raz w roku poddać się kon-
trolnemu badaniu dermatoskopem. 

W trakcie naszych majowych wy-
cieczek coraz częściej spotykamy 
się z ogólnie nazywanymi choro-
bami alergicznymi. Oprócz najczę-
ściej znanych alergenów (pyłków 
roślin, roztocza) coraz częściej 
alergię wywołują ogólnie używa-
ne środki czystości. Proszę zwrócić 
uwagę czy przy używaniu lub bez-
pośrednio po użyciu jakiegoś środ-
ka czystości występuje łzawienie i 
zaczerwienienie oczu, kichanie, ka-
tar, napady kaszlu. Warto w takich 
przypadkach zmienić dotychczas 
używane środki  na takie, które są 
bezpieczne dla nas i naszych dzieci, 
a jednocześnie ekologiczne i bio-
degradalne. Uczmy siebie i swoje 
dzieci, że można i warto  żyć zdro-
wo, unikając szkodliwych substan-
cji dla nas i naszego otoczenia. Zo-
baczmy, co możemy zmienić, aby 
żyć zdrowiej. Dbajmy o to, pytajmy 
jakie środki czystości są używane w 
szkołach, przedszkolach, urzędach 
i sklepach, i czy są one na pewno 
bezpieczne dla nas i naszych dzieci.

Kolejnym ważnym zagadnie-
niem jakie chciałam poruszyć to 
ochrona przed kleszczami. Nale-
ży trzymać się z dala od miejsc, w 
których kleszcze lubią przebywać 
(wysokie trawy, gęste zarośla). Idąc 
na spacer zakładajcie jasne ubrania, 
dzięki czemu łatwiej będzie zauwa-
żyć kleszcze wędrujące po ubraniu. 
Używajcie ogólnie dostępnych pre-
paratów odstraszających kleszcze. 
Po każdym spacerze powinniśmy 
dokładnie obejrzeć swoje ciało, a 
w szczególności pachwiny, pępek, 
miejsca za uszami, zgięcia pod ko-
lanami, owłosioną skórę głowy. 
Dzieci powinniśmy sprawdzać dwa 
do trzech razy dziennie. Nie zapo-
minajmy  także o swoich czworo-
nożnych przyjaciołach. Ich także 
regularnie sprawdzajmy i stosujmy 
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preparaty odstraszające  kleszcze. 
Jeżeli zauważymy kleszcza  to nie 
wahajmy się poprosić lekarza, aby 
go usunął. Kleszcze są nosiciela-
mi   groźnych chorób (borelioza, 
kleszczowe zapalenie mózgu). War-
to także zaszczepić siebie  i swoje 

dzieci przeciwko kleszczowemu 
zapaleniu mózgu, pozwoli to na 
skuteczne unikniecie tej groźnej 
choroby. To bardzo poważny pro-
blem, dlatego nie lekceważcie go .

Na zakończenie chciała-
bym życzyć Państwu dużo słoń-

ca i udanego wypoczynku.  

                            
Wiceprezes Fundacji „Słoneczny Promień” 
Dyrektor Naczelny Akademii Zdrowej S
mgr farmacji aptecznej - Ewa Jancarczyk

Projekt „Nasza przyszłość”, 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, realizo-
wany jest w trzech szkołach Gminy 
Brenna: w Zespole Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich (szkoła 
podstawowa i gimnazjum), Szkole 
Podstawowej nr 2 w Brennej oraz  w 
Gimnazjum w Brennej. W projekcie 
biorą udział dzieci z klas I – III oraz 
IV – VI korzystające z trzech form 
wsparcia: z zajęć wyrównawczych, 
zajęć rozwijających kompetencje 
oraz zajęć w ramach pomocy pe-
dagogiczno-psychologicznej w za-
kresie  doradztwa i profilaktyki. W 
ramach projektu zakupiono pomo-
ce dydaktyczne (240 pozycji), które 

Projekt „Nasza przyszłość” dla klas I – III oraz IV – VI
mają na celu uatrakcyjnić zajęcia 
oraz wspomóc nauczycieli prowa-
dzących, m.in.: zestaw komputero-
wy, oprogramowanie komputero-
we, skaner, drukarkę, odtwarzacz 
DVD, radiomagnetofon mp3, ka-
merę video, aparat cyfrowy, mate-
riały plastyczne, pomoce naukowe, 
tj.  globusy, lornetki, deszczomierz, 
mapy ścienne, gry planszowe, ta-
blice oraz plansze ścienne, plansze 
interaktywne, filmy edukacyjne, 
podręczniki, słowniki, atlasy, po-

moce na zajęcia sportowe, tj. piłki, 
rakietki do tenisa, buty piłkarskie 
oraz narty biegowe. Realizacja pro-
jektu trwa od sierpnia ubiegłego 
roku, natomiast jego zakończenie 
zaplanowane jest na 31 lipca br. 
Szczegółowe informacje o pro-
jekcie można uzyskać w poszcze-
gólnych szkołach uczestniczących 
w projekcie oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Brenna.

   UG 

Projekt „Nasza przyszłość” dla klas I – III
Projekt „Nasze dzieci”, współfi-

nansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowa-
ny jest w trzech szkołach Gminy 
Brenna: w Zespole Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich (szkoła 
podstawowa), Szkole Podstawowej  
nr 1 w Brennej oraz Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Brennej. W projek-
cie biorą udział dzieci z klas I – III 
uczęszczające na zajęcia rozwijają-
ce zainteresowania, gimnastykę ko-
rekcyjną, zajęcia dla dzieci z trudno-
ściami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych, zajęcia dla dzieci 
mających trudności w pisaniu i czy-
taniu oraz zajęcia logopedyczne.  W 
ramach projektu zakupiono pomo-
ce dydaktyczne, które mają na celu 

uatrakcyjnić zajęcia oraz wspomóc 
nauczycieli prowadzących. Pomo-
ce dydaktyczne zakupione w ra-
mach projektu to między innymi: 
laptop wraz z oprogramowaniem, 
programy do tablicy interaktywnej, 
gry, puzzle, książki, mapy, zestaw 
plakatów, bajki muzyczne, łami-
główki słowne, bryły geometrycz-
ne, pomoce na zajęcia korekcyjne. 
Projekt realizowany jest od 2 lipca 
ubiegłego roku, natomiast jego 

zakończenie planowane jest na 31 
lipca br. Szczegółowe informacje 
o projekcie można uzyskać w po-
szczególnych szkołach uczestni-
czących w projekcie oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Brenna.

   UG



11 Strona 11

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2013                      
na szczeblu powiatowym rozstrzygnięty

W dniu 6 kwietnia 2013 roku w 
strumieńskiej remizie OSP odbyły 
się powiatowe Eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej pod hasłem „Młodzież zapobie-
ga pożarom”. Wzięli w nich udział 
laureaci konkursów przeprowadzo-
nych na szczeblu gminnym, w sumie 
32 osoby. Młodzież rywalizowała w 
trzech grupach wiekowych: szkół 

podstawowych, gimnazjum oraz 
szkół ponadgimnazjalnych. Turniej 
składał się z dwóch części: pisemnej 
oraz ustnej, która ostatecznie zade-
cydowała o miejscu w finale. Naszą 
gminę reprezentowały: Dominika 
Greń, uczennica Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Brennej  oraz  Maria  Sor-
kowicz, uczennica  Gimnazjum w 
Zespole Szkół Publicznych w Górach 

Wielkich. Dominika Greń, przygoto-
wywana do turnieju przez panią Jo-
annę Konieczny,  zajęła  IV miejsce. 
Zabrakło jej jedynie 2 punktów, aby 
przejść do części ustnej konkursu. 
Laureatom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

  Jan Czernicki

Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego

W sobotę 13 kwietnia 2013 roku 
trzyosobowa drużyna uczniów 
Gimnazjum w Brennej wyłoniona 
na szczeblu rejonowym uczestni-
czyła w Powiatowym Konkursie 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Finał miał miejsce na hali sporto-
wej w Pogwizdowie, gdzie spotkało 
się 12 drużyn szkół podstawowych 
i gimnazjów z powiatu cieszyń-
skiego. Należało znać przepisy ru-
chu drogowego, zasady udzielania 
pierwszej pomocy, umieć poruszać 
się po miasteczku ruchu drogo-
wego oraz torze przeszkód. Nasi 
uczniowie spisali się znakomicie 
zajmując: I miejsce (Kamil Sikora) 
i III miejsce (Adrian Greń) indywi-
dualnie oraz II miejsce drużynowo 
(Kamil Sikora, Adrian Greń, Do-
minik Ferfecki). Opiekunem dru-
żyny była pani Jolanta Pieczko.

                                                        
 Gimnazjum w Brennej

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
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Akademia Pedagoga
Już od października 2012 roku 

realizowane są zajęcia w ramach 
projektu „Akademia Pedagoga” dla 
13 nauczycielek z przedszkoli pu-
blicznych z naszej gminy. Obec-
nie trwają zajęcia z języka angiel-
skiego oraz kurs podejmowania 
działań na rzecz wspierania roz-
woju dzieci zdolnych. Dodatkowo 
jedna nauczycielka uczęszcza na 
warsztaty z gry na pianinie. Nato-

miast w kwietniu br. zakończyły 
się kursy: edukacji artystycznej, 
niwelowania zachowań agresyw-
nych u dzieci oraz  gry i zabawy 

przeciwko agresji u dzieci. Projekt 
jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Powitanie Wiosny
Dzień 21 marca uczniowie na-

szej szkoły powitali z ogromną ra-
dością. Mieli ku temu dwa powody: 
dzień wolny od nauki i powitanie 
wiosny. Przebrani za barwne posta-

cie z książek i filmów uczniowie klas 
4 – 6 brali udział w zabawach i kon-
kursach przeprowadzonych razem 
z nauczycielami. Jedną z wyjątko-
wych atrakcji było karaoke, podczas 

którego ujawniło 
się wiele nowych 
talentów wokal-
nych. W klasach  
dzieci wspólnie 
p r z y g o t o w a ł y  
posiłki: kanapki, 
hot dogi, sałatki 
owocowe. Na za-
kończenie dnia 
nie zapomniano 
o utopieniu Ma-
rzanny, abyśmy 

mogli cieszyć się upragnioną wio-
sną. Natomiast  klasy  0 – 3 uczest-
niczyły w różnego rodzaju konkur-
sach wiosennych. Zadaniem każdej 
klasy było wykonanie plakatu na 
powitanie wiosny oraz hasła na jej 
cześć. Wszystkie klasy wzorowo 
wykonały te zadania, a niektóre na-
wet zaprezentowały piosenki, któ-
re miały zachęcić Panią Wiosnę do 
szybszego przyjścia. Po prezentacji 
plakatów,  okrzyków wszystkie kla-
sy udały się nad rzekę, gdzie spalo-
no, a następnie utopiono Marzannę. 
Oby Marzanna zabrała srogą zimę. 

   SP2
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Bułgarzy w  regionie
W dniach od 4 do 7 kwietnia 

2013r. na terenie powiatu cieszyń-
skiego przebywała grupa nauczy-
cieli i pracowników Urzędu Miej-
skiego w Sliven w Bułgarii. Wizyta 
miała charakter zapoznawczy i do-
tyczyła realizacji projektu ,, Prze-
ciwdziałanie przemocy i agresji w 
szkole poprzez poznawanie przyro-
dy, kultury i sportu w Polsce i Buł-
garii”. Przedsięwzięcie Comenius 
Regio realizowane jest przez Urząd 
Miejski w Skoczowie, Zespół Szkół 
nr 1 w Skoczowie i Stowarzyszenie 
Ósemka .Już drugi rok nauczycie-
le, członkowie stowarzyszenia oraz 
pracownicy urzędu poszukują spo-
sobów na lepsze pokazanie bogac-
twa przyrodniczego, kulturowego 
oraz form aktywnego wypoczynku 
uczniom  i społeczności lokalnej 
naszego regionu. W ramach pro-
jektu organizowane są wycieczki 
, warsztaty , pikniki, lekcje tema-

tyczne i seminaria  zarówno dla na-
uczycieli jak i dla uczniów. Biorą w 
nich udział  mieszkańcy Skoczowa 
i Gminy Brenna. Efekty tych działań 
są prezentowane na stronie inter-
netowej urzędu i szkoły. Wszystkie 
działania przedstawione zostały 
naszym partnerom z Bułgarii jako 
przykład praktyk pedagogicznych 
prowadzonych przez naszych na-
uczycieli. Podczas pobytu w na-
szym regionie goście uczestniczyli 
we wspólnych warsztatach i semi-
nariach, na których prezentowano 
muzea i izby pamięci znajdujące się 
na terenie powiatu. Seminaria od-
były się w Centrum Kultury i Sztuki 
Dwór Kossaków, gdzie o zbiorach 
i dziejach rodzinny opowiedziała 
wnuczka Zofii Kossak Pani Ann Fen-
by Taylor.Ogromnym zaintereso-
waniem cieszyły się warsztaty zor-
ganizowane  w Chlebowej chacie 
w Górkach Małych. Nasi bułgarscy 

goście  zapoznali się z  tradycyjnym 
procesem przygotowania i wypie-
ku chleba, dawną produkcją mio-
du,  masła i sera. Zobaczyli także 
sprzęt używany dawniej w gospo-
darstwach domowych i rolnych . 
Warsztaty zakończyły się degusta-
cją wypieczonego chleba i podpło-
myków. Goście z Bułgarii mieli bar-
dzo napięty plan swojego pobytu. 
Chcieliśmy zapewnić im maksimum 
wrażeń i pokazać wszystko to, co 
jest najciekawsze w naszym regio-
nie. Zwiedzili  także budynek ZS 
nr1 na Górnym Borze. Szkoła zrobi-
ła na nich ogromne wrażenie. Pani 
dyrektor Halina Gatner serdecznie 
powitała przybyłych, życzyła po-
wodzenia w realizacji poszczegól-
nych działań oraz miłych wrażeń z 
pobytu w naszym kraju. Bułgarscy 
partnerzy obejrzeli prezentację  pt. 
,Przyroda naszego regionu” przy-
gotowaną przez uczennice Gim-
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nazjum – Barbarę Kohut i Izabelę 
Stekla. Otrzymali również okolicz-
nościowe upominki podarowane 
przez Urząd Gminy Brenna. Kolej-
nym punktem wizyty było zwie-
dzanie Ośrodka Edukacyjno- reha-
bilitacyjno – wychowawczego w 
Ustroniu Nierodzimiu, gdzie zapo-
znali się z metodami pracy z dzieć-
mi i młodzieżą o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. Ośrodek, a 
zwłaszcza jego podopieczni bardzo 
zainteresowali naszych gości tym 
bardziej, że w Bułgarii nie ma jesz-
cze wypracowanych sposobów na 
zajęcia z ludźmi o różnych rodza-
jach niepełnosprawności. Specjalne 
podziękowania należą się Pani Do-
rocie Kohut dyrektorowi Ośrodka 
za umożliwienie zapoznania się z 
jego funkcjonowaniem. Nasi buł-

garscy partnerzy oprócz Skoczowa 
zwiedzili również  Cieszyn, Kra-
ków i Wieliczkę. W Cieszynie zoba-
czyli Wzgórze Zamkowe, Teatr im. 
Adama Mickiewicza oraz Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego. W Krakowie 
obowiązkowo wysłuchali hejnału z 
wieży Kościoła Mariackiego, zwie-
dzili Wawel, Katedrę Wawelską, Su-
kiennice oraz Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa. Z wizytą udali się 
również do Collegium Maius Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, gdzie 
odśpiewali ,,Gaudeamus…” pod-
czas uroczystego wybijania godz. 
15 00. Prawie wszyscy nasi bułgar-
scy partnerzy są nauczycielami , 
więc hymn uniwersytecki był im 
doskonale znany. Przez cały okres 
ich pobytu  niestety nie dopisywała 
pogoda. Spóźniona wiosna dała się 

we znaki deszczem i niskimi tem-
peraturami. Goście nie raz wspomi-
nali pogodę w Bułgarii, gdzie  było 
słońce i 25 stopni ciepła. Podkreśla-
li jednak , że te wszystkie atrakcje 
, które im zapewniliśmy oraz ciepło 
z jakim zostali przyjęci zrekompen-
sowały im ponurą aurę. Program ich 
pobytu był napięty, ale jednocze-
śnie ciekawy i urozmaicony, więc 
mamy nadzieję ,że bułgarscy part-
nerzy wywieźli z naszego regionu 
wspaniałe wspomnienia. Nawiąza-
liśmy z nimi bardzo dobre relację, 
które zaprocentują współpracą 
przy kolejnych projektach.  
    
 Agata Wrona
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Z obrad Rady Gminy
W dniu 18 kwietnia 2013 

roku odbyła się XXIII sesja 
Rady Gminy Brenna, na której 
podjęto następujące uchwały:
1. uchwała Nr XXIII/248/13 w spra-
wie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki na finansowanie inwesty-
cji pod nazwą: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami do-
mowymi w Górkach Wielkich (Zale-
sie, Nowy Świat, Czarny Las) i Gór-
kach Małych (Zamilerze) Etap I” 
2. uchwała Nr XXIII/249/13 w spra-
wie przekazania środków finanso-
wych na Fundusz Wsparcia Pań-
stwowej Straży Pożarnej
3. uchwała Nr XXIII/250/13 w spra-
wie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi na tere-
nie Gminy Brenna w   2013 roku
4. uchwała Nr XXIII/251/13 w 
sprawie przyjęcia „Programu po-
prawy gospodarki wodno-ścieko-
wej na terenach    znajdujących się 
poza aglomeracją Skoczów. Budo-
wa przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Brenna”
5. uchwała Nr XXIII/252/13 zmian 
w uchwale budżetowej Gminy Bren-
na na 2013 rok
6. uchwała Nr XXIII/253/13 w spra-
wie rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości.
7. uchwała Nr XXIII/254/13 w spra-
wie wyrażenia zgody na współdzia-
łanie z samorządami gmin: Brenna, 
Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, 
Hażlach, Istebna, Skoczów, Stru-
mień, Wisła, Zebrzydowice oraz 
Powiatem Cieszyńskim w celu prze-
prowadzenia wspólnego postę-
powania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup energii elek-
trycznej

Sesję jak zwykle poprzedzi-
ły posiedzenia Komisji Rady 
Gminy, na których omawiano 
wszystkie projekty uchwał a tak-
że pisma i wnioski mieszkań-
ców skierowane do Rady Gminy.

Posiedzenia komisji odbyły się w 
dniach:
10 kwietnia - Komisja Kultury, 
Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw 
Socjalnych.
11 kwietnia - Komisja Rozwo-
ju Gminy, Sportu, Budownictwa i 
Ochrony Środowiska, 
15 kwietnia - Komisja Ładu i Po-
rządku Publicznego
16 kwietnia - Komisja Budżetowo – 
Gospodarczo – Finansowo – Rolna.

Na sesję zaproszono spor-
towców, którzy zostali uhono-
rowani za wybitne osiągnię-
cia sportowe w 2012 roku.  
W posiedzeniu radnych uczest-
niczył Wicestarosta Powiatu Cie-
szyńskiego, który poruszył bardzo 
ważny w ostatnim czasie problem 
opieki zdrowotnej, a w szczególno-
ści zasady działania systemu ochro-
ny zdrowia w powiecie cieszyńskim. 
Wicestarosta przybliżył temat funk-
cjonowania nocnej i świątecznej 
opieki medycznej oraz ratownictwa 
medycznego, informując, że Cie-
szyńskie Pogotowie Ratunkowe ob-
sługuje cały powiat w zakresie ra-
townictwa medycznego w ramach 
kontraktu z NFZ. Zadania te CPR re-
alizuje w oparciu o jednostkę, jaką 
jest Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego w Ustroniu Polanie. Do 
dyspozycji jest osiem karetek typu 
„S” posiadających pełne wyposaże-
nie specjalistyczne z możliwością 
teletransmisji. Ponadto pogoto-
wie dysponuje czterema karetkami 
transportowymi. Zgłoszenia przyj-
mowane pod numerami 112 i 999 
są nagrywane i przyjmowane przez 
dyspozytorów centrum powiada-
miania. Samochody Pogotowia 
Ratunkowego są najlepiej wyposa-
żonymi w województwie śląskim.  
Działania CPR są stale monitorowa-
ne przez Starostwo, w ramach tego 
odbywają się co miesiąc spotkania 
z przedstawicielami służb medycz-
nych. Nocną i świąteczną opiekę 
zdrowotną (od godziny 18:00 do 
8:00 rano następnego dnia oraz 

całodobowo w dni ustawowo wol-
ne od pracy) dla gmin: Brenna, 
Chybie, Dębowiec, Istebna, Sko-
czów Strumień i Wisła zapewnia 
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe 
w placówkach Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej w ambulatorium w 
Skoczowie i Wiśle, natomiast dla 
gmin: Ustroń, Zebrzydowice, Go-
leszów, Hażlach i Cieszyn - nocną i 
świąteczną opiekę zdrowotną – za-
pewnia Szpital Śląski w Cieszynie.

Na sesji przyjęto „Sprawozda-
nie z działalności GOPS w Brennej 
za 2012 rok” oraz „Sprawozdanie 
z realizacji programu współpra-
cy Gminy Brenna z organizacja-
mi pozarządowymi w 2012 roku”.

Z poruszonych przez radnych 
tematów to przede wszystkim bar-
dzo pilne zadania w zakresie na-
praw i modernizacji dróg zniszczo-
nych po zimie, sprzątanie śmieci, 
które uwidoczniły się po zejściu 
śniegu. Ponadto radni kolejny raz 
skierowali prośbę do Wicestaro-
sty o interwencję  w Powiatowym 
Zarządzie Dróg Publicznych i po-
malowanie pasów przejścia dla 
pieszych na drodze powiatowej w 
miejscach szczególnie niebezpiecz-
nych. Zwrócono również uwagę na 
bardzo zły stan nawierzchni na dro-
dze powiatowej w Brennej Leśnicy 
(od Świniorki do Stawów). Prze-
wodniczący Rady poinformował o 
składowaniu obornika w Górkach 
Sojka pod Buczem i rozlewającej 
się tam gnojownicy. Radni przypo-
mnieli Wicestaroście o obietnicach 
Powiatu dotyczących remontu ulicy 
Bielskiej w Górkach. Na zakończe-
nie obrad Dyrektor OPKIS zaprosiła 
zebranych na organizowane w maju 
imprezy kulturalne i sportowe. 

Protokoły z posiedzeń Rady Gmi-
ny oraz podjęte uchwały publikowa-
ne są na stronie internetowej Gminy 
Brenna w zakładce Rada Gminy oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

   UG
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„Zagarniam” - wywiad z Jolantą Skórą
Jolanta Skóra jest absolwent-

ką Pedagogiki Specjalnej WSP w 
Krakowie, ze specjalnością – sur-
dopedagoga. Na tej samej uczelni 
ukończyła Podyplomowe Studiu 
Logopedyczne. Pracuje jako logo-
peda w ZSP w Górkach Wielkich, 
gdzie mieszka. Należy do grupy 
twórczej „Nawias” przy ZO ZNP w 
Cieszynie oraz do cieszyńskiego 
Klubu Literackiego „Nadolzie”, w 
którym od roku 2008 pełni funkcję 
Prezesa. Niedawno wydała swój 
pierwszy tomik wierszy pt. „Za-
garniam” zawierający liryki i frasz-
ki głównie o tematyce miłosnej. 

Dorota Greń: Kiedy zaczęła się 
Pani  przygoda z pisaniem?
Jolanta Skóra: Pamiętam, że 
już w szkole podstawowej po-
dejmowałam pierwsze próby, 
ale na poważnie poezją zaję-
łam się już w  dorosłym życiu.

D.G: Czy lubi Pani wieczory autor-
skie?
J.S: Pierwsze publiczne czytanie 
moich wierszy nie było łatwe. Ta-
kie spotkania to dla mnie duże 
przeżycie. Jeżeli odbiorcy dają od-
czuć, że moja twórczość jest warto-
ściowa, to mam większą śmiałość. 

D.G:Na tomiku widnieje Pani jako 
Jolanta Carmen Skóra, Carmen to 
pseudonim?
J.S: Nie (śmiech), Carmen to moje 
drugie imię, nadane oczywiście 
przez rodziców. Odkąd miałam 
świadomość pochodzenia mojego 
drugiego imienia, marzyłam o zo-
baczeniu opery o tym tytule autor-
stwa Georges’a Bizeta. Niedawno 
to pragnienie się spełniło, byłam 
zachwycona przedstawieniem, któ-
re zainspirowało mnie do napisania 
wiersza pt: „ Carmen- mężczyźnie”.
D.G: Co Panią inspiruje?
J.S: Przede wszystkim inspirują 
mnie podróże, które wraz z mę-
żem bardzo lubimy. Pociąga mnie 
Afryka, moim marzeniem jest wy-

jazd do Kenii, Maroka. Z bliższych 
krajów piękna jest Turcja, Bułga-
ria, Rumunia, chciałabym wrócić  i 
jeszcze raz zobaczyć Ziemię Świę-
tą: Jerozolimę, Betlejem… Dużo 
czerpię również z historii innych 
ludzi, ich wspomnień, przeżyć. Lu-
bię dobrą książkę, kino, teatr, ma-
larstwo. Smutki raczej nie inspiru-
ją mnie do pisania, prędzej są to 
przemyślenia dotyczące jakichś 
relacji, nierzadko usłyszane słowa, 
które budzą skojarzenia, obrazy.

D.G: Jaka jest Pani ulubiona 
książka?
J.S: Chyba każda, którą czytam. 
Lubię biografie, ostatnio poru-
szyła mnie książka o Januszu Kor-
czaku, niezwykłym człowieku. Lu-
bię poezję Wisławy Szymborskiej 
i ks. Jana Twardowskiego. Wśród 
licznych obowiązków staram się 
znaleźć czas na książkę.  Obecnie 
czytam  „Dzieciństwo Jezusa”, któ-
rego autorem jest  J. M. Coetzee.

D.G: Jak postrzegają Pani po-
ezję  najbliżsi? Jaka jest ich 
postawa wobec Pani poezji?
J.S: Rodzina to pierwsi odbior-
cy moich  wierszy, są krytycz-
ni, ale to konstruktywna kryty-
ka, pozytywnie podchodzą do 
moich pasji i zainteresowań. Jestem 
bardzo rodzinna, bliskim i przy-
jaciołom dedykuję moje wiersze.
 
D.G: Bardzo dziękuję za rozmowę.
J.S: Dziękuję również.

Wszystkich miłośników po-
ezji  zainteresowanych twórczo-
ścią Pani Jolanty Skóry, miesz-
kanki naszej gminy, zapraszamy 
7 czerwca 2013r. do Dworu Kos-
saków, gdzie o godzinie 18.00 od-
będzie się promocja tomiku  „Za-
garniam”.  Wiersze w interpretacji 
samej autorki zostaną wzbogaco-
ne występem muzycznym Justy-
ny Hubczyk i Krzysztofa Majerana.
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Obchody V Europejskiego Dnia Kobiet za nami
Ponad 170 osób uczestniczy-

ło w obchodach V Europejskie-
go Dnia Kobiet dla Kół Gospodyń 
Wiejskich powiatu cieszyńskiego, 
który odbył się 19 kwietnia w Sali 
OSP Brenna Centrum. Organiza-
torem spotkania była Poseł do 
Parlamentu Europejskiego Pani 
Małgorzata Handzlik oraz Wójt 
Gminy Brenna Pani Iwona Szarek.  
W spotkaniu oprócz pań z Kół Go-
spodyń Wiejskich powiatu uczest-
niczyli: Wicestarosta Cieszyński Pan 
Jerzy Pilch, Wójt Chybia Pani Elżbie-
ta Dubiańska - Przemyk, Zastępca 
Burmistrza Wisły Pani Lidia Forias, 
Wójt Goleszowa Pan Krzysztof Glaj-
car, Wójt Hażlacha Pan Krzysztof 
Folwarczny, Prezes Rejonowego 
Związku Kółek i Organizacji Rolni-
czych Pani Danuta Kożusznik, Dy-
rektor Ośrodka Promocji, Kultury i 
Sportu Gminy Brenna Pani Katarzy-
na Macura, Przewodnicząca KGW 
Brenna Pani Helena Pagieła, Prze-
wodnicząca KGW Górki Wielkie Pani 
Jadwiga Okuń, Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brennej Cen-
trum Pan Józef Ferfecki, Członek 
Rady Krajowej KGW Pani Gertruda 
Proksa, Dyrektor ARR Pan Tomasz 
Żabiński, przedstawiciele firm NO-
IDSS oraz MIN HOLDER Pan Prezes 
Sebastian Szajter i Pani Iwona Za-
górska, oraz przedstawiciel portalu 
Cieszyńskie Smaki Pani Monika Nie-
miec. W imieniu Pani Poseł na Sejm 
RP Małgorzaty Pępek, Pana Posła RP 

Sławomira Kowalskiego oraz Burmi-
strza Ustronia Pana Ireneusza Sza-
rzec  na spotkanie przybyli zastępcy.

Spotkanie przebiegło w mi-
łej i serdecznej atmosferze. Pani 
Małgorzata Handzlik podziękowa-
ła Paniom z Kół Gospodyń Wiej-
skich za trud i pracę włożoną w 
kultywowanie lokalnych tradycji 
i obyczajów. Nie zabrakło życzeń, 
miłych słów, śpiewów oraz bar-
dzo smacznego poczęstunku przy-
gotowanego przez panie z KGW 
Brenna. Dla uczestników imprezy 
wystąpił  Dziecięcy Zespół Regio-
nalny „Mała Brenna”, który zapre-
zentował program składający się z 
tańców i przyśpiewek ludowych. 
Podczas obchodów wyświetlony 
został również film prezentujący 
MiniHolder - urządzenie pomaga-

jące ratować życie. Jest to, dostęp-
ny w postaci opaski na rękę oraz 
formacie przypominającym kartę 
kredytową, nośnik z pamięcią usb. 
Zawiera on wszystkie najważniej-
sze dane medyczne posiadacza 
m.in. grupę krwi, obecne i prze-
byte choroby, przyjmowane leki, 
dane kontaktowe lekarza i bliskich. 
Takie informacje udostępniane są 
automatycznie w momencie pod-
łączenia MiniHolderu do urządze-
nia wyposażonego w czytnik USB.

Tradycyjnie wśród pań biorą-
cych udział w spotkaniu rozlosowa-
no upominki w postaci MiniHolde-
rów oraz naczyń żaroodpornych. 10 
wyjazdów do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Warszawie ufundowa-
ła Pani Poseł na Sejm RP Małgorzata 
Pępek . Główne nagrody w postaci 
wycieczek do Brukseli połączone 
ze zwiedzaniem Parlamentu Eu-
ropejskiego trafiły do Pani Anieli 
z Kiczyc oraz Pani Janiny z Ochab. 
Na koniec spotkania Pani Małgorzata 
Handzlik podziękowała wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób zaanga-
żowali się w organizację spotkania. 
 Paniom działającym w Ko-
łach Gospodyń Wiejskich ży-
czymy dużo zdrowia oraz siły i 
wytrwania w kultywowaniu na-
szych regionalnych tradycji.  

  Sonia Gawlas
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Dzieci i młodzież na deskach cieszyńskiego teatru
Blisko 40 zespołów artystycz-

nych placówek oświatowych oraz 
ośrodków kultury powiatu cie-
szyńskiego zapełniło scenę Teatru 
im. Adama Mickiewicza w Cieszy-
nie. Wszystko za sprawą odby-
wającego się w dniach od 8 do 9 
kwietnia Powiatowego Przeglądu 
Dziecięcych i Młodzieżowych Ze-
społów Artystycznych -Cieszyn 
2013. Organizatorem przedsięwzię-
cia było Stowarzyszenie Samorzą-
dowe Ziemi Cieszyńskiej, Miasto 
Cieszyn oraz Powiat Cieszyński.
Pierwszego dnia przeglądu na de-
skach teatru zaprezentowało się 
14 zespołów tanecznych oraz 7 te-
atralnych. Drugiego dnia wystąpi-
ło 13 zespołów muzycznych oraz 

5 folklorystycznych. Do przeglądu 
zgłoszone zostały grupy z Hażla-
cha, Skoczowa, Ustronia, Cieszyna, 
Kończyc Wielkich, Kończyc Ma-
łych, Brennej, Wisły, Zebrzydowic, 
Chybia, Koniakowa, oraz Pogórza.      

Naszą gminę reprezentowały 
dwa zespoły artystyczne. W kate-
gorii zespołów folklorystycznych 
wystąpił Dziecięcy Zespół Re-
gionalny “Mała Brenna”, którego 
instruktorem jest Pan Jacek Mu-
sioł. 18 osobowa grupa zaprezen-
towała program składający się z 
tańców i przyśpiewek ludowych. 
Grupa Taneczna „Feniks”, do któ-
rej należą uczennice szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i lice-
alnych, działająca pod okiem Pani 

Anny Jakubowskiej przedstawiła 
pokaz tańca współczesnego z ele-
mentami tańca nowoczesnego.    

Jury w składzie: Danuta Koenig, 
Jadwiga Sikora, Ewa Bogdanowicz, 
Karolina Małysz i Karol Suszka wy-
różnienie I stopnia w kategorii 
zespół folklorystyczny przyznało 
Dziecięcemu Zespołowi Regional-
nemu – „Mała Brenna” oraz zespo-
łowi folklorystycznemu z Zespołu 
Szkół nr 5 w Pogórzu. Natomiast 
zespół “Feniks” został wyróżnio-
ny w kategorii zespół taneczny.
Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

  Sonia Gawlas
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Dzień Ziemi
Już po raz drugi w ramach „Dnia 

Ziemi” na terenie Gminy Brenna od-
była się akcja „Wiosennego sprząta-
nia terenów zielonych”. W tym roku 
26 kwietnia w piątek do akcji zorga-
nizowanej przez Komisję Ochrony 
Przyrody Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno – Krajoznawczego 
„Beskid Śląski” Oddział w Cieszy-
nie oraz Nadleśnictwo w Ustroniu, 
przystąpili nasi gimnazjaliści. W 
spotkaniu udział wzięły dwie grupy: 
30 osobowa grupa uczniów z Gim-
nazjum w Brennej oraz 34 osobo-
wa grupa uczniów z Zespołu Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich. 
Uczniowie Gimnazjum w Brennej 
pod opieką Pani Aleksandry Czakon 
i Pana Piotra Skałki zostali podziele-
ni na dwa zespoły. Pierwszy z nich 
udał się spod szkoły doliną Jatnego 
w kierunku Błotnego. Drugi zespół 
wyruszył w stronę Ośrodka Zdrowia 
dalej na Stary Groń przez Malinę. 
Grupa uczniów z Górek Wielkich 
pod bacznym okiem Pani Sylwii 
Gruszczyk oraz Pani Magdaleny 
Kocur sprzątała teren obejmujący 
ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą 
po Górze Bucze. Uczniom towarzy-
szyli również reprezentanci KOP 
PTTK w Cieszynie i Nadleśnictwa 
Ustroń. Podczas wycieczki przed-
stawiciele Nadleśnictwa przybliży-
li uczniom strukturę otaczającego 
nas lasu. Wyjaśniali skład gatun-
kowy oraz zmiany zachodzące w 
gospodarce leśnej. Po zakończeniu 
rajdu terenowego uczestnicy udali 
się na ciepły posiłek do chaty grillo-
wej Koliba. Tam przywitała wszyst-
kich Wójt Gminy Brenna Pani Iwona 
Szarek i podziękowała organizato-
rom oraz uczestnikom za akcję na 
rzecz Ziemi. Pan Jan Machała Prze-
wodniczący KOP PTTK w Cieszynie 
poprosił o wytypowanie czterech 
osób - po dwie osoby z każdej szko-
ły, do wzięcia udziału w konkursie 
przyrodniczo-krajoznawczym. Po 
podliczeniu wyników 4-osobowe 
jury składające się z przedstawicieli 
KOP PTTK w Cieszynie i Nadleśnic-
twa Ustroń wyłoniło zwycięzców:

I miejsce - Daria Kotorc, 
Gimnazjum w Brennej, 
II miejsce - Jan Sidzi-
na, Gimnazjum w Brennej, 
III miejsce - Anna Jonderko, Gim-
nazjum w Górkach Wielkich 
IV miejsce - Bartosz Macura, Gim-
nazjum w Górkach Wielkich. 

Wiedza uczestników konkursu 
została nagrodzona.  Dodatko-
wo wszyscy biorący udział w akcji 

otrzymali odznaki a nauczycielom 
podarowano pamiątkowe dyplomy. 
Powinniśmy wziąć przykład z na-
szej młodzieży i sami dbać o przy-
rodę każdego dnia. Niech Dzień 
Ziemi to codzienność a nie święto.

  Sonia Gawlas
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warsztatów komputerowych, zapra-
szamy wszystkich chętnych do zapi-

Konkurs czytelniczy „Bibliomaniak 2012” 
Konkurs „Bibliomaniak” organi-

zowany przez Bibliotekę Miejską 
w Cieszynie  promuje czytelnictwo 
wśród dzieci i młodzieży. Skiero-
wany jest do młodych czytelników, 
którzy wyróżniają się liczbą wypo-
życzonych książek, dbają o termi-
nowe zwroty i książki, zachowują 

się kulturalnie na terenie biblioteki.
Wszystkimi tymi cechami mogą 
pochwalić się Agnieszka Paw-
lik z GBP Filii w Górkach Małych 
oraz Cyprian Ziebura z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Brennej.
Podsumowanie konkursu i wręcze-
nie nagród odbyło się 7 marca 2013 

r. w Kinie Piast w Cieszynie. Uro-
czystość uświetniła projekcja filmu 
„Prawie jak Gladiator” w wersji 3D.
Nagrodzeni wzięli udział w Powiato-
wej Nocy z Andersenem zorganizo-
wanej w Dream Parku w Ochabach.

  Biblioteka

I edycja warsztatów komputerowych w bibliotece
Dnia 11 kwietnia br. zakończy-

ła się I edycja warsztatów kompu-
terowych „Komputer dla każdego” 
odbywających się w bibliotece w 
Górkach Małych, skierowanych 
do osób dorosłych. Zajęcia zor-
ganizowane w ramach „Akademii 
Orange dla bibliotek” cieszyły się 
dużym powodzeniem. Uczestni-
cy zaznajomili się z komputerem, 
przełamali swój strach przed nim, 
byli chętni do nauki i zdobywania 
nowych umiejętności. Cieszymy 
się, iż mogliśmy im w tym pomóc, 
bardzo dziękujemy za miłe i cieple 
słowa, za docenienie naszej pracy.

Na zakończenie kursanci 
otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, a wspólny sukces uczcili-
śmy słodkim poczęstunkiem.

Jesienią ruszy druga edycja 

sów (tel. 33 8539 186 lub 33 8536 359).

  Biblioteka
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Tydzień Bibliotek
Ogólnopolski Tydzień Biblio-

tek przebiega w tym roku pod 
hasłem „Biblioteka przestrze-
nią dla kreatywnych”. W ramach 
tego tygodnia biblioteka w Bren-
nej przygotowała szereg atrakcji.
16 maja odbędą się warsztaty pisa-
nia scenariuszy prowadzone przez 
Zbigniewa Masternaka – proza-
ika, autora scenariuszy filmowych, 
dramaturga. Warsztaty te przepro-
wadzone zostaną w Gimnazjum 
im. Jana III Sobieskiego w Brennej.
W tym samym dniu w biblio-
tece w Górkach Małych wy-
stąpi Teatr Art-Re z Krakowa 
z przedstawieniem „Złota kaczka”. 
Adaptację warszawskiej legendy 
zobaczą dzieci z Przedszkola nr 1 
w Górkach Małych oraz ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Brennej.
23 maja Teatr „Maska” z Krakowa za-

prezentuje spektakl pt. „Magiczna 
księga” zachęcający najmłodszych 

do czytania książek. Przedstawie-
nie to obejrzą dzieci z Zespołu 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich (klasa „0”) oraz dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Brennej.
29 maja odbędzie się spotka-
nie z Pawłem Beręsewiczem – 
autorem powieści, opowiadań 
i wierszy dla dzieci (m.in. „Pan 
Mamutko i jego zwierzęta”). Pi-
sarz odwiedzi dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Brennej.
Życzymy miłych wrażeń i za-
praszamy do biblioteki!

  Biblioteka

Konkurs biblijny rozstrzygnięty
Znajomością Ewangelii św. Łu-

kasza musieli wykazać się ucznio-
wie szkół podstawowych biorący 
udział w finale ostatniego, diece-
zjalnego etapu XVIII Konkursu Wie-
dzy Biblijnej, który odbył się 18 
kwietnia 2013 roku w Górkach 
Wielkich. Gośćmi specjalnymi uro-
czystości wręczania nagród laure-
atom byli: Dyrektor Delegatury w 
Bielsku-Białej Pani mgr inż. Elżbieta 
Adamowska, Wójt Gminy Brenna 

Pani Iwona Szarek oraz Dyrektor Ze-
społu Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich Pan Marek Niedźwiecki. 

W finale konkursu dla uczniów 
szkół podstawowych z klas IV-VI 
najlepszymi okazali się: Ewa Dy-
mek reprezentująca Szkołę Podsta-
wową nr 3 w Bielsku-Białej, Kacper 
Jarco ze Szkoły Podstawowej w 
Cięcinie oraz Julia Sajak ze Zespo-
łu Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich. Mieszkanka naszej gmi-

ny, Julia Sajak zdobyła największą 
liczbę punktów i tym samym zajęła 
I miejsce w konkursie. Uczennicę 
przygotowywała Pani Małgorzata 
Dziadkiewicz, która może pochwa-
lić się licznymi sukcesami swoich 
wychowanków. Wszystkim nagro-
dzonym serdecznie gratulujemy.

  Dorota Greń
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Zaczarowany młynek” odczarował zimę!
Chociaż za oknem nadal było 

biało i zimno, nie przeszkodziło to 
najmłodszym mieszkańcom na-
szej gminy po raz kolejny tłumnie 
przybyć do Piwnicy Artystycznej. 5 
kwietnia  aktorzy ze Studia Małych 
Form Teatralnych, Scenografii i Re-
żyserii z Krakowa zaprezentowali 
bajkę pt. „Zaczarowany młynek”, 
opartą na motywach estońskiej 
legendy. Jest to historia ubogie-
go rybaka, który otrzymuje od ta-
jemniczego nieznajomego prezent 
w postaci młynka. Okazuje się, że 
podarunek jest zaczarowany i speł-
nia życzenia. Tylko Ci, którzy mają 
czyste sumienie i chcą wykorzystać 
młynek w dobrych intencjach po-
czują jego niezwykłą moc. Chciwym 
,samolubnym i leniwym podarunek 
spłata figle. Bajka uczy, że w życiu 

należy kierować się zasadami taki-
mi jak: dobroć, szczerość i pracowi-
tość. Podczas spektaklu aktorzy nie-
jednokrotnie prosili najmłodszych 
o pomoc w podejmowaniu waż-
nych decyzji. 
Odbył się tak-
że najnowszy 
pokaz mody, a 
w rolę modeli 
wcielili się nasi 
milusińscy. Nie 
obyło się rów-
nież bez tań-
ców, śpiewów 
oraz wspólnych 
zdjęć. Gorą-
ca atmosfera 
znów rozgrzała 
Piwnicę Arty-
styczną i spra-

wiła, że stopniał śnieg w ca-
łej gminie. W końcu nadeszła 
długo oczekiwana wiosna.

  Sonia Gawlas

Wirtualna podróż do Indii
     „W boskim cieniu Kangczen-

dzongi  - Indie Północne i Sikkim”- 
to tytuł spotkania podróżnicze-
go, które odbyło się 26 kwietnia 
w Sali Kalejdoskop w Amfiteatrze. 

Relacje z niezwykłej wyprawy do 
Indii Północnych przedstawił Grze-
gorz Petryszak – właściciel klubu 
podróżników Gotramping organi-
zującego wyprawy w najpiękniej-
sze zakątki świata, dziennikarz oraz 
autor wielu przewodników. Osoby 
przybyłe na spotkanie mogły wy-
słuchać opowieści o miejscowej 
ludności, tamtejszych zwyczajach, 
kulinariach oraz środkach transpor-
tu publicznego. Nie zabrakło także 

opowieści o zabawnych sytuacjach. 
Indie określane są jako kraj wiel-

kich kontrastów, które odzwiercie-
dlają się w kulturze, religii czy kra-
jobrazach. Podróżnik wspominał 
rejs po Gangesie uważanej przez 
wyznawców hinduizmu za rzekę 
świętą. Hindusi wierzą, że kąpiel w 
wodach Gangesu zmyje wszystkie 
grzechy. Podkreślał także różnice 
w kwestiach czystości w tym kra-
ju. Porównał on zadbany i czysty 
Sikkim który można śmiało nazwa-
ć„azjatycką Szwajcarią” do pozo-
stałych regionów Indii. Nieodłącz-
nym elementem krajobrazu w tym 
państwie są święte krowy, które 

można spotkać dosłownie wszę-
dzie. Petryszak opowiadał również 
o najsłynniejszej budowli w Indiach 
- mauzoleum, Tadż Mahal, wznie-
sionej przez Szahdżahana, władcy 
z dynastii Wielkich Mogołów na 
cześć ukochanej żony, Mumtaz Ma-
hal. Publiczność z zaciekawieniem 
słuchała o wyprawie trekkingo-
wej podczas, której można podzi-
wiać panoramę na potężny masyw 
Kangczendzongi. Relacje z podró-
ży ubarwił pokaz zdjęć oraz film.  

   IT
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„Wspomnienia” Czesława Niemena
Na scenie Piwnicy Artystycz-

nej w piątek 12 kwietnia za-
brzmiały największe przeboje 

Czesława Niemena. Miłośnicy 
repertuaru jednego z najwybitniej-
szych polskich piosenkarzy mogli 
usłyszeć je w wykonaniu i aranżacji 
Pana Romualda Ardanowskiego. Ar-
tysta od najmłodszych lat fascyno-
wał się muzyką Niemena i zawsze 
uważał Go za niedościgniony au-
torytet. Koncert poprowadziła Pani 
Inga Papkala, która w przerwach 

między kolejnymi piosenkami przy-
wołała liczne fakty z życia Czesława 
Niemena. Podczas wieczoru usły-
szeć można było takie utwory jak: 
„Dziwny jest ten Świat”, „Pod Pa-
pugami” czy „Sen o Warszawie”. Ze-
brana publiczność podśpiewywała 
znane utwory, a na koniec nagro-
dziła artystę gromkimi brawami. Na 
bis artysta przy akompaniamencie 
gitary wykonał utwór „Kalakolczik”.

  Sonia Gawlas

„Słoneczna” Majówka 2013
Chociaż zapowiadana przez me-

teorologów na dwa tygodnie wcze-
śniej prognoza słonecznej majówki 
nie do końca  się sprawdziła, to i tak 
gorąca atmosfera rozgrzała publicz-
ność zebraną w Parku Turystyki. 

W piątek na deskach amfite-
atru gościliśmy grupy taneczne. 
Jako pierwsze wystąpiły zespoły 
Pani Anny Jakubowskiej; Rytmix I, 
Rytmix II i Feniks. Następnie  cały 
amfiteatr poruszał się w rytmach 
zumby prowadzonej przez Ana-
stazję Olszar. Młodzież ze szkoły 

tańca „Atmosfera” z Bielska-Białej 
zaprezentowała widzom podróż 
przez różne style tańca. Na ko-
niec zagrał zespół Silesian Sound 
System  z Ustronia, który porwał 
publiczność do zabawy. Imprezę 
poprowadził Pan Szymon Pilch. 

Drugiego dnia majówki miesz-
kańców i turystów bawił zespół 
Happy Folk.  Grupa zaprezento-
wała się w różnych formach ar-
tystycznych. Muzycy wyśpiewa-
li największe śląskie szlagiery.

W ostatnim dniu majówki w Par-

ku Turystyki rozbrzmiewały dźwięki 
muzyki góralskiej. Wystąpiły kapele 
z Brennej: Szarpaczka i Maliniorze. 
Gwiazdą programu był występ Ma-
łej Brennej prowadzonej przez Pana 
Jacka Musioła i Annę Musioł. Ostat-
ni zaprezentował się zespół PoNase-
mu ze Szczyrku wplatający w muzy-
kę góralską elementy jazzu i rocka.

  OPKiS
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O Zofii Kossak
Zofia Kossak – pisarka,  autor-

ka najwybitniejszych polskich po-
wieści historycznych („Krzyżow-
cy”, „Król trędowaty”, „Bez oręża”, 
„Legnickie pole”), działaczka 
społeczna, współzałożycielka 
społeczno-katolickiej organiza-
cji Front Odrodzenia Polski oraz 
Rady Pomocy Żydom „Żegota”, 
odznaczona medalem „Sprawie-
dliwy Wśród Narodów Świata”, a 
także „Orderem Odrodzenia Pol-
ski”, przez wiele lat mieszkanka 
Górek Wielkich. 9 kwietnia minę-
ła 45 rocznica śmierci pisarki. 

Zofia Kossak urodziła się w 1889 
roku w Kośminie na Lubelszczyźnie. 
Pochodziła z utalentowanej rodzi-
ny, jej ojciec Wojciech oraz dziadek 
Juliusz byli wybitnymi malarzami; 
kuzynki,  Magdalena Samozwaniec 
oraz Maria Pawlikowska-Jasnorzew-
ska pisarkami, ona sama studiowała 
malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie oraz rysunek w Ecde 
des Beaux Arts w Genewie. Zarzu-
ciła malarstwo, uważała, że praw-
dziwym talentem był obdarzony jej 
dziadek, a „w pokoleniach wnuków 
były już to talenta rozdrobnione, 
epigoniczne” . W 1915 roku wyszła 
za  mąż za Stefana Szczuckiego, 
z którym miała dwoje dzieci: Jul-
ka oraz Tadeusza. Po śmierci męża 
zamieszkała z synami w  1923 roku 
w dzierżawionym przez rodziców 
zabytkowym dworze w Górkach 
Wielkich. Na miejscowym cmenta-
rzu pochowała swojego najstarsze-
go syna. Juliusz zmarł, mając zale-
dwie 10 lat, chorując na zapalenie 
opon mózgowych. Pisarka nigdy 
nie odżałowała tej straty, z najstar-
szym ukochanym dzieckiem wiąza-
ła spore nadzieje, była przekonana 
o jego wielkich zdolnościach i ta-
lencie. Dwa lata po przybyciu do 
Górek Wielkich wyszła za mąż za 
Zygmunta Szatkowskiego, oficera 
Wojska Polskiego. Tutaj przeżywa-
ła radość narodzin kolejnej dwójki 
dzieci, córki Anny oraz syna  Witol-
da. Szczęśliwe chwile spędzone z 
dziećmi były zakłócone problema-

mi finansowymi, z jakimi borykała 
się rodzina Zofii Kossak. Ratowa-
niem majątku przed niebezpieczeń-
stwem licytacji i eksmisji zajęła się 
sama pisarka, która w swoje sprawy 
zaangażowała wojewodę śląskiego 
Michała Grażyńskiego. Dzięki jego 
staraniom część majątku znala-
zła się w rękach Chorągwi Śląskiej 
Związku Harcerstwa Polskiego. Na 
przejętej ziemi powstała Harcerska 
Szkoła Instruktorska ZHP, prowa-
dzona przez Aleksandra Kamińskie-
go. Mimo uszczuplenia posiadłości 
udało się spłacić długi i uratować 
dom wraz z ogrodem. Dwór Kossa-
ków w okresie międzywojennym, 
dzięki gościnności gospodarzy, był 
miejscem spotkań wielu wybitnych 
postaci kultury, to tutaj bywali: Jan 
Parandowski, Maria Dąbrowska, 
Melchior Wańkowicz, Stanisław 
Ignacy Witkacy, Jan Sztaudynger, 
Wojciech Kossak, Gustaw Morcinek, 
Aleksander Kamiński.  

Dowiedziawszy się o powszech-
nej mobilizacji w 1939 roku Zofia 
Kossak wraz z rodziną opuściła Gór-
ki Wielkie. Lata okupacji spędziła w 
Warszawie, aktywnie włączając się 
w działalność konspiracyjną. Reda-
gowała podziemną prasę, odezwy 
oraz broszury. Wraz z Wandą Kra-
helską-Filipowicz zainicjowała po-
wstanie Tymczasowego Komitetu 
Pomocy Żydom przekształconego 
z czasem w Radę Pomocy Żydom o 
kryptonimie „Żegota”. W 1943 roku 
została  aresztowana i osadzona na 
Pawiaku, następnie przewieziona 
do Auschwitz-Birkenau. Dzięki sta-
raniom polskiego podziemia, trzy 
dni przed wybuchem Powstania 
Warszawskiego,  wyszła na wolność.

Po zakończeniu wojny wyjecha-
ła najpierw do Szwecji, a następnie 
do Anglii. Pisarka źle się czuła w 
emigracyjnym towarzystwie, opu-
ściła więc Londyn i wraz z mężem 
zamieszkała na farmie w Kornwalii. 
Po dwunastoletnim pobycie na za-
chodzie Zofia Kossak w lutym 1957 
roku powróciła do Polski, począt-
kowo zatrzymała się  w Warszawie,  

na stałe jednak zamieszkała  w Gór-
kach Wielkich w dawnym domku 
ogrodnika, gdzie mogła skupić się 
na pracy pisarskiej. Do końca życia 
pozostała nieugięta wobec żądań 
komunistycznej władzy. W 1964 
roku podpisała List 34 będący pro-
testem przeciw cenzurze, a dwa lata 
później odmówiła przyjęcia Nagro-
dy Państwowej. W wyniku ostenta-
cyjnego sprzeciwu wobec polity-
ki kulturalnej państwa jej utwory 
zostały umieszczone na Indeksie 
Ksiąg Zakazanych. Zmarła 9 kwiet-
nia 1968 roku w szpitalu w Bielsku-
Białej, pochowana  na cmentarzu 
parafialnym w Górkach Wielkich. 

Na Śląsku Cieszyńskim Zofia Kos-
sak spędziła 27 lat swojego życia. 
Było to miejsce przez nią wybrane 
i umiłowane. W przemówieniu na 
obchody 700-lecia Skoczowa Zofia 
Kossak o swoim pobycie w Górkach 
Wielkich napisała: „Przywiązałam 
się gorąco do tej ziemi. Zostałam i 
pozostanę jej dzieckiem adoptowa-
nym. (…) Tu przeżyłam nową mło-
dość i nową miłość. Tu płynęły lata 
szczęścia małżeńskiego, narodziny 
dwojga dzieci, tu dzięki współpracy 
mojego męża rozwinęłam się jako 
pisarka, zyskując sobie przyjaciół 
w całym kraju, a i poza krajem. Nie 
brakło okresów bolesnych. Stra-
ciłam najstarsze dziecko, potem 
śmierć ojca. Lecz czy życie może 
się obyć bez łez? Wojna, wygnanie, 
tęsknota. Do Górek. Powrót. Oby tu 
pozostać do końca.”  

Obecnie w miejscu, gdzie pi-
sarka, jak sama mówiła, spędziła 
najtragiczniejsze i najszczęśliwsze 
chwile swojego życia znajduje się 
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 
mieszczące się w dawnym domu 
ogrodnika oraz Centrum Kultury 
i Sztuki „Dwór Kossaków” mające 
swoją siedzibę w  zabytkowych ru-
inach dworu. 

  Dorota Greń 

Bibliografia: J. Jurgała-Jurec-
ka, „Dzieło jej życia”, 2007; E. Ro-
sner, „Wokół Zofii Kossak”, 1995.



25 Strona 25

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Z Kart HistoriiZ Kart Historii SportSport

Wójt Gminy Brenna nagrodziła 
najlepszych sportowców

Stypendia, nagrody oraz wy-
różnienia za wybitne osiągnięcia 
w krajowym i międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym 
w roku 2012, powędrowały z rąk 
Pani Wójt Iwony Szarek do spor-
towców zamieszkałych na terenie 
naszej gminy.

Nagrody.przyznano:
Magdalenie Holeksa z Górek 

Wielkich za zajęcie I-go miejsca w 
Drużynowych Mistrzostwach Świa-
ta Juniorek w brydżu sportowym, 
Agacie Hołomek z Brennej za zaję-
cie 3-go miejsca na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Świata w skibobach, 
Annie Chrapek z Brennej za zaję-
cie 2-go miejsca na Mistrzostwach 
Polski w skibobach, Piotrowi Fer-
feckiemu z Brennej za zajęcie 1-go 
miejsca na Mistrzostwach Polski 

w skibobach, Natalii Podżorskiej 
z Brennej za udział w XVIII Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
Śląsk 2012 Mistrzostwa Polski Ju-
niorów w narciarstwie alpejskim, 
Tomaszowi Heller z Górek Wielkich 
za udział w XVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży Śląsk 2012 
Mistrzostwa Polski Juniorów w 
narciarstwie alpejskim, Michałowi 
Podżorskiemu z Brennej za udział 
w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży Śląsk 2012 Mistrzostwa 
Polski Juniorów w kombinacji nor-
weskiej, Patrycji Wantulok z Górek 
Małych za udział w Mistrzostwach 
Polski Młodzików w judo, Zuzannie 
Heller z Górek Wielkich za zajęcie 
2-go miejsca w zawodach IV Ogól-
nopolskiego Finału Lig Alpejskich 
Istebna 2012 w narciarstwie alpej-

skim, Katarzynie Szczotka z Brennej 
za zajęcie 3-go miejsca w klasyfika-
cji generalnej V Śląskiej Ligi Dzieci 
i Młodzieży w narciarstwie alpej-
skim, Filipowi Bobrzyk z Górek Ma-
łych za zajęcie 1-go miejsca w XVII 
Amatorskich Mistrzostwach Polski 
w Narciarstwie Alpejskim i Snowbo-
ardzie – Family Cup 2012, Weronice 
Wieczorek z Brennej za zajęcie 2-go 
miejsca na II Mistrzostwach miasta 
Mysłowice w Judo, Jackowi Czyż 
z Górek Wielkich za zajęcie 3-go 
miejsca na II Mistrzostwach miasta 
Mysłowice w Judo, Konradowi Gaw-
ron z Górek Wielkich za zajęcie 1-go 
miejsca w XIII Turnieju Judo o Pu-
char Burmistrza Miasta Rydułtowy.

     
     
   OPKiS
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Pozytywnie we Francji
Kilkunastu młodych piłkarzy 

z Gminy Brenna miało zaszczyt 
uczestniczyć w międzynarodowym 
turnieju piłkarskim we Francji. Tur-
niej odbył się w mieście partner-
skim naszej gminy - w Lestrem koło 
Fleurbaix. Rywalizacja sportowa 
toczyła się w dwóch kategoriach 
wiekowych: U-12-13 oraz U-10-11. 
W każdej z nich wzięło udział 12 
drużyn. Ekipy zostały podzielone 
na 4 grupy po 3 zespoły. W roz-
grywkach grupowych rozegrano 
4 spotkania (mecz i rewanż), nato-
miast później poszczególne miejsca 
wyłoniono systemem pucharowym. 
Nasza młodsza reprezentacja pod 
opieką Bogusława Żura, która wy-
stąpiła w składzie: Jacek Czyż, Ma-
teusz Gawlas, Paweł Greń, Łukasz 
Herzyk, Filip Holeksa, Jerzy Holek-
sa, Adrian Jurkiewicz, Jakub Krzem-
pek, Tomasz Macura, Dawid Oleś i 

Mateusz Złotocha, zajęła wysokie 
3 miejsce. Warto dodać, że walkę 
o finał przegrali dopiero w rzutach 
karnych. Starsi koledzy spisali się 
nieco gorzej, zajmując dopiero 10 
lokatę w turnieju. Drużyna prowa-
dzona przez Ryszarda Kołodzieja 
i Jacka Oświecimskiego wystąpiła 
w następującym składzie: Patryk 
Czubak, Tomasz Gawlas, Radosław 
Greń, Marek Heller, Patryk Madzia, 
Daniel Pindel, Krzysztof Ponikiew-
ski, Piotr Przondziono, Marcin Sta-
siak, Krzysztof Tomaszko, Dominik 
Wukelicz. 

Turniej odbył się w bogato wy-
posażonej bazie sportowej U.S. Le-
strem – Centre Sportif. Kompleks 
posiada boisko trawiaste oraz ze 
sztuczną nawierzchnią, halę spor-
tową, a także kryte korty tenisowe. 
Nasi piłkarze mieli możliwość ry-
walizowania zarówno na zielonej 

murawie jak i sztucznej nawierzch-
ni. Konfrontacja z rówieśnikami z 
Francji z pewnością okazała się dla 
chłopców z naszej gminy cennym 
nie tylko sportowym, ale i życio-
wym doświadczeniem. Nasi repre-
zentanci dzięki gościnności Fran-
cuzów poznali tamtejszą kuchnię 
oraz kulturę. Ciekawą atrakcją była 
dla nich także wycieczka do trzecie-
go pod względem wielkości fran-
cuskiego portu w Dunkerque. Tam 
nasi podopieczni zwiedzali miasto, 
zaopatrzyli się w pamiątki i podzi-
wiali uroki Morza Północnego. 

Wyjazd integracyjno-sportowy 
do Fleurbaix z pewnością należy 
zaliczyć do niezwykle udanych i na 
pewno niezapomnianych. 

     
     
  Krzysztof Gawlas

Mistrzostwa województwa w biegach górskich
Początkiem kwietnia tego roku 

zawodnicy gminnej sekcji lekko-
atletycznej  po raz kolejny stanęli 
na starcie. Tym razem rywalizowa-
li w Mistrzostwach Województwa 
Śląskiego w Biegach Górskich, któ-
re odbyły się w Bielsku-Białej. Zna-
komicie zaprezentowali się pod-
opieczni Tomasza Dybczyńskiego 
– Agnieszka Greń i Radosław Greń – 
którzy zdobyli tytuły mistrzowskie 
w swoich kategoriach wiekowych. 
Po srebro w kategorii U-12 sięgnął 
Dawid Oleś, odnosząc tym samym 
duży sukces w biegu na Bielskich 
Błoniach.

   OPKiS
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Powiatowe Biegi Przełajowe
Blisko 130 zawodniczek i za-

wodników wzięło udział w XIII Po-
wiatowych Biegach Przełajowych 
Dzieci i Młodzieży, które odbyły się 
13 marca w Pogórzu. Po raz kolejny 
uczniowie z naszej gminy zajęli wy-
sokie lokaty. 

Klasy 1 chłopcy:
Kacper Dybczyński SP Górki   1 miejsce
Marek Sikora SP1     4 miejsce
Łukasz Macura SP2   6 miejsce
Klasy 2 chłopcy:
Igor Greń  SP1  2 miejsce
Klasy 3 chłopcy:
Samuel Kuczera SP1 1 miejsce
Daniel Oleś  SP1  4 miejsce
Mateusz Gawlas SP2 5 miejsce

Klasy 4 chłopcy:
Dawid Oleś SP1  1 miejsce
Grzegorz Kłósko SP2 4 miejsce
Jakub Krzempek SP2 6miejsce
Tomasz Greń SP1 7 miejsce
Klasy 5 chłopcy:
Radosław Greń SP Górki  1 miejsce
Patryk Kłosko SP2 4 miejsce
Kacper Sidzina SP2 5 miejsce
Maciej Gaszczyk SP2 6miejsce

DZIEWCZĘTA
Klasy 1 dziewczyny
Kinga Przybyła SP2  7 miejsce
Magdalena Podżorska SP2 9 miejsce
Klasy 3 dziewczyny
Nadia Krzempek SP2 2 miejsce
Małgorzata Greń SP2 3 miejsce

Wiktoria Kmiecik SP2 5 miejsce
Marta Hubczyk SP2 8 miejsce
Klasy 4 dziewczyny
Patrycja Chujeba SP2 4 miejsce
Bożena Greń SP2 6 miejsce
Paulina Mojeścik SP2 7 miejsce
Klasy 5 dziewczyny
Chrapek Natalia SP1 1 miejsce
Maria Gawlas SP2 2 miejsce
Anna Laszczok SP2 3 miejsce
Wiktoria Holeksa SP2 5miejsce
Klasy 6 dziewczyny
Weronika Greń SP2 4 miejsce
Gimnazjum dziewczyny
Agnieszka Greń Górki 3 miejsce
Gimnazjum chłopcy
Mateusz Skrzypoń Górki 2 miejsce
Bartłomiej Kocurek Górki 4 miejsce

Liga na Orliku po raz trzeci…
Tuż przed weekendem majo-

wym wystartowała 3 edycja Ama-
torskiej Ligi Piłki Nożnej „ORLIK” 
w Gminie Brenna. Do rozgrywek 
zgłosiła się rekordowa liczba 12 
drużyn, w tym aż 10 z naszej gmi-
ny. Tytułu mistrzowskiego sprzed 
roku broni drużyna Kamtexu, któ-
ra w pierwszym spotkaniu rozbiła 
Niebieską Erkę w stosunku 10:3. 
Zwycięstwo mistrza nie jest niespo-
dzianką, jednak jego rozmiary już 

na pewno tak. Równie skuteczny w 
premierowym spotkaniu okazał się 
Alco-Skład, pokonując Spartak Bie-
dronkę 7:1. Udany debiut zaliczył 
Mario-Team, sięgając zwycięstwem 
6:2 nad Kilo Cukru po 3 punkty. W 
najciekawszym meczu 1 kolejki FC 
Blaszok prowadząc do przerwy 3:0 
z drużyną Nieckarz-Team, ostatecz-
nie uległ 3:4. Nieckarz tym samym 
potwierdził swoją wyśmienitą for-
mę sprzed roku, kiedy to sięgnął 

po wicemistrzostwo i można śmiało 
pokusić się o stwierdzenie, że w tym 
razem będzie próbował sięgnąć po 
mistrzostwo. Mecz Czyż Bud – TTD 
Michalik został przełożony na inny 
termin.

     
     
  Krzysztof Gawlas
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Rozrywka

Rozrywka

Krzyżówka 

Hasło:

Z rozwiązaniem hasła należy dostarczyć do biura Informacji Turystycznej 
(ul. Wyzwolenia 69). Pierwsze trzy osoby otrzymają gadżety Gminy Brenna.
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Across
1 Tu spotykają się granice trzech 

państw: Czech, Słowacji i Polski 
3 Jerzy.... - słynny himalaista 

mieszkający w Istebnej 
8 Góra z najbardziej znaną kolejką 

linową w Ustroniu 
10 .... chata - miesjce w Górkach Małych, 

gdzie samemu można upiec chleb 
11 Największy zakład produkcyjny 

Beskidzkiej 5 
14 Biały.... - szczyt w Beskidzie Śląskim 
17 ....Góra - to swoje źródła ma rzeka 

Wisła 
18 Leśny Park.... - park z dziką zwierzyną 

w Ustroniu Zawodziu 
20 Słynny zbójnik beskidzki 
22 Mijesce w Szczyrku z Sanktuarium 

Matki Bożej Królowej Beskidów 
23 Przełęcz między Wisłą a Szczyrkiem 
26 ... Kultury Beskidzkiej - największe 

wydarzenie kulturalne regionu 
28 Miasto z piramidami w Beskidzkiej 5 
29 Kamieniołom w Wiśle 
30 Adam.... - najwybitniejszy polski 

skoczek narciarski 
31 Najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego 
32 ... Ustroń - klub sportowy z Ustronia 
33 ... Prezydenta RP, znajdujący się w 

Wiśle-Czarnym na Stoku Zadniego 
Gronia 

Down
2 Regionalna, góralska zupa 
4 Słynie z koronek 
5 Ostatnia stacja PKP w Wiśle 
6 Najbardziej na południe wysunięta 

miejcowość Beskidzkiej 5 
7 Świerk po naszemu 
9 Hotel... - największy hotel w Beskidzie 

Śląskim 
12 ...kolejowy, znajdująy się w Wiśle 

Łabajów 
13 Kompleks skoczni w Szczyrku 
15 Samica jelenia 
16 ... Groń - szczyt w północnej części 

Ustronia 
19 Przełęcz z Chatą Wuja Toma 
21 ... Skała - szczyt w paśmie Skrzycznego 
24 Szczyt z przekaźnikiem w Koniakowie 
25 Przepływa przez Szczyrk 
27 Siła Energii w Beskidzkiej 5 
29 Rzeka mająca swoje źródła w Istebnej 
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9 Hotel... - największy hotel w Beskidzie 
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12 ...kolejowy, znajdująy się w Wiśle 

Łabajów 
13 Kompleks skoczni w Szczyrku 
15 Samica jelenia 
16 ... Groń - szczyt w północnej części 

Ustronia 
19 Przełęcz z Chatą Wuja Toma 
21 ... Skała - szczyt w paśmie Skrzycznego 
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27 Siła Energii w Beskidzkiej 5 
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Poziomo:                                    Pionowo:

Rada Rodziców Gimnazjum w Brennej ogłasza 25 maja 2013 r. akcję 
sprzedaży kołaczy breńskich w następujących miejscach: 
Centrum Handlowe „Biedronka”, Centrum Handlowe „Wiarus”, 

„Delikatesy Centrum” Brenna Lachy, „FH Renata Łysek” 
Brenna Leśnica, Sklep „Lewiatan” Brenna Skrzyżowanie.

Dochód zostanie przeznaczony na potrzeby Gimnazjum w Brennej. 
Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego.

Ogłoszenie
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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 „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Sklepie Bąk (Brenna 
Lachy),  Delikatesach Centrum (Brenna Lachy), 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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Ważne i przydatne numery telefonów
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