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Wywiad z Panią Janiną
 Herzyk - str. 13

Jak mówi stare polskie przysło-
wie „Gdy czerwiec chłodem i wodą 
szafuje, to zwykle cały rok popsu-
je”. Miejmy nadzieję, że czerwiec 
będzie ciepły i słoneczny, i drugie 
półrocze będzie dla Nas wszystkich 
o wiele lepsze. Nadchodzą najdłuż-
sze dni w roku i jeżeli tylko cały 
czas będzie świeciło słonko to na 
pewno nadrobimy braki w opale-
niźnie i dobrym nastroju. Czerwiec 
to również koniec roku szkolnego 
i początek wakacji. Zadbajmy o to, 
aby wszystkie dzieci spędziły je 
bezpiecznie i we wrześniu z rado-
ścią pojawiły się w ławkach szkol-
nych. Składaliśmy już życzenia Ma-

Od redakcji

Szanowni mieszkańcy Bren-
nej, Górek Małych i Wielkich. 

Od pewnego czasu trwa ter-
momodernizacja budynku Urzę-
du Gminy w Brennej. Prace, które 
wykonywane są na terenie urzędu, 
związane są z wymianą instalacji 
C.O., stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej. Podejmowanie tych 
działań wiąże się z potrzebą do-
konywania bieżących opróżnień 
pomieszczeń służbowych, co po-
woduje zmianę organizacji pra-
cy w zakresie miejsca załatwiania 
spraw zainteresowanych stron. Za 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 
wszystkie niegodności związane 
z załatwieniem swoich spraw w 
urzędzie pragnę wszystkich Pań-
stwa przeprosić i jednocześnie 
zapewnić, że podejmę wszelkie 
niezbędne kroki, aby niegodno-
ści te były zminimalizowane, i nie 
zakłóciły standardowej procedury 
w realizacji zadań urzędu. Wszel-
kie niezbędne informacje co do 
aktualnego miejsca załatwiania 
spraw umieszczane są na we-
wnętrznych drzwiach wejściowych 
do urzędu, na parterze budynku. 

Chcę również podkreślić, że 
przedmiotowa inwestycja - oprócz 

korzyści w zakresie zmniejsze-
nia kosztów eksploatacji - jest 
również realizowana z myślą 
o dostosowaniu obiektu dla osób 
niepełnosprawnych, poprzez do-
budowę stosownego podjazdu. 

Proszę Państwa o cier-
pliwość i zrozumienie, in-
formując jednocześnie, że  
termin zakończenia robót wyzna-
czono na dzień 30 września 2013 r.

 Wójt Gminy Brenna 
 Iwona Szarek

mom, swoje święto miały Dzieci. 
Pamiętajmy, że 23 czerwca obcho-
dzimy święto wszystkich Ojców. 
Złóżmy Im życzenia, a potem wszy-
scy biegiem na Amfiteatr w Bren-
nej, gdzie z tej okazji przygotowa-
liśmy dla wszystkich wiele atrakcji.

A o czym możemy przeczytać w 
tym numerze Wieści? Oczywiście o 
wszystkim, co najważniejsze wyda-
rzyło się w maju  w Brennej i Gór-
kach, i w pierwszy weekend obec-
nego miesiąca. Mieszkańcy gminy 
i goście licznie stawili się na star-
cie i „pobiegli” wraz z całą Polską. 
Na hali sportowej rozegrano XVII 
Mistrzostwa Samorządów w piłce 

nożnej, OSP w Brennej Centrum 
obchodziła 85 lecie  swojego ist-
nienia, a najmłodsi mieszkańcy ob-
chodzili swoje święto w Parku Tu-
rystyki i „Ośrodku pod Brandysem”. 
Zapraszam również do zapozna-
nia się z zamieszczonym na tylnej 
okładce numeru kalendarzem im-
prez. Spokojnie można powiedzieć, 
że będzie się wiele działo i na pew-
no każdy znajdzie coś dla siebie.

 Sonia Gawlas
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W BRENNEJ CENTRUM

Rok założenia 1928
ul. Wyzwolenia 75, 

43-438 Brenna

85 lat w służbie mieszkańcom
 W sobotę 18 maja miały 
miejsce obchody jubileuszu 85-le-
cia OSP Brenna Centrum. Uroczy-
stości rozpoczęły się apelem, po 
którym nastąpiło wręczenie od-
znaczeń dla zasłużonych człon-
ków Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Uchwałą prezydium Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
w Warszawie medalem honorowym 
im. Bolesława Chomicza odzna-
czony został Druh Władysław Hel-
ler. Wręczono również medale „Za 
zasługi dla pożarnictwa”. Zarząd 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Katowicach odznaczył złotym 
medalem druhów: Piotra Holeksę, 
Józefa Mendrka i Ireneusza Moska-
łę. Srebrne medale przyznano dru-
hom: Grzegorzowi Greń i Janowi 
Waliczkowi. Brązowym medalem 

za zasługi dla pożarnictwa odzna-
czono druhnę Panią Wójt Iwonę 
Szarek. Swoje odznaczenia przyznał 
również Zarząd Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Cieszynie. Od-
znaką ”Strażaka honorowego” wy-
różniono druhów: Błażeja Gawlasa 
i Damiana Pawlaka. Przydzielono 
również odznaczenia za wysługę 
lat oraz wręczono pamiątkowe dy-
plomy druhom seniorom. Obchody 
swoją obecnością uświetniła orkie-
stra dęta OSP Górki Wielkie. Na-
stępnie strażacy przeszli orszakiem 
do kościoła pw. św. Jana Chrzcicie-
la, gdzie odprawiona została msza 
święta w intencji strażaków i ich 
rodzin. Obchody zakończyły się fe-
stynem dla przybyłych na jubileusz.

 Sonia Gawlas
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Spotkanie u Prezydenta
Na zaproszenie Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego Wójt Gminy Bren-
na Iwona Szarek wraz z innymi sa-
morządowcami naszego powiatu 
uczestniczyła w spotkaniu zorga-
nizowanym z okazji Dnia Samorzą-
du Terytorialnego. Uroczystość, 
obchodzona na pamiątkę przepro-

wadzenia pierwszych w pełni de-
mokratycznych wyborów samorzą-
dowych do rad gmin i miast, odbyła 
się 28 maja 2013 roku w ogrodach 
Pałacu Prezydenckiego w Warsza-
wie. Prezydent RP podziękował za-
proszonym gościom za ich pracę 
na rzecz lokalnych społeczności 
oraz wręczył ordery i odznaczenia 

dla najbardziej zasłużonych sa-
morządowców. Oprócz blisko 400 
przedstawicieli samorządów z ca-
łej Polski w spotkaniu wzięli udział 
posłowie i senatorowie, ministro-
wie Kancelarii Prezydenta, doradcy 
prezydenta oraz kilkuset przedsta-
wicieli organizacji samorządowych.

  OPKiS 

Wójt Gminy Brenna uhonorowana Odznaką 
Pamiątkową Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Bielsku-Białej
 Wójt Gminy Brenna Pani 
Iwonna Szarek uhonorowana zo-
stała Odznaką Pamiątkową Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w 

Bielsku-Białej. 15 maja Wojsko-
wy Komendant Uzupełnień ppłk 
Andrzej Rajczyk w dowód uzna-
nia okazaną pomoc i życzliwość 

w realizacji zadań odznaczył Panią 
Wójt pamiątkowym odznaczeniem.

  OPKiS
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REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Strażackie Święto w Górkach Wielkich

W dniu 2 maja 2013 roku w Gór-
kach Wielkich i Małych odbyły się 
uroczystości z okazji święta patro-
na strażaków - św. Floriana. W tym 
roku święto to miało szczególny 
charakter, albowiem miało miej-
sce uroczyste przekazanie dla OSP 
w Górkach Wielkich nowego samo-
chodu ratowniczego Ford Trans-
it. W czasie uroczystego apelu na 
ręce Naczelnika OSP w Górkach 
Wielkich druha Czesława Cieślara 

przekazania dokonał Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Cieszynie i jednocześnie Wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w Katowi-
cach druh dr Rafał Glajcar oraz 
Przewodniczący Rady Gminy 
w Brennej Pan Marek Wojnar i 
Wójt Gminy Brenna Pani Iwona 
Szarek. Następnie Naczelnik OSP 
przekazał kluczyki do samocho-

du wyznaczonemu kierowcy, któ-
ry zademonstrował samochód 
włączając sygnały alarmowe.

Po ceremonii świeckiej, w ko-
ściele parafialnym Wszystkich Świę-
tych w Górkach Wielkich Ksiądz 
Proboszcz Krzysztof Pacyga poświę-
cił  nowy samochód ratowniczy. 

Po uroczystym apelu w Olszynce 
za strażnicą odbył się festyn stra-
żacki. Jedną z atrakcji festynu był 
pokaz ratownictwa technicznego
i medycznego w wykona-
niu strażaków ochotników 

z OSP w Górkach Wielkich
z wykorzystaniem między innymi 
nowego samochodu ratownicze-
go. Pomimo nienajlepszej pogo-
dy zabawa trwała do późnych go-
dzin nocnych dnia następnego.
Przypominamy, że nowy samochód 
ratowniczy OSP w Górkach Wielkich 
marki Ford Transit nabyty został w 
ubiegłym roku we wrześniu za kwo-
tę 162 100 zł. zakup ten był możli-
wy dzięki dotacji Samorządu Gminy 
Brenna, który wyasygnował na ten 
cel kwotę 65 tysięcy zł. Kolejnym 
sponsorem zakupu samochodu było 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
które za pośrednictwem Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Katowicach przekazało dotację w 
kwocie 50 tysięcy złotych. Pozosta-
ła kwota, tj. 47 100 zł. pochodziła ze 
środków własnych OSP w Gorkach 
Wielkich, które pozyskano od spo-
łeczeństwa w zbiórce publicznej 
zorganizowanej z okazji obchodów 
jubileuszu 85-lecia istnienia na-
szej jednostki OSP – w roku 2011.

Ryszard Główczak
Prezes Zarządu 

OSP w Górkach Wielkich
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	 Zarząd	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Górkach	Wielkich,	stosownie	do	wymogów	art.	9	usta-
wy	 o	 zbiórkach	 publicznych,	 informuje,	 że	 na	 podstawie	 pozwolenia	 Wójta	 Gminy	 Brenna	 z	 dnia	 15	
kwietnia	 2013	 r.	 (OC.5311.2.2013.JC)	 w	 trybie	 przewidzianym	 w	 ustawie	 z	 dnia	 15	 marca	 1933	 r.	 o	
zbiórkach	 publicznych	 oraz	 rozporządzenia	 Ministra	 Spraw	 Wewnętrznych	 i	 Administracji	 z	 dnia	 6	
listopada	 2003	 r.	 w	 sprawie	 sposobów	 przeprowadzania	 zbiórek	 publicznych	 oraz	 zakresu	 kontro-
li	 nad	 tymi	 zbiórkami,	 Ochotnicza	 Straż	 Pożarna	 w	 Górkach	 Wielkich	 przeprowadziła	 w	 dniach	 04	 i	
05	maja	bieżącego	roku	zbiórkę	publiczną	w	celu	zebrania	środków	finansowych	na	cele	kulturalno-
społeczne	 naszej	 statutowej	 działalności,	 tj.	 refinansowanie	 kosztów	 przeprowadzonego	 remontu	
sali	bankietowej	oraz	kuchni	i	jej	zaplecza	w	strażnicy	OSP	w	Górkach	Małych	przy	ul.	Breńskiej	nr	11.

W wyniku zbiórki zebrano łącznie 6 859 zł.
Bardzo	serdecznie	dziękujemy	wszystkim	uczestnikom	zbiórki	i	wszystkim	darczyńcom,	za	okazane	nam	za-
ufanie	i	złożenie	datków.	Zapewniamy,	że	wszystkie	zebrane	środki	przeznaczone	zostaną	na	założony	cel.

	 	 	 	 	 	 	 		Z	wyrazami	wdzięczności
	 	 	 	 	 	 	 i	strażackim	pozdrowieniem
	 	 	 	 	 	 	 Zarząd	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	
	 	 	 	 	 	 	 w	Górkach	Wielkich

Szanowni	Mieszkańcy	Brennej	oraz	wszyscy	goście

Zarząd	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Brennej	 Centrum	 uprzejmie	 informuje,	
że	 w	 wyniku	 zbiórki	 publicznej	 przeprowadzonej	 w	 dniach	 4	 i	 5	 maja	 2013	 roku	 przez	 ochot-
niczą	 Straż	 Pożarną	 w	 Brennej	 Centrum	 zebrano łącznie kwotę	 6145,00 złotych.
Zebrane	 środki	 finansowe	 zostaną	 przeznaczone	 w	 cało-
ści	 na	 remont	 obiektu	 strażnicy	 OSP	 w	 Brennej	 Centrum	 ul.	 Wyzwolenia	 75.
Bardzo	 serdecznie	 dziękujemy	 wszystkim	 darczyńcom,	 którzy	 złożyli	 datki	 na	 ten	 cel.

	 	 	 	 	 	 	 Z	wyrazami	wdzięczności	
	 	 	 	 	 	 	 I	strażackim	pozdrowieniem
	 	 	 	 	 	 	 Zarząd	OSP		w	Brennej	Centrum

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W BRENNEJ CENTRUM

Rok założenia 1928
ul. Wyzwolenia 75, 

43-438 Brenna

Brenna, 13 maja 2013r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W Górkach Wielkich

Rok założenia 1926

Górki Wielkie, 12 maja 2013r.
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Targi Turystyczne w Opolu to 
wyjątkowa impreza plenerowa od-
bywająca się w samym centrum 
miasta, która z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością. Impre-
za zgromadziła wystawców z całej 
Polski i z zagranicy: z Węgier, Czech, 
Niemiec, Słowacji i Dominikany.

Gmina Brenna podczas imprezy 
trwającej od 17 do 19 maja wraz z 
pozostałymi miejscowościami Be-
skidzkiej 5 promowała nasz region 
na wspólnym stoisku. W tegorocz-
nej edycji Beskidzka 5 przygotowa-
ła całodniowy program artystyczny 
pod hasłem: „Siła płynie z gór – 
Dzień z Beskidzką 5”. Prezentowano 
ofertę wypoczynku w Beskidzie Ślą-
skim, lokalne specjały beskidzkiej 

Gmina Brenna w Opolu - XIII Międzynarodowe 
Targi Turystyki „W Stronę Słońca”

kuchni oraz tradycyjne rękodzieło 
twórców ludowych, które cieszyło 
się olbrzymim zainteresowaniem. 
Odwiedzający mogli również posłu-
chać występów zespołów regional-
nych, w tym kapeli Maliniorze. Duże 
zainteresowanie wśród uczestni-
ków targów budziły konkursy z na-
grodami organizowane po prezen-
tacji każdej z gmin Beskidzkiej 5. 
     Z gminy Brenna na targach spo-
tkać można było właściciela Koziej 
Zagrody, który oferował lokalne 
przysmaki. Nie zabrakło także rę-
kodzieła z Pracowni Galerii „Pod 
Maską”. Turyści mogli także podpa-
trzyć tworzenie haftu na góralskim 
stroju, które wykonywała Elżbieta 
Hubczyk - członkini Rodzinnej Gru-

py Pieśni i Tańca „Kotarzanie”. Od-
wiedzający stoisko chętnie korzy-
stali z informacji o gminie Brenna, 
zaopatrywali się w mapy, foldery 
i ulotki. Na najmłodszych czekały 
kolorowanki z Utopcem. Odwiedza-
jący przekonali się, że – „Siła płynie 
z gór!”. Organizatorzy Targów wy-
różnili Beskidzką 5 statuetką oraz 
dyplomem za najlepszą promocję 
oraz najciekawszą prezentację. 
Chcielibyśmy wszystkim serdecznie 
podziękować za udział w targach i 
wspólną promocję gminy Brenna. 

  IT
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60 mieszkańców powiatu cie-
szyńskiego już niedługo otrzy-
ma szansę na znalezienie  za-
trudnienia. Będzie to możliwe 
dzięki realizowanemu ze środ-
ków unijnych projektowi „Mło-
dzi na start!”, którego celem 
jest podniesienie atrakcyjności 
młodych ludzi na rynku pracy.

W Polsce pracy nie ma już ponad 
400 tys. osób w wieku 15–24 lat . Jak 
ogłosili ostatnio ministrowie pracy 
oraz rozwoju regionalnego, polski 
rząd przekaże dodatkowe 500 mln 
zł na pomoc młodym bezrobotnym. 
Problem bezrobocia dotyka obecnie 
nie tylko Polski, ale też całej Europy . 

Trudność w znalezieniu pracy 
przez młodych wynika m.in. z bra-
ku doświadczenia i wynikających 
z niego umiejętności cenionych 
przez potencjalnych pracodawców. 

Młodzi na start! Szansa na pracę dla 60 osób 
Ma to zmienić projekt „Młodzi na 
start!” realizowany przez Chrze-
ścijańską Służbę Charytatywną 
(ChSCh) i współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
– Program Operacyjny Kapitał Ludz-
ki. Rekrutacja rusza od czerwca.   

Projekt skierowany jest do 60 
osób w wieku 15–27 lat z powia-
tu cieszyńskiego – wyjaśnia Błażej 
Żebrok, koordynator projektu. – 
Obejmować będzie zajęcia z psy-
chologiem, doradcą zawodowym 
oraz praktyczne szkolenia w trzech 
kierunkach: sprzedawca-przed-
stawiciel handlowy, pracownik 
biurowy i pracownik ochrony. Za 
udział w kursie wszyscy uczestnicy 
otrzymają stypendium, a po jego 
ukończeniu odbędą siedmiomie-
sięczny, płatny staż w prywatnej fir-

mie. Najlepsi zostaną zatrudnieni.
Szansę na pracę mają osoby 

spełniające powyższe wymaga-
nia, pozostające bez zatrudnienia, 
które niekoniecznie muszą być 
zarejestrowane w urzędzie pra-
cy. Zajęcia będą odbywać się w 
Wiśle lub w innym dogodnym dla 
uczestników miejscu. Biorący udział

otrzymają także zwrot kosztów 
dojazdu. Szczegółowe informacje 
można uzyskać, dzwoniąc pod nu-
mer tel. 691 395 662, 721 241 228 
lub pisząc na e-mail wisla@chsch.pl.

Jak podaje Powiatowy Urząd 
Pracy w Cieszynie, w kwietniu w 
powiecie zarejestrowanych było 
ponad 1,5 tys. osób bezrobotnych, 
które nie ukończyły 25. roku życia .

  UG

Informujemy mieszkańców, 
iż  Rada Gminy Brenna uchwali-
ła program dofinansowania bu-
dowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków pn. „PROGRAM 
POPRAWY GOSPODARKI WOD-
NO-ŚCIEKOWEJ NA TERENACH 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA AGLO-
MERACJĄ SKOCZÓW. BUDOWA 
PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZ-
NYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
NA TERENIE GMINY BRENNA”.

W związku z powyższym Wójt 
Gminy Brenna zaprasza do składa-
nia deklaracji o chęci przystąpienia 
do programu właścicieli nierucho-
mości, zlokalizowanych na tere-
nach, na których nie ma możliwości 
przyłączenia do istniejącego zbior-
czego systemu kanalizacyjnego, 
a jego budowa jest ekonomicznie 
nieuzasadniona (tereny poza wy-
znaczoną  aglomeracją Skoczów).

Finansowanie programu przewi-
duje się ze środków i na zasadach 
Narodowego Fundusz Ochrony 

Budowa Przydomowych Biologicznych
 Oczyszczalni Ścieków 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na stronie internetowej www.

brenna.org.pl oraz w siedzibie 
Urzędu Gminy Brenna udostęp-
niony jest program i formularz 
zgłoszenia udziału w programie 
budowy przydomowych biologicz-
nych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) 
na terenie Gminy Brenna.

Zainteresowane osoby prosimy 
o szczegółowe zapoznanie się z 

istotnymi informacjami programu.
Wypełnione deklaracje udzia-

łu w programie prosimy kiero-
wać na adres Urzędu Gminy Bren-
na ul. Wyzwolenia 77. Termin 
składania deklaracji wyznaczono 
do dnia 31 lipca 2013r. Szczegó-
łowe informacje pod numerem 
telefonu 33 8563222  wew. 230.

   UG
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Informujemy mieszkańców, że 
gmina Brenna rostrzygnęła prze-
targ na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych. 
Zmienione zasady odbioru odpa-
dów zaczną obowiązywać od 1 
lipca 2013 r. Właściciele nierucho-
mości zamieszkałych otrzymają w 
najbliższym czasie nowy  harmo-
nogram wywozu odpadów wraz 
z ulotką informacyjną i numerem 
konta bankowego, na który należy 
wpłacać opłatę za gospodarowanie 
odpadami wyliczoną na podsta-
wie złożonej deklaracji. Miesięczna 
opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wnoszona bę-

Nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Brenna

dzie przez właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych bez wezwania, 
w łącznej wysokości za trzy mie-
siące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego 
roku, 
2) za II kwartał do 15 maja danego 
roku, 
3) za III kwartał do 15 września da-
nego roku, 
4) za IV kwartał do 15 listopada da-
nego roku. 

Pierwsza opłata obejmować bę-
dzie III kwartał 2013 r. i termin jej 
uiszczenia to 15 września 2013 r. 
Opłatę należy wpłacić na indywidu-
alne  konto bankowe, które zostanie 

przyznane na stałe właścicielowi nie-
ruchomości ponoszącemu opłatę.

Przypominamy, że system od-
bierania odpadów komunalnych nie 
obejmuje odpadów powstających  
w wyniku prowadzenia działalno-
ści gospodarczej i użytkowania 
nieruchomości niezamieszkałych, 
w tym domków letniskowych, 
pensjonatów, restauracji itp. Wła-
ściciele tych  nieruchomości będą  
zobligowani do przekazywania od-
padów komunalnych podmiotom 
odbierającym odpady na podsta-
wie umowy na świadczenie usług. 

  UG
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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

Zagłosuj na szkołę w Górkach!
Każdy głos zwiększa szan-

sę na wygranie wspaniałego 
obiektu - wielofunkcyjnego bo-
iska szkolnego, z którego sko-
rzystasz Ty oraz następne po-
kolenia uczniów naszej szkoły!

Szkoła Podstawowa w Górkach 
Wielkich przystąpiła do siódmej już 
edycji ogólnopolskiego programu 
„Kolorowe boiska… czyli Szkolna 
Pierwsza Liga”, którego fundatorem 
jest Fabryka Farb i Lakierów Śnież-
ka S.A. Celem programu jest po-
pularyzowanie wśród dzieci i mło-
dzieży idei aktywnego spędzania 
wolnego czasu, a także stwarzanie 
warunków do uprawiania sportu, 
zwłaszcza dyscyplin drużynowych. 

Zadaniem konkursowym było wy-
konanie przez uczniów danej szko-
ły pracy plastycznej prezentującej 
wymarzone boisko szkolne. Nasi 
uczniowie z entuzjazmem przystą-
pili do konkursu, a niezwykła praca 
wielkości sali lekcyjnej powstawała 
pod okiem pani Marii Płomieńskiej-
Krzak. Jest o co walczyć, gdyż nagro-
dę główną stanowi budowa nowo-
czesnego boiska szkolnego. Szkoły 
sklasyfikowane na kolejnych miej-
scach wzbogacą się o wysokiej klasy 
sprzęt sportowy, a placówki wyróż-
nione w konkursie otrzymają zesta-
wy farb „Śnieżka” na odmalowanie 
sal lekcyjnych oraz stroje sportowe. 
Dyrekcja Szkoły, zgłaszając naszą 
szkołę do konkursu i tworząc jej 

profil, zrobiła już wszystko, co mo-
gła, aby przybliżyć zwycięstwo. 
Reszta, Drodzy Uczniowie, zale-
ży już tylko od Was - wchodząc na 
stronę www.koloroweboiska.pl 
i dokonując rejestracji, możecie 
w dniach od 23 maja do 23 czerwca 
oddać głos na naszą szkołę. Spró-
bujcie zachęcić do oddawania gło-
sów rodzinę, sąsiadów, znajomych. 
Pamiętajcie - każdego dnia każdy z 
Was może oddać jeden głos. Przy-
łączmy się do tej akcji i pokażmy 
innym, że jesteśmy jednym zespo-
łem - nie tylko zespołem szkoły w 
Górkach Wielkich, ale całej społecz-
ności lokalnej! Zróbmy coś razem!

 ZSP w Górkach Wielkich
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Jak przedszkolak został strażakiem
W dniu 15 maja 2013 roku do 

Oddziału Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej 
Leśnicy zawitali Strażacy Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Brennej 
Leśnicy. W ciekawy i interesujący 
sposób opowiadali dzieciom o swo-
jej trudnej i niebezpiecznej pracy. 
Przedszkolaki dowiedziały się w ja-
kich okolicznościach wezwać straż 

pożarną, a także utrwaliły numery 
alarmowe,  pod które można dzwo-
nić w razie niebezpieczeństwa. Z 
wielkim zainteresowaniem oglądały 
wóz strażacki oraz jego wyposaże-
nie. Mogły także przymierzyć mun-
dur bojowy oraz hełm. Duża część 
przedszkolaków, zwłaszcza chłop-
cy, postanowiła w przyszłości zasi-
lić szeregi OSP. Największą atrakcją  

spotkania okazała się przejażdżka 
wozem strażackim. Pracownicy Od-
działu Przedszkolnego wraz z dzieć-
mi pragną podziękować prezeso-
wi Panu Bogusławowi Gruszczyk, 
komendantowi Panu Wojciechowi 
Pilch oraz wszystkim członkom 
OSP Brenna Leśnica za współpracę.

 Grażyna Piela

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych
10 kwietnia 2013r. w ZSP w 

Górkach Wielkich odbyła się Gieł-
da Szkół Ponadgimnazjalnych. Na 
spotkaniu pojawiło się 12 przed-
stawicieli szkół z powiatu cieszyń-
skiego i bielskiego. Szkoły zapre-
zentowały nową ofertę kierunków 
kształcenia, plan działań dydak-
tycznych i wychowawczych, zaso-
by administracyjne, kadrowe oraz 
osiągnięcia naukowe. Placówki 
zachęcały uczniów do odwiedzin 
poprzez prezentacje bogatej ofer-
ty kształcenia ogólnego, zawodo-
wego oraz technicznego. Wycho-
wankowie zapoznali się również z 
typami szkół znajdującymi się w 
najbliższej okolicy. Przedstawiciele 
kadry pedagogicznej przedstawili 
uczniom bazę szkoły oraz wytłu-
maczyli procedury rekrutacji. Ra-
zem z nauczycielami na spotkanie 
przybyli absolwenci naszej szkoły, 
aby przybliżyć młodszym kole-

gom warunki nauki w danej szkole.

W GIEŁDZIE SZKÓŁ PONADGIM-
NAZJALNYCH W ZSP W GÓRKACH 
WIELKICH UCZESTNICZYŁY NA-
STĘPUJĄCE SZKOŁY PONADGIM-

NAZJALNE:

1. I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   
im. A Osuchowskiego w Cieszynie     
 
2. II  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. M. Kopernika w Cieszynie   

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁ-
CĄCYCH w Skoczowie      
 
4. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNA-
ZJALNYCH  im. Wł. Szybińskiego w 
Cieszynie  

5. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 
- GASTRONOMICZNYCH w Cieszynie 

6. ZESPÓŁ SZKOŁ TECHNICZNYCH w 
Cieszynie

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ  ZAWODOWYCH  
w Skoczowie  
 
8. ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w 
Międzyświeciu

9. ZESPÓL SZKOL BUDOWLANYCH 
w Cieszynie
 
10. ZDZ KATOWICE -ZESPÓŁ SZKÓŁ 
w Cieszynie 
     
11. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM J . TUWIMA w 
Bielsku Białej   
         
12. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM T. KOŚCIUSZKI w Bielsku Białej 
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Moja pasja
   Wywiad z Panią Janiną He-
rzyk Dyrektorem Gminnej Bi-
blioteki publicznej w Brennej.

Dorota Greń: Jakie jest Pani 
wykształcenie i od kiedy 
pracuje Pani w bibliotece?
Pani Janina Herzyk: Mam wy-
kształcenie bibliotekarskie. Uzy-
skałam stopień starszego biblio-
tekarza, a pracuję w tym zawodzie 
od 1976 roku, już ponad 35 lat. 
D.G.: Co zdecydowało, że wybrała 
Pani ten zawód?
J.H.: Był to raczej przypadek. Ów-
czesna pani kierownik biblioteki 
pani Ewa Frajfeld  zaproponowa-
ła  mi pracę. I tak przeniosłam się z 
pracy w biurze w szkole w Górkach 
Wielkich do biblioteki w Brennej.
D.G.: Czy zmieniłaby Pani coś w 
swojej pracy?
J.H.: Z pewnością istnieje wiel-
ka potrzeba powiększenia loka-
lu biblioteki gminnej. Od 20 lat 
pracujemy na pow. 64m², to bar-
dzo skromna powierzchnia. Mam 
nadzieję, że uda się to zmienić.
D.G.: Ile woluminów liczy nasza 
biblioteka?
J.H.: W naszych bibliotekach 
mamy ponad 32 tysiące książek, w 
tym w Brennej 18 49 książek i in-
nych materiałów, np. czasopism, 
książek mówionych czy filmów. 
D.G.: Co dzieje się z tzw. „zaczy-
tanymi” książkami, które nie 
zdają się  już do wypożyczenia?
J.H.: Jeśli brak w nich stron lub gdy 
są zniszczone to przekazujemy je 
na makulaturę. Podobnie trakto-
wane są książki zdezaktualizowa-
ne czyli takie, w których treść jest 
niezgodna z prawdą lub uległy 
zmianie informacje w nich zawarte.
D.G.: Jaki jest tytuł książ-
ki, którą czytelnicy naj-
częściej wypożyczają?
J.H.: Dzięki nowemu programowi 
bibliotecznemu na koniec każde-
go roku wykonujemy ranking po-
pularności książek. W 2012 roku 
najpoczytniejszymi książkami były: 
„Marzenia i tajemnice” Danuty Wa-

łęsy, prawie 
wszystkie po-
zycje Beaty 
Pawlikowskiej, 
znanej podróż-
niczki. Wśród 
literatury mło-
dzieżowej re-
kordową ilość 
w y p o ż y c z e ń 
miała książka 
„ Z w i a d o w c y ”  
Johna  Flanan-
gana i „Feliks 
Net i Nika” Ra-
fała Kosika. 
O g r o m n y m 
powodzeniem 
cieszy się se-
ria biogra-
ficzna „Pisane 
przez życie”.
D.G.: Organi-
zuje Pani gło-
śne czytanie bajek w przedszko-
lu. Czy łatwo skupić uwagę dzieci 
na głośnym czytaniu bajek? Czy 
dla dzieci książki są nadal intere-
sujące?
J.H.: Tak, spotkania mają miejsce 
w przedszkolu w Brennej. Dosto-
sowujemy czytane teksty do wie-
ku dzieci i do aktualnie podejmo-
wanych w przedszkolu tematów. 
Przyznać trzeba, że nie jest łatwo 
skupić uwagę najmłodszych, ale są 
to najbardziej spontaniczni słucha-
cze. Przeżywają literackie przygo-
dy całym swoim duchem. Umieją 
także świetnie namalować danego 
bohatera  książki, ich prace wysta-
wiane są w bibliotece. Książka z 
całą pewnością jest nadal intere-
sująca dla dzieci, czego dowodem 
są wizyty z rodzicami w bibliotece. 
D.G.: Jakie książki lubi Pani czytać?
J.H.: Przechodziłam różne eta-
py zainteresowań czytelniczych, 
przez książki przygodowe, oby-
czajowe, kryminalne. Darzę wiel-
ką sympatią pozycje psycholo-
giczne, ale prawdziwą radość 
sprawia mi każda książka podróż-
nicza, czy to Pałkiewicza, Pawli-

kowskiej, Fiedlera, Cejrowskiego. 
D.G.: Co lubi robić Pani w wolnym 
czasie?
J.H.: W wolnym czasie lubię cho-
dzić do lasu lub w góry, ale coś cią-
gle mniej tych okazji. Lubię pracę w 
ogrodzie i tam stale jest coś do po-
sadzenia lub przycięcia. Cenię sobie 
również dobry film psychologiczny.
D.G.: Czy lubi Pani swoją pracę?
J.H.: Tak, chyba nie wybrała-
bym innego zawodu. Cieszę się, 
że zmienia się myślenie o tym, 
że to nudne zajęcie. Różne dzia-
łania, które są podejmowane we 
współczesnej bibliotece, nowe 
technologie informatyczne wpro-
wadzają i u nas ciągłe zmiany, dla-
tego stale robimy coś ciekawego.
D.G.: Dziękuję za rozmowę.
J.H. Dziękuję.
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Feniks w Domu Narodowym
Już po raz kolejny Zespół Ta-

neczny Feniks zaprezentował swo-
je umiejętności, biorąc udział w 
Międzynarodowym Konkursie Ta-
necznym – Dance Cieszyn 2013. 
Turniej odbył się 16 maja w Domu 

Narodowym w Cieszynie. Na sce-
nie zobaczyć było można 26 pre-
zentacji polskich i czeskich ze-
społów oraz solistów.  Feniks pod 
czujnym okiem instruktora – Pani 
Anny Jakubowskiej zaprezento-

wał 5 minutowy układ tańca no-
woczesnego. Solówki we własnej 
choreografii zatańczyły Kornelia 
Holeksa oraz Karolina Chowaniec.

 
 Sonia Gawlas

Gwarowy Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty!
„Szumno naszo godka” to ty-

tuł gwarowego konkursu recyta-
torskiego, który odbył się 17 maja 
w Zespole Szkół Publicznych w 
Górkach Wielkich. Do konkursu 
przystąpiło łącznie 30 uczniów 
reprezentujących szkoły podsta-
wowe powiatu cieszyńskiego oraz 
bielskiego. Uczestnicy wykazali 
się dobrą znajomością gwary Ślą-
ska Cieszyńskiego. Po podlicze-
niu punktów 4-osobowa komisja 
w składzie: Pan Jan Chmiel, Pani 
Urszula - Stefania Korzonek, Pani 
Barbara Janasik oraz  Pani Jolan-
ta Skóra wyłoniła zwycięzców: 

W kategorii klas 1-3:
I miejsce: Sebastian Madzia ze 
Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich
II miejsce: Justyna Pawelec z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w 
Grodźcu
III miejsce: Paulina Gawlas ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Brennej
Wyróżnienie: Julia Faruga ze Szko-
ły Podstawowej nr 6 w Pierśćcu

W kategorii klas 4-6:
I miejsce: Agnieszka Stroka ze 

Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogórzu
II miejsce: Jakub Barański ze Szko-
ły Podstawowej nr 6 w Pierśćcu
III miejsce: Paulina Pietrzyk ze 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogórzu
Wyróżnienie: Aleksandra Strach 
ze Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich.

Dyrektor ZSP w Górkach Wiel-
kich Pan Karol Niedźwiecki wraz z 
Wójtem Gminy Brenna Panią Iwo-
ną Szarek podziękowali uczniom, 

opiekunom oraz organizatorom 
konkursu za trud i pracę włożoną w 
jego realizację. Wszystkim uczest-
nikom wręczono pamiątkowe dy-
plomy oraz upominki, a na zwy-
cięzców czekały nagrody. Podczas 
konkursu wystąpił chór szkolny i 
zespół instrumentalny „Perspekty-
wa” pod kierunkiem Pana Marcina 
Janasika. Laureatom gratulujemy!

  Sonia Gawlas
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„Pociąg do Poezji...” - konkurs biblioteczny
Rozstrzygnięty został IX Powia-

towy Konkurs Biblioteczny, któ-
ry odbył się pod hasłem „Pociąg 
do poezji…”. Wzięła w nim udział 
uczennica klasy I A Gimnazjum 
w Brennej - Dagmara Wodyńska. 
Celami konkursu było: uhonoro-
wanie roku Juliana Tuwima, pro-
mocja jego książek, zachęcanie 
do czytania poezji, rozbudzanie 
wrażliwości i wyobraźni plastycz-
nej dzieci i młodzieży oraz propa-
gowanie akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Zadaniem uczestników 
konkursu był wybór jednego z 
wierszy Juliana Tuwima oraz przed-
stawienie go dowolną techniką 
plastyczną w dowolnym formacie.
Nasza uczennica wybrała wiersz „Lo-

komotywa” i wykonała pracę tech-
niką origami. Jury konkursu doceni-
ło jej wysiłek przyznając II miejsce 
w kategorii prac przestrzennych, 
w  drugiej grupie wiekowej - gim-
nazja. Uroczyste wręczenie nagród 
oraz wernisaż prac odbył się 21 
maja 2013 roku w Ośrodku Dosko-
nalenia Zawodowego w Cieszynie. 
Praca została wykonana pod okiem 
Pani Aleksandry Madzi-Grzybek.

                    Gimnazjum w Brennej

Przedszkolaki wiedzą jak dbać o zdrowie
I miejsce na Festiwalu Piosenki o 
Zdrowiu, który odbył się pod ha-
słem „Każdy papieros niszczy Twoje 
Zdrowie”, zajęła Magdalena Wanioł-
ka z Przedszkola nr 1 w Górkach 
Małych. Organizatorem festiwalu 
była Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Cieszynie. 
Przegląd odbył się w sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego w Cieszy-
nie 23 maja 2013 r. Uczestniczka 
zaśpiewała piosenkę pt. „Pewien 
Baran”, do której słowa ułożyła 
nauczycielka rytmiki Pani Sylwia 
Czauderna-Papiernik. Aranżację do 

muzyki Franciszki Leszczyńskiej wy-
konał specjalnie dla naszej wycho-
wanki Pan Rafał Nowak zamieszkały 
w USA. Podczas konkursu, Magda-
lena wykazała się nie tylko niezwy-
kłymi zdolnościami wokalnymi, ale 
też teatralnymi, wykorzystując do 
ilustracji treści piosenki pacynki. 
W nagrodę Magdalena Waniołka 
otrzymała ufundowany przez wła-
ściciela bilet wstępu do Parku Wod-
nego w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.
Odziedziczone po rodzinie pre-
dyspozycje muzyczno-wokalne 
Magdalena rozwija w przedszkolu, 

uczęszczając na zajęcia muzycz-
no-rytmiczne oraz teatralne or-
ganizowane w ramach projektów: 
„W rytmie walca angielskiego” 
oraz „Przygoda z teatrem”, współ-
finansowanych ze środków UE. 

 Bożena Cyganik
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Piękne nasze Beskidy
Zakończyła się XX edycja Mię-

dzynarodowego Konkursu Plastycz-
nego „Mieszkam w Beskidach”. Jak 
co roku  wzięło w nim udział kilka 
tysięcy uczniów z Polski, Czech,  
Słowacji i Ukrainy. Naszą gminę 
reprezentowały szkoły z Brennej.

Uczniowie próbowali swoich 
sił w kategoriach: rysunek, ma-
larstwo, wyklejanka i fotografia.

Ze Szkoły Podstawowej nr 1 z 
Brennej Leśnicy nagrodzeni zostali: 
Natalia Chrapek, Justyna Greń, San-
dra Czekaj, Samuel Kuczera, Alicja 

Greń i Łukasz Gawlas. Wyróżnie-
nia otrzymali: Natalia Horzyk i Hu-
bert Chrapek. Opiekunem uczniów 
była Pani Alicja Gawlas. Ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brennej Buko-
wej nagrody otrzymały: Magdale-
na Mueller - II miejsce oraz  Nadia 
Krzempek - III miejsce , obie w ka-
tegorii rysunek i malarstwo. Gim-
nazjum w Brennej reprezentowała 
Sara Czupalla, zajmując I miejsce 
w kategorii fotografia. Opiekunem 
uczennic była Pani Jolanta Pieczko.

Uroczyste wręczenie nagród, 

które odbyło się w Domu Naro-
dowym w Cieszynie poprzedzo-
ne zostało pokazem Beskidzkiego 
Centrum Nauki w Świnnej koło 
Żywca. Uczestnicy konkursu mie-
li okazję zobaczyć  niesamowite 
doświadczenia z ciekłym azotem. 
Nagrody dla naszych uczniów w 
postaci albumów ufundował UG 
w Brennej oraz GOK w Świnnej.

                                                              
 Gimnazjum Brenna

„Mam talent” - przesłuchanie w Górkach Wielkich
W Zespole Szkół Publicznych w 

Górkach Wielkich 17 maja odbyła 
się Szkolna Liga Talentów przygoto-
wana przez uczennice klas IIA i IIC 
gimnazjum, pod kierunkiem  Pana 
Marcina Janasika. Zaprezentowa-
ne występy były efektem realizacji 
projektu pn. Szkolne Talent Show. 
Impreza była doskonała okazją 
przedstawienia niezwykłych i nie-

powtarzalnych zdolności uczniów. 
Spotkanie rozpoczął występ Ze-
społu Perkusyjnego, którego in-
struktorem jest Pan Andrzej Żydek. 
Wychowankowie szkoły w Górkach 
Wielkich zaprezentowali talenty 
wokalne, sportowe, muzyczne i 
taneczne. Można było również zo-
baczyć wystawę prac plastycznych 
oraz wystawę modelarską, a także 

pokaz mody przygotowany przez 
uczennice marzące o karierze pro-
jektantek i stylistek. Pokazy i wystę-
py nagrodzone zostały gromkimi 
brawami publiczności. Podsumo-
wując Szkolna Ligę Talentów, bez 
wątpienia można stwierdzić, że mło-
dzież w gminie Brenna „MA TALENT”

 Sonia Gawlas
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Noc Muzeów
Na tegoroczną, już X edycję Nocy 

Muzeów 17 maja 2013 roku ucznio-
wie klasy Ib Gimnazjum w Brennej 
udali się do Krakowa. Swoją przygo-
dę rozpoczęli od zwiedzania Zamku 
Królewskiego na Wawelu, podziwia-
li reprezentacyjne Komnaty Kró-
lewskie, słynną kolekcję arrasów 
Króla Zygmunta Augusta, portrety 
królów, obrazy mistrzów włoskich, 
holenderskich oraz renesansowe 
meble. Ogromne wrażenie zrobi-
ła efektowna iluminacja, animacje 
arrasów  można  było zobaczyć na 

ścianach dziedzińca arkadowego. 
Uczniowie również obejrzeli film 
„Muzeum utracone”, który przybli-
żył  im wojenną historię cennych 
polskich kolekcji i ich twórców. 
Następnie udali się na Kazimierz 
by zobaczyć Starą Synagogę, zapo-
znać  się z żydowskimi tradycjami. 
Uczniowie mieli okazję przepisać 
fragmenty Tory na zwój w wybra-
nym spośród 11 języków. W domu 
Jana Matejki podziwiali osobiste 
pamiątki i poznali anegdoty ro-
dzinne malarza. W Muzeum Naro-

dowym Sukiennice zobaczyli Gale-
rię Sztuki Polskiej XIX wieku. Duże 
wrażenie zrobiły także podziemia 
Kościoła św. Wojciecha, gdzie za-
prezentowane zostały dzieje Rynku 
Głównego. Muzea i galerie przy-
ciągnęły w tę noc tłumy gości, 
również uczniowie naszego gim-
nazjum z zainteresowaniem uczest-
niczyli w tej  niezapomnianej noc-
nej przygodzie ze sztuką i historią. 

 Gimnazjum w Brennej

Koncert z okazji Dnia Mamy
W piątkowe popołudnie 24 maja 

w sali Kalejdoskop w budynku am-
fiteatru odbył się niecodzienny 
koncert. Dzieci uczęszczające na 
zajęcia nauki gry na skrzypcach, 
które odbywają się w ramach Bazy 
Talentów, zaprezentowały swoje 
umiejętności. Publiczność stano-
wili rodzice i przyjaciele pociech,  
ale przede wszystkim koncert 
dedykowany był Mamom , które 
w maju obchodzą swoje święto. 

Dzieci pod czujnym okiem na-
uczycielki Pani Katarzyny Gonciar-
czyk wygrały na skrzypach piękne 
i  znane melodie. Dla wszystkich 
Mam zabrzmiało także „sto lat” 
wykonane wspólnie przez małych 
skrzypków. Podziękowania po-

płynęły również do Pani Kasi, któ-
ra przygotowaniem do koncertu 
zakończyła w tym roku szkolnym 

pracę ze swoimi podopiecznymi.   

  Sonia Gawlas
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Bajkowy Mikroklimat
    Baśnie braci Grimm są ponadcza-
sowe, nieodmiennie zachwycają od 
wielu lat. Któż ich nie zna...? Jednych 
przerażają, innym dają pocieszenie. 
Bawiąc uczą. Opowieści smutne i 
straszne przeplatają się z  zabaw-
nymi.  Ich wartość jest nieoceniona, 
pomagają dzieciom uporać się z lę-
kami, problemami, oswoić niezna-
ne sytuacje. Rozbudzają wyobraź-
nie, przenoszą w wyimaginowaną 
rzeczywistość, pełną cudowności. 
   W baśniowy świat Jasia i Małgosi 
20 maja zaprosiła dzieci grupa te-
atralna z Górek Wielkich. Na scenie 
poza młodymi aktorami pojawiły 
się również kukiełki, które dodat-
kowo ubogaciły przedstawienie. 
Kostiumy, znakomicie dobrana mu-
zyka i scenografia, gra świateł i ani-
macje spowodowały, że widz został 
wchłonięty przez wydarzenia dzie-
jące się na scenie i wraz z bohate-
rami przeniósł się do świata baśni. 
Dzieci z zainteresowaniem śledziły 

przebieg akcji, a także uczestniczy-
ły w przeprowadzonej przed przed-
stawieniem lekcji teatralnej, pod-
czas której zapoznały się z lalkami 
scenicznymi, przystosowanymi do 
występów w różnych widowiskach. 
Każdy mógł wprawić w ruch ma-
rionetkę i jawajkę oraz  zobaczyć 
czym różni się pacynka od kukiełki. 
Przedszkolaki zapytane o wraże-
nia po obejrzanym przedstawie-
niu z dziecięcą szczerością odpo-
wiedziały, że bardzo się podobało. 
Inscenizacja baśni „Jaś i Małgosia” 
została przygotowana i zrealizowa-
na przez grupę z Górek Wielkich, 
którą prowadzi Pani Magdalena 
Matula-Kisiała. Grupa teatralna 
działa w ramach zajęć twórczych 
Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna od lutego 2013 roku. 
Próby i  spotkania odbywają się w 
sali „Mikroklimat” w Górkach Wiel-
kich. Szerszej publiczności grupa 
zaprezentowała, oprócz baśni „Jaś 

i Małgosia”, etiudę aktorską „Wal-
ka dobra ze złem”. Przedstawienie 
można było zobaczyć podczas re-
kolekcji wielkopostnych w breń-
skich kościołach.  W planach grupa 
ma realizację przedstawienia dla 
dorosłych, pt. „Taktyki kobiece” wg 
scenariusza Johna Whitewood’a. 
Premiera spektaklu przewidziana 
jest na listopad lub grudzień 2013r. 
Opiekun grupy oraz młodzież 
uczestnicząca w zajęciach teatral-
nych zapraszają do współpracy mło-
dzież interesującą się teatrem. Jeżeli 
chcesz atrakcyjnie zagospodarować 
swój wolny czas, masz ochotę zro-
bić coś twórczego, zawsze pra-
gnąłeś występować na scenie to 
zapraszamy do uczestnictwa w za-
jęciach teatralnych odbywających 
się w Górkach Wielkich lub prosimy 
o kontakt: s.gawlas@brenna.or.pl
 
  Dorota Greń

Bajkowo o historii Polski
Miłośnicy bajek w piątkowe po-

południe 10 maja zawitali do Piw-
nicy Artystycznej, aby zobaczyć 
spektakl pt. „Lech, Czech i Rus” w 
wykonaniu aktorów ze studia Ar-
t-Re z Krakowa. Przedstawienie 
przybliżyło najmłodszym legendę 
o powstaniu państwa polskiego. 
Opowiada ona o  trzech książętach, 
którzy rozdzielają się i podążają w 

różnych kierunkach, aby znaleźć 
teren do osiedlenia się. Założy-
ciel Polski Lech wybiera miejsce, 
nieopodal którego znajduje się 
orle gniazdo. To tutaj buduje sto-
licę swojego państwa – Gniezno. 
Jego bracia osiedlają się całkiem 
niedaleko. Czech zasiedla obszar 
położony na południe od Państwa 
Lecha, natomiast Rus podąża na 

wschód. Ta stara polska legenda 
uczy najważniejszych wartości ja-
kimi są: patriotyzm i honor. Dodat-
kowo dzieci mogły dowiedzieć się 
wielu ciekawych informacji na te-
mat Polski oraz naszych sąsiadów. 

  Sonia Gawlas
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Wiosenne Smażenie Wajeśnicy
W Zielone Świątki w malow-

niczej części Brennej Leśnicy w 
Gospodarstwie Agroturystycz-
nym „U Gazdy” mieszkańcy gmi-
ny i goście zgromadzili się na 
wiosennym smażeniu wajeśnicy. 
W tradycji ludowej Zielone Świątki 
rozpoczynały lato. Dla oczyszczenia 
ziemi ze złych mocy palono ognie, 

okadzano dymem pola, bielono 
domy, sprzątano oraz przyozdabia-
no zielonymi gałązkami i kwiata-
mi obejścia. Wieczorem śpiewano, 
tańczono przy ogniskach oraz sma-
żono jajecznicę ze szczypiorkiem. 
I tym razem gospodarze raczyli 
gości doskonałą regionalną kuch-
nią. Można było spróbować nie 
tylko jajecznicy z kotła, ale także 
placków z wyrzoskami oraz krup-

nioków. Nie zabrakło również tra-
dycyjnej muzyki góralskiej, o którą 
zadbała Kapela „Maliniorze” oraz 
przedstawiciele Zespołu Regio-
nalngo „Strumień”. Piękna pogoda 
dopisała, tak więc byli i tacy, któ-
rzy skorzystali z kąpieli słonecznej. 
Niepowtarzalna atmosfera i cudow-
na sceneria sprawiła, że imprezę 
można zaliczyć do bardzo udanych.
 
  Soinia Gawlas 

Dzień Dziecka
Mimo niesprzyjającej aury, naj-

młodsi mieszkańcy naszej gminy 
licznie zebrali się pod Amfiteatrem 
w Brennej oraz przy Ośrodku pod 
Brandysem w Górkach Wielkich, 
aby uczcić swoje święto. 1 czerw-
ca w Dzień Dziecka czekało na nich 
wiele niespodzianek.  Każdy, kto 
chciał mógł poskakać na dmucha-
nym zamku lub pozjeżdżać na zjeż-
dżalni. Najmłodsi wraz z szaloną 
Panią Pipi i zwariowanym Panem 
Zagadką tańczyli, śpiewali i rywa-
lizowali w przeróżnych konkuren-
cjach. Można było również spotkać 
maskotkę naszej gminy – Utopca 
oraz wesołego szczudlarza, który z 
balonów wyczarowywał dla dzieci 
niezwykłe zwierzątka. Była także 
możliwość zaprezentowania swo-

ich talentów plastycznych podczas 
wspólnego malowania. Wystąpiło 
również dobrze wszystkim znane z 
Piwnicy Artystycznej Studio Art-Re 
z Krakowa, które przedstawiło bajkę 
pt. „Jaś i drzewo fasolowe”. Na każ-
de dziecko czekał bon na smakołyk, 
a na uczestników zabaw - upominki. 

W Górkach Wielkich swoje umie-
jętności gry na skrzypcach meto-
dą suzuki zaprezentowały dzieci 
uczęszczające na zajęcia w ramach 
Bazy Talentów. Naukę gry na instru-
mencie prowadzi Pani Elżbieta Wę-
grzyn. Uczniowie Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Górkach Wielkich pod 
kierunkiem Pani Bogusławy Gwiz-
doń przedstawili spektakl, w któ-
rym wykazali się dobrą znajomością 
gwary. Na scenie zabrzmiał również 

zespół muzyczny prowadzony przez 
Pana Marcina Janasika.  Odbyły się 
również liczne konkursy sporto-
we oraz konkurs plastyczny. Każdy 
przybyły mógł kupić „kota w worku” 
przygotowanego przez Radę Rodzi-
ców ZSP w Górkach Wielkich. Na ko-
niec zespół muzyczny MIDI zaprosił 
wszystkich do wspólnej zabawy. 
Imprezę poprowadził Pan Szymon 
Pilch. Mimo niskiej temperatury i 
opadów deszczu impreza potrwa-
ła do późnych godzin nocnych. 

  Sonia Gawlas
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W cieniu Bucza (cz. 1) 
„Klasa Alka, Rudego i Zoś-

ki zdała maturę; (…) cała grupa 
Buków spośród klasy maturzy-
stów wyruszyła (…) na wyciecz-
kę w Beskid Śląski. Cóż to była 
za wspaniała wyprawa! (…) na 
tarasie Ośrodka Harcerskiego w 
Górkach Wielkich, opici świet-
nym mlekiem, opalali się leniwie 
w piekących, letnich promieniach 
słońca, w zapachu górskich łąk.”  
Bohaterowie książki „Kamienie 
na szaniec” A. Kamińskiego na 
terenie ośrodka w Górkach spę-
dzili swoje ostatnie wakacje. 
Dawniej tętniło tam harcerskie 
życie, po wojnie budynki wypeł-
niał gwar dzieci przebywających 
na turnusach leczniczych, dzisiaj 
jest pusto i głucho, ale dawny 
ośrodek harcerski ma swój po-
tencjał i istnieje realna szansa 
na tchnięcie nowego życia w to 
wyjątkowe miejsce. Tymczasem 
warto poznać jego historię...  

Dwór w Górkach Wielkich, za-
mieszkały w latach późniejszych 
przez Zofię Kossak, został zbudo-
wany w 1734 roku dzięki staraniom 

Heleny Maksymiliany Marklow-
skiej, żony Hieronima Marklow-
skiego, dawnego włodarza Górek. 
W 1802 roku majątek przeszedł 
w ręce księcia Alberta Sasko-Cie-
szyńskiego, syna króla polskiego 
Augusta III Sasa. Po  bezpotomnej  
śmierci księcia dobra przejął ar-
cyksiążę Karol Ludwik Habsburg. 
Habsburgowie na terenie Księstwa 
Cieszyńskiego prywatne majątki 
książąt cieszyńskich połączyli w 
dobra kameralne zwane Komorą 
Cieszyńską. Po upadku monarchii 
austriackiej, Komorę Cieszyńską 
zlikwidowano, a jej majątek pod-
dano parcelacji i znacjonalizowano. 

W 1922 roku dwór wraz przy-
ległym folwarkiem wydzierżawił 
od skarbu państwa, a następnie w 
1930 roku nabył na własność Tade-
usz Kossak, syn Juliusza, ojciec Zofii 
Kossak, która wraz z synami w dwo-
rze zamieszkała w 1922r. po śmier-
ci swojego pierwszego męża. W 
skład majątku wchodziły: dwór, spi-
chlerz-gorzelnia, obora z lodownią 
do przechowywania mleka, stodo-
ła, domek ogrodnika oraz łąki i pola 

uprawne ciągnące się aż na Bucze. 
Wkrótce, bo już w 1932 roku rozpo-
częła się procedura związana z roz-
wiązywaniem problemu zadłużenia 
majątku, którego likwidacji pragnął 
uniknąć Tadeusz Kossak. Ze wzglę-
du na pogarszającą się sytuację 
Zofia Kossak przejęła inicjatywę w 
walce o zachowanie majątku i w tej 
sprawie skontaktowała się z ówcze-
snym wojewodą śląskim Michałem 
Grażyńskim, działaczem harcer-
skim, a od 1931 roku przewodniczą-
cym ZHP. On to zaproponował prze-
jęcie od Kossaków części majątku, 
mając na celu przeznaczenie go na 
ośrodek kształcenia starszyzny har-
cerskiej. Wcześniej, bo w 1929 roku, 
folwark na Buczu, należący  również 
do Kossaków, został przejęty przez 
Zarząd Oddziału Śląskiego ZHP, 
tam z czasem  wybudowano stani-
cę harcerską i Szkołę Instruktorską 
Harcerstwa Polskiego. I tym razem, 
dzięki ofiarności majętnej ludno-
ści, właścicieli kopalń, hut, banków 
Michał Grażyński zebrał potrzebną 
sumę pieniędzy i w 1935 roku wy-
kupił ziemie leżące w bezpośrednim 
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sąsiedztwie dworu. Związek Harcer-
stwa Polskiego stał się właścicielem 
i zarządcą majątku znajdującego 
się na terenie Górek Wielkich. Dwór 
z otaczającym go ogrodem pozo-
stał w rękach rodziny Kossaków. 

W czerwcu 1935 roku rozpoczę-
to budowę szkoły instruktorskiej 
dla harcerzy. Projekt zagospodaro-
wania terenu zakładał powstanie 3 
głównych gmachów, tj. Domu Kur-
sów, Domu Ogólnego i Domu Zu-
chów, kompleksu domków Uniwer-
sytetu Ludowego oraz przebudowę 
zabudowań folwarcznych. W sierp-
niu zakończono budowę pierwsze-
go domu, była to drewniana chata 
wzorowana na miejscowym budow-
nictwie góralskim, na dole mieściły 
się cztery izby, kuchnia, spiżarnia, 
piwnica, łazienki, na poddaszu dwie 
izby i strych. W budynku zamieszkał 
zarządca dh Malczewski, tam też 
mieściła się kancelaria ośrodka. 15 
maja 1937 roku do użytku zostały 
oddane dwa budynki: Dom Kursów 
i Dom Ogólny. Budowa rozpoczęta 
w lipcu trwała zaledwie 10 miesię-
cy. Dom Kursów został przygotowa-
ny na przyjęcie około 40 kursantów. 
Znajdowały się w nim sypialnie i 
pokoje pracy, łazienki oraz jadal-
nia. Dom ogólny obejmował sze-
reg pokoi gościnnych, kancelarię, 
sklep, mieszkania instruktorów, 
świetlicę, bibliotekę, czytelnię, ja-

dalnię, pomieszczenia administra-
cji, schronisko turystyczne. Miej-
sce to miało służyć jako lokum dla 
kolonii zuchowych. We wrześniu 
1937 roku ruszyła budowa Domu 
Zuchów, w którym miała mieścić się 
szkoła oraz 50-osobowy internat. 

W listopadzie 1937 roku został 
otwarty Uniwersytet Wiejski mają-
cy działać na terenie Górek do 1938 
roku, po czym został przeniesiony 
do Nierodzimia. Celem uniwersy-
tetu było wychowanie i kształcenie 
młodzieży wiejskiej, która w przy-
szłości wpływałaby na rozwój wsi. 
Głównymi kierunkami kształcenia 
były nauki społeczne, przyrodni-
cze, kładziono również nacisk na 

naukę historii oraz języka polskie-
go. Uniwersytetem kierował Józef 
Kret, pedagog i działacz harcerski. 
Uczestnikami uniwersytetu była 
młodzież pochodząca z całej polski. 

Budowę Domu Zuchów zakoń-
czono w listopadzie 1938 roku. Pro-
jektem całego ośrodka oraz kierow-
nictwem robót zajmował się inż. 
architekt B. Laszczka. Budynki są 
murowane, wykończenie cokołów, 
tarasów i słupów, obramowania 
okien i drzwi wykonano przy użyciu 
piaskowca godulskiego o specyficz-
nej szarozielonej barwie. Charakte-
rystycznym elementem wyposa-
żenia niektórych sal były kominki, 
przy których organizowano słynne 
spotkania. Wykonaniem mebli na 
wzór ludowy zajęli się góreccy sto-
larze. Na zachodniej ścianie wieży 
gmachu ogólnego została umiesz-
czona płaskorzeźba żubra wyko-
nana przez znanego krakowskiego 
rzeźbiarza, profesora i rektora ASP w 
Krakowie Konstantego Laszczka. Ar-
tysta  jest również autorem płasko-
rzeźby przedstawiającej głowę Mat-
ki Boskiej na tle gwiazd znajdującej 
się w holu Domu Zuchów w ścianie 
kominka wykonanego z piaskowca 
breńskiego. Na fasadzie tegoż gma-
chu widnieje wykonana również w 
kamieniu breńskim płaskorzeźba 
lilii harcerskiej. Budynki zostały za-
opatrzone w ogrzewanie centralne i 
instalację sanitarną z ciepłą i zimną 
wodą, którą  pozyskiwano z własnej 
studni znajdującej się w suterenie 
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gmachu ogólnego. Całkowita obję-
tość budynków wynosi 13.956 m3, 
w tym Domu Ogólnego 5.500 m3, 
Domu Kursów 3.325 m3, Domu Zu-
chów 5.031 m3. Koszt 1m3 budowy 
wynosił 37,60zł. Dla porównania 
miesięczna wartość wynagrodze-
nia robotnika rolnego wynosiła od 
70 do 100zł, nauczyciela ok. 260zł. 

Park otaczający budynki za-
projektował prof. Franciszek 
Krzywda Polkowski, wybitny ar-
chitekt krajobrazu okresu mię-
dzywojennego, który jest również 
twórcą projektu parku wokół dwo-
ru Fryderyka Chopina w Żelazowej 
Woli. Park w Górkach Wielkich, li-
czący 3,5 ha powstawał w latach 
1937-1939, nad pracami osobi-
ście czuwał projektant ogrodu. 

Harcerską Szkołą Instruktorską 
ZHP w Górkach Wielkich kierował 
jako komendant ośrodka Aleksan-
der Kamiński, pedagog, instruktor 
harcerski, twórca metodyki zucho-
wej, żołnierz Armii Krajowej, au-
tor wielu publikacji, w tym książki 
„Kamienie na szaniec”. Z miejscem 
ośrodka były związane również 
inne wybitne postacie, m.in.: Zofia 

Kossak, właścicielka bezpośrednio 
sąsiadującego z ośrodkiem dwo-
ru, pisarka, uczestniczka organi-
zowanych przez harcerstwo kur-
sów, konferencji, obozów, spotkań 
przy kominkach; Michał Grażyń-
ski, wojewoda śląski, przewodni-
czący ZHP, inicjator powstania w 
Górkach stanicy harcerskiej; Gu-
staw Morcinek, pisarz i pedagog. 

Działalność ośrodka harcer-
skiego w Górkach Wielkich była 
rozległa, na jego terenie prowa-
dzono przede wszystkim kursy in-
struktorskie, przykładowo w latach 
1937/38 zorganizowano 46 kursów, 
w których brało udział ogółem 923 
uczestników.  Organizowano rów-
nież konferencje, obozy  i  kolonie 
dla zuchów, działał Uniwersytet 
Ludowy. Na terenie ośrodka pro-
sperowały: przedszkole, warsztaty 
krawieckie i rzeźbiarskie, gorzel-
nia, sklep. Poza tym w działalność 
ośrodka włączone było gospodar-
stwo rolne, uprawiano zboża, ziem-
niaki, buraki, hodowano krowy, 
konie, barany i owce.  Dochody z 
działalności folwarku przeznaczone 
były na funkcjonowanie ośrodka.

Prężnie działającą i rozwijają-
cą się pracę szkoły instruktorskiej 
przerwała wojna. Komendant Alek-
sander Kamiński po przeprowadzo-
nej ewakuacji ośrodka wrócił do 
Warszawy. Teren po stanicy harcer-
skiej przejęła paramilitarna mło-
dzieżowa organizacja niemieckiej 
partii nazistowskiej - Hitlerjugend. 

 
  Dorota Greń 

Bibliografia:
A. Kamiński, „Kamienie na 
szaniec”,  Warszawa 2003, 
B. Wachowicz, „Kamyk na 
szańcu”, Warszawa 2002,
Architektura i budownictwo,  
Warszawa 1939, nr 2, s. 7-9
W kręgu wodzów, Katowice,  
1935 – 1939.
Na tropie, Katowice, 1936 - 1937

Fotografie:
Prywatne zbiory Mirosławy 
Pałaszewskiej
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Brenna biega
Biegać może każdy, niezależ-

nie od wieku i umiejętności spor-
towych. Taka idea przyświeca 
ogólnopolskiej akcji Polska Biega 
organizowanej przez Agorę S.A. 
wydawcę Gazety Wyborczej. Wyda-
rzenie skierowane do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych przyciąga co 
roku rzesze ludzi. W całej Polsce 25 
maja odbyło się ponad 630 biegów. 
Do akcji,  już po raz kolejny, przy-
łączyła się nasza miejscowość. Lo-
kalnym organizatorem imprezy był 
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna. Miłośnicy biegania 
zebrali się w Parku Turystyki, gdzie 
rozpoczął i zakończył się bieg. Tra-
sa licząca 4km prowadziła wałami 
wzdłuż rzeki Brennicy. Jest to ideal-
ne miejsce do tego typu aktywno-

ści. Trasa  z dala od ruchliwej ulicy, 
w pięknej scenerii i  z odpowiednią 
nawierzchnią jest wymarzonym te-
renem do uprawiania wielu dyscy-
plin sportowych, nie tylko biegania. 

Mimo niesprzyjającej pogody 
chętnych do uczestnictwa w rywali-
zacji nie brakowało. Do biegu przy-
stąpiło ponad 130 uczestników, 
wśród których byli doświadczeni za-
wodnicy, jak i amatorzy, którzy do-
piero rozpoczynają swoją przygodę 
z bieganiem. Uczestnicy podzieleni 
byli na przedziały wiekowe. W ka-
tegorii generalnej kobiet pierwsze 
trzy miejsca zajęły kolejno: Barbara 
Wojtyła, Agnieszka Greń, Paulina 
Szołdra. W  klasyfikacji  generalnej 
mężczyzn zwyciężył Tomasz Ka-
wik plasujący się przed Tomaszem 

Dybczyńskim i Jakubem Walicz-
kiem. Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry,  a wszyscy uczestnicy upominki. 
Szczegółowe wyniki we wszystkich 
przedziałach wiekowych znajdują 
się na stronie internetowej gminy 
pod adresem www.brenna.org.pl.

                          Dorota Greń 
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Samorządowcy z Brennej nadzwyczaj gościnni
Hala „Beskidu” Brenna była po 

raz siedemnasty areną zmagań sa-
morządowców w futsalu, czyli piłce 
nożnej na hali. W połowie maja do 
Brennej zawitały ekipy z całej Pol-
ski, by rywalizować o zaszczytny ty-
tuł Mistrza Polski Samorządowców 
w Halowej Piłce Nożnej 5 w dwóch 
kategoriach: OPEN i 45+. Drużyny 
składające się z piłkarzy w większo-
ści pracujących na co dzień za biur-
kiem, zostały podzielone na grupy, 
z której premiowano awansem dwa 
najlepsze zespoły. Te z kolei trafia-
ły do dwóch grup mistrzowskich i 
tam, po rozegraniu spotkań syste-
mem „każdy z każdym”, wyłoniono 
pary grające o miejsca: 1, 3, 5 i 7. 
Mistrzem Polski w kategorii OPEN 
została drużyna Świętochłowic, 
która pokonała broniącą tytułu 
ekipę Nowego Sącza. Trzecie miej-
sce przypadło w udziale samorzą-
dowcom z Torunia. W kategorii 45+ 
triumfowało Kołaczkowo, wyprze-
dzając Wrześnię i Kluczbork. Kró-
lem strzelców w kategorii OPEN zo-
stał Łukasz Iwan (Świętochłowice), 
zdobywca 10 bramek, najlepszym 
zawodnikiem jego kolega z zespo-
łu – Artur Kubicki, z kolei bram-
karzem reprezentujący Grodzisk 
Wielkopolski – Lech Tomys. W ka-
tegorii 45+ najwięcej bramek zdo-
był Leszek Jurków (Ostrzeszów), za 
najlepszego piłkarza uznano Jana 
Orawskiego, a bramkarza Kazimie-
rza Malińskiego (obaj Kołaczkowo).

 W turnieju udział wzięła 
drużyna z Brennej, która jednak o 
tegorocznych Mistrzostwach bę-
dzie chciała jak najszybciej zapo-
mnieć. Nasi reprezentanci zakoń-
czyli swój udział na rozgrywkach 
grupowych. Ostatnie miejsce w 
grupie „zagwarantowało” naszym 
odległe 14 miejsce w tegorocznej 
rywalizacji samorządowców. Od 
początku turnieju jednak drużynie 
z Brennej brakowało szczęścia, co 
było widać już po losowaniu, ponie-
waż nie było ono łaskawe. Breńscy 
samorządowcy trafili do silnej gru-
py A z obrońcą tytułu – Nowym Są-

czem, Kołaczkowem i Nowym Dwo-
rem Mazowieckim. W pierwszym 
grupowym spotkaniu Brenna zremi-
sowała 1:1, drugi mecz z Nowym Są-
czem zakończył się porażką 3:0, na-
tomiast w decydującym o wyjściu z 
grupy starciu z Kołaczkowem po raz 
drugi padł remis 1:1, co dało awans 
rywalom. Odległe miejsce Brennej 
w Mistrzostwach nie było jednak 
spowodowane słabym poziomem 
sportowym drużyny, lecz brakiem 
koncentracji i zimnej krwi. Nasi re-

prezentanci, prócz meczu z Nowym 
Sączem, w którym przegrali 3:0, w 
pozostałych dwóch spotkaniach 
obejmowali prowadzenie, niestety 
w dogodnych sytuacjach na pod-
wyższenie wyniku razili niesku-
tecznością, co później się zemściło, 
gdyż rywale doprowadzali do wy-
równania. Za rok szansa na zreha-
bilitowanie się i można być pew-
nym, że samorządowcy z Brennej 
zrobią wszystko by tego dokonać.

 Krzysztof Gawlas
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TS Podbeskidzie w Górkach Wielkich

Uczniowie Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Górkach Wielkich oraz 

młodzi sportowcy LKS Spójnia 
Górki Wielkie 6 maja mieli okazję 
spotkać się z piłkarzami TS Podbe-
skidzie Bielsko-Biała. Zawodnicy 
góreckiego klubu uczestniczyli w 
pokazowym treningu poprowa-
dzonym przez Pana Czesława Mich-
niewicza, trenera Podbeskidzia. 
Nie lada atrakcją okazał się Rek-
sio – maskotka bielskiego klubu, 

który bawił zgromadzoną publicz-
ność i rozdawał piłkarskie gadże-
ty. Uczniowie szkoły przygotowa-
li dla gości występy artystyczne. 
Niezwykle udane spotkanie mło-
dych fanów z piłkarzami zakończy-
ło się rozdawaniem autografów.

     
  OPKiS
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Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Dębowiec
       W dniu 07.04.2013 r. Zarząd Sto-
warzyszenia Sportowego  ,,DĄB” Dę-
bowiec  zorganizował w gimnazjum 
w Dębowcu Turniej Judo o Puchar 
Wójta Gminy Dębowiec. Trzy tygo-
dnie później, w   dniu  28.04.2013 
r. w Mysłowicach   rozegrany został  
II Turniej  Grand Prix Judo Dzieci i 
Młodzieży.  W obu tych turniejach 
udział wzięli zawodnicy z naszych 

sekcji reprezentujący barwy Sto-
warzyszenia,  zdobywając medale.
Klasyfikacja indywidualna:
 1. Patrycja Wantulok - kategoria 
wagowa  63 kg - miejsce II 
2. Dominika Wieczorek  - kategoria 
wagowa  63 kg - miejsce III

Klasyfikacja drużynowa:
1. KOKA Jastrzębie - miejsce I

2. Stowarzyszenie Sportowe  ,,DĄB” 
Dębowiec - miejsce II
3. MOSiR Cieszyn - miejsce III
4. AZS Gliwice - miejsce IV
5. Suszec - miejsce V

 opr. Krystian Fest

Międzynarodowy Puchar Europy Dzieci 
i Młodzieży w Judo

   W   dniach 3-5.05.2013 r. w Bu-
dapeszcie na Węgrzech z udziałem 
zawodniczek i  zawodników z 16 
państw rozegrany został Między-
narodowy Puchar Europy Dzieci i 
Młodzieży w Judo. Stowarzysze-
nie Sportowe „DĄB” Dębowiec na 
tym międzynarodowym Turnieju 
reprezentowało 13  zawodników. 
W skład startującej w tym Pucharze 
trzynastki weszła 4-ka zawodników 
z Gminy Brenna, która swoje pierw-
sze występy na międzynarodowej 
arenie zakończyła sukcesami, zaj-
mując wysokie miejsca w pierw-
szej dziesiątce. Największym osią-
gnięciem  zakończył się start Marty 
Marko, zawodniczki Stowarzysze-
nia, która w swojej kategorii wago-
wej 57 kg zdobyła brązowy medal.

Klasyfikacja indywidualna:
1. Konrad Gawron - kategoria wa-
gowa 36 kg - miejsce V
2. Patrycja Wantulok - kategoria wa-
gowa 57 kg - miejsce V

3. Weronika Wieczorek - kategoria 
wagowa 33 kg - miejsce IX
4. Dominika Wieczorek - kategoria 
wagowa 57 kg - miejsce IX

 opr. Krystian Fest
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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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1    2 3         4         5      6    7            8         9         10   11       12      13
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RozrywkaRozrywka

Poziomo: Pionowo:

KARCHER 
MYJKI,ODKURZACZE ,POMPY
WISŁA,UL.TOWAROWA 4, tel.338551860

R
ek

la
m

a:

Reklama:

Miasto nad Rzeką Białą

Miasto z najdłuższą w Polsce ulicą
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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

ISSN 1895-670X
Redakcja: Sonia Gawlas, Katarzyna Macura, Dorota Greń,  Łukasz Muschiol, Krzysztof Gawlas, Aneta Mędrek, 
Marzena Gawlas.  
Stali Współpracownicy: Wojciech Grajewski, UG Brenna 
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel: (33) 8536 550, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
Korekta: Sonia Gawlas
Skład: Łukasz Muschiol 
Druk: Eurodruk, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 26 02
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.

Ważne i przydatne numery telefonów
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W krótce w Gminie Brenna
W krótce w Gminie Brenna




