
nr 6 (64) Lipiec
ISSN 1895-670X

50-lat Zespołu Regionalnego „Brenna”

„Mała Brenna” znów na podium

Najlepsi downhillowcy z Brennej
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Wywiad z Panią 
Anna Źlik  - str. 21

Nadszedł lipiec, a wraz z nim 
niepostrzeżenie chciało do nas 
zawitać lato. Mieszkańcy gminy 
spragnieni słońca po chłodnej i 
deszczowej wiośnie urządzili mu 
gorące powitanie. Druga połowa 
czerwca upłynęła pod znakiem 
zabaw do białego rana. Najpierw 
22.06 odbyła się impreza w Ośrod-
ku pod Brandysem, a 29.06 w Par-
ku Turystyki w Brennej wszyscy 
bawili się na Nocy Świętojańskiej. 

W szkołach zabrzmiał ostatni 
dzwonek, dając sygnał wszystkim 
uczniom, że czas rozpocząć długo 
wyczekiwane wakacje. Przez cały 
ten okres na terenie gminy odby-
wać się będą liczne imprezy kultu-
ralne i sportowe. Warto zajrzeć do 

Od redakcji

Drodzy nauczyciele i uczniowie!

 Z okazji zakończenia roku szkolnego dyrektorom, nauczycielom, uczniom 
oraz pracownikom szkół i przedszkoli życzę wielu słonecznych dni, udanego 
i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży 
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
 Dla niektórych z Was zakończy się pewien etap w życiu i rozpocznie nowy.         
Niech ten kolejny ważny czas będzie Waszym sukcesem, rozwinie horyzonty 
Waszej wiedzy i pozwoli zrealizować wszystkie zamierzone cele.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Wójt	Gminy	Brenna
				 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Iwona	Szarek

Życzenia wakacyjne 

naszego kalendarza imprez, bo z 
pewnością każdy znajdzie coś dla 
siebie. W szczególności zapraszamy 
wszystkich na Kabaretową Gwiazdę 
Wakacji oraz Laser Party. W Bren-
nej na Malince rozegrane zostaną 
Mistrzostwa Górali Karpackich w 
Koszeniu Łąki, a w Dworze Kossa-
ków koncert „Renaty Przemyk Aku-
stic Trio” . W każdy piątek lipca na 
amfiteatrze w Brennej wyświetlane 
będą bajki w ramach Wakacyjnego 
Kina Plenerowego. Zapraszamy nie 
tylko dzieci, ale również rodziców, 
którzy  razem z „Bokiem i Lolkiem” 
czy „Reksiem” będą sobie mogli 
przypomnieć czasy dzieciństwa.

Jeśli chodzi o wydarzenia, które 
odbyły się w minionym miesiącu, 

to naprawdę dużo się działo, a rela-
cje z nich oczywiście znajdziecie w 
tym numerze „Wieści”. Zespół regio-
nalny „Brenna” im. J. Macha obcho-
dził swoje 50-lecie istnienia, świę-
towaliśmy Dzień Ojca, a w Dworze 
Kossaków odbyły się „II Warsztaty 
Działań Kreatywnych”. Miłośnicy 
rowerów mogli zobaczyć zawody  
Enduro Trophy oraz Downhillu. Do 
Brennej zawitała również telewizja, 
a nasza gmina była bohaterem cy-
klu programów „Weekend z TVS”

Serdecznie zapraszam do waka-
cyjnej lektury!

  Sonia Gawlas
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W ramach budowy I etapu reali-
zacji kładki dla pieszych w Górkach 
Wielkich (Sojka), pod chodnikiem dla 
pieszych, stanowiącym dojście do 
projektowanej kładki dla pieszych 
nad rzeką Brennica w km 0+800, 
zrealizowano przepust ramowy żel-
betowy nad ciekiem „Młynówka”. 

Przepust wraz z umocnieniem 
koryta „Młynówki” na wlocie i wy-

Przepust na cieku „Młynówka” 
locie oraz utwardzonymi dojściami, 

w okresie od października 2012 
r. do maja 2013 r. zrealizował  Za-
kład Budowlany MOST-BUD Euge-
niusz Klimczak z Bielska-Białej, za 
kwotę brutto 86.558,67 zł. Zadanie  
zrealizowano ze środków własnych.

Zrealizowanie przepustu umoż-
liwiło nie tylko bezpieczne przej-
ście na wały rzeki Brennica, lecz 

Podczas konferencji w Senacie 
Fundacja Promocji Gmin Polskich 
podsumowała konkurs „Gmin-
ny Lider Recyklingu”, Konkurs 
organizowany był od stycznia 
2012 r. do końca maja 2013 r. 
przez Fundację Promocji Gmin 
Polskich we współpracy z Serwi-
sem Samorządowym PAP. Adre-
sowany był do gminnych jedno-
stek samorządu terytorialnego 
z terenu całej Polski. Na stronie 
internetowej www.odpadywg-
minie.pl prezentowane były co 
miesiąc dobre przykłady orga-
nizacji selektywnej zbiórki od-
padów - w sumie 160 opisów.
Na liście laureatów znalazło 

Brenna także na czele rewolucji!
Przedstawiciele 21 gmin odebrali statuetki 

Gminnych Liderów Recyklingu
się 21 gmin z całej Polskim, w 
tym również gmina Brenna.
Uhonorowanie gminy Brenna 
statuetką Gminny Lider Recy-
klingu to sukces nas wszystkich. 
Dlatego też chciałabym bardzo 
podziękować wszystkim miesz-
kańcom gminy Brenna, którzy 
swoim postępowaniem w zakre-
sie segregowania śmieci przy-
czynili się do osiągnięcia pozio-
mu, który w oczach specjalistów 
został dostrzeżony i zakwalifi-
kowany jako dobry przykład w 
organizacji selektywnej zbiórki 
odpadów. Podziękowania pra-
gnę złożyć również dyr. Zakładu 
Budżetowego Gospodarki Komu-

stworzyło również  możliwość bez-
kolizyjnego przejazdu rowerzystom 
w tym miejscu. Podkreślić należy 
że trasa ta jest często użytkowa-
na przez miłośników jednośladów.

 UG Brenna
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nalnej - Panu Robertowi Rymorzowi 
i jego pracownikom oraz oso-
bom zatrudnionym w Urzę-
dzie Gminy Brenna, którzy na 
co dzień realizują zadania zwią-
zane  z ochroną środowiska.

Inspiracją dla nas wszyst-
kich niech będzie cytat An-
toine’a de Saint-Exupéry’ego:
„Ziemi nie odziedziczyliśmy po 
naszych przodkach, my ją tylko 
pożyczyliśmy od naszych dzieci”.

Pozostawmy Ziemię w lep-
szym stanie niż ją zastaliśmy!

 Wójt gminy Brenna
 Iwona Szarek

Wójt informuje mieszkańców gminy Brenna
Drodzy mieszkańcy Brennej, 

Górek Wielkich i Górek Małych!

Z dniem 1 lipca 2013 r. rozpo-
częliśmy nowy rozdział w zakre-
sie gospodarowania odpadami na 
terenie naszej gminy. Nałożone 
przez znowelizowaną ustawę o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach obowiązki muszą 
być zastosowane w praktyce. 

Wyłoniliśmy w ramach prze-
targu wykonawcę na wywóz od-
padów z terenu gminy Brenna 
i podpisaliśmy stosowną umo-
wę. Przez najbliższe półrocze 
obsługiwać nas będzie Przed-
siębiorstwo Komunalne Spółka 
z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy 
ul. Konopnickiej 40, tel. +48 33 
854 35 00 sppk@pk.ustron.pl.

Na wstępie po raz kolejny pra-
gnę zaznaczyć, że nowy system 
obejmuje wyłącznie osoby zamiesz-
kałe na terenie gminy Brenna, i jed-
nocześnie przypominam, że system 
odbierania odpadów komunalnych 
nie obejmuje odpadów powstają-
cych  w wyniku prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i użytkowania 
nieruchomości niezamieszkałych, 
w tym domków letniskowych, 
pensjonatów, restauracji itp. 

Odpady będą jak dotąd groma-
dzone na terenie nieruchomości 
w specjalnych workach dostarczo-
nych przez wyłonioną w drodze 
przetargu firmę (w ramach opłaty).
Harmonogram wywozu odpadów 
będzie dostarczony do każdej po-
sesji, której właściciel zadeklaro-
wał odbiór odpadów, a ponadto 
dostępny jest również na stronie 

internetowej www.brenna.org.pl 
w zakładce Gospodarka Odpada-
mi Komunalnymi.

Do momentu dostarczenia fir-
mowych worków  przez wyłonioną 
w drodze przetargu  firmę miesz-
kańcy mogą gromadzić odpady w 
dotychczas stosowanych workach.

Dodatkowo (poza harmonogra-
mem) będzie można w ramach tej 
samej opłaty oddać posegregowa-
ne odpady, w tym również odpa-
dy biodegradowalne w PSZOK tj. 
punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, który 
będzie zlokalizowany na terenie 
Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej w Brennej. Ustalono, 
iż punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych będzie 
świadczył usługi od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.00 do 
14.00 oraz w każdą pierwszą so-
botę miesiąca w godzinach 7.00 
do 13.00. Tam też będzie można 
zostawić na przykład trawę, któ-
rej odbiór opłata nie obejmuje.

Przypominam, że miesięczna 
opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wnoszona bę-
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 
danego roku, 
4) za IV kwartał do 15 listopada 
danego roku. 

Pierwsza opłata obejmo-
wać będzie III kwartał 2013 
r. i termin jej uiszczenia to 
15 września 2013 r. Opłatę na-
leży wpłacić na indywidualne  
konto bankowe, które zostanie 
przyznane na stałe właścicielowi 
nieruchomości ponoszącemu opła-
tę, a które zostało do państwa prze-
słane wraz z ulotką informacyjną.

Chciałam na zakończenie 
wszystkim bardzo podziękować za 
poświęcony czas, który Państwo 
przeznaczyliście na wypełnienie 
niezbędnej dokumentacji, mając 
jednocześnie nadzieję, że wspólnie 
sprostamy nałożonym obowiąz-
kom, wśród których kluczowe wy-
dają się te związane z osiągnięciem 
przez gminy określonych poziomów 
odzysku 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 dodat-
kowe obciążenia dla miesz-
kańców. Wobec powyższego 
zachęcamy do dobrej praktyki segre-
gowania odpadów komunalnych, 
co będzie dla wszystkich opłacalne.

 Wójt gminy Brenna 
 Iwona Szarek
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Zakończenie realizacji projektów unijnych 
realizowanych w Przedszkolach Publicznych 

w Gminie Brenna
Gmina Brenna zakończyła reali-

zację projektów unijnych w Przed-
szkolach Publicznych w Brennej i w  
Górkach Małych. Realizowane tam 
były trzy projekty pn. „Przygoda z te-
atrem”, „W rytmie walca angielskie-
go” oraz „Odkrywam-poznaję-wiem” 
współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Z bezpłatnego wsparcia, jakim 
był udział w zajęciach skorzysta-
ły wszystkie dzieci uczęszczają-
ce do Publicznych Przedszkoli w 
naszej Gminie. Dzieci w ramach 
projektu „W rytmie walca angiel-
skiego” brały udział:  w zajęciach 
rytmicznych, które prowadziła Pani 
Jadwiga Tomala i Firma Music-Ol 
Sylwia Czauderna-Papiernik, w za-
jęciach z j.angielskiego, prowadzo-
nych przez Szkołę Językową OKAY, 
w audycjach umuzykalniających 
prowadzonych przez Filharmonię 
Śląską oraz skorzystały z wyjaz-
dowej audycji umuzykalniającej 
w Centrum BEST w Bielsku Białej.
W ramach projektu „Odkrywam-
poznaję-wiem” dzieci spróbowały 
możliwości lepienia z gliny w ra-
mach warsztatów ceramicznych 
prowadzonych przez Pracownię 
Pod Maską Barbara Sobik, zgłębiły 
wiedzę z zakresu ochrony przyrody 
w ramach warsztatów ekologicz-
nych prowadzonych przez Panią 
Sławomirę Kalisz ze Stowarzyszenia 
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. 
Przedszkolaki brały również udział 
w warsztatach etnologicznych pro-
wadzonych przez Firmę Opowia-
damy o świecie Edukacja i Kultura 
Anna Czapek. Ponadto odbyły się 3 
warsztaty wyjazdowe do Bielska Bia-
łej do Studia Filmów Rysunkowych 
„z Bolkiem i Lolkiem”, do Ochab do 
Dream Parku „człowiek i prehistoria” 
oraz do Parku Leśnych Niespodzia-
nek w Ustroniu „muflony i żbiki”.

W ramach projektu „Przygoda z te-
atrem” dzieci brały udział w zaję-
ciach teatralnych prowadzonych 
przez wychowawców grup oraz bra-
ły udział w spektaklach teatralnych 
prowadzonych przez Studio Małych 
Form Teatralnych Scenografii i Re-
żyserii ART-RE z Krakowa, Impresa-
riat Artystyczny „SKRZAT” Jarosław 
Szczepański z Wieliczki, Teatr Lalek 
„Bajka” Barbara Tokarczyk i Przed-
siębiorstwo Teatralne ANTREPRYZA 
(Teatr Polski w Czeskim Cieszynie). 
Ponadto dzieci obejrzały spektakl 
w Teatrze Lalek Banialuka w Biel-
sku-Białej. Mali milusińscy byli rów-
nież objęci specjalistyczną opieką 
logopedyczną prowadzoną przez 
Panią Ewę Herzyk oraz korzystali 
z pomocy psychologicznej, któ-
rej udzielały Panie Mirosława Gra-
nieczny i Maria Jaworska-Łańko.

  UG Brenna

Koncerty

„Najbardziej	 mi	 się	 podobały	 w	
przedszkolu	 koncerty,	 jak	 grali	 miłe	
piosenki.	 Podobał	 mi	 się	 ten	 kon-
cert	 co	 byliśmy	 w	 Bielsku,	 było	 faj-
nie.	 Podobało	 mi	 się	 jak	 pani	 śpie-
wała,	 miała	 taki	 ładny	 głos	 i	 pan,	
który	 prowadził,	 był	 bardzo	 miły.”
   Nikola

„Podobało	 mi	 się	 jak	 przyjeż-
dżała	 Filharmonia,	 bo	 się	 uczy-
liśmy	 różnych	 instrumentów.”
   Nadia

„Najbardziej	 podobała	 mi	 się	 harfa,	
bo	pięknie	gra.	Chciałabym	uczyć	się	
gry	 na	 harfie.	 Chciałabym	 też	 uczyć	
się	 grać	 na	 instrumentach	 perkusyj-
nych:	 marakasach,	 dzwonkach,	 bę-
benkach.	 Na	 Filharmonii	 uczyliśmy	

WYPOWIEDZI DZIECI

się	 też	 piosenek.	 Podobało	 mi	 się	 też	
jak	 pani	 śpiewała	 wysokim	 głosem.”
   Julia

„Lubię	 też	 filharmonię,	 bo	 tam	 jest	
dużo	 instrumentów	 i	 możemy	 je	 po-
znawać	 .	 Najbardziej	 podobały	 mi	
się	 instrumenty	 perkusyjne.	 Śpie-
wało	 też	 trochę	 ludzi	 i	 na	 wyciecz-
ce	 na	 koncercie	 i	 w	 przedszkolu.	
Na	 wycieczce	 podobało	 mi	 się	 jak	
pani	 śpiewała	 o	 wróbelku	 i	 słowiku	
i	 pani,	 która	 grała	 na	 fortepianie.”
   Ola L.

„Podobał	 mi	 się	 koncert	 Witold	 Lu-
tosławski	 i	 piosenka	 o	 słowiku”
   Magda

„Na	 koncercie	 występowa-
ła	 taka	 ładna	 Pani,	 która	 tak	
pięknie	 fałszowała	 o	 gołąbku”
   Nikola P.

„Bardzo	 lubię	 te	 zajęcia,	 bo	 tam	
grają	 na	 różnych	 instrumentach	 i	
my	 też	 gramy	 na	 instrumentach”.
  Justynka M.

Rytmika

„Bardzo	 lubię	 rytmikę.	 Lubię	 muzy-
kę,	 lubię	 też	 biegać	 i	 tańczyć.	 Każde	
zajęcie	 na	 rytmice	 nie	 nudziło.	 Uczy-
my	 się	 tam	 piosenek	 na	 różne	 oka-
zje.	 Rodzicom	 podoba	 się	 wszystko	
na	 naszych	 występach	 dla	 nich.	 Ro-
dzice	 w	 domu	 bardzo	 nas	 chwalą.”
   Hania

„Najbardziej	podobała	mi	się	rytmika.	
Lubię	panią	z	rytmiki.	Tańczymy	tam,	
śpiewamy,	gramy	na	instrumentach.”
   Mateusz

Język angielski

„Uczyłam	 się	 angielskiego.	 Warto	
uczyć	się	angielskiego,	bo	wtedy,	gdy	
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wyjeżdża	się	do	innego	kraju,	to	moż-
na	się	łatwiej	porozumieć.	Na	angiel-
skim	 uczymy	 się	 mówić	 i	 śpiewać	 po	
angielsku.	Uczyliśmy	się	słówek	np.	o	
owocach,	 warzywach,	 częściach	 cia-
ła,	 o	 pogodzie.	 Dużo	 się	 uczyliśmy”
   Zuzia B.

„Na	 angielskim	 lubię	 też	 rysować.	
Poznajemy	 różne	 słówka	 i	 rysujemy.	
Poznajemy	 słówka,	 których	 nie	 zna	
moja	 siostra	 np.	 mówi,	 że	 	 water-
melon	 to	 pływający	 melon,	 a	 to	 jest	
przecież	 arbuz.	 Znam	 dużo	 słówek.	
Lubię	 po	 prostu	 ten	 język.	 Warto	
się	 go	 uczyć,	 bo	 przyda	 się	 w	 róż-
nych	 krajach.	 Mam	 koleżankę,	 która	
mieszka	w	Australii	i	chciałabym	tam	
pojechać.	 Tam	 mówią	 po	 angiel-
sku,	 więc	 się	 mi	 angielski	 przyda.”
   Hania

Warsztaty ceramiczne

„Mi	 się	 podobały	 wszystkie	 zajęcia	
ceramiczne.	Robiliśmy	lwa,	naszyjnik	
dla	mamy,	aniołka,	słonia.	Podobało	
mi	się,	że	mogliśmy	sami	coś	stworzyć.”
   Hania

„Najbardziej	 podobało	 mi	 się	 le-
pienie	 z	 gliny.	 Ulepiłem	 wisio-
rek	 z	 kwiatuszkiem	 dla	 mamy.	
Były	 bardzo	 ładne	 prace	 z	 gliny.”
   Natan

Warsztaty etnologiczne

„Lubię	 chodzić	 na	 warsztaty,	 na	
których	 robiliśmy	 bułeczki,	 chleb	 i	
próbowaliśmy	 różnych	 przypraw.”
   Ola

„Ja	 lubię	 warsztaty	 z	 herbatą.	 Lu-
bię	 zabawy	 jak	 próbowaliśmy	 her-
baty	 z	 zawiązanymi	 oczami	 i	 mie-
liśmy	 zgadnąć,	 która	 to	 herbata,	
albo	 zgadnąć	 co	 czujemy	 w	 sma-
ku.	 Były	 tam	 też	 różne	 ciastka.	 To	
były	 bardzo	 smaczne	 warsztaty.”
   Hania

„Podobało	mi	się	jak	robiliśmy	masło	
w	 tym	 takim	 wysokim	 drewnianym,	
no	maśniczce	i	ubijaliśmy	je	…	Masło	
było	 super	 ozdobne	 i	 przepyszne.	 Mi	

się	podobało	też	jak	robiliśmy	papier.”
   Magda

„Lubię	 zajęcia	 etnologiczne.	
Najbardziej	 jak	 robiliśmy	 i	 pili-
śmy	 herbatkę.	 Była	 taka	 dobra	
…	 A	 Michał	 powiedział,	 że	 mia-
ła	 smak	 pokrzywy	 i	 cytryny.”
   Mateusz

„Podobało	mi	się	 jak	piekliśmy	ciast-
ka,	 bo	 były	 bardzo	 dobre,	 a	 my	 mo-
gliśmy	je	zjeść.	Najbardziej	mi	się	po-
dobało	 jak	 piliśmy	 herbatkę,	 bo	 była	
bardzo	 dobra	 i	 miała	 różne	 kolory.”
   Paulinka 

„Lubię	 te	 warsztaty,	 bo	 na	
nich	 robimy	 to	 co	 lubię”
  Justynka M.

Warsztaty ekologiczne

„Podobały	 mi	 się	 warsztaty	 eko-
logiczne,	 wszystko	 mi	 się	 tam	 po-
dobało.	 Uczyliśmy	 się,	 żeby	 nie	
śmiecić	 ziemi,	 żebyśmy	 mieli	 prąd,	
żeby	 nie	 leciał	 szkodliwy	 dym.”
   Julia

Teatr

„Lubię	 teatrzyki,	 bo	 oni	 fajnie	
grali.	 Podobały	 mi	 się	 teatrzy-
ki	 w	 przedszkolu	 i	 w	 Bielsku”.
   Nikola

„Najbardziej	podobał	mi	się	teatrzyk	o	
piracie,	co	szukał	skarbu.	Ten	teatrzyk	
był	fajny,	był	super,	był	najfajniejszy”.
   Nadia

„Podobało	 mi	 się	 bo	 tam	 pokazują	
różne	ciekawe	rzeczy	i	mówią	o	nich”
  Justynka M.

Podsumowanie

„Lubię	 warsztaty	 dlatego,	 że	 bar-
dzo	 wiele	 się	 tam	 nauczyłam,	 bar-
dzo	 dużo,	 dużo	 widziałam.	 Przyda	
mi	 się	 to,	 bo	 jak	 będę	 duża	 mogła-
by	 zostać	 panią	 z	 warsztatów…”
   Ola

„Podobały	mi	się	wszystkie	wycieczki,	

bo	na	nich	można	się	wiele	dowiedzieć.”
   Julia

„Lubię	 też	 chodzić	 na	 zwyczajne	 za-
jęcia	 w	 moim	 przedszkolu.	 W	 ogóle	
lubię	 całe	 przedszkole	 i	 wszyściu-
teńko	 co	 jest	 w	 przedszkolu	 lubię”
   Zuzia B.

„Wszystkie	 wycieczki	 mi	 się	 podo-
bały,	 a	 najbardziej	 jak	 byłam	 w	 Di-
no-parku.	 Podobało	 mi	 się,	 że	 były	
tam	 dinozaury	 i	 dmuchańce	 do	 za-
bawy.	 Wydłubywałam	 z	 gliny	 kości	
dinozaura,	 ale	 to	 była	 ciężka	 praca”
   Magda

OPINIE RODZICÓW

„Wszystko zaczyna się 
od przedszkola”

Zajęcia warsztatowe „Odkry-
wam-poznaję-wiem” otworzyły 
mojemu dziecku „oczy na świat” 
co zapewne zaprocentuje już nie-
bawem, gdy wkroczy ono w świat 
szkolny. Warsztaty uwrażliwiły 
dziecko na globalność i wielo-
kulturowość, które nas otaczają. 
Dzieci poznały wszystkie rasy ludz-
kie, ich wygląd, specyfikę i różni-
ce, oraz to która rasa etniczna jaką 
część świata zamieszkuje. Moja 
pociecha, stwierdza mama przed-
szkolaka:  nie zapyta już „Czy moja 
młodsza siostra,  gdy dorośnie bę-
dzie Murzynem?” – przedszkolak 
zna już odpowiedź na to banalne 
dla nas pytanie. Dzięki warszta-
tom wiedzy o herbacie, dzieciaki 
dowiedziały się o jej wartości oraz 
o tym, że istnieje wiele różnych 
herbat, różniących się kolorami, 
właściwościami, sposobem parze-
nia. Wszystkie warto spróbować. 
Mój przedszkolak bardzo polubił 
warsztaty ceramiczne. Dzięki tym 
zajęciom dzieci dowiedziały się, że 
same mogą zrobić wiele ciekawych 
przedmiotów o różnym zastosowa-
niu. Począwszy od ozdób świątecz-
nych skończywszy na prezencie z 
okazji Dnia Mamy. Proces tworzenia 
przyjemny jest nie tylko dla małego 
artysty, ale też dla prezento-biorcy.
Również warsztaty teatralne 
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uwrażliwiły dzieci na piękno tego 
świata. Czytane dotąd bajki i ba-
śnie dziecko zobaczyło w nowej 
odsłonie – mogło odegrać je w 
przedstawieniach teatralnych. To 
doświadczenie dało nam kolejny 
pomysł na zabawę w domu i wspól-
ne spędzanie wolnego czasu – od-
grywanie ulubionych scenek baj-
kowych, oraz całych  bajek i baśni. 
Na zajęciach pt. „W rytmie walca 

angielskiego” dziecko zapoznało 
się z nieznanymi sobie dotychczas 
piosenkami. Teraz w domu więcej 
jest śpiewania. Przedszkolne wy-
jazdy zapewniły dzieciom nie tyl-
ko wiele radości. Nowe doświad-
czenie nauczyło nasze maluchy, 
że można pojechać gdzieś bez 
mamy i też czuć się bezpiecznie.
To wszystko będzie zapewne 
owocować w najbliższych latach, 
gdy nasze dzieci pójdą do szko-
ły i już na stałe będą obcować 
z kulturą i drugim człowiekiem.
Dziękujemy Pracownikom przed-
szkola za fantastyczną pracę jaką 
wykonaliście z naszymi dzieciaka-
mi, bo zaszczepiliście w nich cieka-
wość świata, daliście im zaczyn …”

 Mama przedszkolaka
 z P.P nr 1 w Górkach M.

Jestem pod wrażeniem funk-
cjonowania przedszkola, ilością 
oraz treścią przeprowadzonych za-
jęć. Jestem przekonana, że wiedza 
zdobyta w przedszkolu zaprocen-
tuje niebawem w szkole. Realizo-

wane zajęcia pozwalają dziecku 
na organoleptyczne i czynne po-
znawanie świata, nie są tylko teo-
retycznym wykładem, przez co 
dzieci opowiadają o nich i o wie-
dzy z nich wyniesionej z wielkim 
zaangażowaniem i przeżywaniem.
Nie potrafię jednoznacznie stwier-
dzić, które z zajęć było dla mojego 
dziecka najlepsze, najbardziej in-
teresujące, ponieważ, jak twierdzi: 

„wszystko jest super, „wycieczki są 
fajne, to jak robiłem dla Ciebie na-
szyjnik też było fajne, rytmika jest 
super i w ogóle lubię przedszkole 
i moje Panie” – także duży szacu-
nek dla Pani dyrektor i Pań nauczy-
cielek za ciężką pracę, jesteśmy z 
mężem szczęśliwi, że nasze dziec-
ko uczęszczało ( jeszcze uczęsz-
cza) właśnie do tego przedszkola 
i uczy go taka fajna kadra. Dodat-
kowym atutem wszystkich wspo-
mnianych zajęć jest oczywiście to, 
że są finansowane z Unii, a tym 
samym nie obciążają domowych 
budżetów, także DZIĘKUJEMY!

 Mama przedszkolaka 
 z P.P nr 1 w Górkach M.

„Jestem mamą pięcioletniej Ni-
kolki, która uczęszcza do grupy „Bie-
droneczki”. Przedszkole w Górkach  
Małych, jest jej trzecim przedszko-
lem i muszę przyznać, że ta placówka 
wywiera niezwykle pozytywne wra-
żenie nie tylko na mnie, ale przede 
wszystkim na mojej córce. Cały po-
zytywny odbiór zawdzięczamy nie 

tylko kompetencjom  personelu 
(co jest dla mnie – matki – ogrom-
nie cenne), ale również wszyst-
kim zajęciom organizowanym 
przez cały rok szkolny 2012-2013.
Już teraz Nikolka miała okazję po-
znać fascynujący świat teatru, 
odkrywać różnorodność rytmów 
i muzyki oraz uczestniczyć w nie-
zwykłych zajęciach w ramach 
warsztatów ceramicznych, et-
nologicznych i ekologicznych.
Nasze przedszkolaki przez cały 
rok otrzymały dozę wrażeń dzię-
ki tym warsztatom, wśród którym 
mojej córce wiele emocji dostar-
czyły warsztaty ceramiczne oraz 
wyjazd na koncert do SCK „BEST” 
w B-B, na którym „…występo-
wała taka ładna Pani, która tak 
pięknie fałszowała o gołąbku…”
Ponadto „Przygoda z teatrem” jako 
drugi projekt współfinansowany z 
UE została mocna przez nas doce-
niona, tu po raz pierwszy moja cór-
ka zetknęła się z zajęciami i zaba-
wami teatralnymi oraz miała okazję 
na żywo obejrzeć spektakl Teatru 
Lalek w Bielsku-Białej. Niezmier-
nie poruszyło mnie Jej podejście
 do „Teatru” – już przed wy-
jazdem nadmieniła, iż do Te-
atru należy ubrać się „ładnie” 
i „nie wolno jeść w Teatrze”. 
Z kolei projekt „W rytmie walca 
angielskiego, w ramach którego 
odbywały się zajęcia muzyczno-
rytmiczne okazał się „strzałem w 
dziesiątkę”, ponieważ przyniósł mo-
jej córce ogrom satysfakcji – dzięki 
tym zajęciom oraz Wychowawcom 
odkryliśmy talent u córki, który bar-
dzo chciałabym pomóc Jej rozwijać.
Ogromnie się cieszę, że w Przed-
szkolu w Górkach Małych nasze 
dzieci miały okazję skorzystać przez 
cały rok z tych wszystkich zajęć. 
Jestem przekonana, że dzięki nim 
będą miały łatwiejszy start w kolej-
ne lata przedszkolne oraz szkolne, a 
zdobyte przez nich doświadczenia 
i umiejętności, a przede wszystkim 
radość z nich płynąca będą owo-
cem indywidualnych sukcesów.”

 Beata Pokładnik
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„Moim zdaniem projekty unijne 
realizowane w tutejszym przed-
szkolu są na bardzo wysokim po-

ziomie. Służą wszechstronnemu 
rozwojowi dziecka. Szczególnie 
lubiane przez moje dziecko są zaję-
cia muzyczno-rytmiczne. Wszystkie 
zajęcia rozwijają indywidualne za-
interesowania i zdolności dziecka”.
„Dzięki warsztatom „Odkrywam-
poznaję-wiem” nasza córka wy-
kazuje znaczne zainteresowanie 
czynnościami i zabawami, podczas 
których wykorzystuje swoje zdol-
ności manualne. Wielki wpływ na te 
zainteresowania mają zajęcia orga-
nizowane w ramach tego projektu, 
które przyczyniły się nabywaniu 
takich umiejętności jak: rozróż-
nianie kształtów i barw, mieszanie 
kolorów, budowanie swoich pro-
jektów, odzwierciedlanie emocji, 
kopiowanie i wiele innych. Wypo-
wiedź dziecka: „Lubię te warszta-
ty, bo robimy na nich to co lubię”.
Projekt „Przygoda z teatrem” rów-
nież przyczynił się do postępu w 
rozwoju dziecka. Początkowo Wy-
jazdy do teatru nie były wielce atrak-
cyjne dla naszej córki, wręcz nie 
bardzo chciała w nich uczestniczyć. 
Podczas pierwszego jej udziału w 
spektaklu rozpłakała się w momen-
cie wyłączenia oświetlenia. Było to 

dla niej negatywnym doświadcze-
niem, które wspominała jakiś czas. 
Kolejne spektakle przyniosły pozy-

tywny skutek w postaci zwiększe-
nia zainteresowania sztuką teatral-
ną orz przenoszenia doświadczeń 
zdobytych podczas wyjazdów do 
teatru, na grunt swojej codzien-
ności. Wypowiedź dziecka: „Podo-
bało mi się, bo tam pokazują róż-
ne ciekawe rzeczy i mówią o nich.”
„W rytmie walca angielskiego” – za-
jęcia w ramach tego projektu przy-
czyniły się do największego postę-
pu w rozwoju naszej córki, dla której 
muzyka stała się ważnym elemen-
tem jej codzienności. Nie zachęca-

na przez nikogo, z własnej inicja-
tywy,  jedynie z pomocą ze strony 
rodziców, bierze lekcje nauki gry 
na skrzypcach. Jesteśmy przekona-
ni, że częściowo wpływ na te decy-
zje i postanowienia dziecka, miały 
właśnie zajęcia rytmiczno-muzycz-
ne, audycje umuzykalniające i 
udział w koncercie w Bielsku-Białej.
Wypowiedź dziecka: „Bardzo lu-
bię te zajęcia, bo tam grają na 
różnych instrumentach i my 
też gramy na instrumentach”
Podsumowując informujemy, iż z 
pewnością zajęcia w ramach pro-
jektów współfinansowanych ze 
środków UE, organizowane w P. 
P nr 1 w Górkach Małych mają 
pozytywny wpływ na rozwój in-
telektualny naszych dzieci, a 
zdobyte podczas tych zajęć umie-
jętności i wiedza niewątpliwie 
dadzą odzwierciedlenie w przy-
szłości szkolnej naszych pociech.”

 Z poważaniem
 Weronika i Grzegorz Mazur
 

Podsumowanie z realizacji 
projektów unijnych w Przedszkolu 

Publicznym w Brennej przez 
Panią Dyrektor Marię Greń

„….Żegnaj ty nasze przedszkole…..”

Zakończenie roku szkolnego to 
tradycyjnie czas na dokonanie  ana-
liz, rozliczeń i podsumowań. Tak 
też należy spojrzeć na miniony rok 
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szkolny w Przedszkolu Publicznym 
nr 1 w Brennej. Możemy z zadowo-
leniem stwierdzić, że ten rok był 
bardzo ciekawy a przede wszystkim 
bogaty w Projekty Unijne. Równo-
cześnie realizowane były trzy pro-
jekty dla dzieci. Pierwszy : „Odkry-
wam – poznaję – wiem”, drugi : „W 
rytmie walca angielskiego”; i trzeci 
„Przygoda z  teatrem”. Każdy  z tych 
projektów wniósł wiele ciekawego 
w życie naszych przedszkolaków.  

Tak na przykład na pięciu spo-
tkaniach w  ramach projektu  „Od-
krywam – poznaje – wiem” dzie-
ci  poszerzyły wiedzę z  zakresu 
ekologii, a szczególnie - ochrony 
środowiska  poznając między in-
nymi odnawialne źródła energii 
elektrycznej czy wpływ mikroorga-
nizmów na otaczającą nas  przyro-
dę. Oprócz tego co drugi miesiąc 
z  wielką chęcią przystępowały do 
tworzenia małych dzieł sztuki z gli-
ny pod czujnym okiem Pani Basi i 
Pani Kasi. Wykonane przez dzieci 
prace były świetnymi upominka-
mi dla najbliższych. Zaś zajęcia et-
nologiczne  w znacznym stopniu 
rozszerzyły wiedzę dzieci na temat 
życia w innych krajach, zawsze wy-
woływały wielką ciekawość i za-
angażowanie przedszkolaków, bo 
jakże inaczej smakuje herbata pa-
rzona w imbryku i w dodatku pita 
w turbanie na głowie. Smak tej 
herbaty  z pewnością będzie towa-
rzyszył dzieciom przez długi czas.
Wizyta w Studio Filmów Rysun-
kowych  w Bielsku Białej, w miej-
scu gdzie  powstawały tak znane 
i lubiane bajki jak Reksio czy Bo-
lek i Lolek, była niezapomnia-
nym  przeżyciem, a poznanie ku-
lisów powstawania tych bajek 
dostarczyły wiedzy na temat sztu-
ki robienia filmów rysunkowych.
Człowiek i prehistoria to fascynu-
jący temat nie tylko dla dorosłych, 
niejeden przedszkolak wie więcej 
o dinozaurach niż jego rodzice to-
też wizyta w Dream Parku  w Ocha-
bach była wydarzeniem wielkiej 
rangi. Oprócz  możliwości zoba-
czenia tych fascynujących stwo-
rzeń dzieci miały okazję poczuć 

się prawdziwymi odkrywcami wy-
dobywając  z bryły gipsu  ukryty 
tam  szkielet dinozaura. Uzupełnie-
niem wrażeń była świetna zabawa 
na placu zabaw z dmuchańcami.
Muflony i żbiki czyli dzikie zwierzęta 
prawie że na wyciągnięcie ręki, czy-
li bliskie spotkanie z przyrodą, dla 
niektórych dzieci to zaszczepiona 
przez rodziców pasja. Tym bardziej 
przeżycia jakich dostarczyła wizy-
ta  w Leśnym Parku Niespodzianek, 
będzie z pewnością wspomnieniem 
na wiele lat. Zaszczepienie u dzieci 
poszanowania przyrody to inwesty-
cja w rozwój młodego człowieka, 
która z  pewnością przyniesie efek-
ty już w  niedalekiej przyszłości.

W projekcie drugim : „w rytmie 
walca angielskiego” przez prawie 
dziewięć miesięcy systematycznie 
2 razy w tygodniu przedszkolaki  
poznawały angielskie piosenki oraz 
nauczyły się wielu słówek doty-
czących między innymi określania 
pogody, nazw warzyw i owoców, 
ubrań czy części ciała. Również z 
tą samą częstotliwością odbywały 
się zajęcia z rytmiki, jedne  z bar-
dziej ulubionych przez dzieci, bo 
dające szansę na zaspokojenie gło-
du ruchu. Dzieci w  zabawie uczyły 
się nie tylko  nowych piosenek czy 
poczucia rytmu ale również  roz-
wijały słuch fonematyczny. Jedną 
z  większych atrakcji tego projektu 
były spotkania z muzykami  Filhar-
monii. Nie tylko nowe instrumenty 
budziły naturalną ciekawość dzie-
ci, ale również fachowość w prze-
kazywaniu informacji na ich temat 
oraz  sposobach ich wykorzystania 
były źródłem fascynacji niejedne-
go malucha. Uzupełnieniem były 

warsztaty wyjazdowe do Spół-
dzielczego Centrum Muzyki „Best”, 
gdzie naturalnych rozmiarów har-
fa wzbudziła zachwyt i podziw.

Projekt „Przygoda z  teatrem” już 
z samej nazwy zachęcała do zaan-
gażowania. Raz w miesiącu  nasze 
przedszkole zamieniało się w te-
atr, przyjeżdżali aktorzy , rozkładali 
scenografię i z  profesjonalizmem 
wystawiali sztuki , najczęściej baj-
ki, choć bardzo pouczające jak np. 
o Lechu, Czechu i Rusie. Obejrza-
ne  spektakle dostarczały dzieciom 
inspiracji i podsuwały pomysły na 
podejmowane przez nie zabawy w 
teatr, a stroje zakupione również w 
ramach projektu w  znacznym stop-
niu podnosiły atrakcyjność tychże 
zabaw. Ponadto przez cały czas czu-
wała nad tym Pani psycholog i Pani 
Logopeda  które cierpliwie dosko-
naliły niektóre umiejętności w pracy 
indywidualnej z dziećmi. Specjaliści 
ci służyli swoją pomocą zarówno 
nauczycielom jak i rodzicom. Uroz-
maiceniem projektu były warsztaty 
w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku 
– Białej, dzieci mogły poczuć atmos-
ferę  teatru, a kontakt z aktorami 
również dostarczył bogatych prze-
żyć , jednak nieco innych niż spo-
tkania z  aktorami w przedszkolu.  

Analizując miniony rok można 
powiedzieć, że był on bardzo cieka-
wy i atrakcyjny. Mamy nadzieję, że  
czas spędzony w  przedszkolu pozo-
stanie na długo w pamięci naszych 
wychowanków, a rozbudzona cieka-
wość poznawania świata przyniesie 
efekty już w niedalekiej przyszłości.
     
  Maria Greń 
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„Chcę mówić po angielsku” 
W czerwcu odbyły się ostat-

nie zajęcia z nauki j. angielskiego, 
w ramach kursu realizowanego w 
projekcie „Chcę mówić po angiel-
sku”, Kurs był współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W projekcie brało 
udział 47 osób z Gminy Brenna. Za-
jęcia odbywały się w dziesięciu 4-5 
osobowych grupach, począwszy 
od października 2012 r. do czerw-
ca bieżącego roku. Wymiar zajęć 
wynosił 90 godzin dydaktycznych. 
Kurs angielskiego obfitował w 
emocje, biorąc pod uwagę, że 
jego uczestnicy zmierzyli się z 
egzaminem końcowym z podzia-
łem na część pisemną i ustną. 
Formą, egzamin ten przypominał 
nową maturę. Każdy arkusz do-
stosowany był do poziomu reali-
zowanego przez cały rok nauki. 

Grupy początkujące przyswoiły:
- podstawy komunikacji
- opowiadanie paru zdań na swój 
temat 
- sprawne porozumiewanie się w 
czasach teraźniejszych Present Sim-
ple i Prezent Continuous
- zagadnienia gramatyczne typu, 
rodzajnik określony i nieokreślony 

(the, a, an) oraz this, that, those, 
these
- zaimki miejsca
- zegar
- kierunki - przemieszczanie się 
po mieście, odnajdywanie danego 

miejsca, kierowanie 
- mówienie o swoich umiejętno-
ściach, bądź ich braku za pomocą 
czasownika modalnego can,  can’t
- podstawowe dialogi sytuacyjne 
typu sklep, hotel
- uzupełnianie karty hotelowej

Grupy bardziej zaawansowane 
przyswoiły:
- rozmowy sterowane typu restau-
racja, hotel, lotnisko, szpital, lekarz, 
centrum handlowe - czyli wszystkie 
praktyczne sytuacje mogące spo-
tkać nas w życiu
- bogate słownictwo - w tym przy-

miotniki i ich stopniowanie
- narodowości
- opis innej osoby z bogactwem 
słownictwa - opis cech charakteru 
oraz zachowania
- przechodzenie rozmowy kwalifi-
kacyjnej o pracę z wyrażeniem swo-
ich mocnych i słabych stron 
- mówienie o dolegliwościach zdro-
wotnych
- kierunki - przemieszczanie się 
po mieście, odnajdywanie danego 
miejsca, kierowanie  
- sprawne porozumiewanie się w 
czasach przeszłych Past Simple i 
Past Continuous
- zagadnienia gramatyczne typu 
Passive Voice (strona bierna)

Grupy przygotowywane były za 
pomocą rozmów sterowanych, sty-
mulowanych obrazkami i zwrotami. 
Tłem teoretycznym były specjalnie 
skonstruowane do tego skoroszy-
ty kursowe oraz stała asysta lekto-
ra. Każdy uczestnik kursu po roku 
czasu ma przygotowanie do prak-
tycznej i niezbędnej komunikacji z 
możliwością rozwijania tematów.   
Ćwiczeniom gramatycznym towa-
rzyszyły ćwiczenia poszerzające 
słownictwo (z zakresu odkryć tech-
nologicznych, problemów zdro-
wotnych, charakterystyki osób). 
Na zajęciach wykorzystywane były 
różnorodne pomoce i typy zadań- 
praca z mapką terenu, w oparciu o 
notatki, ćwiczenia na odgrywanie 
ról, tłumaczenia zdań, zadania in-
dywidualne, w parach i całą grupą.
Kurs prowadziła Szko-
ła Językowa OKAY z Żywca.

   UG 
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Obwieszczenie
Na podstawie art. 17 ust. 4 usta-

wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska   (Dz. U. z 2008 
r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia  3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy 
Brenna informuje o opracowywaniu 
projektu dokumentu „Programu 
Ochrony Środowiska dla gminy 

Brenna na lata 2013-2016   z per-
spektywą na lata 2017 - 2020”.

Z treścią dokumentu oraz sta-
nowiskami innych organów moż-
na zapoznać się w Urzędzie Gmi-
ny Brenna przy  ul. Wyzwolenia 
77, w biurze ochrony środowi-
ska (w godzinach pracy Urzędu).
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 
1) w formie pisemnej (na ad-
res: Urząd Gminy Brenna ul. Wy-
zwolenia 77, 43-438 Brenna)
2) ustnie do protokołu (osobiście 
w siedzibie Urzędu Gminy Brenna); 

3) za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej (na ad-
res: poczta@brenna.org.pl)
Uwagi i wnioski można składać 
w terminie 21 dni od daty uka-
zania się niniejszej informacji. 
Uwagi lub wnioski złożone po 
upływie terminu pozostawia się 
bez rozpatrzenia. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia uwag i 
wniosków jest Wójt Gminy Brenna.

   UG Brenna

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

Dwaj trębacze z Międzyzdrojów
W pierwszej połowie czerw-

ca br. grupa 55 osób z Klubu Se-
niora „Marzenie” wypoczywała 
w Międzyzdrojach. Pogoda była 
wymarzona. Cały czas świeci-
ło słońce, a w dodatku trafiliśmy 
na miły i sympatyczny personel. 

To tu w Międzyzdrojach spotyka-
li się na sesji zdjęciowej dwaj sławni 
trębacze: Jerzy Machulski, którego 
dłoń odciśnięta jest na Alei Gwiazd 
oraz pan Tadeusz Rakus z Górek.  Pan 
J. Machulski grał dla swoich fanów 
na alei, a Pan T. Rakus w OW-STILO. 
Rano obudziła nas melodia „Kie-
dy ranne wstają zorze”, a wieczo-
rem „Zapada zmrok”. Posąg Pana 
J. Machulskiego już stoi, zaś Pan 
T. Rakus czeka na swoje „5 minut”. 
  W tak miłej atmosferze upływał 
szybko czas. Wróciliśmy wypo-
częci, zadowoleni z obietnicami, 
że znowu spotkamy się tu za rok. 
 
  Helena Hnida 
  sekr. K.S. „Marzenie”
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Ostatni dzwonek
Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego w  Gimnazjum w Brennej 
rozpoczęło się w piątek 28 czerwca 
o godz. 9-tej. Oprócz uczniów, na-
uczycieli i dyrekcji szkoły w uroczy-
stościach podsumowania dziesięciu 
miesięcy nauki i pracy uczestniczył 
Wójt Gminy Brenna. Uroczystość 
rozpoczęła się od występów arty-
stycznych uczniów oraz przemó-
wień dyrektora Pana Czesława Mar-
cjasza oraz Pani Wójt Iwony Szarek. 
Na zakończenie uczniom odznacza-
jącymi  się osiągnięciami w nauce,  
sporcie oraz pracą na rzecz szkoły 
wręczono nagrody. Jak się okaza-
ło mamy bardzo zdolną, utalento-
waną młodzież, gdyż nagród oraz 
świadectw z wyróżnieniem, z tzw. 
czerwonym paskiem było sporo. 
Szczególną uwagę zwróciła uczen-
nica Julia Iskierka, która odebrała 
wiele wyróżnień, w tym statuetkę 
dla najlepszego ucznia gimnazjum. 

Zabrzmiał ostatni dzwonek, 
przed uczniami dwa miesiące od-
poczynku od szkolnych sal, kla-
sówek i sprawdzianów. Dla absol-
wentów to również czas wyboru 
nowych szkół, podejmowania de-
cyzji o swojej przyszłości. Wszyst-
kim uczniom z naszej gminy ży-
czymy bezpiecznych i pełnych 
przygód wakacji, absolwentom wła-
ściwych wyborów i realizacji marzeń. 

 Dorota Greń
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Brenna do przodu!

6 czerwca 2013r. w gminie Bren-
na odbył się “Turniej europejski: 
Śląskie do przodu. Wilkowice vs 
Brenna”. W konkursie wzięły udział 
gminy wiejskie aktywnie realizu-
jące projekty w ramach RPO WSL 
w okresie programowania 2007-
2013 oraz te miejscowości, które 
najwięcej pozyskały środków fi-
nansowych w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. Z województwa 

śląskiego wybrano 6 gmin wiej-
skich, które wytypowały 4-osobo-
we grupy biorące udział w turnie-
ju. Gminę Brenną reprezentowali: 
Szczepan Spis, Monika Serafin, Kata-
rzyna Ferfecka i Rafał Marchlewicz.

Relacje z turnieju można było 
obejrzeć na antenie TVP Katowi-
ce 1 lipca 2013r. o godz. 19.25. 
Odcinek będzie dostępny na 
stronie http://rpo-promocja.sla-

skie.pl. Głosować na naszą gmi-
nę można do 10 lipca wysyłając 
SMS o treści G2 pod numer 7075. 
Koszt: 0,61 zł z VAT za SMS. Pozy-
skane w ten sposób głosy zostaną 
wliczone do generalnej punktacji 
decydującej o wygranej w turnieju. 

  OPKiS

Transmisja w TVP Katowice 1 lipca 2013r. o godz. 19.25. 
Głosować na naszą gminę można do 10 lipca wysyłając SMS o treści G2 pod numer 7075. 

Koszt: 0,61 zł z VAT za SMS
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Z obrad Rady Gminy
W dniu 6 czerwca 2013 roku 

odbyła się XXIV sesja Rady Gmi-
ny. Na sesji – zwanej również 
sesją absolutoryjną, na której 
podjęto następujące uchwały:

1. uchwała Nr XXIV/255/13 w 
sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego oraz sprawozda-
nia z wykonania budżetu gminy za 
2012 rok.

2. uchwała Nr XXIV/256/13 w 
sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy.

3. uchwała Nr XXIV/257/13 z 
dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie 
umowy najmu lokalu użytkowego 
w budynku komunalnym w Brennej 
przy ul. Leśnica 8 na czas nieokre-
ślony, w trybie bezprzetargowym 

4. uchwała Nr XXIV/258/13 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
X/108/11 Rady Gminy Brenna z dnia 
13 października 2011 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla niepublicznego 
przedszkola oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości jej wykorzy-
stania

5. uchwała Nr XXIV/259/13 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
VI/45/11 Rady Gminy Brenna z dnia 
24 marca 2011 r. w sprawie ustaale-
nia opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne na te-
renie gminy Brenna

6. uchwała Nr XXIV/260/13 
w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXIII/254/13 z dnia 18 kwietnia 
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na współdziałanie z samorządami 
gmin: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dę-
bowiec, Godów, Hażlach, Istebna, 
Skoczów, Strumień, Wisła, Zebrzy-
dowice oraz Powiatem Cieszyńskim 
w celu przeprowadzenia wspólne-
go postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego na zakup 

energii elektrycznej

7. uchwała Nr XXIV/261/13 w 
sprawie nabycia nieruchomości na 
rzecz Gminy Brenna

8. uchwała Nr XXIV/262/13 w 
sprawie nabycia nieruchomości na 
rzecz Gminy Brenna

9. uchwała Nr XXIV/263/13 w 
sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi na 
terenie Gminy Brenna w 2013 roku

10. uchwała Nr XXIV/264/13 w 
sprawie przyjęcia Raportu z wyko-
nania Programu Ochrony Środowi-
ska Gminy Brenna za lata 2011-2012

11. uchwała Nr XXIV/265/13 w 
sprawie przyjęcia i zatwierdzenia 
zmian w Planie Odnowy Miejsco-
wości Górki Wielkie

12. uchwała Nr XXIV/266/13 w 
sprawie przyjęcia i zatwierdzenia 
zmian w Planie Odnowy Miejsco-
wości Górki Małe

13. uchwała Nr XXIV/267/13 w 
sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brenna w zakresie terenów 
podlegających zalesieniom dla dz. 
nr 4184 i 4185 w Brennej

14. uchwała Nr XXIV/268/13 w 
sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brenna w zakresie komuni-
kacji przy ulicy Leśnica w Brennej

15. uchwała Nr XXIV/269/13 w 
sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brenna

16. uchwała Nr XXIV/270/13 w 
sprawie zmian w uchwale budżeto-
wej Gminy Brenna na 2013 rok

17. uchwała Nr XXIV/271/13 w 
sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka 

Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna

Sesję jak zwykle poprzedziły po-
siedzenia Komisji Rady Gminy, na 
których omawiano wszystkie pro-
jekty uchwał, pisma i wnioski miesz-
kańców skierowane do Rady Gminy, 
a przede wszystkim radni roz-
patrywali przedstawione przez 
wójta sprawozdanie z wyko-
nania budżetu za 2012 rok.
Posiedzenia komisji odbyły się 
w dniach:
9 maja - Komisja Rewizyjna
28 maja - Komisja Rozwoju Gminy, 
Sportu, Budownictwa i Ochrony 
Środowiska 
29 maja - Komisja Kultury, Oświaty, 
Ochrony Zdrowia i Spraw Socjal-
nych. 
3 czerwca - Komisja Ładu i Porządku 
Publicznego
4 czerwca - Komisja Budżetowo–
Gospodarczo–Finansowo–Rolna.

Sesja absolutoryjna poprzedzo-
na jest przekazaniem do Rady Gmi-
ny rocznego sprawozdania z wyko-
nania budżetu, informacji o stanie 
mienia komunalnego gminy oraz 
sprawozdania finansowego. Na-
stępnie Komisja rewizyjna rozpatru-
je przedstawione Radzie sprawoz-
dania wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Komisja rewizyjna 
opiniuje wykonanie budżetu gminy 
i występuje z wnioskiem do rady 
gminy w sprawie absolutorium  dla 
wójta. Wniosek komisji rewizyjnej 
także podlega zaopiniowaniu przez 
regionalną izbę obrachunkową.

Na sesji Rada Gminy rozpa-
truje i zatwierdza sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu – po-
dejmując stosowną uchwałę.
Następnie Rada Gminy - po zapozna-
niu się ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, sprawozdaniem fi-
nansowym, opinią regionalnej izby 
obrachunkowej, informacją o stanie 
mienia jednostki samorządu teryto-
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rialnego oraz stanowiskiem komisji 
rewizyjnej - podejmuje uchwałę w 
sprawie absolutorium dla Wójta. 
Uchwałę w sprawie absolu-
torium radni podejmują bez-
względną większością gło-
sów ustawowego składu rady. 
W sesji uczestniczyło 13 radnych, aa 
udzieleniem absolutorium Wójtowi 
Gminy Brenna oddano 12 głosów, 
jeden radny wstrzymał się od głosu.

Z poruszonych na sesji tematów 
to m.in. potrzeba wycięcia krzaków 
przy ul. Armii Krajowej i Lachy Gór-
ne, konieczność naprawy mostu 
w Brennej Węgierski, a także zasy-
pania wyrwy w potoku „Wschodni-
ca” w Górkach przy ujściu do rzeki 
Brennica. Następnie poruszono 
sprawy związane z posprzątaniem 
starego żużlu na drodze Zalesie 
w Górkach, położenie spowal-

niacza na ul. Wiejskiej. Omó-
wiono również temat związany 
z systemem odbioru śmieci i 
kwotami, jakie musza zapła-
cić mieszkańcy za ich wywóz 
zposesji.

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.

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
W dniach 11, 14, 19 i 20 czerw-

ca bieżącego roku dla młodzieży 
kl. I  Gimnazjum im. Jana III So-
bieskiego w Brennej oraz Zespołu 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich zostało zrealizowane cyklicz-
ne szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Realizatorami tego szkolenia 
byli ratownicy medyczni Cieszyń-
skiego Pogotowia Ratunkowego 
dysponujący praktyczną i profesjo-
nalną wiedzą. Programem szkolenia 

objęte zostały również zagadnie-
nia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy w sytuacjach zagrożeń w 
ruchu drogowym oraz skutków i 
konsekwencji spożywania alkoholu 
przez nieletnich Szkolenie składało 
się z dwóch części: wykładowej oraz 
praktycznych pokazów. Ćwiczenia 
praktyczne, w których brali czynny 
udział uczestnicy miały za zadanie 
przełamanie bariery stresu i lęku 
przed podjęciem, i wykonaniem 
czynności związanych z udziele-

niem pierwszej pomocy ratującej 
najwyższe dobro człowieka jakim 
jest życie. Łącznie programem 
tym zostało objętych 128 uczniów.

Nadmienić pragnę, że tego-
roczna edycja programu mogła 
zostać przeprowadzona  dzięki 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ru-
chu Drogowego w Bielsku – Białej, 
który na ten cel przekazał środki 
finansowe w  wysokości 900,00 zł.

  Krystian Fest
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Dzień Zmian
24 czerwca br. w Szkole Podstawo-

wej nr 2 w Brennej, w ramach projek-
tu UNICEF , panie Joanna Konieczny 
i Marta Madzia zaprosiły wszystkich 

uczniów z klas 
I-III do wzięcia 
udziału w akcji 
„Dzień zmian”. 
Dzieci miały oka-
zję poznać kul-
turę, zwyczaje i 
tradycję rdzen-
nych mieszkań-
ców Ameryki Pół-
nocnej- Indian. 

U c z n i o w i e 
zapoznali się z 
ubiorem, narzę-
dziami, zwycza-
jami, wyglądem 

tipi indiańskiego. Przekazywali-
śmy sobie fajkę pokoju jako sym-
bol ważnych spotkań przywódców 
indiańskich. Nadawaliśmy imiona 
a także malowaliśmy twarze. Tań-
czyliśmy taniec „A kuatuta”, a na 
koniec dzieci bawiły się w indiań-
ską zabawę „wyścigi jaszczurek”.

Radość widoczna była na twa-
rzach wszystkich…

 Joanna Konieczny
 Marta Madzia

Od przedszkola do… OSP Brenna Centrum
O tym jak trudna i niebezpiecz-

na jest praca strażaków mogły się 
przekonać dzieci z zerówki przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Bren-
nej Bukowej. 18 czerwca odbyła się 
wycieczka, podczas której dzieci 
odwiedziły budynek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brennej Centrum. 
Komendant OSP Pan Józef Ferfec-
ki w ciekawy i interesujący sposób 
opowiadał dzieciom o profesji stra-
żaka. Najmłodsi dowiedzieli się kie-
dy należy wzywać pomocy oraz pod 
jakie numery alarmowe dzwonić w 

razie niebezpie-
czeństwa. Naj-
większą atrakcją 
była wizyta w 
garażu, a do-
kładniej w wo-
zie strażackim. 
Każdy chętny 
mógł poczuć się 
jak strażak, przy-
mierzając mun-
dur bojowy oraz 
hełm. Na zakoń-
czenie wycieczki 

dzieci podziękowały za miłe przy-
jęcie, a Pan Komendant, zwłaszcza 
od chłopców usłyszał deklaracje o 
rychłym wstąpieniu do jednostki. 

 
 Sonia Gawlas
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 Spotkanie w Mikroklimacie 
14 czerwca w Sali „Mikroklimat” 

w Górkach Wielkich odbyło się 
spotkanie panią Barbarą Gawryluk. 
Zostało ono zorganizowane przez 
Filię Biblioteki w Górkach Małych. 
Wzięły w nim udział dzieci ze Szkoły 
Podstawowej. Autorka opowiada-
ła o swoich książkach, o tym skąd 
czerpie pomysły. Jej utwory sku-
piają się wokół świata dziecięcego, 
opisuje radości i smutki naszych 
milusińskich. Często pani Barbara 
bierze przykłady z życia i opowiada 
je dzieciom, tak było np. z książką 
„Baltic – pies, który płynął na krze” 
czy „W Zielonej Dolinie”. Jedna z 
nowszych pozycji autorki pt. „Mali 
bohaterowie” oparta jest na faktach 
i przedstawia dzieci jako małych 
bohaterów, którzy umieją pora-
dzić sobie w trudnych sytuacjach.

Oprócz tworzenia własnych po-
wieści pani Barbara zajmuje się 
tłumaczeniem książek z języka 
szwedzkiego na język polski, np. 
popularnej serii Biuro Detektywi-
styczne Lassego i Mai. Pracuje także 
w Radiu Kraków, gdzie prowadzi au-

dycję „Książka na szóstkę” poświęco-
ną literaturze dla dzieci i młodzieży.

Dzieciom bardzo podobało 
się spotkanie, gdyż mogły dowie-
dzieć się wielu ciekawych rze-
czy oraz nauczyć paru słówek w 
języku szwedzkim. Autorka po-
darowała zakładki, na których 
złożyła autografy oraz wpisała dedy-

kację tym, którzy kupili jej książkę.
W bibliotece oferujemy książ-

ki Barbary Gawryluk, zapraszamy.

 Biblioteka

Dzieje się w bibliotece
Na zaproszenie do Gminnej 

Biblioteki w Brennej przyjechali: 
scenarzysta Zbigniew Masternak, 
Teatr Art-Re z przedstawieniem 

„Złota kaczka”, Teatr Maska z „Ma-
giczną księgą Czarodziejki Ariel-
ki” oraz autor książek dla dzieci 
i młodzieży Paweł Beręsewicz.

Zaproszeni goście spotkali się 
dziećmi i młodzieżą gminy Brenna. 

  Ania Habarta
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 Moc wydarzeń kulturalnych
Wiele atrakcji czekało na 

wszystkich, którzy  w drugiej 
połowie czerwca wybrali się 
na imprezy zorganizowane w 
Górkach Wielkich i w Brennej. 

22 i 23 czerwca w Ośrodku Pod 
Brandysem oraz w Parku Turystyki 
zobaczyć można było pokaz rzeź-
bienia w lodzie. Pan Krzysztof Gac, 
który profesjonalnie zajmuje się za-
mienianiem brył lodu w prawdziwe 
dzieła sztuki, wyczarował mnóstwo 
ciekawych rzeźb. Były wśród nich 
zwierzęta, samochody a także Uto-
piec - nasza maskotka gminy. Każdy 
chętny mógł także spróbować swo-
ich sił w pracy z lodem. Dla dzieci 
była to świetna zabawa i nie lada 
atrakcja. W tych dniach uczestni-
czyć można było również w pokazie 
mrożenia ciekłym azotem. Wyko-
nywane doświadczenia okazały się 
bardzo widowiskowe i zaskakują-
ce. Banan wyjęty z ciekłego azotu 
stał się twardy jak kamień, a róża 
była krucha niczym szkło. Festyn w 
Górkach Wielkich zakończył efek-
towny pokaz teatru ognia w wy-
konaniu grupy Inferis oraz zabawa 
prowadzona przez zespół Spectrum.

W niedzielę 23 czerwca w Par-
ku Turystyki świętowaliśmy  Dzień 
Ojca. Na scenie amfiteatru odbył się 

wakacyjny koncert w wykonaniu 
dzieci uczęszczających na zajęcia 
w ramach „Bazy Talentów”. Pierwszy 
zaprezentował się Dziecięcy Zespół 
Regionalny „Mała Brenna” pod kie-
runkiem Pana Jacka Musioła i Pani 
Anny Musioł. Grupa wykonała pro-
gram artystyczny składający się z 
tańców i przyśpiewek ludowych. 
Jako drudzy zaprezentowali się 
podopieczni Pana Andrzeja Żydka, 
którzy doskonalą swoje umiejęt-
ności w grze na bębnach i perkusji. 
Kolejną grupą byli młodzi gitarzy-
ści pod kierunkiem Pana Błażeja 
Żura. Po ich występnie scena na-
leżała do grup tanecznych: Feniks, 
Rytmix I i Rytmix II, które szkoli 
Pani Anna Jakubowska. Następnie 
na akordeonie zagrali wychowan-
kowie Pana Marka Bronowskiego. 
Przedostatni zaprezentowali się 
uczniowie sekcji skrzypcowej, któ-
ry pod czujnym okiem Pani Elż-
biety Węgrzyn doskonalą grę me-
todą „suzuki”. Koncert zakończyła 
etiuda pt. „walka dobra ze złem” w 
wykonaniu grupy teatralnej Pani 
Magdaleny Matuli- Kisiały. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się tak-
że wystawa prac dzieci uczęsz-
czających na zajęcia z rękodzieła, 
które prowadzi Pani Maria Greń.

Z okazji obchodów Dnia Ojca 

odbył się również mecz Ojcowie 
kontra Synowie. Po zaciętym boju 
i rzutach karnych wygrała drużyna 
Synów. Przez cały dzień w Parku Tu-
rystyki gościła telewizja TVS, która 
na żywo relacjonowała przebieg im-
prezy w programie „Weekend z TVS”. 

W najkrótszą noc w roku wszy-
scy świetnie bawili się w Parku Tury-
styki. Z okazji „Nocy Świętojańskiej” 
na scenie amfiteatru wystąpili: ka-
pele góralskie „Szar-paczka” oraz 
„Maliniorze”, Orkiestra Dęta im. 
Czesława Grenia, Zespół Regional-
ny „Brenna” im. J. Macha z kapelą 
oraz zespół „Yejku”. Odbył się rów-
nież pokaz teatru ognia „Inferis” 
oraz sztucznych ogni. Na koniec 
wszystkich do tańca porwał zespół 
„Johny Band”. Imprezę poprowa-
dzili Aneta Jegierska oraz Jan Staś.       

Dzięki słonecznej aurze na im-
prezy licznie przybyli zarówno 
mieszkańcy gminy jak i goście, a jak 
wiadomo wysoka frekwencja świad-
czy o pomyślności wydarzenia.

  
  Sonia Gawlas
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„Nigdy nie zaginie w Beskidach śpiywani…” 
Założycielem i członkiem Ze-

społu Regionalnego „Brenna” był 
Józef Mach. Człowiek wielu talen-

tów, wyjątkowa postać zasłużona 
dla historii Brennej. Muzyk, artysta 
rzeźbiarz, animator kultury. Grał na 
kontrabasie i heligonce, instrumen-
cie będącym jednym z najstarszych 
i najtrudniejszych typów akorde-
onu. W 1948 roku założył amatorski 
Zespół Teatralny, w którym pełnił 
funkcję reżysera i kierownika. W 
1963 roku grupa została przekształ-
cona w zespół regionalny. Józef 
Mach zespołem kierował przez 20 
lat, oddając mu swój czas, uwagę i 
wiedzę. Do 91 roku życia był jego 
członkiem, zawsze służył radą i po-
mocą.  Po przejściu na emeryturę w 
1987 roku zajął się rzeźbiarstwem. 
W 2003 roku został wyróżniony 
„Srebrną Cieszynianką” za inicjo-
wanie działalności kulturalnej oraz 
utworzenie Zespołu Regionalnego 
„Brenna”. Od 1983 roku kierownic-
two zespołu przejęła nauczycielka 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej 
Bukowej Elżbieta Bauer. W czasie 
jej choroby opiekę nad Zespołem 

przejęła córka Józefa Macha Anna 
Źlik, która w 2000 roku została jego 
kierownikiem i choreografem. Pani 
Anna kierując zespołem już 13 lat 
przyczyniła się do wychowania wie-
lu utalentowanych młodych ludzi, 
którzy przeświadczeni o bogac-
twie kulturalnym nasze-
go regionu nie wstydzą 
się gwary, zwyczajów i 
chętnie prezentują swo-
je umiejętności i trady-
cję górali beskidzkich w 
Polsce i za jej granicami. 

Działalność Zespołu 
ma niebagatelne zna-
czenie dla propagowa-
nia i kultywowania tra-
dycji Beskidu Śląskiego. 
Poprzez prezentację 
tańców, pieśni, zwyczajów i ob-
rzędów naszego regionu przybli-
żają kulturę naszych przodków. Za 

swoją działalność 
artystyczną  zostali 
wielokrotnie wyróż-
nieni i nagradzani.  
W minionym  roku 
otrzymali Złote Ży-
wieckie Serce, a na 
Międzynarodowym 
Festiwalu  Folklo-
ru Ziem Górskich w 
Zakopanem Srebr-
ną Ciupagę. Anga-
żują się również 
w wydarzenia kul-

turalne w Brennej: uczestniczą 
w Dożynkach Ekumenicznych, 
prowadzą Noc Świętojańską. 

15 czerwca 2013r. Zespół Regio-
nalny „Brenna” im. J. Macha świę-
tował jubileusz 50-lecia istnienia. 
Po uroczystej dziękczynnej Mszy 
Św. członkowie Zespołu wyruszyli 
na amfiteatr, gdzie zaprezentowa-
li konkursowy program artystycz-

ny „Wiesieli w chałpie u Moskały”, 
za który w 2012r. w Zakopanem 
otrzymali Srebrną Ciupagę. Życze-
nia i gratulację na ręce Pani Anny 
Źlik złożyli: Wójt Gminy Brenna 
Pani Iwona Szarek, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Pan Marek Wojnar, 
Pan Czesław Greń, przedstawiciele 
Regionalnego Ośrodka Kultury w 
Bielsku-Białej, OSP Brenna Centrum 
oraz breńskich zespołów regional-
nych: Małej Brennej i Kotarzan. Ob-
chody na amfiteatrze zakończono 
wspólnym odśpiewaniem hymnu 
beskidzkich górali „Szumi jawor”. 



21 Strona 21

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

KulturaKultura

Wywiad z Panią Anna Źlik, kierownikiem
i choreografem Zespołu Regionalnego „Brenna” 

Dorota Greń: Od kiedy zaczęła 
się Pani przygoda z Zespołem? I 
co skłoniło Panią do kierowania 
Zespołem?

Anna Źlik: Od najmłodszych 
lat byłam związana z Zespołem Te-
atralnym założonym przez mojego 
ojca Józefa Macha. Mając siedem lat 
pierwszy raz brałam udział w przed-
stawieniu. Od 1963 roku jestem 
członkiem Zespołu Regionalnego 
„Brenna”, do którego należała cała 
moja najbliższa rodzina, mój tata, 
siostra, mąż, a obecnie moje córki 
i wnuki. Chyba mamy to w genach. 

D.G.: Czy ciężko było Pani 
przejąć funkcję kierownika Ze-
społu po Pani Bauer?

A.Ź.: Funkcję tę przejęłam płyn-
nie, początkowo, gdy Pani Elżbieta 
chorowała już włączyłam się w kie-
rowanie grupy. Mimo choroby nadal 
służyła radą.  Mogłam również liczyć 
na cenne uwagi i pomoc Małgorza-
ty Kiereś, etnografa, kierownika Mu-
zeum Beskidzkiego w Wiśle. Obec-

nie sporo pomaga mi córka Basia. 
D.G.: Skąd Zespół czerpie re-

pertuar? Co Panią inspiruje?
A.Ź.: Cennym źródłem in-

formacji są mieszkańcy Bren-
nej, sporo zawdzięczam moje-
mu Ojcu, od którego wiele się 
nauczyłam. A poza tym pomysły 
czerpię z książek i opracowań. 

D.G.:  Trzeba mieć jakieś pre-
dyspozycje, aby móc być człon-
kiem Zespołu czy przyjmowani są 
wszyscy chętni?

A.Ź.:  Przede wszystkim 
należy mieć poczucie ryt-
mu. Nauka tańca to podstawa, 
głos to sprawa drugorzędna. 

D.G.: Ilu jest obecnie członków 
Zespołu?

A.Ź.: 43 łącznie z kapelą. Mamy 
zgrany, bardzo dobry zespół. 

D.G.: Sporo w Zespole jest mło-
dych ludzi, skąd wśród młodzieży 
takie zainteresowanie folklorem?

A.Ź.: Nie wiem, ale cie-
szę się, że jest ich tak dużo i są 

chętni do współpracy. Najwię-
cej nowych kandydatów zgła-
sza się po naszych występach, 
tak było po Nocy Świętojańskiej. 

D.G.: W jakich miejscach, poza 
Polską, występowaliście i jak zo-
staliście przyjęci?

A.Ź.: We Francji, w Niem-
czech, Czechach, Bułgarii, na 
Słowacji, Węgrzech. Wszę-
dzie dobrze i miło nas przyjęto. 

D.G.: Jakie plany ma Zespół na 
najbliższy czas? 

A.Ź.: Przygotowujemy się 
do Międzynarodowych Spotkań 
Folklorystycznych w Wiśle i wy-
stępów w ramach Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej. Później może 
trochę odpoczniemy, za nami in-
tensywny w wydarzenia sezon. 

D.G.: Czy kultura regionalna w 
Brennej jest odpowiednio promo-
wana?

A.Ź.: Myślę, że tak. Działa w 
Brennej kilka zespołów regio-
nalnych i kapel góralskich. Czę-
sto na amfiteatrze w niedziele 
grają zespoły folklorystyczne. 

D.G.: Czy przed występami na-
dal da się odczuć tremę?

A.Ź.: Stres jest zawsze, ale jak się 
wychodzi na scenę to trema mija. 

D.G.: Która nagroda jest dla 
Pani najcenniejsza?

A.Ź.: Każda nagroda jest bar-
dzo cenna. Człowiek zawsze cieszy 
się, gdy coś wygra. Jest to uciecha,  
zwłaszcza, gdy wiele pracy i zaan-
gażowania włożyło się w występ. 

D.G.: Kto jest autorem tekstów 
wykorzystywanych w insceniza-
cjach?

A.Ź.: Scenariusze do przed-
stawień sama piszę, opiera-
jąc się na opowiadaniach star-
szych ludzi i na książkach.

D.G.: Jakie ma Pani marzenie, 
nie związane z pracą w Zespole?

A.Ź.: Bardzo chciałabym wy-
jechać nad nasze polskie morze. 

Bardzo dziękuję Pani Annie 
Źlik za rozmowę i ciepłe przyjęcie.
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Kierpcem i ciupagą
Kiedy dorośli walczą o miejsca 

w swoich dyscyplinach jesteśmy 
świadkami wielkich emocji. Jednak, 
kiedy to dzieci postawi się przed 
wyzwaniem, jakim jest rywalizacja, 
zaskakują nas w niemożliwy wręcz 
sposób. Nawet, jeśli przed zmaga-
niami nie wszystko szło dobrze i nie 
jedziemy nastawieni na nic więcej, 
jak dobrą zabawę podczas konkursu, 
nagle okazuje się, że dzieci i ich woli 
walki nigdy nie wolno lekceważyć.

Tak też było z „Małą Brenną” i 
XXVI Wojewódzkim Przeglądem 
Dziecięcych Zespołów Folklory-
stycznych. Na próbę w wiślańskim 
Amfiteatrze stawiliśmy się z same-
go rana, nawet przed czasem, żeby 
maksymalnie wykorzystać minu-
ty, które dla nas zarezerwowano. 
Dzieciaki były bardzo rozluźnione. 
Za bardzo. Wszystko było ciekaw-
sze niż to, o czym mówili instruk-
torzy. A zwłaszcza wielką atrakcją 
sceny, jak zwykle zresztą, okazało 
się wieczne pukanie palcem w mi-
krofony i sprawdzanie „czy włą-
czone”. Oglądając później próby 
innych zespołów, nie bez rozba-
wienia stwierdziłam, że ta tech-
niczna dociekliwość nie jest jedy-
nie domeną moich podopiecznych.

W każdym razie, liczyliśmy po 
prostu, że perspektywa rywalizacji 
z wieloma znamienitymi i długo-
letnimi zespołami z Żywiecczyzny i 
Śląska, będzie wystarczająco mobi-
lizująca, by podczas występu mło-
dzi górale dali z siebie wszystko. 
Nie stało się tak. „Mała Brenna” wy-
tańczyła znacznie więcej. Na scenie 
byli skoncentrowani i zborni, ale 
przede wszystkim prawdziwi. Jak 
zwykle podbili serca publiczności, 
i, jak się później okazało, także Jury.

Na scenie Amfiteatru zaprezen-
tował się też nasz kamracki zespół 
„Horal” ze Słowacji. Dzień wcześniej 
spotkaliśmy się na wspólnym ogni-
sku w „Zogrodzisku”. Kapele oby-
dwu zespołów grały razem. Dzieci i 
młodzież wzajemnie przekrzykiwa-
ły się w pieśniach swojego regionu 
i uczyły się na przemian breńskich 

i oravskich tańców. Pozostaje mieć 
nadzieję, że to tylko początek pięk-
nej przyjaźni i owocnej współpracy.

Do Brennej wróciliśmy zmęcze-
ni, bo po występie wspólnie wybra-
liśmy się jeszcze do Parku Wodnego 
„Tropikana” w Hotelu Giołębiew-
skim. Dla dzieci była to nagroda za 

cały rok ciężkiej, ale jakże owocnej 
pracy w zespole. Wróciliśmy też bar-
dzo zadowoleni z występu, ale na-
dal nie śmieliśmy przypuszczać, że 
udało nam się wywalczyć podium. 
Występujące w naszej kategorii ze-
społy były przede wszystkim dwu 
i trzykrotnie liczniejsze, niż „Mała 
Brenna”. Jak się jednak okazało, nie 
w kupie siła, a w uroku i umiejęt-
nościach. Kilka dni po przeglądzie 
dowiedzieliśmy się, że przyznano 
nam II miejsce w przeglądzie. Już 
wtedy zaskoczenie mieszało się 
z wielką radością i dumą, a kiedy 
jeszcze na konsultacjach pokon-
kursowych, kierownik zespołu Ja-
cek Musioł, dowiedział się, że Jury 
wytypowało nasz zespół na ogól-
nopolski Festiwal w Rabce Zdro-
ju, w przyszłym roku, dosłownie 
nie posiadaliśmy się ze szczęścia.

Kończąc ten rok z dwoma waż-
nymi nagrodami, wieloma udanymi 
występami i nawiązanymi znajo-

mościami, pragniemy serdecznie 
podziękować OPKiSowi, dzięki 
któremu zespół działa. Szczególne 
słowa uznania należą się również 
rodzicom, bez których współpracy 
i pomocy wszystkie dotychczaso-
we wyjazdy „Małej Brennej” byłyby 
albo niemożliwe, albo o wiele trud-

niejsze do zrealizowania. Zwłaszcza 
jednak chcemy podziękować na-
szym „Spórnym Dzieckom’. Wasz ta-
lent do rozbrajania wszystkiego co 
się rusza i kamuflowania niedocią-
gnięć jest przeogromny. Śpiewacie i 
tańczycie coraz lepiej, serce rośnie, 
jak się na to patrzy. Mamy nadzieję, 
że wasz przykład pozwoli się rozwi-
jać breńskiemu folklorowi i „nigdy 
nie zaginie w Beskidach śpiywani”.

 Udanych wakacji! Do zobaczenia 
na próbach przed dożynkami i we 
wrześniu - mamy nadzieję, że dołą-
czy do nas wielu nowych członków.

 
  Anna Musioł
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Salceson z „kuby” wygrywa!
Już po raz trzynasty rozstrzy-

gnięty został konkurs „Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo - Smaki Regio-
nów”2013. Śląski finał tegorocznej 
edycji odbył się 23 czerwca w Woje-
wódzkim Parku Kultury i Wypoczyn-
ku w Chorzowie. Organizatorem 
konkursu jest Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego wspól-
nie ze Związkiem Województw RP. 
Partnerami merytorycznymi i orga-
nizacyjnymi finału w regionie jest 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego i Śląski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Częstochowie.

O miano „najlepszego regional-
nego produktu żywnościowego” 
walczyło 30 produktów, a w kate-
gorii „najlepsze danie i potrawa 
regionalna” rywalizowało ze sobą 
osiem zespołów. Wśród produk-
tów regionalnych pochodzenia 
zwierzęcego I nagrodę za salce-
son z „kuby” otrzymała Pani Hele-
na Małysz z Brennej. Dodatkowo 
w kategorii „napoje regionalne” 
wyróżniono Warzonkę z grzebycz-
kiem, również przygotowaną przez 

Panią Helenę. Laureatka prowadzi 
na ul. Żarnowiec Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Promyczek”, któ-
re w 2003 otrzymało I miejsce w 
wojewódzkim konkursie „Zielone 
lato 2003”, w 2012 roku zdobyło II 
miejsce w województwie śląskim w 
konkursie na „najlepsze gospodar-
stwo agroturystyczne 2012”  Dzieci 

Pani Heleny: Iza, Monika i Mateusz 
chętnie pomagają w prowadzeniu 
gospodarstwa, a nawet stawiają 
pierwsze kroki w kulinarnych kon-
kursach. Monika Małysz - Radig 
również zaprezentowała swoją po-
trawę w konkursie „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo - Smaki Regionów”. 
Uczestniczka przygotowała sery 
krowie z przyprawami. Wszyscy go-
ście Gospodarstwa Agroturystycz-
nego „Promyczek” mogą osobiście 
spróbować pysznych swojskich 
produktów przygotowanych przez 
Panią Helenę i jej córkę. Agrotury-
styka oferuje możliwość degusta-
cji świeżych jaj, mleka oraz serów. 

Spośród zgłoszonych do kon-
kursu  produktów i potraw, komisje 
konkursowe nominowały laureatów 
do nagród „Perła 2013”. Finał kon-
kursu na szczeblu centralnym odbę-
dzie się tradycyjnie podczas targów 
„Polagra Food” w Poznaniu. Ser-
decznie gratulujemy Pani Helenie i 
trzymajmy za Nią kciuki 22 września. 

  Sonia Gawlas

II Warsztaty Działań Kreatywnych zakończone
W Centrum Kultury i Sztuki „Dwór 

Kossaków” w Górkach Wielkich w so-
botę 15 czerwca odbył się uroczysty 
wernisaż połączony z koncertem, 
który zakończył 6-dniowe zajęcia 
plenerowe w ramach 2 Warsztatów 
Działań Kreatywnych dofinansowy-
wanych ze środków gminy Brenna.

Podczas trwającej trzy dni Aka-
demii Umiejętności, dla najmłod-
szych mieszkańców gminy zorgani-
zowano warsztaty graficzne. Wzięły 
w nich udział dzieci w wieku od 6 
do 13 lat. Warsztaty poprowadzili 
studenci wyższych szkół artystycz-
nych z całej Polski. W czasie zajęć 
dzieci zdobyły cenną wiedzę na 
temat prasy graficznej oraz umie-
jętności posługiwania się dłutem. 
Pod czujnym okiem studentów 
uczyły się jak od samego początku 
robi się odbitki graficzne, zaczy-

nając od zaprojektowania własnej 
matrycy.  Samodzielnie za pomocą 
farb i prasy odbijały zaprojekto-
wane wcześniej płytki z linoleum. 
Na zakończenie warsztatów dzieci 
szukały tzw. żywych matryc w Par-
ku Kossaków, przy użyciu których 
projektowały przeróżne „słodkości”.

W dniu wernisażu pomieszcze-
nia dworku zamieniły się w salę wy-
stawową, na której zaprezentowane 
zostały zarówno prace studentów, 
jak i dzieci biorących udział w 
warsztatach. Spotkanie rozpoczę-
ło się przywitaniem wszystkich 
gości przez wnuczkę Zofii Kossak 
Panią Annę Fenby Taylor. Następ-
nie głos zabrała Pani Monika Sera-
fin, która przedstawiła opiekunów 
grup studenckich przybyłych na 
plener. Wspólnie z przedmówczy-
nią podziękowały organizatorom, 

sponsorom oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
przedsięwzięcia. Kolejnym punk-
tem spotkania było przyznanie na-
gród za najlepsze prace. I nagrodę 
zdobył Sebastian Grochowski- stu-
dent ASP w Łodzi, który techniką 
linorytu wykonał prace pt. „Gramo-
fon”. Dla wszystkich zgromadzo-
nych przygotowany został drobny 
poczęstunek. Na koniec spotkania 
wystąpił duet wokalno-akustycz-
ny Riffertone z Cieszyna, który 
zaprezentował własne utwory.

   Sonia Gawlas
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W cieniu Bucza (cz.2) 
Po zakończeniu II wojny świato-

wej już nic nie było takie jak daw-
niej. Również teren pod Buczem 
nie był tym samym miejscem, co 
przed wojną.  Do Górek już nie po-
wrócił Aleksander Kamiński , były 
komendant ośrodka pod Buczem. 
Natomiast wróciła Anna Libionka, 
harcerka, która w 1945r. na Buczu 
zorganizowała dom dla sierot wo-
jennych. Pod jej kierownictwem 
znalazły się również zabudowania 
w Górkach Wielkich -Sojce. Część 
majątku, z powodu braku możli-

wości zagospodarowania całości, 
w 1946 roku przekazano Urzę-
dowi Ziemskiemu w Cieszynie. 
Pozostało 12 ha przyległych do 
budynków. Gmachy zostały wyre-
montowane i  stały się siedzibą, 
założonej przez Józefa Kreta, Szko-
ły Pracy Społecznej dla Wsi, gdzie 
młodzież pozaszkolna przygoto-
wywała się do pracy w kulturze i 

Działalność szkoły zakończono 
30 lipca 1951r.,  a na jej miejscu 
zorganizowano prewentorium dla 
dzieci zagrożonych gruźlicą. Pra-
cownicami zakładu leczniczego 
były miejscowe dziewczyny, które w 
trakcie pracy dokształcały się i zdo-
bywały zawody. Organizowano licz-
ne szkolenia, kursy dla higienistek, 
pielęgniarek, lekarzy pediatrów, 
opiekunek. W dawnych budynkach 
pozostałych po Szkole Instruktor-

skiej znów tętniło życie. W 1951 
roku prewentorium upaństwowio-
no i utworzono Zespół Prewencyj-
no-Sanatoryjny dla Dzieci Małych, 
tj. od 2 do 6 lat. Były to dzieci zagro-
żone  zachorowaniem na gruźlicę. 
Miejsc przeznaczonych dla malu-
chów było w sumie 150. W styczniu 
1952 roku w pawilonie I przyjęto 
pierwszą grupę dzieci, w znacznej 
mierze pochodzących ze Śląska. W 
placówce nadal prowadzono szko-
lenia, które wzbogacono o kur-
sy pedagogiczne. Zakład miał też 

ogromne znaczenie dla mieszkań-
ców Górek, którzy nie mając jeszcze 
własnego Ośrodka Zdrowia, mogli 
korzystać z pomocy medycznej u le-
karzy pracujących w prewentorium. 

Od 1962 roku Zespół Prewen-
cyjno-Sanatoryjny podlegał Be-
skidzkiemu Zespołowi Leczniczo-
Rehabilitacyjnemu w Jaworzu. 
Przyjmowano dzieci od 9 miesięcy 
do 7 roku życia, które dzielono we-
dług wieku na grupy liczące od 12 
do 15 osób. Dzieci podczas przyję-
cia do ośrodka były poddane bada-
niom lekarskim, przeprowadzano 
rozmowę z rodzicami, a w kolej-
nych dniach wykonywano szczegó-
łowe badania i planowano leczenie. 
Średni czas pobytu w zakładzie wy-
nosił 6 miesięcy, w wyjątkowych sy-
tuacjach przedłużano go do roku, a 
nawet dwóch lat. Wizyty rodziców 

były dopuszczane co 2 tygodnie, 
ze względu na zagrożenie zaka-
żeniem nie pozwalano na ich bez-
pośredni kontakt, mogli zobaczyć 
swoje dzieci jedynie przez szybę. 

W 1975 roku placówka zmieni-
ła nazwę na Sanatorium Dziecięce 
Chorób Płuc i Gruźlicy w Górkach 
Wielkich. Zespół pracowniczy liczył 
28 osób, wśród nich byli: pedago-
dzy,  służba medyczna, pracownicy 
administracyjni i gospodarczy. Lata 
80-te to okres poszerzenia ofer-
ty działalności placówki. Zaczęto 
przyjmować dzieci ze schorzeniami 
dróg oddechowych, chore na astmę 
oskrzelową oraz dzieci cierpiące na 
alergie. Wobec tego zmieniły się za-
sady funkcjonowania zakładu, przyj-
mowano dzieci do 11 roku życia. 
Zarządzenia dotyczące odwiedzin 
były znacznie łagodniejsze, dopusz-
czano cotygodniowe wizyty, w nie-
których przypadkach umożliwiano 
kontakt bezpośredni z pacjentem. 

Z roku na rok ilość dzieci przyj-
mowanych do zakładu sukcesywnie 
się zmniejszała. W 1985 roku było 
ich 100. W konsekwencji ogranicza-
no również liczebność personelu, a 
jeden oddział wyłączono z użytku, 
miał w przyszłości zostać wyremon-
towany, czego nigdy nie zrealizo-
wano. W pawilonach znajdowały się 
sypialnie dla poszczególnych grup 
dzieci, sale zabaw, gabinety lekar-
skie, pokoje pielęgniarek, łazienki, 
szatnie, pomieszczenia rehabilita-
cyjne, izolatki z przeznaczeniem do 
odseparowania zakaźnie chorych, 
pokoje służbowe, pralnie, suszar-
nie, pracownie krawieckie, kuchnie, 
kotłownie. Ze względu na długoter-
minowe pobyty, dzieci w zakładzie 
uczyły się zgodnie z powszechnym 
programem nauczania dla przed-
szkoli i szkół. Realizowano je zgod-
nie z możliwościami uczniów,  gdyż 
częsta absencja na zajęciach spo-
wodowana uczestnictwem w re-
habilitacji i leczeniu sprawiała, że 
dzieci nie były w stanie zrealizować 
wszystkich programowych założeń. 
Przykładowy ramowy rozkład dnia 
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przedszkolaka przebywającego w 
sanatorium w latach 90 przedsta-
wiał się następująco : po pobudce 
o 7.00 rano,  toalecie i śniadaniu 
odbywały się kontrolne wizyty le-
karzy, po których rozpoczynały się 
zajęcia w grupach przedszkolnych, 
były to najczęściej zabawy, czynno-
ści dowolne oraz zorganizowane. 
Od godz. 9.15  był czas na drugie 
śniadanie, po którym kontynuowa-

ne były zajęcia, często, gdy po-
zwalała na to pogoda, przeprowa-
dzane w ogrodzie. Po powrocie do 
ośrodka o godz. 12.00 był czas na 
obiad, po którym następował od-
poczynek, spacery i zabawy. Dzień 
kończono kolacją, wieczorną toa-
letą oraz oglądaniem wieczorynki 
i kołysanką. Dzieci kładły się spać 
o 19:30. Nad nauczycielami nad-
zór pedagogiczny pełniło Kurato-
rium Oświaty, natomiast sanato-
rium podlegało Służbie Zdrowia. 

Zabudowania otaczał moder-
nistyczny park zaprojektowany 
przez architekta krajobrazu prof. 
Franciszka Krzywdę-Polkowskie-
go. Został on założony tuż przed II 
wojną światową, tj. w latach 1937-
1939. W 1985 roku dr inż. Danuta 
Krause oraz dr Władysława Krause 
przeprowadzili ewidencje zabyt-
kową parku. Wówczas wrócono 
szczególną uwagę na bogactwo 
gatunkowe drzewostanu, ogółem 
na rzeczonym terenie występowało 
430 drzew i krzewów. Wśród nich 
wyszczególniono jesiony, topole 
czarne, modrzewie europejskie, lipy 
drobnolistne, klony tatarskie i to-
pole kanadyjskie. Na terenie parku 
odznaczono 10 drzew o charakte-

rze pomnikowym: 4 wiązy górskie, 
4 jarząby szwedzkie, jawor i topolę 
czarną. Po wojnie w pobliżu oddzia-
łu I pojawiły się kasztanowe, w posa-
dzeniu których uczestniczyła Zofia 
Kossak-Szczucka. Park był idealnym 
miejscem zabaw i rekreacji dla dzie-
ci przebywających w sanatorium.

 31 sierpnia 1999 roku Sana-
torium Dziecięce Chorób Płuc i 
Gruźlicy w Górkach Wielkich Sojce 
zakończyło swoją działalność. Bu-
dynki opustoszały, przez wiele lat 
stały zapomniane. Dopiero w 2011 
roku na terenie dawnej Szkoły In-
struktorskiej Związek Harcerstwa 
Polskiego zorganizował Ogólno-
polski Zlot „Wędrownicza Watra”. W 
spotkaniu wzięło udział blisko 700 
harcerzy z całego kraju. Miejsce na 
moment przywrócono do życia…

  Dorota Greń 

Chciałabym serdeczne podzię-
kować Pani Czesławie Gawlas, 
Dyrektor Przedszkola w Górkach 
Wielkich-Sojce, za udostępnie-
nie zdjęć, poświęcony czas oraz 
pomoc przy napisaniu artykułu. 
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Najlepsi downhillowcy z Brennej
Downhill to jeden z tych spor-

tów, który przyciąga coraz więk-
szą rzeszę entuzjastów.  Ten wi-
dowiskowy zjazd rowerem na 
czas, po specjalnie przygotowa-
nych trasach z bardzo dużą pręd-
kością, swoich zwolenników ma 
również w Brennej. 16 czerwca 
2013 roku na Starym Groniu od-
była się druga edycja Rockstar 

Beskidia Downhill. Najlepszy w 
kategorii hobby hardtail oka-
zał się Radosław Greń z Bren-
nej. W najbardziej prestiżowej 
kategorii (pro) ósmą lokatę za-
jął Mateusz Madzia z Brennej. 

SoniaGawlas.: Możecie powie-
dzieć coś o sobie.

Mateusz Madzia: Mam 20 lat. 
Mieszkam w Brennej. W tym roku 
ukończyłem szkołę średnią. Na 
razie nie mam sprecyzowanych 
planów dotyczących przyszłości, 
póki co czekam na wyniki matur. 

Radosław Greń: Jestem z 

Brennej. W  sierpniu kończę 
osiemnaste urodziny. Chodzę do 
szkoły budowlanej w Cieszynie.

S.G.: Kiedy zaczęła się Wasza 
przygoda z rowerem?

M.M.: Zaczęło się w wakacje w 
2007 roku. Kolega z Brennej mnie w 
to wciągnął i w końcu sam zacząłem 
coś próbować. Na początku jeszcze 
na nieprofesjonalnym sprzęcie. 

R.G.: Dla mnie przygoda z tym 
sportem zaczęła się jak miałem 
13 lat. Poskładałem rower i pró-
bowałem tego sportu z kolegami 
na breńskich trasach. Z czasem 
zaczynałem sobie dość dobrze ra-
dzić i pomyślałem o występach 
w tego typu imprezach rowero-
wych. W 2011 roku pierwszy raz 
wziąłem udział w zawodach. Po-
czątki były bardzo trudne i stresu-
jące, lecz z czasem  przyzwycza-
iłem się i zaczęło mi to wychodzić.

S.G.: Drogie jest to hobby?
M.M.: Tak, drogie. Jeżeli chce 

się jeździć zawodowo. Rower to 
około 10 tyś.zł,  do tego docho-
dzą koszty napraw, serwisu, opon, 
ubrań  i wyjazdów. Jeden wyjazd 
na zawody to około 500zł. Opo-
na to koszt około 150 zł. Trzeba 
mieć przynajmniej dwa komplety, 
na błoto i suchą nawierzchnię. Ja 
mam 5 kompletów. Przeciętnie je-
den komplet na suchą nawierzch-

nie starcza na połowę sezonu. 
S.G.: Często wyjeżdżacie na 

zawody?
M.M.: Zwykle mam 11 wyjaz-

dów w ciągu roku. Pierwsze zawo-
dy zwykle odbywają się ostatnie-
go kwietnia i inaugurują sezon. 

S.G.: Należycie do jakiegoś 
klubu?

M.M.: W tym roku powstał 
klub rowerowy w Bielsku-Białej 
2B Eco Riders, który zrzesza naj-
więcej osób z Bielska-Białej,  ja 
również jestem jego członkiem.

R.G.: Jeżdżę na rowerze sztyw-
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nym w kategorii ‚’hobby hardtail’’, nie 
jestem zrzeszony w żadnym  klubie.

S.G.: Czy na tym sporcie moż-
na zarobić, można z tego żyć?

M.M.: Nie, to ra-
czej hobbistyczny sport. 

S.G.: Czy mieliście jakieś kon-
tuzje?

M.M.: Tak, podczas jedne-
go zjazdu doznałem urazu ręki 
i w konsekwencji do teraz mam 
w ręce tytanowe blaszki. Zła-
mania, odarcia to standard. 

R.G.:  Poważniejszą z kontu-
zji był złamany obojczyk, poza 
tym to znajdzie się na moim cie-
le parę pamiątkowych blizn.

S.G.: Zniechęcają, odstraszają 
wypadki, kontuzje?

M.M.: Nie, w ogó-
le. Raczej mobilizują. 

S.G.: Zjazdom towarzyszy 
strach?

M.M.: Przed zjazdami za-
wsze towarzyszy obawa przed 
wypadkiem, adrenalina. 

S.G.: Czy uprawiacie jakieś 
inne sporty ekstremalne?

M.M.: Jeździłem na motocros-
sie, ale zrezygnowałam, by sku-
pić się na  rowerach. Zimą pracu-
ję jako instruktor snowboardu. A 
poza tym  jestem zwolennikiem 
wszystkich odmian kolarstwa. 

S.G. Jak długo trzeba treno-
wać, żeby dojść do takiej formy? 

M.M.: To zależy od ludzi i ich 
psychiki. Niektórzy się nie boją, inni 
od razu odpuszczają… Ja trenuję 
całą zimę, jak jest odpowiednia po-
goda to jeżdżę rowerem, chodzę na 
siłownie, mam treningi wytrzymało-
ściowe, ćwiczenia na sali. A w sezo-
nie to oczywiście jazda na rowerze. 

S.G.: Rodzina nie odradza jeż-
dżenia na rowerze?

M.M.: Początkowo tak, 
ale już nie. Przyzwyczaili się. 

S.G. Jaką prędkość można roz-
winąć podczas zjazdu?

M.M.: Maksymalnie 40km/h, ale 
średnio 20km/h. 

S.G. Macie jakieś sukcesy na 
swoim koncie?

M.M.: Sezon 2011 kategoria 
„Junior”: Klasyfikacja generalna 

Pucharu Polski – 8 miejsce, Pu-
char Polski #7 – Zawoja Mosorny 
Groń – 4 miejsce, Downtown Cie-
szyn – 3 miejsce. Sezon 2012 kate-
goria „Elita”: Beskidia Downhill #2 
– Ustroń Palenica – 4 miejsce, Joy 
Ride Fest – Kluszkowce – 9 miej-
sce, Puchar Polski #6 – Międzybro-
dzie Bialskie Góra Żar – 15 miejsce.

R.G.: Początek sezonu 2012 roz-
począłem wygraną pucharu Polski 
w Wiśle. Następnie wywalczyłem 
puchar i mistrzostwo Polski w Za-
woi. Drugie miejsce zająłem w Mię-
dzybrodziu Żywieckim na Górze Żar. 
Wywalczyłem pierwsze miejsce w 
klasyfikacji generalnej Pucharu Pol-
ski ‚’Downhill Contest’’. Startowałem 
również w czterech edycjach pu-
charu beskidów ‚’Beskidia Downhill’’ 
z  wynikiem czterech wygranych. 

Sezon 2013 rozpoczął się pucha-
rem Polski  w Wiśle na górze Stożek. 
Eliminacje ukończyłem pierwszym 
miejscem lecz w finałowym przejeź-
dzie zaliczyłem upadek i spadłem 
do drugiej dziesiątki. Na pierw-
szym stopniu podium stanąłem w 
Ustroniu podczas zawodów Beski-
dia Downhill. W trzecią niedziele 
czerwca odbyły się też z tego cyklu 
zawody w Brennej. Ukończyłem je 
na najwyższym stopniu podium.  

S.G. Kobiety również się ściga-
ją?

M.M.: Tak, w Polsce mamy 
4 dziewczyny, które reprezen-
tują bardzo dobry poziom. 

S.G.: Jak wrażenia po  za-
wodach, które odbyły się 
16 czerwca 2013r. na Sta-
rym Groniu w Brennej? 

R.G.: Według mnie była to bardzo 
dobrze zorganizowana impreza. Po-
goda dopisała, trasa przygotowana 
wyśmienicie, myślę że została mile 
zapamiętana przez zawodników, 
jak i kibiców. Organizatorzy w stu 
procentach wykonali swoja prace i 
dopięli wszystko na ‚’ostatni guzik’’. 

S.G. Porównując downhill w 
Polsce z uprawianiem tego spor-
tu za granicą, są jakieś różnice?

M.M.: Jeżeli chodzi o sprzęt to 
nie ma większych różnic, wszystko 

jest tylko kwestią pieniędzy. Nato-
miast znacznie lepsze i większe są 
za granicą bike parki. W Polsce są 
kłopoty z leśnictwem, prywatnymi 
właścicielami gruntów. Za granicą 
downhill jest normalną pracą, za 
którą otrzymuje się wynagrodzenie. 

S.G.: Co poradzilibyście po-
czątkującemu „downhillowcowi”?

M.M.: Radziłbym, aby nie prze-
ceniać swoich możliwości. Niedaw-
no  na zawodach w Wiśle sporo osób 
„pojechało na żywioł” i się połamało. 

R.G.: Zachęcam wszystkich 
do wypróbowania swoich sił 
w tej dyscyplinie. Jeżeli nic mi 
nie przeszkodzi to będę się sta-
rał kontynuować ten wspaniały 
sport. Bardzo dziękuje osobom, 
które mnie wspierają i kibicom, 
bez których nie miałoby to sensu.  

S.G.: Dziękuję bardzo za roz-
mowę.

Fotografie udostępnione przez 
Mateusza Madzie i Radosława Gre-
nia.
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„Rowerowo” w Brennej
Po raz kolejny do naszej ma-

lowniczej miejscowości zawita-
li fani rowerowego szaleństwa w 
niecodziennym wydaniu. Rządni 
wrażeń i przypływu adrenaliny ro-
werzyści rywalizowali na pobliskim 
stoku Starego Gronia oraz leśnych 
bezdrożach, ale może po kolei…

Enduro Trophy Brenna 
W sobotni poranek blisko 150 

„endurowców”  wyruszyło z Parku 
Turystyki na profesjonalnie przygo-
towane przez organizatora (Horizon 
Five przyp. red.) odcinki specjalne 
usytuowane w pobliskich lasach. 

Chłonni wrażeń zawodnicy, jak co 
roku rywalizowali w towarzystwie 
pięknej przyrody oraz niezwykle 
słonecznej pogody. Zmagania z 
pewnością zaliczą do bardzo uda-
nych i można być pewnym, że za 
niecały rok ponownie zawitają do 
Brennej na kolejne zawody z cyklu 
Enduro Trophy. Wyniki rywalizacji z 
Brennej wraz z fotorelacją znajdują 
się na stronie www.endurotrophy.pl

Rockstar Beskidia Downhill
Po kilkunastu miesiącach prze-

rwy do kalendarza imprez spor-
towych naszej gminy powróciła 

niezwykle widowiskowa odmiana 
kolarstwa górskiego– downhill. In-
dywidualna rywalizacja toczyła się 
na stoku Starego Gronia w Brennej 
Centrum. Współzawodnictwo przy-
ciągnęło na start nie tylko wielu 
zawodników, ale także, z uwagi na 
swoją efektowność, ogromne rze-
sze kibiców. Dodatkowego smacz-
ku rywalizacji dodawał fakt udziału 
w zawodach dwóch naszych repre-
zentantów – Radosława Grenia i 
Mateusza Madzi. Poniżej obszerny 
wywiad z naszymi downhillowcami.

 Krzysztof Gawlas

Sukcesy młodych lekkoatletów 
22-23 czerwca w Łodzi odbył się 

XIX Ogólnopolski Finał Czwartków 
Lekkoatletycznych. Zawodnicy star-
towali w trzech kategoriach wieko-
wych: roczniki 2000, 2001 oraz 2002 
i młodsi. Mieli do wyboru udział 
w konkurencjach: biegi na 60m, 
300m oraz 600/1000m (dziewczęta/

Puchar Wójta Gminy Brenna
W ostatnim tygodniu nauki 

szkolnej rozegrano mecze o Puchar 
Wójta Gminy Brenna. W katego-
rii dziewcząt Szkół Podstawowych 
triumfowały reprezentantki SP1 
Brenna Leśnica, wyprzedzając ró-
wieśniczki z Górek Wielkich. Trze-
cie miejsce przypadło dziew-

czynkom z SP2 Brenna Bukowa. 
W rywalizacji chłopców najlepsi 
okazali się młodzi piłkarze z Górek 
Wielkich, którzy ukończyli współ-
zawodnictwo przed SP1 Bren-
na Leśnica i SP2 Brenna Bukowa.

 Wśród Gimnazjów, za-
równo w kategorii dziewcząt jak 

i chłopców, zwycięstwo odnieśli 
uczniowie z Brennej, zdecydowanie 
pokonując swoich kolegów i kole-
żanki z Górek Wielkich. Zwycięz-
com i ich opiekunom gratulujemy.

 Krzysztof Gawlas

chłopcy) oraz skoku wzwyż, skoku w 
dal oraz rzucie piłeczką palantową. 
Wśród zmagających się o najlepsze 
miejsca nie zabrakło sportowców 
z naszej gminy trenujących pod 
okiem Tomasza Dybczyńskiego w 
ramach Gminnej Sekcji Lekkoatle-
tycznej prowadzonej przy GOPS-ie. 

Młodzi lekkoatleci, aby móc rywali-
zować z najlepszymi z całej Polski 
musieli wpierw wykazać się swo-
imi umiejętnościami na zawodach 
w Skoczowie, tzn. mieli obowiązek 
uczestniczyć w przynajmniej 6 star-
tach oraz finale organizowanym na 
poziomie miejskim. Wyniki zsumo-
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Najmłodsi trenują na Orliku
W czerwcu rozpoczęła się reali-

zacja projektu współfinansowane-
go ze środków unijnych pt. „Zajęcia 
treningowe-piłkarskie dla dzieci 
(7-9 lat) na Orliku”. Inicjatywa jest 
odpowiedzią na rosnące zaintere-
sowanie ze strony dzieci i rodziców 
tego typu zajęciami. Dodatkowo 
mają one promować aktywność w 
czasie wolnym oraz popularyzować 
zdrowy styl życia. Udział w projek-
cie jest całkowicie bezpłatny. W 
treningach bierze udział dwudzie-
stu młodych adeptów piłki nożnej, 
którzy w każdy czwartek przez ko-
lejnych 16 tygodni będą poznawać 
podstawy piłkarskiego rzemiosła. 
Początkujący zawodnicy nabierają 
umiejętności pod bacznym okiem 
trenera Przemysława Meissnera, 
który w czasie każdych, 90-minuto-
wych zajęć stara się przekazać mło-
dym futbolistom jak najwięcej nie-

zbędnej piłkarskiej wiedzy.  Miejmy 
nadzieję, że młody narybek w przy-
szłości zaistnieje na arenie ogól-
nopolskiej, a o którymś z naszych 

podopiecznych będzie za jakiś czas 
„głośno” w piłkarskim środowisku.

  Krzysztof Gawlas 

wano i trzech najlepszych zawod-
ników z każdej konkurencji otrzy-
mywało możliwość startu w Łodzi. 
Nasi lekkoatleci stanowili najbar-
dziej liczną ekipę z ogółu biorących 
udział  w tegorocznej edycji. We 
wszystkich zawodach odbywają-
cych się w Skoczowie uczestniczyło 
ok. 40 uczniów z Brennej i Górek.

W Ogólnopolskim Finale już 

po raz trzeci startowali  zawodni-
cy z naszej gminy, było ich aż 15, 
tj.: Alicja Ferfecka 60m , Patrycja 
Chujeba 300m, Małgorzata Greń 
300m, Bożena Greń rzut pił. pal., 
Jakub Krzempek 300m, Dawid Oleś 
1000m, Natalia Chrapek 300m, Na-
talia Setnicka 300m, Radosław Greń 
1000m, Anna Laszczok 300m, Maria 
Gawlas 600m, Anna Greń rzut pił. 

pal., Patryk Cieślar rzut pił. pal., We-
ronika Greń 600m, Kamil Greń 60m. 

Wśród całej grupy szczególnie 
wyróżniło się trzech zawodników: 
Anna Greń (2000) z SP1 Brenna 
Leśnica, w rzucie piłką palantową 
uplasowała się na 14 miejscu, z wy-
nikiem 49m, Radosław Greń (2001) 
z SP Górki Wielkie zajął  6 miejsce 
w biegu na 1000m, osiągając czas 
3.13.42 oraz Dawid Oleś (2002)  z 
SP1 Brenna Leśnica również w bie-
gu na 1000m finiszował z czasem 
3.20.54 i osiągnął wysokie 2 miej-
sce. Wyniki naszych zawodników są 
imponujące. Konkurencja w Łodzi 
była spora. W poszczególnych ka-
tegoriach, w obrębie każdej kon-
kurencji startowało między 50 a 80 
osób z całego kraju. Samo zakwali-
fikowanie się do finału i uczestnic-
two w ogólnopolskich zawodach 
świadczy o wysokim poziomie za-
wodnika, a zajęcie miejsca w pierw-
szej 10 to już  spore osiągnięcie. 

  OPKiS
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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 77,
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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W krótce w Gminie Brenna
W krótce w Gminie Brenna




