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W podziękowaniu za plony

Modernizacja dróg gminnych

Słowianie w Brennej 

Breńskie Kierpce rozdane

W tym numerze:
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W dniu 11.09. 2013r.(tj. środa)
w portierni Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych
w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”) będzie czynny

punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach
od 8.00 do 12.00 będzie można dokonywać wpłat rat podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Punkt kasowy w Górkach Wielkich



3 Strona 3

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Od redakcjiOd redakcji

Drwale po raz trzeci
str. 26

 „Wakacje, znów będą waka-
cje…” - ale to dopiero za rok. Teraz 
przed nami wrzesień, szkoła, koniec 
urlopów i pewnie trochę gorsza 
pogoda. Mimo, że w poprzednim 
miesiącu próżno było szukać „Wie-
ści” na półkach sklepów, to wszy-
scy pracownicy Ośrodka Promocji, 
Kultury i Sportu ciężko pracowali 
i teraz leży przed Wami podwójny 
numer sierpniowo - wrześniowy. 
Jak to mówią starsi mieszkańcy 

Od redakcji

Szanowni Państwo
       
        Dyrektorzy szkół
        Dyrektorzy przedszkoli
        Nauczyciele
        Drodzy Uczniowie i Rodzice
        

Z dniem 2 września br. rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Zaczyna się 
czas wytężonej pracy dla grona pedagogicznego, uczniów, jak i rodziców.

Kierownictwu placówek oświatowych oraz nauczycielom i wychowawcom, 
pragnę życzyć zadowolenia oraz spełnienia oczekiwań z wykonywanej pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.  Niech Waszą nagrodą za ponoszony trud będą postępy  
i osiągnięcia uczniów, a  powołanie do zawodu zyskuje coraz to większe znaczenie.
Uczniom życzę, by  zdobywając wiedzę osiągali same doskonałe rezultaty, 
rozwijali swoje umiejętności i zainteresowania.  Niech szkoła stanie się 
miejscem, w którym spotka Was wiele nowych  przyjaźni oraz radosnych chwil.
Rodzicom natomiast, przekazuję życzenia dobrej współpracy z gronem 
pedagogicznym.  Niech  sukcesy Waszych dzieci przyniosą Państwu wiele satysfakcji. 

Wszystkim życzę, aby nowy rok szkolny był pomyślny, zarówno 
w zdobywaniu wiedzy, pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.

         Iwona Szarek 
         Wójt Gminy Brenna

Życzenia na nowy rok szkolny 

naszej gminy „jakie lato taka zima”, 
więc nie wiem czy jest się z cze-
go cieszyć, gdyż sucho oznacza w 
przypadku zimy mroźno. Ale nie o 
tym, bo teraz przed nami jesień i 
piękne polskie babie lato. Dopóki 
to możliwe zaczerpnijmy jeszcze 
świeżego powietrza i wybierzmy 
się na jeden z trzech nowo powsta-
łych szlaków spacerowych w Bren-
nej. Gdzie dokładnie? O tym można 
przeczytać w sierpniowo- wrze-

śniowym numerze. Kolejną oznaką 
nieuchronnego końca lata są żni-
wa. Gospodarze zebrali już wszyst-
ko z pól, a w ostatnią niedzielę 
sierpnia podczas dożynek, podzię-
kowali Bogu i przyrodzie za plony. 
W tym numerze znaleźć można 
również relacje ze wszystkich wa-
kacyjnych imprez, a naprawę dużo 
się działo. Zapraszam do lektury.

  Sonia Gawlas
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W dniach od 1 od 11 lipca 2013r. 
Firma DROCOMPLEX s.c. z Katowic 
wykonała remont drogi gminnej 
ul. Dzielowy w Górkach Wielkich.
Zakres robót jaki został wy-
konany zgodnie z umową to:
- profilowanie i zagęszczenie pobo-
cza – 975m2,

Remont ulicy Dzielowy w Górkach Wielkich
- czyszczenie, profilowanie i pogłę-
bienie rowu na średnią głębokość 
35 cm – 202 mb,
- stabilizacja gruntu cementem z re-
cyklingiem istniejącej podbudowy 
na gł. 30 cm - 975 m2,
- wykonanie podbudowy z kruszy-
wa łamanego o gr. 8cm. – 975 m2,

- utwardzenie poboczy mieszanką 
tłucznia i klińca o gr. 10cm – 130m2. 
Łączna wartość wykonanych prac 
wyniosła 59.899,40 zł. brutto.

 UG Brenna

Zakończono roboty związane z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej 
oraz położeniem nawierzchni 
(z płyt betonowych typu 
„Jomb” oraz asfaltobeto-
nowej)  na ul. Sportowej 
w Brennej. Odcinek drogi ok. 
200 mb został odwodniony 
i posiada nową nawierzchnię.
W ramach zadania wykonano 
kanalizację deszczową z rur 
PCV ø 315/200/160 łącznej 
długości 245,8 mb, 12 studni 
rewizyjnych betonowych ø 
1000, 2 studnie betonowe ø 

Ulica Sportowa w Brennej  zmodernizowana
600, 11 studzienek ulicznych beto-
nowych ø 500. Wzdłuż drogi na od-

cinku 183,6 mb ułożono korytka be-
tonowe 50x50x25 mm, a w  górnym 

odcinku drogi na długości 10 
mb  położono cieki liniowe z 
rusztem żeliwnym 100x25x30. 
W ramach robót nawierzch-
niowych  położono 232 m2 
płyt betonowych typu ”Jomb” 
oraz wykonano 494 m2  na-
wierzchni asfaltobetonowej.

Koszt robót brut-
to wyniósł 232 507,63 zł.

 UG Brenna

Zakończono roboty związane 
z budową wodociągu w Górkach 
Wielkich, Etap II. W ramach zadania 
269 budynków w rejonach ulic Dzie-
lowy, Solarska, Witalusz  oraz Pod 
Górką podłączono do sieci wodo-
ciągowej, zasilanej wodą z ujęć głę-
binowych w Skoczowie-Pogórzu. 
Roboty w okresie od  listopada 

W Górkach Wielkich 269 budynków podłączono 
do sieci wodociągowej

2011 r. do lipca 2013 r. realizowa-
ło konsorcjum 3 firm tj. INSTAL 
Cymorek Sp. J. z Pierśca, HYDRO-
INSTAL Zakład Instalacji sanitar-
nych Homa-Homa Sp. J.  z Mazań-
cowic i „WIiRO” Wykonawstwo 
Instalacji i Robót Ogólnobudow-
lanych Stanisław Łacek z Istebnej.
W ramach zadania wykona-

no sieć wodociągową z rur PE  
ø160/140/110/90/75/63/40 mm 
łącznej długości 15.292 mb oraz 
4.236 mb przyłączy domowych 
ø 40PE. Zrealizowano  zbiorniki 
wody pitnej wraz z pompowniami 
2 x 75m3  przy ul. Sportowej oraz 
1 x 50m3 przy ul. Kasztanowej.
Koszt robót budowlano-monta-
żowych wyniósł 3.743.972,99 zł.
Inwestycję udało się zrealizować 
miedzy innymi dzięki otrzymanej 
staraniem Gminy dotacji  i pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Aktualnie 
trwają czynności związa-
ne z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie wodociągu.

 UG Brenna
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Jubileusz księdza Alfonsa Chmiela
2 sierpnia ks. Alfons Chmiel 

skończył 80 lat, z tej okazji Wójt 
gminy Brenna Iwona Szarek złożyła 
jubilatowi wizytę. Ks. A. Chmiel uro-
dził się 2 sierpnia 1933 roku w Osi-
nach koło Żor. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1956 roku, proboszczem 
na parafii w Brennej Centrum był 
od 21.12. 1967 roku do 31.08. 1989 
roku (22lata). Po skończonej służ-
bie pozostał w Brennej. Księdzu 
Proboszczowi życzymy wszyst-
kiego dobrego, przede wszystkim 
zdrowia i radości z każdego dnia. 

 Dorota Greń

Drodzy mieszkańcy Bren-
nej, Górek Wielkich i Gó-
rek Małych, proszę pamiętać 
o prawidłowym oznaczeniu swoich 
posesji numerem porządkowym.

Od 1 lipca 2013r. funkcjonuje 
nowy system gospodarki odpada-
mi komunalnymi. Jesteśmy na po-
czątku wdrażania tego systemu i 
zbieramy cenne doświadczenia w 
tej materii, ale już teraz chciałam 
podziękować wszystkim, którzy  ze 

Wójt informuje mieszkańców gminy Brenna
zrozumieniem przyjęli nowe roz-
wiązania i dostosowali się do obo-
wiązków, które nałożyły na Nas 
nowe regulacje w tym względzie. 

Zwracam się jednak ponow-
nie z prośbą do wszystkich wła-
ścicieli - tych zamieszkałych, 
jak i niezamieszkałych - posiada-
jących nieruchomości na terenie 
gminy Brenna, aby uczynili zadość 
wymogom określonym w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach i oznaczyli swoje 

nieruchomości nadanym nume-
rem porządkowym. Ten prosty za-
bieg techniczny w istotny sposób 
przyczyni się do właściwego od-
bioru odpadów komunalnych u 
źródła i będzie generował uporząd-
kowane działania w tym zakresie. 

Bardzo proszę o zwróce-
nie uwagi na powyższy aspekt 
i dziękuję za zrozumienie.

 Wójt Gminy Brenna 
 Iwona Szarek

Na podstawie  art. 39 ust. 1, 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia  3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
ze zm.) Wójt Gminy Brenna infor-
muje o opracowywaniu projektu 
dokumentu „Strategia Rozwoju 
Gminy Brenna do 2020 roku” wraz 
z Prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, oraz o wyłożeniu tych do-
kumentów do publicznego wglądu.

Z treścią dokumentów oraz stano-
wiskami Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach 
i Śląskiego Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego                            
w Katowicach można zapoznać się 
w Urzędzie Gminy Brenna przy  ul. 
Wyzwolenia 77,                 II piętro, pok. 
20B (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 dnia ogłoszenia.
Uwagi lub wnioski złożo-
ne po upływie terminu pozo-
stawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag i wnio-
sków jest Wójt Gminy Brenna.

           Małgorzata Olszar

Obwieszczenie
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Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych 
przy przedszkolu 

Zakończono roboty związa-
ne z „Zagospodarowaniem te-
renu w Górkach Małych przy 
Przedszkolu (parking wraz z od-
wodnieniem, zjazd z drogi pu-
blicznej, rozbudowa placu zabaw 
wraz z robotami towarzyszącymi )”. 
Roboty w okresie od kwietnia do 
lipca 2013 r. realizowała Firma Usłu-
gowa Marka Podżorskiego z Wisły. 
W ramach  zadania wykonano:
- kanalizację deszczową z rur PCV ø 
200/160 łącznej długości 113 mb, 
zabudowano 6 szt. studni ścieko-
wych ulicznych ø 500mm oraz  5 szt. 
studni rewizyjnych z kręgów beto-

nowych ø 1200mm,
-  parking o nawierzchni z kostki 
brukowej na 29 miejsc postojowych 
w tym 2 miejsca dla osób niepełno-
sprawnych, wyposażony w separa-
tor koalescencyjny (urządzenie do 
oczyszczania ścieków z powierzch-
ni parkingu – oleje, smary),
- chodniki z kostki brukowej – 153 
m2,  
- zjazd z drogi publicznej o na-
wierzchni asfaltobetonowej – 78 
m2,
- plac zabaw na którym zabudo-
wano 14 elementów zabawowych 
wraz ze strefą bezpiecznego upad-

ku o pow. 984m2,
- elementy małej architektury (ław-
ki parkowe – 3 szt., kosze na śmieci 
- 3 szt., stojaki na rowery 4 szt. po 5 
stanowisk)
- ogrodzenie systemowe na cokole 
prefabrykowanym – 190 mb,
- urządzono trawniki i posadzono 
zieleń.

Koszt robót budowlano-monta-
żowych wyniósł brutto 410 001,53 zł

  UG Brenna

Fotopułapka to sposób na spraw-
ców dzikich wysypisk jaki zastoso-
wała gmina Brenna. W miejscach 
newralgicznych, w których obser-
wuje się nagminny proceder pozby-

Fotopułapka sposobem na dzikie wysypiska śmieci 
wania się i składowania odpadów 
komunalnych, będzie montowane 
urządzenie, które rejestruje obraz.

Urządzenie robi zdjęcia w dzień 
i w nocy za pomocą samowyzwala-
cza sterowanego czujnikiem ruchu. 
W świetle dziennym aparat robi 
kolorowe zdjęcia, w nocy przecho-
dzi automatycznie na tryb czar-
no-biały i fotografuje w podczer-
wieni bez użycia lampy błyskowej. 

W przypadku zarejestrowania 
osób, które pozbywają się odpa-
dów w miejscach do tego nieprze-
znaczonych, przeprowadzone zo-
staną czynności wyjaśniające w 
celu wyciągnięcia konsekwencji 
prawnych.  Za wyrzucanie śmie-

ci w miejscach do tego nieprze-
znaczonych grożą wysokie kary.

Monitoringiem zostaną obję-
te miejsca w odpowiedni sposób 
oznakowane i będą to głównie 
miejsca przy zbiegu ulic, wały, 
przystanki autobusowe i inne, 
gdzie osoby, którzy nie respek-
tując  obowiązujących przepisów 
pozbywają się odpadów w miej-
scach do tego nie przeznaczonych 
i tworzą dzikie wysypiska śmieci.

Instalując monitoring mamy na-
dzieję, że przyczyni się to do utrzy-
mania czystości i porządku na tere-
nie gminy Brenna oraz do poprawy 
stanu środowiska, w którym żyjemy. 

 
  UG Brenna
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W dniach 20 i 21 września  2013 
roku zostaną przeprowadzone ba-
dania mammograficzne dla kobiet w 
wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia.

Badania są bezpłatne i mogą 
być wykonane jeśli od ostatnie-
go badania minęło pełne dwa 
lata. Badania finansuje Narodo-
wy Fundusz Zdrowia w ramach 
Populacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi.

Mammobus będzie ustawio-
ny na parkingu przed budynkiem 
Urzędu Gminy w Brennej przy  ul. 
Wyzwolenia 77  w dniach: 20 wrze-
śnia 2013 r. (piątek) od godz. 14:00  

Bezpłatne badanie mammograficzne
do  16:00. 21 września 2013 r. (so-
bota) od godz. 10:00  do  12:00.

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

także inne zmiany w piersi w bar-
dzo wczesnym etapie, niemożliwe 
do wykrycia podczas samobadania. 

Badania przeprowadza-
ne są przez NZOZ „Przychodnia 
Akademicka” z Cieszyna, któ-
ra świadczy kompleksowe usłu-
gi diagnostyczne i lecznicze dla 
wszystkich badanych kobiet. 

Rejestracja w Urzędzie Gmi-
ny w Brennej, pok. nr 24 (biuro 
Rady Gminy), tel. 0/33 85 36 335 
lub 033/ 85 36 222 wew. 224. Za-
chęcamy do skorzystania z badań.

 UG Brenna

Od 22 do 27 lipca dzieci głównie 
z Brennej i Górek uczestniczyły w 
English Camp, bezpłatnym obozie 
językowym prowadzonym przez 
wolontariuszy z USA. Spotkania 
odbywały się przy kościele ewan-
gelicko- augsburskim w Brennej. 
Dzieci uczyły się języka obcego 
głównie poprzez zabawę. Uczest-
niczyły w zajęciach plastycznych, 

English Camp w Brennej
biblijnych oraz lekcjach z języka an-
gielskiego. Wolontariusze z Teksasu 
byli bardzo zadowoleni z pobytu w 
Brennej. Po planowanych zajęciach 
zwiedzali nasza gminę oraz okolice. 
Byli szczególnie zachwyceni krajo-
brazem, tak bardzo różnym od ich 
ojczystego. Inicjatywa projektu po-
wstała w Stanach, gdzie grupa ko-
biet zorganizowała zbiórkę pienię-

dzy i postanowiła wysłać 6 osób do 
Polski. Jest bardzo duże zapotrze-
bowanie na tego typu obozy. Miejsc 
wyrażających chęć przyjęcia wolon-
tariuszy było w tym roku 22, a grup 
z Ameryki przyjechało zaledwie 8. 
Bardzo się cieszymy, ze to właśnie 
w Brennej odbył się English Camp.

 OPKiS

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

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Gmina Brenna zajęła II miejsce 
w finale „Turnieju europejskiego: 
Śląskie do przodu”, który odbył się 
29 lipca w studiu TVP Katowice. Na-
szymi rywalami były gminy: Wyry 
i Czernichów, które we wcześniej-
szym etapie, tak jak gmina Bren-
na, pokonały swoich konkurentów. 
W konkursie wzięły udział gminy 
wiejskie aktywnie realizujące pro-
jekty w ramach RPO WSL w okresie 
programowania 2007-2013 oraz te 
miejscowości, które najwięcej po-

Brenna do przodu – finał!

zyskały środków finansowych w 
przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca. Podczas emocjonującego fina-
łu zawodnicy musieli wykazać się 
wiedzą na temat Unii Europejskiej 
oraz Funduszy Europejskich. Gminę 
Brenna reprezentowała czterooso-
bowa drużyna w składzie: Katarzy-
na Ferfecka, Monika Jankowska, 
Tomasz Kawa oraz Szczepan Spis. 
Nasi zawodnicy mogli liczyć na go-
rący doping publiczności, wśród 
której nie zabrakło Pani Wójt Iwo-

ny Szarek. Po policzeniu punktów 
zwyciężyła gmina Wyry. Relacja z 
turnieju dostępna jest na stronie in-
ternetowej : www.tvp.pl/katowice.

 Sonia Gawlas
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Mija kolejny miesiąc, w którym 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Brennej realizuje projekt sys-
temowy współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego pn. „Możesz więcej” – Priorytet 
VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomo-
cy społecznej. W roku bieżącym do 
udziału w projekcie systemowym 
pn. „Możesz więcej” zaprosiliśmy 13 
kobiet i 9 mężczyzn, którzy spełnili 
kryteria obowiązujące w poprzed-
nich projektach, czyli są miesz-
kańcami gminy Brenna, posiadają 
status osoby bezrobotnej lub nie-
aktywnej zawodowo oraz korzysta-
ją ze świadczeń pomocy społecznej. 

W tegorocznym projekcie prze-
widzieliśmy skierowanie działań 
do grup docelowych dotychczas 
wspieranych w niewielkim stop-
niu w ramach projektów syste-
mowych tj. do osób do 25 roku 

Szansa na lepsze jutro – projekt systemowy 
pn.  „Możesz Więcej”

życia i/lub po 50 roku  życia. 
Ponadto w projekcie uczestni-
czą 4  osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy projektu od mar-
ca do maja brali udział w szkole-
niach miękkich przeprowadzo-
nych przez Fundację Rozwoju 
Przedsiębiorczości Społecznej „Być 
Razem” z Cieszyna. Cykl szkoleń 
obejmował pięć bloków tematycz-
nych z następującego  zakresu: 
1. Ja – źródło siły i możliwości z ele-
mentami autoprezentacji.
2. Organizacja czasu i kultury pracy z 
elementami negocjacji zawodowej.
3. Trening integracyjny z elementa-
mi komunikacji.
4. Trening asertywności i radzenia 
sobie ze stresem.

 W miesiącach czerwiec, lipiec i 
sierpień prowadzone są  szkolenia 
zawodowe, w ramach których 9 ko-
biet i 1 mężczyzna  nabędą kwalifi-
kacje w zawodzie opiekun osób star-
szych, niepełnosprawnych i dzieci a 
4 kobiety i 8 mężczyzn uczestniczy 

w „Kursie dla pracowników ochrony 
osób i mienia na licencję I stopnia” 
oraz „Ochrona imprez masowych”. 
Uczestnicy projektu mają zapew-
niony catering, wsparcie finanso-
we, badania lekarskie, materiały 
szkoleniowe. Ostatni etap realizacji 
tegorocznego projektu obejmu-
je warsztaty aktywizacji zawodo-
wej,  odbędą się one  we wrześniu. 

Już dzisiaj zapraszamy osoby 
zainteresowane podniesieniem 
swoich kwalifikacji lub zdoby-
ciem nowego zawodu do udziału 
w nowej edycji projektu systemo-
wego pn. „Możesz więcej” realizo-
wanego w 2014 r., będzie to kurs 
„Przedstawiciel handlowy z ob-
sługą kasy fiskalnej” i prawo jazdy 
kat. B. Szczegółowych informacji 
dotyczących realizacji projektu 
udzielają pracownicy socjalni   w 
siedzibie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Brennej, ul. 
Leśnica 8 pokój 10, numer tele-
fonu 33 8536 459 wew. 110 - 114.

   
 Koordynator projektu
  Ilona Wojtyła-Olszowska

W dniu 17.08.2013 r. o godzi-
nie 15.30 w kościele  p.w. Św. „Jana 
Nepomucena” w Brennej Leśnicy 
uroczystą mszą św. ks. Prałat Wła-
dysław Zązel  w koncelebrze z ks. 
Andrzejem Filapek - gospodarzem, 
ojcem Zygmuntem Moćko oraz 
ojcem Oskarem Puszkiewicz roz-
począł XV OBCHODY DNIA TRZEŹ-
WOŚCI W GMINIE BRENNA. Słowo 
Boże do zgromadzonych wygłosił 
ks. Prałat Władysław Zązel, a po 
nabożeństwie  ks. Andrzej Filapek 
odczytał list ks. bp. Tadeusza Bro-
nakowskiego - Przewodniczącego 
Zespołu Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości 
z podziękowaniami za jedność, 

XV Obchody Dnia Trzeźwości w  Gminie Brenna
zrozumienie, zaangażowanie oraz 
aktywność władz, duchowieństwa 
i mieszkańców 
gminy Brenna 
w działaniach 
na rzecz obrony 
trzeźwości i pro-
mocji pięknego, 
radosnego życia 
bez alkoholu.

Po nabożeń-
stwie napełnieni 
strawą duchową 
wszyscy uczest-
nicy tradycyjnie 
przeszli na pole 
namiotowe „JA-
ROWISKA”, gdzie 

rozpoczął się festyn. Pogoda i tego 
roku dopisała, a bogato zaopa-
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trzony bufet, 
muzyka, humor 
sprawiły, że za-
bawa trwała do 
późnych godzin 
w i e c z o r n y c h . 

S e r d e c z n e 
p o d z i ę k o w a -
nia za wkład i 
wsparcie przy 
organizacji te-
gorocznego fe-
stynu składam 

Pani Iwonie Szarek - Wójt Gminy 
Brenna, sponsorom: Paniom Zo-
fii Graj, Jolancie Krzuś, Panom 
Rafałowi Baszczyński, Ireneuszo-
wi Heller, Sylwestrowi Pasterny, 
Stanisławowi Zoremba, przyja-
ciołom z grupy AA „Franciszek”, a 
sympatykom dziękuję za pomoc.

  
  Krystian Fest

Jak co roku dla naszych milu-
sińskich w ramach letniego wy-
poczynku zostały zorganizowane 
dwutygodniowe zajęcia w jednost-

Wakacje - 2013 
kach oświatowych na terenie naszej 
gminy,  tj.:  ZSP w Górkach Wielkich, 
Szkole Podstawowej nr 1, Szkole 
Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum 

im. Jana III Sobieskiego w Bren-
nej. W ramach realizowanych zajęć 
każdy z uczestników miał zapew-
niony posiłek i napoje, a pomysło-



11 Strona 11

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka

wość i zaangażowanie opiekunów 
nie pozwalały dzieciom na nudę. 
Organizowane były liczne gry i za-
bawy sprawnościowe, wyjazdy do 
kina, na basen, wycieczki, konkur-
sy, ogniska z pieczeniem kiełbasek. 
Dzieci uczestniczyły w warsztatach, 
na których mogły sprawdzić lub po-
głębić swoją wiedzę, umiejętności 
wytwarzania według zapomina-
nych i zanikających tradycyjnych 
receptur oraz metod domowych 
artykułów żywnościowych (wyra-
biania, pieczenia chleba, masła  i in-
nych), w warsztatach artystycznych 
tj. malowania na szkle, zajęciach z 

plastyki, ceramiki, muzyczno–ta-
necznych oraz teatralnych. Dzieci 
i młodzież w ramach letniego 
wypoczynku wypoczywała  rów-
nież na zorganizowanych  przez  
ks. kanonika Krzysztofa Pacygi z 
parafii p.w. Wszystkich Świętych 
oraz Henryka Kubicy ze Stowa-
rzyszenia Sportowego Dąb Dę-
bowiec, a współfinansowanych 
przez gminę, wyjazdach nad mo-
rzem w Mikoszewie i Zakopanem. 
Łącznie zorganizowanymi for-
mami letniego wypoczynku ob-
jętych zostało ponad 360 dzieci.

Korzystając z okazji w imieniu 

naszych milusińskich oraz swoim 
pragnę podziękować za wkład i za-
angażowanie. Iwonie Szarek - Wójt 
gminy Brenna, za pomoc i przychyl-
ność, oraz współorganizatorom, 
a zarazem opiekunom: Agnieszce 
Frączek, Halinie Byrtek, Gabrieli 
Sikora, Barbarze Siedloczek, Kry-
stynie Tarasewicz, Joannie Ferfec-
ki, Ewie Dudek, Sylwii Waszek, ks. 
Marianowi Kulik, Ryszardowi Koło-
dziej, ks. kanonikowi Krzysztofowi 
Pacydze oraz Henrykowi Kubicy. 

 Krystian Fest 
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O walorach gminy Brenna wiedzą 
wszyscy jej mieszkańcy, jednak 
aby przyciągnąć jak największą 
liczbę turystów niezbędne jest 

jej promowanie w mediach. 
Ze wszystkich mieszkańców 

Brennej największą uwagę nie-
wątpliwie skupia Utopiec – Gazda 
Brennicy, dlatego też to właśnie on 
podróżuje po całej Polsce i zaprasza 
do naszej gminy. Już po raz siód-
my do Rowów zawitały maskotki, 
by uczestniczyć w Ogólnopolskim 
Zjeździe Maskotek. W tegorocznej 
edycji odbywającej się pod hasłem 
„Wesele w Rowach” uczestniczyło  
26 pluszaków, w tym breński Uto-
piec. Zjazd rozpoczął się od odwie-
dzin małych pacjentów słupskiego 
szpitala. Wizyta pluszaków sprawiła 
radość dzieciom i pozwoliła choć na 

Utopiec „w promocji” i nie tylko…
chwilę zapomnieć o chorobie. Ko-
lejnym punktem programu po po-
wrocie do Rowów była parada ma-
skotek po ulicach tej nadmorskiej 
miejscowości. W czasie przemarszu 
turyści i mieszkańcy wykonywali 
pamiątkowe zdjęcia z maskotka-
mi. Gazda Brennicy wzbudzał sym-
patię zarówno wśród dzieci jak i 
dorosłych. Po paradzie odbyła się 
prezentacja maskotek na scenie i 
ogłoszenie plebiscytu na „Maskot-
kę Naj…”. Pobyt umilały występy 
taneczne i wokalne. Sporą atrakcją 
był olbrzymi tort dla wszystkich 
uczestników imprezy. Tegoroczną 
nagrodę „Maskotki Naj…” zdobył 
Lew Olimpek z Klubu OLIMP w Wej-
herowie. Wypoczywający w Rowach 
turyści chętnie zabierali ulotki i fol-
dery dostępne na stoisku promo-
cyjnym gminy Brenna, a także ko-
lorowanki i pocztówki z Utopcem. 

Nasza gminna maskotka poja-
wia się również na zdjęciach prze-
syłanych na konkurs zorganizowa-
ny przez Radio ZET. Wszystko za 
sprawą niezwykłej „zbliżeniowej ła-
weczki”, którą postawiono w Parku 
Turystyki zaraz obok Utopca. Chęt-
nych, którzy chcieliby spróbować 
jak działa zapraszamy do Brennej.   

Skoro mówimy o promocji w 
mediach nie mogło zabraknąć rów-
nież telewizji. Już teraz zapraszamy 
wszystkich do uważnego oglądania 

programu „Pojechany łikend” w TVN 
Turbo. Relację z odwiedzin w Brennej 
będzie można zobaczyć w jednym 
z jesiennych odcinków programu,

 Wycieczek górskich w 
Brennej promować chyba nie ma 
potrzeby. Jednak jest w gminie 
wiele interesujących miejsc war-
tych zobaczenia, stąd pomysł by 
wytyczyć nowe szlaki spacero-
we. Dzięki wsparciu ze środków 
UE pozyskanych w ramach PROW 
2007-2013 na realizację projektu 
„Szlakami tematycznymi po Gminie 
Brenna-promocja i rozwój aktywnej 
turystyki” powstały 2 nowe szlaki 
spacerowe: „Szlak Myśliwski” oraz 
„Szlak Wspomnień”. Został również 
utworzony  Bajkowy Szlak Utop-
ca biegnący wzdłuż istniejącej już 

trasy „Brenna Leśnica – Grabowa 
– Brenna Centrum”. Szlaki zostały 
oznakowane oraz opatrzone tabli-
cami informacyjnymi, które pozwo-
lą zapoznać się z danym miejscem. 
Oznakowanie przygotował PTTK 
Wisła. Inauguracją nowo powsta-
łych szlaków spacerowych były or-
ganizowane bezpłatne wycieczki 
górskie z przewodnikiem. Wszyscy 
uczestnicy wędrówek mogli zaopa-
trzyć się w „Informator turystyczny 
po Brennej, Górkach Małych, Gór-
kach Wielkich i okolicach”  oraz 
kieszonkową ulotkę informacyj-
ną „Wędrówki po Gminie Brenna”. 

  IT 
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Mistrzostwa Górali Karpac-
kich w Koszeniu Łąki to już w 
Brennej tradycja. Tegoroczna VII 
edycja imprezy odbyła się 20 lip-
ca w Gospodarstwie Agrotury-
stycznym „U Gazdy” na Leśnicy. 

Na zawodników czekała poro-

„Wysed jo se łoncke kosić, słunko świciło”
śnięta trawą, dawano nie koszona 
łąka. Do boju stanęło 21 konkuren-
tów. Zawodników do walki dopin-
gowała licznie zebrana publiczność 
oraz Szymon Pilch, który niczym 
prawdziwy komentator relacjo-
nował zaciekłą walkę. Po skrupu-

latnych pomiarach wykoszonych 
fragmentów łąki, grono sędziow-
skie, którego przewodniczącym był 
gospodarz imprezy Andrzej Cieślar 
ogłosiło wyniki. Wśród mężczyzn 
zwyciężył Rafał Łojczak z Soli koło 
Rajczy, który  w czasie dwóch mi-

nut wykosił aż 53m2 łąki. W kate-
gorii kobiet niepokonana okaza-
ła się Marta Szatanik z Soblówki. 

Kolejna konkurencja, która cze-
kała na zawodników, polegała na 
wspięciu się na 9 metrowy pal. Tu 
nie liczył się czas, a wysokość któ-
rą uda się osiągnąć. Tylko jeden 
na jedenastu zapisanych uczest-
ników zabawy zdołał się wdrapać 
na wysokość 8,5 m. Był nim Grze-
gorz Drozd. Warto wspomnieć, że 
w tej konkurencji wzięły udział 
również panie, które przy niewiel-
kiej pomocy organizatorów osią-
gnęły upragniony 9 metr pala. 

Następnie w szranki stanęły 

osoby, które zgłosiły się do kon-
kurencji toczenia bala siana. Trzy-
osobowe drużyny miały za zadanie 
przetoczyć ciężki bal na wyzna-
czoną odległość w czasie krót-
szym niż konkurenci. Tu niepoko-
nana okazała się drużyna Tomo 
Team w składzie: Tomasz Gawlas, 
Tomasz Bojda oraz Kamil Macura. 

Ostatnią konkurencję sporto-
wą, polegająca na przeciąganiu 
liny wygrał cztero sobowy zespół 
dowodzony przez gospodarza im-
prezy. Wszystkie stoczone kon-
kurencje wzbudziły sporo pozy-
tywnych emocji zarówno wśród 
zawodników, jak i wiernych kibiców.  

W ten słoneczny dzień na Ma-
lince przygotowano także wiele 
innych atrakcji. Można było posłu-
chać regionalnych przyśpiewek 
w wykonaniu Grupy Śpiewaczej 
Grónie z Wisły, Kapeli Sarpacka z 
Trójwsi oraz Kapeli Maliniorze z 
Brennej. Na zgłodniałych czekały 
pyszne dania a wśród nich nieza-
stąpione placki z wyrzozkami. Po 
tak udanej imprezie nie pozosta-
je nic innego jak tylko czekać na 
kolejne mistrzostwa już za rok. 

 Sonia Gawlas
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O tym, jak bardzo dzieci kochają 
polskie bajki mogliśmy się przeko-
nać podczas Letniego Kina Plenero-
wego w Brennej. W każdy piątek lip-
ca w amfiteatrze licznie gromadzili 
się miłośnicy filmów animowanych. 
Na wielkim ekranie, wieczorną 
porą, wyświetlane były bajki Stu-
dia Filmów Rysunkowych z Bielska-
Białej.  Mali widzowie mieli okazję 
poznać Bolka i Loka, Reksia i Pana 
Pampaliniego, a ich rodzice przypo-
mnieć sobie czasy dzieciństwa, kie-
dy to właśnie te postaci królowały 
na szklanym ekranie. Mimo desz-
czu, który niejednokrotnie chciał 
popsuć nam plany, wierna publicz-
ność i tak  przybyła by razem z boha-
terami przenieść się w świat bajek. 

Równocześnie przez cały lipiec 
i sierpień w budynku amfiteatru 
można było zobaczyć bajkową wy-
stawę, którą udostępniło Studio 
Filmów Rysunkowych z Bielska- Bia-
łej. Ekspozycja przedstawiała pro-
ces powstawania bajek począwszy 
od szkiców postaci, aż po gotowe, 
kolorowe celuloidy. Przy pomocy 
pulpitu animacyjnego, każdy mógł 
zobaczyć na własne oczy jak nary-
sowany bocian porusza skrzydłem. 
Wśród eksponatów znalazły się 
również stare farby oraz kolory-
zatory, których niegdyś używano 
przy produkcji animacji. Wystawa 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem zarówno wśród dzieci jak i 
dorosłych, bo przecież fajnie jest 

Do kina, a może na wystawę?
na chwilę poczuć się jak w bajce.

Zanim w sali wystawowej poja-
wiły się bajki, przez dwa miesiące 
czynna była wystawa geologiczna. 
Ekspozycję składającą się ze skał, 
minerałów oraz skamieniałości udo-
stępniło Muzeum wydziału Nauk o 
Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz 
prywatni kolekcjonerzy. Dodatko-

wo na ścianach zawisły barwne fo-
tografie agatów z największej tego 
typu kolekcji w Polsce, której wła-
ścicielem jest Pan dr inż. Jan Rzy-
mełka. Wystawę licznie odwiedzały 
zarówno osoby indywidualne jak 

i zorganizowane grupy. Łącznie eks-
pozycje obejrzało blisko 400 osób.

W sierpniu na amfiteatrze miał 
miejsce również wernisaż obrazów 
Pana Grzegorza Haiskiego. Artysta 
malarz 2 sierpnia otworzył wysta-
wę swoich prac, którą można było 
podziwiać w sali Kalejdoskop. Pan 
Grzegorz na wielu swoich obra-

zach uwiecznia krajobraz Brennej, 
gdyż od wielu lat z sentymentem 
odwiedza naszą miejscowość.

  
  Sonia Gawlas
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Rzeszę widzów zgromadziła 
kolejna, 46 edycja Wojewódzkie-
go Przeglądu Zespołów Artystycz-
nych, który odbył się 6 i 7 lipca na 
amfiteatrze w Brennej. Organiza-
torem imprezy, wraz z Ośrodkiem 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna, był Regionalny Ośrodek 
Kultury w Bielsku-Białej, który także 
ufundował nagrody dla laureatów. 
Czteroosobowe jury w składzie 
Małgorzata Kiereś, Magdalena Ba-
nach – Makaruk, Leon Majkut oraz 
Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, w 

 „Brynioki” najlepszą kapelą!
ciągu dwóch dni oceniło 62 prezen-
tacje. Łączenie na scenie amfiteatru 
zaprezentowało się ponad 1 000 
uczestników w tym: 30 zespołów 
śpiewaczych z akompaniamentem, 
20 zespołów śpiewaczych wystę-
pujących a’cappella, 3 kapele oraz 
9 zespołów folklorystycznych. Gmi-
nę Brenna godnie reprezentowała 
kapela ludowa „Brynioki”, która w 
swojej kategorii zajęła I miejsce. 
Wszyscy, którzy w te dwa dni przy-
byli do Brennej mogli nie tylko po-
słuchać regionalnych przyśpiewek 

z terenu całego Śląska, ale również 
podziwiać i zakupić tradycyjne wy-
roby twórców ludowych. Cieszy nas 
fakt,  że z roku na rok w imprezie 
uczestniczy coraz więcej zespołów. 
Miejmy nadzieję, że podczas kolej-
nego przeglądu pogoda znów nam 
dopisze i do Brennej licznie zawita-
ją zarówno uczestnicy konkursu jak 
i publiczność. 

 Sonia Gawlas
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W sierpniu na amfiteatrze w 
Brennej Centrum gościliśmy Gwiaz-
dę Wakacji – Kabaret Młodych Pa-
nów - grupę z Rybnika, która w 
ostatnich latach zaliczana jest do 
czołówki polskich kabaretów.  Pod-
czas imprezy zaprezentowali swoje 
najlepsze i  najsłynniejsze skecze: 
„Góral”, „Kopalnia”, „Skoki narciar-
skie”, czy nieustannie bijące rekor-
dy oglądalności „Opowieści biblijne 
po śląsku”. Mimo niesprzyjającej 
aury, zimna i deszczu, widzów nie 
brakowało. Zgromadzona publicz-

Kabaretowa Gwiazda Wakacji!
ność nie miała powodów do narze-
kania. Bogaty program artystyczny 
i ciągle będący w dobrej kondycji 
członkowie kabaretu  rozbawili wi-
dzów,  którzy na warunki atmosfe-
ryczne zupełnie nie zwracali uwa-
gi. Kabaret za swój występ został 
nagrodzony gromkimi brawami, za 
co odwdzięczył się wyczekiwanymi 
bisami. Na koniec członkowie gru-
py cierpliwie rozdawali autografy i 
pozowali do zdjęć. Nie była to je-
dyna atrakcja tego dnia, wystąpił 
również Kabaret Noł Nejm, grupa 

wywodząca się również z Rybnika, 
bawiąca polską publiczność już od 
11 lat. O stronę muzyczną imprezy 
zadbały zespoły:  Spectrum, spe-
cjalizujący się w występach festy-
nowych oraz mOnly, grupa grająca 
muzykę z pogranicza Pop’u, Roc-
k’a, Funk’a, R&B i Soul’u, łącząca 
dźwięki gitar, basu, perkusji, pia-
nina z solidną dawką elektroniki.

 dorothea
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Kolejna odsłona Laser Party 
już za nami. 27 lipca amfiteatrem 
w Brennej zawładnęły brzmienia 
muzyki elektronicznej. Uczestnicy 
bawili się przy dźwiękach serwo-
wanych przez: Taito, Dj’a Daniela, 
Dj’s Dildo & Vaggins, Dj’a Trybi-
ka, Dj’a Gumę oraz Duet Simon 
Woods & Jared Bear. Scenę roz-
świetlił teatr ognia grupy Inferis. 

Laser Party Vol. III
Sporą atrakcją całonocnej impre-
zy, która odbyła się pod hasłem 

„kto nie pompuje, ten nie żyje” 
był widowiskowy pokaz laserów.    

 
   OPKiS
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Dawno temu w Brennej…
Nie lada atrakcja czekała na 

wszystkich, którzy w weekend 
10 i 11 sierpnia zawitali do Bren-
nej. Park Turystyki zmienił się w 
tętniącą życiem, średniowiecz-
ną wioskę opanowaną przez wo-
jów. Wszystko za sprawą Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej 
„Białogród” ze Strumienia, która 
wraz z innymi słowiańskimi druży-
nami osiedliła się wokół amfiteatru.  

Przez dwa dni wszyscy przybyli 

do Parku Turystyki mogli przenieść 
się w czasie do X w. i z bliska przyj-
rzeć się życiu codziennemu w sło-
wiańskiej wiosce. W historycznym 
obozie czekały pokazy rzemiosła 
oraz prezentacje opancerzenia 
i uzbrojenia. Prawdziwe oblężenie 
przeżywał namiot kowala, gdzie 
każdy chciał własnoręcznie wykuć 
podkówkę szczęścia. W innych na-
miotach można było zobaczyć bia-
łogłowy szyjące suknie czy produ-

kujące nietypową biżuterię. Każdy 
mógł spróbować swoich sił w strze-
laniu z łuku lub wybić cenną mo-
netę. Odbyły się również mrożące 
krew w żyłach pojedynki harcowni-
ków oraz walki wojów. Największy 
aplauz widowni wywołała jednak 
inscenizacja „Najazdu Brzetysława” 
oraz egzekucja wojewody wziętego 
do niewoli przez Czechów. Nie za-
brakło także pysznej, słowiańskiej 
kuchni. Podczas zmagań na scenie 
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amfiteatru występował zespół Per-
cival. Artyści przy użyciu tradycyj-
nych instrumentów muzycznych 
przenieśli słuchaczy w świat naszych 
przodków, przekazując klimat i at-
mosferę wczesnego średniowiecza.

W sobotę wieczorem dla ama-
torów ostrzejszych brzmień odbyła 
się I Słowiańska Noc Folk-Metalowa. 
Jako pierwszy na scenie zaprezen-
tował się czeski zespół Crudalach, 
który energiczną muzyką rozruszał 
tłum i zagrzał wszystkich do za-
bawy. Następnie wystąpiła grupa 

Litvintroll z Białorusi. Od zespołu 
mogliśmy się dowiedzieć, że w Bi-
twie pod Grunwaldem uczestni-
czyły trole. Około godziny 21 po-
zaziemskie siły zaczarowały zespół 
Percival w jego  demoniczną wersję 
Percival Schuttenbach. Członkowie 
zespołu zamienili starodawne stro-
je i instrumenty na diabolicznie wy-
glądające skóry i gitary elektrycz-
ne. Gwiazdą wieczoru był zespół 
Radogost, który wszedł na scenę 
w blasku rozpalonych pochodni i 
w towarzystwie walecznych wo-

jów. Podczas wykonywania naj-
większego hitu zespołu pt. „Watra”, 
porywający taniec ognia wykonał 
zespół Inferis. Wysoka frekwencja 
przybyłych na koncerty widzów, 
świadczy o dużym zainteresowaniu 
tego typu imprezami. Miejmy na-
dzieję, że SamhainFest na stałe wpi-
szę się w kalendarz imprez Brennej. 

  
  Sonia Gawlas
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Podsumowanie Artystycznego Lata u Kossaków
Największym wydarzeniem te-

gorocznego Artystycznego Lata u 
Kossaków był koncert Renata Prze-
myk Akustic Trio, który odbył się 
w sobotę 20 lipca w Parku obok 

Centrum Kultury i Sztuki Dwór 
Kossaków.  Ekscentryczne aran-
żacje muzyczne i niepowtarzalny 
głos artystki wprowadził słuchaczy 
w wyjątkowy nastrój. Dodatko-
wym tłem koncertu było miejsce, 
w którym się odbył. Stare drzewa, 
ruiny dworku oraz księżyc w peł-
ni na niebie pozwoliły z łatwością 
przenieść się w świat muzycznych 
doznań artystki. Występ zgroma-
dził liczną rzeszę słuchaczy, któ-
rzy po ponad godzinnym koncer-
cie nagrodzili muzyków gromkimi 
brawami co zaowocowało bisem. 

Naprawdę watro czasami oderwać 
się od codzienności i posłuchać 
dobrych akustycznych brzmień.      

Artystyczne Lato to nie tylko mu-
zyka ale również rzeźba. W dniach 

od 22 do 27 lipca w dworze odbyły 
się „Ekologiczne Warsztaty Rzeźby 
Artystycznej”. 9 uczestników pod 
bacznym okiem rzeźbiarza Tomasza 
Koclęgi wykonało wspólną rzeźbę 
pt. „Bliskość”. Przedstawiała ona róż-
nych rozmiarów i kształtów głowy 
ludzkie, które zostały przecięte na 
pół i zawieszone na drzewie. Głów-
nym materiałem budulcowym rzeź-
by były surowce wtórne. Warsztaty 
były realizowane w ramach projek-
tu „Drzewa są wśród nas – jesteśmy 
wśród drzew” (współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwe-
stująca w obszary wiejskie, PROW 
2007-2013). Warsztaty zakończone 
zostały wernisażem podczas które-
go zaprezentowano wspólną pracę 
artystów, a Wójt Gminy Brenna Pani 
Iwona Szarek wraz z Panem Toma-
szem Koclęgą wręczyli uczestnikom 
warsztatów pamiątkowe dyplomy.

Do Dworu Kossaków przyjeżdża-
ją nie tylko znani artyści. W sobotę 
3 sierpnia odbyła się tutaj otwarta 
debata pt. „Rola młodzieży w Unii 
Europejskiej”, której gościem był 
profesor Jerzy Buzek, były przewod-
niczący Parlamentu Europejskiego. 
Debata kończyła tygodniowy obóz, 
w którym uczestniczyło dwudziestu 
młodych ludzi z polskiej i czeskiej 
części Górnego Śląska. Pracowali 
oni razem nad stworzeniem wspól-
nego „przewodnika młodego akty-
wisty”, który miałby pomóc zarazić 
rówieśników aktywnością. Wszyst-
ko za sprawą projektu „Śląska Aka-
demia Demokracji” współfinanso-
wanego ze środków „Młodzieży w 
działaniu” i miasta Katowice. Pod-
czas debaty młodzież miała okazję 
zapytać Pana Premiera o możli-
wości jakie daje młodym ludziom 
Unia Europejska. Profesor podzielił 
się również swoimi doświadcze-
niami oraz opowiedział o swoich 
początkach kariery politycznej.

 
 Sonia Gawlas
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Na czym polega Zumba Fitness?
Wywiad z Anastazją Olszar, 

mieszkanką Brennej i trenerką 
Zumby.

Dorota Greń: Na czym polega 
Zumba Fitness?
Anastazja Olszar: Zumba to no-
woczesny systemem fitness, inno-
wacyjne połączenie porywającego 
tańca i aerobiku, źródło inspiracji 
pochodzi z gorących rytmów la-
tynoskich. Każdy kto bierze w niej 
udział natychmiast zaczyna odczu-
wać radość jaka z niej płynie. Po-
przez doskonałą zabawę poprawia 
się nasza sylwetka, podnosi się kon-
dycja, a przede wszystkim ładujemy 
w siebie niesamowity optymizm, 
który utrzymuje się w nas na długo 
po zajęciach, który pragniemy prze-
kazywać innym, by także to poczuli.

D.G: Od jak dawna jesteś instruk-
torem Zumby?
A.O: Licencjonowanym instruk-
torem Zumba Fitness jestem od 
początku tego roku. W zajęciach 
Zumby brałam udział już wcześniej 
i od samego początku wiedziałam, 
że chcę się tym zajmować. Pomi-
mo krótkiego stażu ruszyłam pełną 
parą! Cały czas się rozwijam.

D.G: Co skłoniło Cię by zrobić kurs 
instruktora Zumby?
A.O: Od 2010 roku uczestniczyłam 
w różnego rodzaju zajęciach grupo-
wych, aż w końcu trafiłam na Zum-
bę. Zaczęłam regularnie pojawiać 
się na zajęciach. Szybko poczułam, 
że chcę czegoś więcej i zadałam so-
bie pytanie ”Dlaczego ja miałabym 
nie zostać instruktorem Zumby i 
zajmować się tym?” Silne pragnie-
nie czegoś powoduje, że realizacja 
celu staje się przyjemnością. Pogłę-
biłam temat i udało się.

D.G: Taniec to pasja a zarazem 
praca. Czy gdy taniec staje się 
pracą może nadal być pasją?
A.O: W sytuacji kiedy pewien ele-
ment w naszym życiu jest pasją, 
kochamy go za to, że jest, to nawet 

wtedy, kiedy staje się pracą nadal 
wychodzi prosto z serca.

D.G: Ile czasu poświęcasz na przy-
gotowanie nowej choreografii? 
Skąd czerpiesz pomysły i inspira-
cję?
A.O: Przygotowanie jednego utwo-
ru zajmuje mi od około godziny do 
dwóch. Szybko się uczę, a pomysły 
same się nasuwają. Należę do pro-
gram ZIN (Zumba Instruktor Ne-
twork), jest on dla mnie inspiracją 
do angażowania nowych utworów i 
choreografii.

D.G:  Ostatnimi czasy obserwuje 
się wzrost popularności Zumba. 
Jak myślisz skąd to zainteresowa-
nie?
A.O: Zumba to świetna zabawa. 
Kiedy raz pojawisz się na zajęcia, 
chcesz na nie wracać regularnie. W 
trakcie ćwiczeń czujesz się dosko-
nale, uśmiechasz się, wyzwala się 

w tobie energia, pokazujesz swoje 
prawdziwe oblicze! Kto z nas nie 
lubi tak się czuć? 

D.G: Na zajęciach pojawiają się 
panowie?
A.O: Chciałabym, lecz na chwilę 
obecną Panowie puki co, przyglą-
dają się. Mam nadzieje jednak, że 
w najbliższym czasie się to zmieni! 
Panowie! Zapraszam na zajęcia! Ta-
niec jest dla wszystkich!

D.G: Jest kilka odmian Zumby, 
czym się charakteryzują?
A.O: Zumba ®Fitness - użycie kilku 
rytmów takiech jak merengue, sal-
sa, cumbia, reggaeton, taniec brzu-
cha, flamenco, tango, samba, soca i 
quebradita.
Zumba® Gold - zajęcia przeznaczo-
ne dla osób starszych. Zumba ®To-
ning- trening siłowy, przy urzyciu 
ciężarków. 
Zumba® Santeo - sposób na rów-
nowagę, ćwiczenia cardio z urzy-
ciem krzeseł.
Zumba ®Aqua - zajęcia dla wszyst-
kich grup wiekowych prowadzone 
w wodzie. 
Zumba®Kids& Zumba®Kids Jr - za-
jęcia dla dzieci dwóch grup wieko-
wych 7-11 oraz 4-6 lat. 

D.G: Gdzie chętni mieszkańcy 
Brennej mogą spróbować swoich 
sił tańcząc Zumbę?
A.O: Wszystkich chętnych zapra-
szam na zajęcia do Gimnazjum w 
Brennej w poniedziałki oraz środy o 
godzinie 19:00. Natomiast 16 wrze-
śnia br odbędą się darmowe zaję-
cia pokazowe dla tych, którzy będą 
chcieli zobaczyć na czym polega 
Zumba Fitness. Zabierz ze sobą bu-
telkę z wodą i przybywaj!

D.G: Dziękuję za rozmowę.
A.O: Ja również. 
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W podziękowaniu za plony
Wszędzie w koło powoli da się 

wyczuć jesień. Tradycyjnie w ostat-
nią niedzielę wakacji mieszkańcy 
Brennej podziękowali Matce Ziemi 
za plony. Już od samego rana do na-
szej miejscowości zmierzały tłumy 
gości aby wraz z miejscowymi świę-
tować XXIV Dożynki Ekumeniczne.

Jak co roku imprezę rozpoczął 
przemarsz barwnego korowodu. O 
godzinie 14.00 w zwartym szyku 
spod Kościoła Ewangelickiego ap. 
Bartłomieja wszyscy wyruszyli na 
amfiteatr, gdzie odbyły się uroczy-
stości dożynkowe. Na czele zaraz za 
flagą Polski dumnie kroczył Utopiec 
- Gazda Brennicy, nasza gminna 
maskotka. Następnie tempa marszu 
nadawała Orkiestra Dęta Czesława 
Grenia. Dalej maszerowały zespoły 
regionalne niosąc chleb i wieniec 
dożynkowy, a zaraz za nimi cała 
kawalkada jeźdźców i powozów. 
Na pięknie ustrojonych bryczkach 
jechali zaproszeni goście, a wśród 
nich: władze Gminy Brenna: Wójt - 
Pani Iwona Szarek, Sekretarz - Pan 
Krzysztof Majeran, Skarbnik - Pani 
Joanna Macura oraz radni. Przyby-
li również: Wicestarosta Cieszyński 
Pan Jerzy Pilch, Posłanka na Sejm 
RP Pani Aleksandra Trybuś, Poseł 
na Sejm RP Pan Jerzy Gluza oraz 
gość z Czech - Wicestarosta Gminy 
Bystrzyca Pan Roman Wróbel. Nie 
mogło zabraknąć także duchow-
nych katolickich i ewangelickich, 
gdyż od wielu lat podczas święta 
plonów przyświeca idea ekumeni-
zmu. Najważniejszymi osobami w 
tegorocznym pochodzie byli Pań-
stwo Bogusława i Czesław Holek-
sa – Gazdowie Dożynek, których 
wiózł Pan Jan Matula z Górek Wiel-
kich. Dalej w korowodzie królowały 
maszyny rolnicze oraz scenki ro-
dzajowe. Swoje usługi zaprezento-
wali także lokalni przedsiębiorcy. 

Przed budynkiem Urzędu Gmi-
ny, na stanowisku komentator-
skim pojawił się niezawodny Jan 
Staś wraz z Dyrektorem Ośrodka 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna - Panią Katarzyną Macurą. 

Wśród publiczności wybranych zo-
stało pięciu sędziów, których za-
daniem była ocena zaprezentowa-
nych scenek rodzajowych i wybór 
tej najlepszej. Nagrody otrzymali: 
Pani Urszula Płoskonka za scenkę 
„Kiszenie kapusty” – I miejsce, Pan 
Józef Holeksa za scenkę „Breńscy 
kamieniorze” -  II miejsce, Pan Ta-
deusz Baszczyński za scenkę „Koło 
Pszczelarzy – pszczółki” – III miejsce. 

Po przejściu korowodu, wszyst-
kich zgromadzonych na amfiteatrze 
przywitała Pani Wójt. Następnie 
prowadzący w tym roku obrzęd do-
żynkowy Zespół Regionalny „Bren-
na” im. Józefa Macha przekazał na 

ręce Gazdów wieniec i chleb. Głos 
zabrał również Pan Czesław Ho-
leksa. Około godziny 15.30 rozpo-
częło się uroczyste nabożeństwo 
ekumeniczne celebrowane wspól-
nie przez: księdza Czesława Szwe-
da (proboszcza Parafii św. Jana 
Chrzciciela w Brennej), księdza An-
drzeja Filapka (proboszcza Parafii 
św. Jana Nepomucena w Brennej), 
Ojca Zygmunta Adama Moćko (pro-
boszcza Parafii św. Jana Sarkan-
dra w Górkach Wielkich), księdza 
Romana Kluza (proboszcza Parafii 
Ewangelisko – Augsburskiej) oraz 
księdza Marka Gwioździka (dyrek-
tora Ośrodka Spotkań i Formacji 
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na Płachcioku). Kazanie wygło-
sił ksiądz Zbigniew Skrzyp (wika-
riusz Parafii św. Jana Chrzciciela w 
Brennej). Nabożeństwo uświetnił 
występ chórów: Magnificat oraz 
Benedictus. Jak co roku radni po-
dzieli się ze zgromadzonymi sym-
bolicznym, dożynkowym chlebem.

Część artystyczną imprezy 
otworzył występ Dziecięcego Ze-

społu Regionalnego „Mała Brenna”. 
Następnie na scenie zaprezentowa-
li się: Rodzina Grupa Pieśni i Tańca 
„Kotarzanie” oraz kapela „Malinio-
rze”. Gwiazdą tego wieczoru był ze-
spół „Turnioki”. Do późnych godzin 
nocnych trwała zabawa z zespołem 
Coverband. Imprezę poprowadził 
niezastąpiony duet konferansje-
rów: Aneta Legierska oraz Jan Staś. 

Warto również wspomnieć, że te-
goroczne dożynki „poszły w świat”. 
Wszystko za sprawą pierwszej z hi-
storii transmisji święta plonów „na 
żywo”, którą można było śledzić na 
stronie internetowej: www.trady-
cjanazywo.pl.   

 
          Sonia Gawlas
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„Życie to chwila”

Czas brnie zakurzony,
historią minionych wieków.

I wciąż dręczy pytaniem
Dokąd zmierzasz człowieku?

A idąc tak łapczywie
chwytamy się nadziei,
że czas płynie powoli

od śmierci wiele nas dzieli.

I gdy czas nas dogoni
zapuka do twych drzwi

Błagasz jeszcze o chwilę,
której brakuje Ci.

 
A gdy tych chwil msz wiele

Roztrwaniasz z uśmiechem je
Gdzie zmierzasz dziwny człowieku

Zastanów lepiej się

Jak nić pajęcza zerwana
Minie dla Ciebie czas

A wszystko co zostawisz 
To szept odległych gwiazd.

   Ewa Chmielewska

„Sen”

Chowa się dzień gorący 
w atramentowej chmurze
Powietrze duszne, parne.

Zanosi się na burze.  

Błyskawic daleki blask
otwiera niebieskie drzwi
Ciało spocone w myślach

Gorącem nocy drży

Odpływa gdzieś daleko
W otchłań niebieskich gwiazd

Frunie błyskawic prądem
Uderza w ziemię jak głaz

Wycisza się odchodzi
zostaje nieba toń

Zasypia snem głębokim
Cichy staje się dom  

   Ewa Chmielewska

Kącik poezji 
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Na sportowo w Ośrodku „Pod Brandysem”!
Turniejem dzikich drużyn w siat-

kówce plażowej i piłce nożnej roz-
począł się festyn sportowy w Gór-
kach Wielkich. Głodni rywalizacji 
uczestnicy rozgrywek dali z siebie 
wszystko, idealnie wpisując się w 
klimat imprezy. Żadną przeszkodą 
nie było dla nich palące wręcz słoń-
ce, które prawie do czerwoności 
rozgrzało piasek, na którym rywali-
zowali siatkarze. Nie zabrakło asów 
serwisowych, efektownych akcji czy 
skutecznych bloków. Emocji było co 
nie miara, jednak najważniejszym 
przesłaniem turnieju była dobra za-
bawa i w tym właśnie tonie przebie-
gła cała rywalizacja. Podobnie rzecz 
się miała na boisku trawiastym, tam 
właśnie konfrontowały się szóstki 
piłkarskie. Każda z ekip miała chrap-
kę na zdobycie cennego trofeum, 
jakim był puchar i prestiżowy tytuł 
najlepszego teamu, co z pewnością 
jest w środowisku sportowym dużo 

bardziej cenne niż jakakolwiek 
statuetka. Zawodnicy zostawili na 
boisku dużo zdrowia, co jednak 
było nieuniknione, ponieważ akcje, 
które mogliśmy oglądać w trakcie 
piłkarskich pojedynków, koszto-
wały ich mnóstwo sił, w zamian za 
to, były bardzo efektowne i dodały 
konfrontacjom wiele kolorytu. Kie-
dy sportowe emocje opadły, rozpo-
częła się artystyczna część progra-
mu. W pierwszej kolejności swoje 
umiejętności zaprezentowała Or-
kiestra Dęta OSP z Górek Wielkich, 
która swoim występem, stojącym 
na wysokim poziomie, po krótce 
zobrazowała jakie atrakcje jeszcze 
przed nami. Tych z całą pewnością 
nie zabrakło, ponieważ po rozdaniu 
pucharów dla najlepszych drużyn 
w rozgrywkach dzikich drużyn, na 
scenę wkroczył Krzysztof Golonka. 
Piłkarski czarodziej, znany między 
innymi z występu w Mam Talent, 

teledysku promującym Euro 2012 
– „Endless summer” czy chociaż-
by meczu Politycy kontra Gwiazdy 
TVN, w którym to zdobył przepięk-
ną bramkę i pokazał wszystkim 
swoje nieprzeciętne umiejętności. 
Mistrz Świata w trikach piłkarskich 
zademonstrował swoją „magiczną” 
technikę, połączoną z nienaganną 
koordynacją ruchową. Mogliśmy 
podziwiać sztuczki techniczne o 
zróżnicowanym stopniu trudności, 
które wprawiały widzów w zachwyt 
i sprawiały, że ręce same składały 
się do oklasków. „Freestylowy guru” 
dał naprawdę mistrzowski pokaz i 
udowodnił, że faktycznie Mistrzo-
stwo Świata, które zdobył w Pra-
dze na Oficjalnych Mistrzostwach 
Świata Trików Piłkarskich, nie było 
dziełem przypadku. Po skończo-
nym pokazie czempion z Tęgobo-
rzy uczył chętnych widzów trików, 
później natomiast spędził kilka-
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Nietypowo, ponieważ nie w lesie, 
a na scenie Amfiteatru można było 
z bliska zobaczyć jak wygląda na 
co dzień praca drwala. Jak pokaza-
li uczestnicy zmagań III Mistrzostw 
Drwali Beskidzkich, narzędziami do 
ścinki drzew też trzeba się umieć 

posługiwać, co więcej można to ro-
bić na tyle profesjonalnie i efektow-
nie, by wprowadzić oglądających w 
zachwyt. Montaż i demontaż piły, 
okrzesywanie czy łupanie wałków, 
to tylko nieliczne z konkurencji, w 
których dwuosobowe zespoły wal-

czyły o tytuł najlepszego. Stawka 
była bardzo wyrównana, a chęt-
nych do zwycięstwa zgłosiło się aż 
dziesięć zespołów, z triumfatorami 
sprzed roku na czele. Jak się okaza-
ło w ostatecznym rozrachunku naj-
lepsi tego dnia okazali się „gospo-

Piły i siekierki poszły w ruch

naście minut, przekazując wiedzę, 
odpowiadając na pytania i rozdając 
autografy wszystkim chętnym. Nie 
mniej emocjonująco było na poka-
zie coraz bardziej popularnej na ca-
łym świecie Zumby, czyli połącze-
nia tańców latynoamerykańskich z 
elementami aerobiku. Instruująca 
pokaz, Anastazja Olszar zabrała wi-

dzów i uczestników w podróż po 
wielu krajach świata i kulturach. 
Kubańskie mambo, brazylijska sam-
ba czy latynoamerykańska salsa, 
to nieliczne z tańców, które można 
było dostrzec w czasie niezwykłe-
go pokazu. Pełen energii występ 
dał odpowiedź na pytanie dlaczego 
zapoczątkowana w Kolumbii fuzja 

tańca z aerobikiem cieszy się w na-
szym kraju takim powodzeniem. Po 
części artystycznej scenę opanował 
zespół Rege, który zabawiał pu-
bliczność do późnych godzin wie-
czornych.

 Krzysztof Gawlas
 

Zostań Radwańską lub Janowiczem!
Coraz lepsze wyniki osiągane 

przez naszych czołowych tenisistów 
spowodowały wzrost zainteresowa-
nia tenisem w naszym kraju. Ten-
dencję tę zauważył Polski Związek 
Tenisowy i by sprostać oczekiwa-
niom zainteresowanych, stworzył 
program Tenis10 na Orlikach, skie-
rowany do dzieci w wieku do lat 10. 
Gmina Brenna, dysponująca obiek-
tem spełniającym wymagania, nie-
zbędne do udziału w programie, 
przyłączyła się do jego realizacji. 
W połowie września 2013 r. roz-
pocznie się praca z dziećmi, prze-
jawiającymi zamiłowanie do tenisa. 

Ośrodek Promocji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna prowadzi rekruta-
cję dzieci w wieku do 10 lat (rocznik 
2003 i młodsze) zainteresowanych 
udziałem w zajęciach z zakresu te-

nisa. Zgłoszeń należy dokonywać 
telefonicznie po numerem 793 11 
88 77 – ilość miejsc ograniczona.

  Krzysztof Gawlas
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darze” z Malinki w Brennej, Andrzej 
Cieślar i Rafał Martynek, którzy, 
używając piłkarskiego określenia, 
wykorzystali atut własnego boiska, 
czy też bardziej amfiteatru i wsparci 
licznie zgromadzoną publicznością, 

nie kryjącą sympatii do wspomnia-
nego duetu, sięgnęli po najwyższe 
laury. Wyższość naszych musieli 
uznać zwycięzcy poprzedniej edy-
cji Mistrzostw, Janusz Szarzec i Zbi-
gniew Stebel, którzy to uplasowali 

się na II miejscu, III miejsce powę-
drowało do Marka Waliczka i Rafała 
Łajczoka.

  Krzysztof Gawlas



28Strona 28 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Sport

Sport

Breńskie Kierpce „powróciły”!
Wielka niewiadoma – tak w skró-

cie można było opisać zaplanowany 
na połowę sierpnia, reaktywowa-
ny po kilku latach, Bieg o Breńskie 
Kierpce. Inicjatywa „ożywienia” 
imprezy zrodziła się w głowach 
lokalnych, breńskich, zapalonych 
biegaczy, dla których ten sport to 
część życia. Organizacją biegu za-
jął się wspólnie Ośrodek Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna, UKS 
Brenna-Górki, gminne oddziały OSP 
oraz wolontariusze i tym samym 18 
sierpnia 162 zawodników wystarto-
wało na liczącą ponad 15 km trasę. 
Frekwencja przerosła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów, tym 
bardziej, że do rywalizacji przystą-
piła ścisła czołówka polskich za-
wodników specjalizujących się w 
biegach górskich, m.in. Jarosław 
Gniewek czy Anna Celińska, którzy, 
jak się później okazało, zwyciężyli 

odpowiednio w klasyfikacji gene-
ralnej mężczyzn i kobiet. Triumfator 
biegu pokonał morderczy dystans 
w czasie 1:07:25,50 i jest to siłą 
rzeczy rekord trasy, który z pew-
nością w kolejnej odsłonie walki o 
Breńskie Kierpce będzie zagrożony. 
Bieg wiódł przez Mały Kotarz (822 
m.n.p.m.), Polanę Kotarską (917 
m.n.p.m.), Kotarz (974 m.n.p.m.), 
Grabową (850 m.n.p.m.), Stary Groń 
(792 m.n.p.m.) i Horzelicę (798 
m.n.p.m.), co gwarantowało biega-
czom odpowiednią dawkę adrena-
liny. Jeszcze jej większy przypływ 
zagwarantowali długodystansow-
com właściciele Hotelu Kotarz Spa 
& Wellness w Brennej Centrum, 
którzy ufundowali dla zawodników 
górskie premie (uczestnicy biegu, 
mężczyzna i kobieta, którzy jako 
pierwsi zameldowali się na Polanie 
Kotarskiej, gdzie był usytuowany 

punkt z wodą, otrzymali nagrody fi-
nansowe). Zawodnicy zmordowani, 
wycieńczeni, ale szczęśliwi i zado-
wolenia meldowali się na mecie w 
Parku Turystyki. Trudno się dziwić, 
ponieważ pokonali własne słabości, 
przeciwności, trudy trasy, umac-
niając tym samym wiarę w siebie 
i własne mozliwości, za co należy 
im się bezwzględnie ogromny sza-
cunek, podziw i gratulacje. Warto 
odnotować, że w „starciu” o coraz 
bardziej popularne Breńskie Kierp-
ce udział wzięli zawodnicy, których 
dzieliła granica 58 lat. Mowa o naj-
starszym i najmłodszym zawodni-
ku, czyli 16-letnim Karolu Bartoszku 
i 74-letnim Stanisławie Kita. Obaj 
wystartowali w niedzielnym poje-
dynku i udowodnili, że bieganie 
jest dla wszystkich i na pewno wiek 
nie jest ku temu przeszkodą, czego 
drugi z wymienionych dżentelme-
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nów jest najlepszym przykładem. 
Przykładem na to są również naj-
młodsi, przedszkolaki oraz ucznio-
wie szkół, którzy w czasie trwania 
biegu głównego rywalizowali na 
boisku piłkarskim w Biegach Dzieci 
i Młodzieży. Również i ta potycz-
ka zmobilizowała do startu sporą 
grupę sympatyków tego sportu. 
W kategorii Przedszkolaki, a więc 
skupiającej najmłodszych, wystar-
towały nawet 3-letnie pociechy, co 

świadczy o coraz większej popular-
ności biegów wśród społeczeństwa. 

Bieg o Breńskie Kierpce oka-
zał się nie tylko dla startujących, 
ale również i Organizatorów wiel-
kim wyzwaniem. „Egzamin” moż-
na uznać za zaliczony, co jednak 
nie znaczy, że wszyscy spoczną na 
laurach. Zawodnicy z pewnością 
w przyszłym roku będą chcieli wy-
krzesać z siebie dodatkowe siły, 
zaś organizatorzy przedsięwzięcia 

dołożą wszelkich starań, by po-
prawić logistycznie i organizacyj-
nie tą jakże ważną w kalendarzu 
imprez sportowych gminy Brenna 
pozycję. Szczegółowe informacje 
dotyczące biegu znajdują się na 
stronie www.brenskiekierpce.pl

 Krzysztof Gawlas
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Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 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. 33 829 69 00

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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Redakcja: Sonia Gawlas, Katarzyna Macura, Dorota Greń,  Łukasz Muschiol, Krzysztof Gawlas, Aneta Mędrek, 
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Stali Współpracownicy: 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. 
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Skład: Łukasz Muschiol 
Druk: Eurodruk, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 26 02
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Ważne i przydatne numery telefonów



31 Strona 31

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Brenna Mobile
Brenna Mobile

Aplikacja mobilna ułatwia dostęp do informacji turystycznej. Dzięki niej, poprzez telefon 
komórkowy wyposażony w system Android lub iPhone, można szybko i sprawnie znaleźć 
szczegółowe dane dotyczące imprez i atrakcji gminy Brenna. Daje możliwość sprawdzenia 
daty, lokalizacji oraz opisu danego wydarzenia wraz z wizualizacją drogi dojazdu 
w  określone miejsce. Do skorzystania z aplikacji niezbędny jest połączenie z Internetem.

Aplikację na system android lub iPhone można pobrać ze strony:

www.brenna.org.pl/aplikacja_mobilna

Aplikacja mobilna - Brenna MOBILE



Działo się w wakacje!


