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Pierwszy dzwonek
str. 15

No i stało się, nadeszła jesień. 
Podobno ta polska jest złota, ale 
niestety do tej pory pogoda nas 
nie rozpieszcza i chyba z czy-
stym sumieniem możemy zacząć 

Od redakcji
mówić o „szarej polskiej jesieni”. 
W powietrzu powoli czuć chłód, a 
każdego ranka zamiast słonka wita 
nas mgła. Wszechobecny wszę-
dzie kryzys spowodował chyba 
nawet brak Babiego Lata. Pamię-
tajmy, aby w tym czasie wzmoc-
nić odporność i nie dać się prze-
ziębieniu i grypie, które właśnie 
teraz zbierają największe żniwo. 
Najlepszym na to sposobem bez 
wątpienia będą domowe soki i na-
lewki według „babcinych receptur”. 

Zapomnijmy o problemach 
wielkiego świata i szarej codzien-
ności, a jak tylko zza chmur wyjrzą 
promyki słońca to starajmy się je 
złapać. Najlepszym do tego sposo-
bem będą jesienne spacery i gór-
skie wędrówki. Razem z aurą po-
woli zaczęła się zmieniać przyroda. 
Liście na drzewach nabierają kolo-

rów, zwierzętom zaczyna puszyć 
się sierść. A w deszczowe dni i wie-
czory zapraszam do lektury Wieści. 
A co w tym numerze? Relacja ze 
spektaklu młodzieżowego „Buki” 
oraz widowiska muzyczno-teatral-
nego „Gdy się zapali mój duch jak 
pochodnia”, które odbyły się w ple-
nerze dawnej stanicy harcerskiej 
w Górkach Wielkich oraz wywiad z 
uczestniczkami programu Must Be 
The Music Tylko Muzyka. Zachęcam 
również do zerknięcia w zamiesz-
czone przepisy na dania z cukinii, 
której właśnie teraz nie brakuje 
w naszych ogródkach. Miłośni-
ków sportu zapraszam na ostatnie 
strony, gdzie znalazło się obszer-
ne podsumowanie III Amatorskiej 
Ligi „ORLIK”. Życzę miłej lektury.

 Sonia Gawlas

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku  i 
jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
ze zm.) podaje się  do publicznej 
wiadomości  informacje, iż przyję-

Obwieszczenie
to dokument pn. „Program Ochro-
ny Środowiska dla Gminy Brenna 
na lata 2013-2016 z perspektywą 
na lata 2017-2020”, który jest stra-
tegiczną kontynuacją poprzednich 
Programów Ochrony Środowiska. Z 
treścią dokumentu wraz  z uzasad-
nieniem, o którym mowa w art. 42 
pkt 2 można się zapoznać w Urzę-

dzie Gminy Brenna,  ul. Wyzwole-
nia 77, 43-438 Brenna,  pok. nr 20B 
w godzinach pracy Urzędu oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Brenna.  

     
  UG  Brenna

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
całemu gronu pedagogicznemu 

oraz pracownikom oświaty,
pragniemy złożyć serdeczne życzenia zadowolenia z wykonywanej pracy 

 oraz realizowanych zadań dydaktyczno – wychowawczych.
Państwa profesja to powołanie, które wymaga wyjątkowego zaangażowania, dlatego

 życzymy, aby nigdy Państwu nie zabrakło wytrwałości w realizacji swojej misji, 
a podejmowany trud spełniał oczekiwania zawodowej satysfakcji.   

              Życzą:

 Przewodniczący Rady Gminy Brenna                             Wójt Gminy Brenna
                     Marek Wojnar                  Iwona Szarek 

Życzenia
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Przypominamy mieszkańcom, 
iż poza harmonogramem można 
w ramach opłaty za odbiór odpa-
dów komunalnych oddać pose-
gregowane odpady komunalne w 
punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, który jest 
zlokalizowany na terenie Zakładu 
Budżetowego Gospodarki Komu-
nalnej w Brennej ul. Wyzwolenia 
34. W miejscu tym można oddać:

1) papier, metal, plastik i szkło, 
2) przeterminowane leki i chemi-
kalia,

Punkt selektywnej zbiórki odpadów
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny,
5) meble i inny sprzęt wielkogaba-
rytowy,
6) zużyte opony,
7) odpady zielone,
8) odpady komunalne ulegają-
ce biodegradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biode-
gradacji.

Ustalono, iż punkt selektyw-
nego zbierania odpadów komu-
nalnych będzie świadczył usłu-
gi od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7.00 do 14.00 oraz 
w każdą pierwszą sobotę mie-
siąca w godzinach 7.00 do 13.00.

W związku z informacjami, ja-
kie napływają do Urzędu Gminy 
Brenna dotyczącymi niewykorzy-
stanych przez mieszkańców wor-
ków na odpady komunalne, które 
dostarczyła firma odbierająca od-
pady informujemy, iż istnieje moż-
liwość zwrotu tych worków na te-
renie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w Brennej.

  UG Brenna

W ramach projektu pn. „Ochro-
na nietoperzy w Gimnazjum w 
Brennej” w budynku Gimnazjum 
realizowane jest stanowisko do 
obserwowania nietoperzy. Stano-
wisko nietoperzy na strychu Gim-
nazjum w Brennej zostało opisane 
przez Mysłajka i Jonderko (2010). 
Autorzy ci stwierdzili we wrześniu 
2009 r. obecność dwóch gatunków: 
podkowca małego Rhinolophus 
hipposideros  oraz nocka dużego 
Myotis myotis. Kolejne informacje 
na temat obecności podkowców  
małych na tym stanowisku po-

Obserwatorium nietoperzy w Gimnazjum
dał Warchałowski i współautorzy 
(2011). W trakcie rocznego moni-
toringu nietoperzy, prowadzonego 
od października 2011 r. do wrze-
śnia 2012 r. na strychu gimnazjum 
stwierdzono wyłącznie dwa, wyżej 
wymienione gatunki nietoperzy.

Stanowisko do obserwowania 
nietoperzy w ramach projektu pn. 
”Ochrona nietoperzy w Gimnazjum 
w Brennej’ ma na celu stworze-
nie możliwości obserwacji siedli-
ska nietoperzy zlokalizowanego 
na strychu budynku oraz miejsca 
do oglądania (na telewizorze wie-

loformatowym) zlokalizowanego 
w holu przy wejściu głównym 
do budynku  - pogląd z kamer 
usytuowanych na poddaszu 
z przeznaczeniem między inny-
mi dla osób niepełnosprawnych.

Roboty  realizuje firma  FAK-
TORIA Sp.J. M.H.Szafarczyk  z Go-
lasowic.  Umowny koszt realizacji 
robót wynosi brutto 218.775,57 
zł. Roboty mają być ukończo-
ne do końca lutego 2014 r. 

  UG Brenna

W sierpniu 2013 r. dla budynku 
Przedszkola w Brennej wykonano 
instalację solarną. Z kolektorów 
słonecznych usytuowanych na da-
chu budynku, dodatkowe źródło 
ciepła zasila ciepłą wodę użytko-
wą w Przedszkolu. Na podstawie 
dokumentacji opracowanej przez 
INSTALPOL inż. Marcin Piekarski z 
Bielska-Białej, roboty zrealizowała 
firma „SOLVER” Sp. z o.o. z Tarnow-
skich Gór. Koszt robót instalacyj-
nych wyniósł brutto 47.269,71 zł.

  
  UG Brenna

Instalacja solarna w budynku Przedszkola
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W dniach 20 i 21 września br. 
w Brennej Centrum przed remi-
zą OSP zostały przeprowadzo-
ne badania mammograficzne. 
Z badań skorzystało 49 kobiet, 
w większości mieszkanki gminy 
Brenna. Wyniki będą do odbio-
ru w Urzędzie Gminy za miesiąc.
Akcja badań mammograficz-
nych przeprowadzana jest na te-
renie gminy dwa razy do roku. 

Kolejne badania wczesnego wykrywania 
raka piersi za nami

Badania były bezpłatne, sfinan-
sowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi. Program skierowany 
jest do Pań w wieku od 50 do 69 lat.
Akcję we współpracy z Urzędem 
Gminy przeprowadził Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „Przy-
chodnia Akademicka” z Cieszyna. 
Jest to placówka lecznicza realizu-

jąca kompleksową ochronę zdro-
wia pacjentów, prowadząc badania 
profilaktyczne oraz szeroki zakres 
usług diagnostycznych i leczni-
czych. Placówka realizuje również 
program profilaktyczny w zakresie 
wczesnego wykrywania raka szyj-
ki macicy finansowany przez NFZ. 

 Barbara Greń – UG Brenna

Celem programu zaplanowane-
go na lata 2013-2016 jest wspar-
cie rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego i zwiększenie udziału 
organizacji pozarządowych w bu-
dowaniu sprawiedliwości społecz-
nej, demokracji i zrównoważone-
go rozwoju. Program o budżecie 
150 mln zł, finansowany jest ze 
środków Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (tzw. Funduszy EOG).

W ramach programu o dofi-
nansowanie mogą ubiegać się 
polskie organizacje pozarządowe, 
samodzielnie lub w partnerstwie 
z innymi podmiotami: z Polski, z 
14 innych krajów, w których dzia-
łają Fundusze EOG, z Państw Dar-
czyńców (Islandii, Liechtensteinu i 
Norwegii), państw spoza Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
graniczących z Polską (Białoruś, 
Ukraina, Rosja) lub w partnerstwie 
z organizacjami międzyrządowymi.

Dotacje można uzyskać na: pro-
jekty tematyczne, projekty systemo-
we oraz na współpracę dwustronną.

W ramach projektów tema-
tycznych (dotacje w wys. od 50 
tys. do 350 tys. złotych) wspiera-

Obywatele dla Demokracji - Program dla organi-
zacji pozarządowych finansowany z Funduszy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego
ne będą działania mające na celu:
- angażowanie obywateli i orga-
nizacji obywatelskich w życie pu-
bliczne – Partycypacja obywatelska
- sprawowanie obywatelskiej kontro-
li nad funkcjonowaniem instytucji 
publicznych – Kontrola obywatelska
- zwalczanie ksenofobii, homo-
fobii, rasizmu, antysemityzmu 
i wszelkich form dyskrymina-
cji – Zwalczanie dyskryminacji
- zwiększenie zakresu i form 
wsparcia dla grup narażonych 
na ryzyko wykluczenia społecz-
nego – Wykluczenia społeczne
- kształtowanie postaw obywatel-
skich oraz przeciwdziałanie wy-
kluczeniu i marginalizacji dzieci 
i młodzieży – Dzieci i młodzież 

Program prowadzony jest przez 
Fundację Batorego w partnerstwie z 
Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

I edycja konkur-
su rusza od 1 września. 

Do 15 października orga-
nizacje pozarządowe z ca-
łej Polski mogą składać wnio-
ski na projekty tematyczne w 
programie Obywatele dla Demokracji. 

Na realizację projektów z zakre-
su partycypacji publicznej, kontroli 

obywatelskiej, zwalczania dyskry-
minacji, przeciwdziałania wyklucze-
niu oraz tych skierowanych do dzieci 
i młodzieży przeznaczono w pierw-
szej edycji konkursu 9,5 mln euro. 
W programie dużo uwagi zostanie 
też poświęconej działaniom służą-
cym zwalczaniu mowy nienawiści w 
Internecie. Wysokość  dotacji zależy 
od tego, czy projekt będzie realizo-
wany samodzielnie czy w partner-
stwie. W pierwszym przypadku wy-
niesie ona od 50 tys. do 250 tys. zł. 
Przy wnioskach o dofinansowanie 
projektów partnerskich organizacje 
mogą się starać nawet o 350 tys. zł. 

Więcej informacji o pro-
gramie, w tym harmonogram i 
szczegółowe wytyczne dotyczą-
ce zasad składania wniosków 
na stronie: www.ngofund.org.pl

Źródło: Katarzyna Dumańska
Fundacja im. Stefana Batorego

Obywatele dla Demokracji 
www.batory.org.pl
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Gmina Brenna pozyskała do-
finansowanie na realizacją pro-
jektu obejmującego warsztaty 
z regionalizmu i prowadzenie 
zespołu - Małe Goroliczki (łącz-
nie 40 godzin dydaktycznych), 
a także wykonanie 26 par 
strojów regionalnych – cie-
szyńskich i góralskich. 
Warsztaty zaplanowano dla 26 dzie-
ci z terenu całej gminy Brenna, w 
wieku 4 i 5 lat. Zajęcia są ogólno-
dostępne i bezpłatne. Będą prowa-
dzone raz w tygodniu w Przedszko-
lu Publicznym w Brennej - środa, od 
15.30 do 16.15. Projekt ma zakoń-
czyć się do listopada 2014 r., dla-
tego zajęcia planujemy rozpocząć 
pod koniec października 2013 r. 

Małe Goroliczki czyli zakup strojów regionalnych, 
warsztaty z regionalizmu i zespół regionalny 

dla dzieci z Gminy Brenna
Rekrutacja na warsztaty i do ze-

społu regionalnego rozpoczyna się 
07.10.2013r. i potrwa do 18.10.2013r. 
Zainteresowani rodzice/opieku-
nowie prawni powinni wypełnić 
deklarację uczestnictwa dziecka 
w projekcie i złożyć ją osobiście w 
Urzędzie Gminy Brenna, w Biurze 
Podawczym. O uczestnictwie w zaję-
ciach decyduje kolejność zgłoszeń.
Deklaracje uczestnictwa dostępne 
są:
- w Biurze podawczym w Urzędzie 
Gminy Brenna,
- na stronie WWW Urzędu Gminy 
Brenna, zakładka Małe Goroliczki,
- w Przedszkolu Publicznym w Bren-
nej i Górkach Małych.

W ramach projektu zaplano-

wano również występy dzieci 
przed szerszym audytorium – min. 
3 razy:  w przedszkolu w Bren-
nej, np. na dzień Babci i Dziad-
ka,  na pikniku z okazji dnia Matki 
oraz dla emerytów na spotkaniu 
opłatkowym. Występy mają zo-
stać zrealizowane przez aktyw-
nym współudziale rodziców dzieci 
uczestniczących w warsztatach i 
zajęciach zespołu regionalnego.

Szczegółowe informacje doty-
czące projektu na znajdują się na 
stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny Brenna oraz są dostępne po nu-
merem tel.: (33) 853 62 22 w. 231.

  UG Brenna

Warsztaty skierowane są 
dla mieszkańców gminy Bren-
na,  umożliwią  one wszystkim 
chętnym mieszkańcom rozwi-
janie własnych  umiejętności 
manualnych, rękodzielniczych, 
jak  również zaoferują nowe for-
my spędzania czasu wolnego.

Zaplanowano siedem rodzajów 
zajęć, tematycznie związanych z 
„robótkami ręcznymi” czyli z bibu-
ły, druty, haft, szydełko - dzianina, 
szydełko - dodatki, koronki oraz 
„karczochy”. Zajęcia skierowane 

Warsztaty w ramach operacji „Druty, haft, 
szydełko, czyli rękodzieło w formie warsztatów 

dla mieszkańców gminy Brenna”
są do osób w różnym wieku, chcą-
cych poznać lub pogłębić technikę 
dziergania na drutach i szydełku, 
nauczyć się, w jaki sposób samo-
dzielnie zaprojektować i wykonać 
różne elementy garderoby, czy 
też dekoracyjne. Na warsztatach 
można bardzo miło spędzić czas i 
nauczyć się wiele ciekawych rze-
czy. Materiały potrzebne na reali-
zację zajęć zostaną zakupione w 
ramach operacji wraz z książkami, 
z których będą mogli korzy-
stać uczestnicy warsztatów. 

Szczegółowe informacje do-
tyczące projektu na warsztaty 
zostaną umieszczone na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy 
Brenna oraz są dostępne po nu-
merem tel.: (33) 853 62 22 w. 231

Udział w warsztatach jest 
BEZPŁATNY dlatego SER-
DECZNIE ZAPRASZAMY
do udziału w warsztatach.

  UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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W  sobotę 14 września 2013 r. na 
stadionie Klubu Sportowego „Kuź-
nia” w Ustroniu  odbyły się Międzyg-
minne Zawody Sportowo–Pożarni-
cze Ochotniczych Straży Pożarnych    
z gminy  Brenna i miasta Ustroń. Do 
walki  stanęło 10 drużyn kategorii A 
oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych. Zawodnicy  rywalizowali 

Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
w dwóch   konkurencjach: sztafecie  
pożarniczej i ćwiczeniu bojowym.  
W klasyfikacji generalnej najlep-
szym zastępem okazali się strażacy 
z OSP z Lipowca. W naszej gminie 
pierwsze miejsce zajęli strażacy         
z Górek Wielkich przed ochotni-
kami z Brennej Leśnicy i Centrum.
Startujące drużyny otrzymały pu-

chary i nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Brenna - Panią Iwo-
nę Szarek oraz Burmistrza Miasta 
Ustroń Pana Ireneusza Szarzec. 
  
   
 Jan Czernicki – UG Brenna
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W dniach 28 - 31 sierpnia 2013 
spełniło się marzenie Łukasza (10) 
z miejscowości Górki Wielkie w 

woj. śląskim (powiat cieszyński) 
zmagającego się z rdzeniowym 
zanikiem mięśni. Chłopiec m.in. 
poznał mieszkańców i zwiedził 
warszawski ogród zoologiczny 
od kuchni, był policjantem przez 
jeden dzień i uczestniczył w sza-
lonych zakupach w CH Arkadia. 
Marzenia się spełniają, czasem na-
wet bardziej niż możemy sobie 
wyśnić. Przekonał się o tym  dzie-
sięcioletni Łukasz, który choruje 
na rdzeniowy zanik mięśni, choro-
bę genetyczną, na którą dziś jesz-
cze nie ma lekarstwa. Tylko dzięki 
ogromnej determinacji, ciężkiej 
pracy i nieustającej rehabilitacji Łu-
kasz jest wciąż jeszcze samodziel-
ny, wciąż jeszcze chodzi. Chłopiec 
ponad wszystko kocha zwierzęta, a 
jego marzeniem była wizyta w ZOO. 
Łukasz potrafi godzinami studiować 
strony internetowe ogrodów zoolo-
gicznych. Interesuje go wszystko, 
a zwłaszcza informacje o lemu-
rach i pandach, jego ulubieńcach. 

Przyjeżdżając do Warszawy Łu-
kasz do końca nie wiedział w jakim 
celu. Mama wspomniała mu tyl-
ko o wycieczce, co samo w sobie 
było już ekscytujące zważywszy, 

Spełniło się marzenie chorego Łukasza 
że była to pierwsza tak daleka po-
dróż Łukasza. Pod koniec sierpnia 
Łukasz i jego rodzice wysiedli na 
Dworcu Centralnym, by spędzić w 
stolicy trzy cudowne dni.  Warsza-
wa onieśmieliła chłopca. Z wielką 
niepewnością, ale też cudownym 
błyskiem w oczach udał się wraz z 
rodzicami i opiekunem z ramienia 
fundacji na krótki spacer w stronę 
gościnnej restauracji Radio Cafe. 
Pyszne pierogi z jagodami, koktajl 
i wielkie czekoladowe lody. Samo 
to wystarczyło, by Łukasz poczuł 
się Kimś wyjątkowym. Nie był to 
jednak koniec niespodzianek zapla-
nowanych na ten wieczór. Chłopiec 

dowiedział się bowiem o przygo-
towanej na następny dzień wizy-
cie w ZOO i specjalnym zaprosze-
niu od stołecznych policjantów na 
ich piknik organizowany w ostatni 
wakacyjny piątek. W drodze do go-
ścinnego Hotelu Metropol  Łukasz 
nie potrafił myśleć o niczym innym.  

Następnego dnia rano stanął 
przed wejściem do warszawskiego 
ZOO. Nie domyślał się nawet jak 
wiele czeka go atrakcji, Łukasz tego 
dnia miał być bowiem specjalnym 
gościem. Na chłopca, jego bliskich 
i pracownika fundacji czekała już 
Pani Olga i rówieśnik Łukasza, Jaś. 
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Wszyscy zasiedli w meleksie i roz-
poczęła się fantastyczna podróż po 
krainie zwierząt. Łukasz nie tylko 
oglądał zwierzęta, ale także słuchał 
wyjątkowych opowieści, ciekawo-
stek i sekretów przekazywanych 
przez ich opiekunów. Niezapomnia-
nym przeżyciem był pobyt w hali 
ptasich wolnych lotów, gdzie ptaki 
dosłownie dotykały włosów chłop-
ca czy karmienie zwierząt. Małpki 
zajadające się rodzynkami, żyrafy, 
które prawie podnosiły chłopca, 
czy cudowne słonie i ich opiekun 
czarujący opowieściami o swoich 
podopiecznych. W pamięci Łukasza 
i jego rodziców na długo pozosta-
nie przeprawa na wyspę lemurów. 
Łukasz nie przypuszczał nawet, że 
zobaczy swoje ukochane zwierzęta 
z tak bliska a co dopiero, że będzie 
je karmił, głaskał, że lemur wskoczy 
mu na ramię. Chłopiec bardzo ko-
cha zwierzęta, a one jakby to czuły.  
Na pożegnanie Łukasz otrzymał od 
Pani Olgi podarunki, które zawsze 
już przypominać mu będą cudow-
ny dzień spędzony w warszawskim 
ZOO. Szczęśliwi, ale też bardzo 
zmęczeni, wszyscy udali się do go-
ścinnej Pizzerii Dominium, a póź-
niej do hotelu, by wypocząć przed 
kolejnym, pełnym atrakcji dniem.  

W piątkowy poranek znów za-
świeciło słońce. Pyszne hotelowe 
śniadanie, a potem  wyprawa do 
kina IMAX na film w 3D „Dzikie z 
natury”. Sam film zrobił na chłopcu 
ogromne wrażenie. Jeszcze większe 
możliwość obejrzenia kina „od kuch-
ni”. Sale kinowe, kabina projekcyjna 
IMAX-u , Cinema City „od zaplecza” , 
cudowne opowieści i anegdoty, na 
koniec taśma filmowa na pamiątkę. 

Trudno nawet opisać radość 
chłopca, a jeszcze trudniej jego 
zdziwienie, gdy dowiedział się, 
że na kolejne czekające go atrak-
cje uda się samochodem policyj-
nym. Łukasz jest w pełni świadomy 
swojej choroby i jej konsekwencji. 
Diagnoza zapadła, gdy miał 3 lata. 
Nie zdążył nawet zamarzyć, by być 
policjantem. Tajniki pracy policji 

Łukasz poznał podczas krótkiego 
spotkania w szkole. Był pod wiel-
kim wrażeniem, nic więc dziwnego, 
że tak bardzo ucieszyła go perspek-
tywa „policyjnego dnia”. Droga na 
warszawskie Bródno minęła bły-
skawicznie. Policyjne konie i psy – 
to one bowiem były celem tej wy-
prawy – nie zawiodły oczekiwań. 
Łukasz, który boi się koni od czasu 
upadku podczas zajęć hipoterapii 
jakby przełamał swój strach. Widok 
syna z opiekunem na wielkim poli-
cyjnym koniu sprawił, że w oczach 
jego mamy pojawiły się łzy. Kolejną 
atrakcją tego dnia był udział w pik-
niku policyjnym zorganizowanym 
na terenie Centrum Handlowego 
Arkadia. Czasu starczyło jedynie na 

szybki obiad w restauracji STREET 
a potem już piknik. Gdziekolwiek 
pojawiał się Łukasz, wszędzie trak-
towany był wyjątkowo. Tak było i 
tym razem. Opiekun z ramienia po-
licji chętnie i wyczerpująco odpo-
wiadał na wszystkie jego pytania, 
oprowadzał, pokazywał, wyjaśniał. 

Punktem kulminacyjnym im-
prezy było powitanie chłopca na 
scenie i przekazanie mu cudow-
nych prezentów, których on i jego 
bliscy nie spodziewali się nawet w 
najśmielszych snach. Trudno dzi-
wić się łzom na widok ogromne-
go zestawu klocków Lego Policja 
i karty podarunkowej na kwotę 
1000 zł. Taka kwota zwykle musi 
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im wystarczyć na bardzo długo. Re-
habilitacja Łukasza pochłania bo-
wiem większą część miesięcznych 
dochodów rodziny.  Ten dzień w 
warszawskiej Arkadii zakończył się 
cudownymi zakupami. Powrót do 
hotelu i wielkie pakowanie. Był to 
ostatni już niestety dzień w War-
szawie, następnego ranka Łukasz 
i jego rodzice wracali do domu.

Do spełnienia marzeń 
Łukasza przyczynili się: 

• Hotel Metropol 
• Restauracja Radio Cafe 
• Pizzeria Dominium 
• Restauracja Street 
• Warszawski Ogród Zoologiczny, 
Pani Olga i pracownicy
• Cinema City Sadyba 
• Wydział Wywiadowczo – Patrolo-
wy Komendy Stołecznej Policji 
• Dyrekcja CH Arkadia a w szczegól-
ności Pan Anthony Vesin oraz Panie 
Anna Bator i Marta Chojnacka 
• Korporacja taksówkowa Ele TAXI 
• Pani Katarzyna Marchewka 
• Osoby, które wpłaciły 1% na rzecz 
fundacji 

Fundację można wesprzeć:
- przez przekazanie odpisu 1% po-
datku dochodowego,
- przez wpłatę na konto Fundacji 
prowadzone w Banku Polskiej Spół-
dzielczości S.A. 
nr 14 1930 1523 2310 0345 8400 
0001, 
- „zaadoptowaniem” konkretnego 
marzenia chorego dziecka z dane-
go regionu, 
- uczestnictwem w imprezach orga-
nizowanych przez cały rok na rzecz 
podopiecznych,
- polubieniem fanpage’u Fundacji 
www.facebook.com/DzieciecaFan-
tazja 

Rodziny, które zmagają się z 
ciężkimi chorobami dzieci mogą 
zgłaszać dziecięce marzenia 
za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie internetowej fundacji 
www.f-df.pl oraz listownie.

Fundacja „Dziecięca Fantazja” - 
jest organizacją non-profit, posia-
dającą status Organizacji Pożytku 
Publicznego. Powstała w 2003 roku. 
Jej jedynym celem jest wnoszenie 
radości w życie dzieci zmagających 
się z chorobami zagrażającymi ży-
ciu i nieuleczalnymi poprzez speł-
nianie ich najskrytszych marzeń i 
fantazji. Podopiecznymi fundacji 
są dzieci zmagające się z nowo-
tworami, wadami wrodzonymi i 
chorobami genetycznymi. Misją 
Fundacji Dziecięca Fantazja jest 
dotarcie do wszystkich cierpią-
cych dzieci w Polsce, aby wnieść 
w życie dzieci i ich rodzin iskierkę 
radości, wiary i nadziei. Fundacja 
działa wyłącznie na rzecz polskich 

dzieci. Przez 10 lat działalności 
spełniła ponad 3000 najskrytszych 
fantazji. Fundatorami marzeń są 
osoby indywidualne, firmy i or-
ganizacje. Więcej na: www.f-df.pl 

Więcej informacji udziela:
Adrianna Wróbel 

Koordynator Projektów 
Fundacja Dziecięca Fantazja

kom.: + 48 696 209 172
e-mail: awrobel@f-df.pl 
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Z uwagi na brak uczniów 
wakacje to dobry czas na pra-
ce remontowe w szkołach. 
W Zespole Szkół Publicznych w 
Górkach Wielkich przeprowadzo-
no modernizację instalacji cen-
tralnego ogrzewania, odświeżono 
drugie piętro szkoły podstawowej 
i korytarz nowej hali sporto-
wej wraz z szatniami. Szko-
ła wzbogaciła się również 
o kolejną pracownię informatycz-
ną, przeznaczoną dla dzieci z klas 
I-III SP, którą sfinansowano ze środ-

Zakończono wakacyjne inwestycje 
w szkole w Górkach Wielkich

ków Rady Rodziców. Modernizacja 
instalacji c.o. objęła wymianę ist-
niejącej sieci centralnego ogrze-
wania, co stanowiło kolejny etap 
prac po ubiegłorocznej wymianie 
kotłów grzewczych. Wymieniono 
sieć wodociągową w budynku. Pra-
ce trwały w lipcu i sierpniu, koszt 
inwestycji wyniósł 163 tys. zł. Zre-
alizowana inwestycja przyniesie 
znaczne oszczędności już w naj-
bliższym sezonie grzewczym. Prze-
prowadzono również gruntowny 
remont drugiego piętra szkoły pod-

stawowej. Wymalowano korytarz 
oraz sale lekcyjne, które wyposażo-
no w ciekawe pomoce dydaktyczne. 
Zakupiono 2 tablice interaktywne. 
Odświeżono korytarz nowej hali 
sportowej oraz zlokalizowane tam 
szatnie. Całość inwestycji została 
sfinansowana przez Urząd Gminy w 
Brennej, za co dziękujemy Pani Wójt 
Iwonie Szarek oraz Radzie Gminy.

 ZSP w Górkach Wielkich

Dzieci i młodzież pewnie ucie-
szy fakt, że po wakacyjnej przerwie 
znów rusza Baza Talentów. W ze-
szłym roku szkolnym w zajęciach 
organizowanych przez Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu Gmi-
ny Brenna uczestniczyło prawie 
200 młodych osób. Pod czujnym 
okiem instruktorów rozwijali oni 
swoje umiejętności i prezento-
wali je na licznych imprezach od-
bywających się przez cały rok.
Od października znów rozpoczyna-
my warsztaty, które pozwolą rozwi-
nąć nie jeden, być może ukryty talent. 

Nadal trwają zapisy na:

Taniec nowoczesny
Brenna SP2, ul. Bukowa 45, piątek, 
godz. 14:15
Górki Wielkie – Mikroklimat, ul. Pod 
Zebrzydkę 4, piątek, godz. 16:30

Dziecięcy Zespół 
Regionalny “Mała Brenna”

Brenna-GOK, ul. Wyzwolenia 69, 
wtorek i piątek, godz. 16:00

Zajęcia plastyczne
Brenna-Amfiteatr, ul. Malinowa 2b, 
wtorek, godz:16:00

Rusza Baza Talentów
Zajęcia teatralne

Górki Wielkie-Mikroklimat, ul. Pod 
Zebrzydkę 4, sobota, godz. 9:00

Nauka gry na akordeonie
Brenna-Amfiteatr, ul. Malinowa 2b, 
wtorek, godz. 15.00

Wszystkich zainteresowa-
nych uczestnictwem w zajęciach 
prosimy o kontakt telefonicz-
ny pod numerem telefonu: 33 
47 40 601, 33 85 36 550 lub ma-
ilowy: s.gawlas@brenna.org.pl
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Ośrodek Promocji, Kultury i 
Sportu w Gminie Brenna zaprasza 
na Zajęcia Twórcze dla Dzieci, w 
ramach których odbędą się warsz-
taty plastyczne, techniczne, teatral-

Zajęcia twórcze dla dzieci
ne oraz  robótki ręczne. Zajęcia 
odbywać się będą od październi-
ka  w czwartki i piątki, od godziny 
16:00 do 18:00 w Szkole na Żaga-
na w Górkach Wielkich. Czekamy 

na dzieci z klas 0-6. Zapisy drogą 
mejlową: s.gawlas@brenna.org.pl 
lub pod numerem: 33 47 40 601.

  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

W lipcu i sierpniu 2013 r. w bu-
dynku Zespołu Szkół Publicznych w 
Górkach Wielkich wykonano prze-
budowę wewnętrznych instalacji: 
centralnego ogrzewania, wody zim-
nej i wody ciepłej, instalacji przeciw-
pożarowej, instalacji gazowej i wen-
tylacji mechanicznej. Na podstawie 
dokumentacji technicznej opra-

Remont instalacji w budynku ZSP 
w Górkach Wielkich

cowanej przez  FPH Jan Górniak z 
Cieszyna, roboty realizowało Przed-
siębiorstwo Produkcyjno–Handlo-
wo–Usługowe POL-INSTAL Sp. z 
o.o. z Pogórza w gminie Skoczów.
Koszt robót budowlano montażo-
wych wyniósł brutto 162.740,17 zł.

  UG Brenna
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Od 1 września bieżące-
go roku Gmina Brenna roz-
poczęła realizację projektu
pn. ”Poznajmy się - nawiązanie 
współpracy transgranicznej Gmi-
ny Brenna i Gminy Bystrzyca”. 
Projekt jest współfinansowany z 
Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej 2007-
2013 Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska – Fundusz 
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Celem projektu jest nawiąza-
nie ścisłej współpracy pomię-
dzy pracownikami Urzędu Gminy 
w Brennej, a pracownika-

Gmina Brenna nawiązała współpracę 
z gminą Bystrzyca w Czechach

mi Urzędu Gminy w Bystrzycy.
W ramach projektu odbędą się spo-
tkania, w trakcie których, pracowni-
cy obu urzędów będą mieli szansę 
wymienić się swoimi doświadczenia-
mi, a także nawiązać ścisłe kontakty.
Spotkania zaplanowane zosta-
ły w okresie od września do 
grudnia 2013 roku. Odbywać 
się będą naprzemiennie w Pol-
sce i Republice Czeskiej w miej-
scowościach Brenna i Bystrzyca.
Poprzez wspólne działania obie 
gminy zyskają nowe informacje 
w obszarze bezpieczeństwa, in-
westycji, oświaty, kultury i spor-
tu oraz pomocy społecznej.

Gmina Brenna po raz pierw-
szy ma sposobność współpra-
cy z miejscowością położoną 
w Republice Czeskiej, dlatego 
tak istotną jest kwestia wnikli-
wego poznania gminy Bystrzy-
ca, wyznaczenia podobieństw 
i różnic w sposobie wykonywa-
nia poszczególnych zadań gmin. 
Na zakończenie projektu wydany 
zostanie folder, który będzie po-
twierdzeniem owocnej współpra-
cy oraz dobrych relacji gmin. Po-
może on w promocji turystycznej 
obu regionów oraz poszerzeniu 
świadomości kulturalnej w za-
przyjaźnionych miejscowościach.
Wypracowany w trakcie spotkań 
plan współpracy gmin partnerskich, 
pozwoli na kontynuację ich koope-
racji w najbliższych latach podczas 
wspólnie podejmowanych działań. 
Pierwsze spotkanie w ra-
mach projektu odbyło się 4 
września br. Pani Wójt wraz 
z pracownikami zaprezento-
wała naszą gminę, jej walo-
ry kulturalne, przyrodnicze 
i turystyczne. 18 i 24 września 
br. spotkanie odpowiednio zor-
ganizowano w gminie Brenna 
i Bystrzyca, których tematem 
przewodnim był obszar bezpie-
czeństwa. Kolejne spotkania już 
w październiku i listopadzie.

 UG Brenna
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W dniach 29 sierpnia i 17 wrze-
śnia 2013 roku odbyły się XXV i 
XXVI sesja Rady Gminy. Na sesjach 
podjęto następujące uchwały:

1) uchwała Nr XXV/272/13 w 
sprawie wystąpienia z wnio-
skiem o przekazanie nierucho-
mości przez Wojewodę Ślą-
skiego na rzecz Gminy Brenna;

2) uchwała Nr XXV/273/13 
w sprawie nabycia nierucho-
mości na rzecz Gminy Brenna;

3) uchwała Nr XXV/274/13 w spra-
wie zmiany uchwały Nr XV/158/12 
Rady Gminy Brenna z dnia 29 mar-
ca 2012 r. w sprawie określenia 
inkasentów opłaty miejscowej; 

4) uchwała Nr XXV/275/13 w spra-
wie wyrażenia zgody na współ-
działanie z samorządami gmin i 
powiatów w celu realizacji projektu 
„Program Rozwoju Subregionu Po-
łudniowego Województwa Śląskie-
go/Plan Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych celem wzmocnienia 
współpracy między JST koniecz-
nej do realizacji wspólnych dzia-
łań na obszarze funkcjonalnym”; 

5) uchwała Nr XXV/276/13 w 
sprawie współdziałania gminy w 
ramach konkursu w zakresie wdro-
żenia standardów świadczenia 
elektronicznych usług publicznych;

6) uchwała Nr XXV/277/13 
w sprawie zniesienia sta-
tusu pomnika przyrody; 

7) uchwała Nr XXV/278/13 w spra-
wie zniesienia statusu pomnika 
przyrody; 

8) uchwała Nr XXV/279/13 w 
sprawie przyjęcia „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy 
Brenna na lata 2013-2016 z per-
spektywą na lata 2017-2020”;

Z obrad Rady Gminy
9) uchwała Nr XXV/280/13 
w sprawie zmiany regulami-
nu przyznawania dotacji na re-
alizację przedsięwzięć związa-
nych z usunięciem wyrobów 
azbestowych z terenu Gminy Brenna;

10) uchwała Nr XXV/281/13 w 
sprawie zmiany fragmentów miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Brenna 
w zakresie usług turystycznych 
i zabudowy mieszkaniowej 
przy ulicy Harcerskiej i Osie-
dlowej w Górkach Wielkich

11) uchwała Nr XXV/282/13 w 
sprawie realizacji projektu systemo-
wego współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 
VII „Promocja integracji społecz-
nej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upo-
wszechnienie aktywnej integracji”, 
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej”

12) uchwała Nr XXV/283/13 
w sprawie zaciągnięcia dłu-
goterminowego kredytu;

13) uchwała Nr XXV/284/13 w spra-
wie określenia przystanków komu-
nikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest gmina Bren-
na, udostępnionych dla operatorów 
i przewoźników oraz warunków i za-
sad korzystania z tych przystanków;

14) uchwała Nr XXV/285/13 
w sprawie przyjęcia darowizny 
nieruchomości będących wła-
snością Powiatu Cieszyńskiego;

15) uchwała Nr XXV/286/13 w 
sprawie zmian w uchwale budże-
towej Gminy Brenna na 2013 rok;

16) uchwała Nr XXV/287/13 
w sprawie zmian wielolet-
niej prognozy finansowej;

17) uchwała Nr XXV/288/13 w 
sprawie udzielenia pełnomoc-
nictwa Wójtowi Gminy Brenna;

18) uchwała Nr XXVI/289/13 w 
sprawie zmian w uchwale budże-
towej Gminy Brenna na 2013 rok.

Posiedzenia Komisji Rady 
Gminy poprzedzające se-
sję XXV odbyły się w dniach:
1) 21 sierpnia - Komisja Kultury, 
Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw 
Socjalnych,
2) 22 sierpnia - Komisja Rozwo-
ju Gminy, Sportu, Budownictwa i 
Ochrony Środowiska, 
3) 26 sierpnia - Komisja Ładu i Po-
rządku Publicznego,
4) 27 sierpnia - Komisja Budżetowo 
– Gospodarczo – Finansowo – Rol-
na.

Z najważniejszych, zgłasza-
nych na sesjach interpelacji 
można wymienić te związane 
z naprawą nawierzchni dróg w 
Górkach i Brennej, m.in. na ulicach 
Skałka i Węgierski, remont ulicy 
Lachy Górne i Cisowa, zalegające 
śmieci wzdłuż ulicy Sportowej w 
Górkach oraz w innych miejscach 
na terenie gminy, zbierającą się 
wodą po opadach deszczu na dro-
dze powiatowej koło stacji benzy-
nowej w Górkach Wielkich, utrud-
niającą poruszanie się pieszych.  

Protokoły z posiedzeń Rady Gmi-
ny oraz podjęte uchwały publiko-
wane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.brenna.org.pl

 Barbara Greń – UG Brenna
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W tym roku, nie jak to zwykle 
bywa pierwszego, lecz drugiego 
dnia września w szkołach zabrzmiał 
pierwszy dzwonek. Szkoda, że czas 
urlopów i wakacji leci chyba trzy 
razy szybciej niż normalnie, i że 
dobiegł już końca. Rozpoczął się 
nowy rok szkolny 2013/2014. Dla 
jednych to powód do radości, bo 
mogą znów spotkać się z przyja-
ciółmi i podzielić wrażeniami z wa-
kacji. Dla innych, sama myśl o szko-
le wywołuje strach i zniechęcenie.                

„Gorzej umieć za mało, niżeli za 
wiele”, to przesłanie pewnej bajki, a 
jak to w bajkach bywa najważniej-
szy jest morał. Warto się uczyć, aby 
w dorosłym życiu było nam łatwiej. 
Człowiek mądry, uczący się, umie 

Pierwszy dzwonek     
podejmować właściwe decyzje. Im 
więcej wie każdy obywatel, tym mą-
drzejsze jest państwo. Taka postawa 
powinna cechować tych najmłod-
szych i tych, którzy dawno swoją 
edukację zakończyli pamiętając, że 
człowiek uczy się przez całe życie.

W ramach uroczystości rozpo-
częcia Nowego Roku Szkolnego, w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej 
Bukowej Pani Dyrektor Marta Mycz-
ka przywitała uczniów, rodziców 
oraz nauczycieli. Odbyło się rów-
nież krótkie przedstawienie w wy-
konaniu uczniów klas 4 i 6, którzy w 
humorystyczny sposób zaprezento-
wali edukacyjną misję szkoły. Pomo-
gło to zapewne pierwszoklasistom z 
mniejszym stresem podejść do no-

wych obowiązków i z pomocą star-
szych kolegów poczuć się pewnie 
w murach szkoły. Pierwszaki otrzy-
mali także odblaskowe opaski, by 
móc bezpiecznie dotrzeć do szkoły. 
Wszystkim uczniom oraz na-
uczycielom życzymy, by nowy 
rok szkolny przyniósł wie-
le satysfakcji oraz sukcesów.

 Sonia Gawlas
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Ubiegły rok szkolny w Zespo-
le Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich należy zaliczyć do bardzo 
udanych pod względem osiągnięć 
naukowych uczniów. Górecka szko-
ła może pochwalić się licznymi 
sukcesami uczniów w konkursach 
przedmiotowych oraz wysokimi 
wynikami sprawdzianu po klasie 
szóstej, a także egzaminu gimna-
zjalnego, które są wyższe niż śred-
nia powiatu oraz województwa. 

W każdej szkole o wyso-
kim poziomie nauczania świad-
czy niewątpliwie ilość laureatów 
w konkursach przedmiotowych 
oraz wynik egzaminu gimnazjalne-
go. W szkole w Górkach laureatem 
Konkursu Przedmiotowego z Ma-
tematyki został Dariusz Greń. Co 
warto podkreślić, był on wówczas 
uczniem klasy II gimnazjum. Do 
konkursu przygotowywał się pod 
kierunkiem pani Grażyny Kubok. Z 
kolei w Konkursie Przedmiotowym 
z Biologii (opiekunką była pani Elż-
bieta Śniegoń) po miano laureatki 

Wysokie wyniki nauczania w góreckiej szkole 
sięgnęła Agnieszka Owczarzy, rów-
nież uczennica klasy drugiej. Laure-
atką Konkursu Języka Angielskiego 
FOX została Emanuela Waliczek z 
klasy czwartej, która przygoto-
wywała się pod okiem pani Beaty 
Sajak. W finale Konkursu Wiedzy 
Biblijnej dla Szkół Podstawowych 
pierwsze miejsce i tytuł laureata 
zdobyła Julia Sajak (kl. 5) pod kie-
runkiem pani Małgorzaty Dziadkie-
wicz, tytuł finalisty otrzymali Dawid 
Kołder (kl. 4) i Dawid Greń (kl. 6). Z 
kolei w Ekumenicznym Konkursie 
Wiedzy Biblijnej JONASZ laureatem 
został Paweł Mitręga z klasy piątej 
oraz Dawid Najda z klasy pierw-
szej gimnazjum (opiekunką była 
pani Bogusława Jaworska). Pani M. 
Dziadkiewicz przygotowała także 
uczniów klas drugich gimnazjum 
do XII Wojewódzkiego Konkursu 
Biblijnego, w którym finalistami 
zostali Wojciech Ponikiewski oraz 
Bartłomiej Kocurek, a Kacper Greń 
zdobył wysokie dziewiąte miejsce.
       Bardzo dobrze przebiegły eg-

zaminy odbywające się po gimna-
zjum. Uczniowie zdawali egzamin 
z historii i wiedzy o społeczeń-
stwie, języka polskiego, przedmio-
tów przyrodniczych, matematyki 
oraz języka angielskiego. Wyniki 
wszystkich części egzaminu są wyż-
sze niż średnia w powiecie oraz 
województwie. Na uwagę zasłu-
guje bardzo wysoki średni wynik 
z matematyki, który wyniósł 60% 
przy 50% w powiecie i 47% w wo-
jewództwie. Wysoki wynik osią-
gnęli również uczniowie szkoły 
podstawowej piszący sprawdzian 
po klasie szóstej (63% przy 58% 
w powiecie i województwie).
       Ciężka praca nauczycieli, któ-
ra przełożyła się na wynik osią-
gnięty przez uczniów góreckiej 
szkoły, stanowi niewątpliwie za-
chętę do dalszej pracy. Dowodzi 
również, że warto posłać swo-
je dziecko do szkoły w Górkach.    

 ZSP w Górkach Wielkich

W dniu 29 sierpnia 2013 roz-
dano nagrody uczestnikom kon-
kursu na największą ilość przeczy-
tanych w czasie wakacji książek. 
Wzięło w nim udział 32 dzieci w 
wieku od 6 do 14 lat. Przeczyta-
no łącznie ponad 500 książek.

Konkurs ”Bibliomaniak” rozstrzygnięty
Laureatami zostali: Karolina Zie-
lonka z biblioteki w Brennej i Piotr 
Czyż z Filii w Górkach Małych. 
Pani Wójt Iwona Szarek podzię-
kowała za tak liczny udział mło-
dzieży w konkursie, a rodzicom 
za wspieranie czytelnictwa. Wrę-

czyła wszystkim uczestnikom pa-
miątkowe dyplomy oraz książki.
Na zakończenie wszyscy wzięli udział 
w „Warsztatach malowania na szkle”, 
które prowadziła pani Barbara Sobik 
z Galerii Pod Maską z Górek Małych.
  Biblioteka
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Historia Szkoły Jana III Sobieskiego w Brennej
W bieżącym roku przypa-

da jubileusz  80-lecia Szkoły w 
Brennej (Gimnazjum im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Brennej). 
Jej mury opuściło kilka pokoleń 
uczniów, pracowało w niej wie-
lu oddanych pedagogów, zarzą-
dzało nią 8 dyrektorów. Warto 
przypomnieć jej krótką historię... 

Na parceli 1,5 ha należącej do 
państwa Sikorów z inicjatywy dr 
Jerzego Kisiały, starosty cieszyń-
skiego pochodzącego z Brennej, w 
maju 1930 roku rozpoczęto budowę 
szkoły. Naukę w niej zainaugurowa-
no 20 sierpnia 1933 roku. Ze wzglę-
du na przypadającą wówczas 250 
rocznicę odsieczy Wiednia, na pa-

trona placówki obrano Króla Jana III 
Sobieskiego.  Pierwszym kierowni-
kiem szkoły został Alojzy Gałuszka, 
który wraz z 7-osobowym gronem 
pedagogicznym trzymał piecze 
nad edukacją uczniów, których w 
pierwszym roku było 318. W okresie 
II wojny światowej w szkole naucza-
no wyłącznie w języku niemieckim. 
Po wojnie 22 maja 1945 do szkoły 
zapisano 266 dzieci, a kierownikiem 
został Alojzy Bonczek. Okres ten był 
pod każdym względem ciężki, lud-
ność była wygłodzona, panowała 
bieda. Mimo to kierownikowi udało 
się zorganizować dożywianie i edu-
kację przedszkolną oraz szkolną 
dla dzieci. Pracownicy szkoły czyn-
nie włączyli się również w pomoc 
podczas epidemii duru brzusznego, 
świerzbu i tyfusu, która nawiedziła 
Brenną pod koniec 1945 roku. Pro-
pagowano higienę i dostarczano 
leki niezbędne w walce z choroba-
mi. W 1946 roku w budynku szkoły 
kilkakrotnie stacjonowały oddziały 
wojskowe, które prawdopodobnie  
wyłapywały partyzantów z AK. Od 1 
listopada 1946 roku miejsce kierow-
nika zajął Józef Badura, a od paź-
dziernika 1947 roku Józef Figuła, 
którego po przejściu na emeryturę 
w 1969 roku zastąpił Stanisław Klus.  

W 1980 roku zamontowano central-
ne ogrzewanie, które sfinansowała 
FSM w Skoczowie, a w 1982 gaz. W 
1981 roku  szkoły przeszły z 6-dnio-
wego na 5-dniowy system naucza-
nia. 6 września 1987 roku oddano 
do użytku nowo powstałe skrzydło 
szkoły wraz z salą gimnastyczną. Z 
końcem roku szkolnego, w czerw-
cu 1992 roku odszedł na emerytu-
rę Dyrektor Stanisław Klus, który 
kierował placówką przez 22 lata. 
Od września 1991 roku dyrektorem 
Szkoły Podstawowej została Pani 
Ewa Dudek, która pełniła tę funkcję 
przez 10 lat. Wraz z wprowadzeniem 
w 1999 roku nowej reformy szkol-
nej, w budynku SP utworzony zo-
stał Zespół Szkół (Szkoła Podstawo-
wa i Gimnazjum). We wrześniu 2001 
roku w szkole pozostało wyłącznie 
Gimnazjum, a uczniowie Szkoły 
Podstawowej zostali przeniesieni 
do szkół w Brennej Bukowej i Leśni-
cy. Nowym Dyrektorem Gimnazjum 
powołany został Pan Zbigniew Mi-
tręga. W latach 2009-2010 budynek 
naszej szkoły przeszedł gruntow-
ny remont, 3 września 2010 roku 
odbyła się uroczystość oddania 
szkoły do użytku po termomoder-
nizacji.  Od września 2011 roku na-
stąpiła zmiana na stanowisku dy-
rektora, Pana Zbigniewa Mitręgę, 
kierującego Gimnazjum przez 10 
lat zastąpił Pan Czesław Marcjasz.

(opracowano na podstawie infor-
macji ze strony internetowej Gim-
nazjum w Brennej)

 
  Dorothea 
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Coraz większa popularnością 
wśród widzów cieszą się programy 
typu talent show. Poszczególne 
stacje telewizyjne ciągle prześci-
gają się w pomysłach, czym by tu 
zaskoczyć odbiorców. Jednym z ta-
kich programów jest emitowany od 
2011 roku w Telewizji Polsat „Must 
Be the Music. Tylko Muzyka”. W kon-
kursie mogą wziąć udział zarówno 
wokaliści jak i zespoły wokalne oraz 
instrumentalne. Czteroosobowe 
jury w składzie: Elżbieta Zapen-
dowska, Olga „Kora” Jackowska, 
Adam Sztaba oraz Wojciech „Łozo” 
Łozowski podczas castingów ma za 
zadanie wyłonić 32 uczestników, 
którzy zaprezentują się  w odcin-
kach emitowanych na żywo. Zwy-
cięzca programu otrzymuje 100 

Must Be the Brenna
tysięcy złotych oraz możliwość wy-
stępu podczas jednego z festiwali 
organizowanych przez Telewizję 
Polsat. W zależności od pory roku 
jest to: Sopot Top trendy Festiwal 
lub Sylwestrowa Noc Przebojów.

W obecnej, VI już edycji progra-
mu Must be the Music wystąpili 
mieszkańcy naszej gminy. W pierw-
szym odcinku wyemitowanym 1 
września zaprezentował się zespół 
„Mistic”, w którego składzie śpiewa 
Mikołaj Kotyczka. Występ zespołu 
spotkał się z  aplauzem publicz-
ności oraz aprobatą jury. Grupa 
powstała w 2005 roku i wykonuje 
współczesną muzykę popularną w 
stylu chorału gregoriańskiego. Ze-
spół brał również udział w pierw-
szej edycji programu X-Factor. 

W drugim odcinku wyemitowa-
nym 8 września w piosence „Sta-
ro baba” Pani Katarzynie Zarębie 
jako chórek towarzyszyły: Elżbieta 
Hubczyk z Brennej, Wanda Ostafin 
z Brennej oraz Bronisława Strach z 
Górek Wielkich. Połączenie brzmień 
jazzowych z beskidzkim folklo-
rem również przypadły do gustu 
jury programu, które było zgod-
ne i występ oceniło cztery razy na 
„TAK”. Poniżej zamieszczony zo-
stał wywiad z Paniami z chórku.

  Sonia Gawlas
 

Sonia Gawlas:  Czyj  był po-
mysł, aby wystąpić w programie 
Must Be The Music? 
Bronisława Strach: Był to pomysł 
Kasi Zaręby.
S.G.: Skąd Panie znają Kasię.
B.S.: Kasię znamy z występów. 
Elżbieta Hubczyk:  Ja znałam Kasię 
wcześniej, były to takie nasze pry-
watne spotkania. Potem  z całym 
chórem startowałyśmy w konkursie 
kolęd w Bielsku-Białej, gdzie Kasia 
była w jury. I tak to się zaczęło. 
B.S.: Po tym koncercie zaczęłyśmy 
z Kasią współpracować. Zaprosiła 
nas do udziału w programie Must 
Be The Music. 
E.H. To wszystko było bardzo spon-
taniczne. Występy w Telewizji wiążą 
się z tym, że dzwonią, a my jutro je-
dziemy. Próba w samochodzie. 
B.S. W czwartek się dowiedziałyśmy 
o nagraniu, w piątek była pierwsza 
próba, a w niedziele wyjechałyśmy, 
bo w poniedziałek rano musiałyśmy 
być na nagraniu. 
S.G.: Jak wygląda samo nagranie?
Wanda Ostafin:  Najpierw jechały-
śmy do Warszawy na casting.

Wywiad z uczestniczkami Must Be the Music
B.S.: To było to nagranie, które wi-
dzieliście w telewizji. Nagrywali 
przez pięć dni po 30 uczestników, 
z góry wiadomo było kto, w który 
dzień wystąpi, ponieważ o tym nas 
powiadamiali.
E.H.: Wcześniej Kasia sama  była na 
precastingu. A my towarzyszyłyśmy 
jej od drugiego etapu. 
S.G.: Dlaczego taki, a nie inny 
skład chórku? Kto o tym decydo-
wał?
B.S.: Wiązało się to z kosztami, Ka-
sia sponsorowała nasz wyjazd, dla-
tego nie mógł z nami pojechać cały 

chór. 
S.G.: Przed występem był stres?
B.S.: Oj był (śmiech). U mnie był. 
E.H.: Ja byłam tak zmęczona, że 
było mi wszystko jedno (śmiech). 
W.O.:  U mnie stres był na próbie, 
przed głównym nagraniem, bo 
człowiek pierwszy raz stał na scenie 
i nie wiedział co robić, tu kable, tam 
kable… , ten tu, ten tam… Nie było 
wiadomo, jak to będzie wyglądać. 
B.S.: Chociaż ja bardziej byłam ze-
stresowana przed samym jury i pu-
blicznością.
E.H.: Najlepsze jest to, że ja nigdy 
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tego programu w telewizji nie oglą-
dałam. Osoby, które to oglądają i 
tym się fascynują pytały mnie: „Jak 
ten Łozo, jak Kora?” A ja: „normal-
nie” 
B.S.: Ja miałam największe obawy 
przed Panią Zapendowską, jej opi-
nii bałam się najbardziej. 
E.H.: Wcześniej, jakieś 10 lat temu,  
startowałam w Katowicach w ca-
stingu do Szansy na sukces, gdzie 
Pani Ela Zapendowska oceniała 
uczestników i wiedziałam, że ona 
jest taka lodowata. Bardzo krytycz-
na. 
B.S.: Na Korze zrobiłyśmy dobre 
wrażenie. 
W.O.:  Jak widziałam uśmiech Za-
pendowskiej, że jest zadowolona, 
brawo biła, to wiedziałam, że musi 
być dobrze. W telewizji nie pokaza-
li wszystkiego. Jury, przed samym 
występem, długo z nami rozmawia-
ło i z Kasią. Pytali czym się zajmuje 
Kasia, o przeglądzie kolęd, skąd po-
mysł na zaangażowanie chórku…
S.G.: Jak wyglądało nagranie 
krótkiego filmu z Chlebowej Cha-
ty poprzedzającego występ? 
B.S.: To nagranie było później, po 
naszych kwalifikacjach. Oni nie na-
grywają wszystkich, tylko tych, co 
przejdą do kolejnego etapu, tak 
nam się wydaje. Poprosili nas o wy-
branie interesującego miejsca zwią-
zanego z folklorem.  Część nagrania 
została zrealizowana w Dębowcu, 
u rodziny Kasi, cześć w rodzinnym 
mieście Kasi, Bielsku, a część w Gór-
kach, w Chlebowej Chacie. Samo 
nagranie trwało prawie cały dzień. 

W.O.:  W Dębowcu ekipie realizacyj-
nej nie do końca odpowiadała oko-
lica. Chcieli coś ciekawego pokazać,  
ładny krajobraz, góry…, dlatego też 
wybrali Górki Małe. 
S.G.: Czy piosenka „Staro baba” , 
którą Panie zaśpiewały w progra-
mie była wspólną kompozycją?
E.H.: Nie, piosenka została nagrana 
wcześniej i znajduje się na płycie 
Kasi „Po mojymu”. Na występ w tele-
wizji miałyśmy przygotowane dwie 
piosenki, w razie dogrywki, gdyby 
jury nie było zdecydowane. 
B.S.: Kasia miała wszystko dobrze 
zaplanowane. Pod piosenkę, pod 
słowa dobrała nas, aby wszystko 
współgrało. 
S.G.: Jak otoczenie zareagowało na 
Pań występ w Telewizji?
B.S.: Telefony się urywały, już pod-
czas emisji w telewizji. 
W.O.: Do mnie dzwoniła koleżanka 
z Krakowa: „ Słuchaj, słuchaj jesteś 
w Telewizji” (śmiech). 
S.G.: Jak najbliżsi odebrali sam 

pomysł, a następnie sam występ?
B.S.: Z niedowierzaniem. 
W.O.: Mówili: „Jedźcie, ale co z tego 
będzie…”(uśmiech).
S.G.:  Czy z perspektywy czasu 
uważają Panie, że to był dobry 
pomysł, aby wystąpić w tym pro-
gramie?
B.S.: Ja to traktuję jako przygodę. 
Jakby mi ktoś jeszcze wiosną po-
wiedział, że pojadę do Must Be The 
Music, to bym go wyśmiała. 
S.G.: Na co dzień  czym Panie się 
zajmują?
W.O.: Od czasu do czasu bawię 
wnuki. 
B.S.: Ja mam własne gospodarstwo 
rolne, szyję stroje regionalne, ale to 
bardziej jako hobby i robię dobre 
sery podpuszczkowe na bazie kro-
wiego mleka. 
E.H.: Jak to mój mąż mówi: „wszę-
dzie jest Cię pełno”, śpiewam w 
chórze, w zespole, mam gospodar-
stwo, firmę, dom. Teraz moją pasją 
są stroje regionalne. 
S.G. Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w kolejnym etapie. 
E.H., B.S., W.O.: Dziękujemy
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Stare, ale jare!
Niecodzienny widok czekał na 

wszystkich, którzy w niedzielne 
przedpołudnie 22 września pojawili 
się przed hotelem Kotarz w Brennej 
Centrum. Miał tam bowiem miejsce 
IV Beskidzki Zlot Pojazdów Zabyt-
kowych organizowany przez Au-
tomobilklub Beskidzki. Już od go-
dziny 9.00 na parkingu gromadzili 
się uczestnicy zlotu, przybywając 
prawdziwymi perełkami motoryza-
cji. Można było podziwiać między 
innymi: Volkswagena T2, Chevro-

leta corvette C3, MG MGA road-
ster, Fiata 126P, MC C gt, Triumpha 
Herald, Mercedesa Benza W110, 
Alfę Romeo spider, Mercedesa SL, 
Lincolna continentala Mark IV, 
BMW 327 cabrio, Maserati zagato, 
Abartha Giannini 590, Fiata 500l, 
Citroena C11, Volkswagena garbu-
sa, Polskiego fiata 518, czy fran-
cuskiego oldtimera marki Simca.

Dzięki uprzejmości właścicieli 
samochodów można było nie tylko 
dowiedzieć się wielu szczegółów 

na ich temat, ale również wejść do 
środka i cofnąć się w czasie.  Zlot 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród mieszkańców Bren-
nej jak i gości. Jak wiadomo samo-
chody to ulubione zabawki „dużych 
chłopców”, ale tu zaskoczenie, gdyż 
w spotkaniu uczestniczyło również 
wielu młodych adeptów motoryza-
cji. Co ciekawe okazało się także, że 
wiele pań było w stanie oderwać się 
od gotowania niedzielnego obiadu i 
przyjść podziwiać zabytkowe cacka. 

Równo o godzinie 12.01 zało-
gi wystartowały w trasę do Biel-
ska-Białej, gdzie odbyła się druga 
część zlotu. Kolejne samochody 
opuszczały parking w równych 
odstępach czasowych co 2 mi-
nuty. Oldtimery odjechały wraz z 
ostatnim dniem lata, może w przy-
szłym roku znów do nas powrócą. 

 Sonia Gawlas
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Od maja do sierpnia mury ko-
ścioła św. Jana Nepomucena w 
Brennej Leśnicy rozbrzmiewały 
muzyką. I to muzyką bardzo różno-
rodną. Już bowiem po raz szósty, 
dzięki wsparciu Ośrodka Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 
udało się zorganizować minifesti-
wal muzyki organowej, chóralnej i 
kameralnej. Tradycyjnie w ramach 
tegoż festiwalu, w leśnickim koście-
le pojawili się organiści, chór oraz 
różnego rodzaju instrumentaliści.

5 maja gościliśmy Wyższobram-
ski Chór Kameralny oraz młodą 
uzdolnioną organistkę z Poznania, 
Katarzynę Brzozowską. Podczas 
drugiego tegorocznego Wieczoru, 

2 czerwca, z recitalem orga-
nowym wystąpił Jakub Kwintal, 
wykładowca Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. Lipcowy koncert 
(7.07) dało nam muzyczne mał-
żeństwo z Katowic - Małgorzata i 
Andrzej Otrembowie, którzy wyko-
nali szereg kompozycji napisanych 
na flet poprzeczny i gitarę. Kon-
cert ten został bardzo żywiołowo 
przyjęty przez publiczność zgro-
madzoną w kościele. Największą 
zaś frekwencją cieszył się koncert 
finałowy. 11 sierpnia przed słucha-
czami - którzy wypełnili kościelne 
ławki dosłownie po brzegi - wy-
stąpili: pochodząca z Ustronia so-
pranistka Paulina Hławiczka oraz 
mieszkający od lat w Wiedniu zna-
komity organista Marek Kudlicki.

VI Wieczory Muzyczne w Leśnicy już za nami!
Cieszy fakt, iż Wieczory Mu-

zyczne w Leśnicy z roku na rok 
cieszą się coraz większym zainte-
resowaniem, zarówno mieszkań-
ców naszej gminy jak i turystów, 
tak licznie odwiedzających latem 
Brenną. Jako organizator i kierow-
nik artystyczny tego niewielkiego 
festiwalu, pragnę serdecznie po-
dziękować Ośrodkowi Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna za 
coroczną pomoc i wsparcie tej kul-

turalnej inicjatywy. Bez pomocy 
OPKiS-u, „Wieczorów” nie udałoby 
się zorganizować. Dziękuję również 
Księdzu Proboszczowi Andrzejowi 
Filapkowi za dobre słowo, wszelką 
pomoc i poczęstunek dla naszych 
wykonawców. I już dziś gorąco za-
praszam na siódmą edycję festiwa-
lu wiosną i latem przyszłego roku!

  Paweł Seligman
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„Gdy się zapali mój duch…”
„Klasa Alka, Rudego i Zośki zdała 

maturę; (…) cała grupa Buków spo-
śród klasy maturzystów wyruszyła 
(…) na wycieczkę w Beskid Śląski. 
Cóż to była za wspaniała wyprawa! 
(…) na tarasie Ośrodka Harcerskie-
go w Górkach Wielkich, opici świet-
nym mlekiem, opalali się leniwie 
w piekących, letnich promieniach 
słońca, w zapachu górskich łąk.” 

 Bohaterowie książki „Kamienie 
na Szaniec” przed rozpoczęciem 
II wojny światowej, nieświadomi 
przyszłych tragicznych wydarzeń, 
spędzają swoje wakacje w Górkach 
Wielkich, w miejscu dla harcerzy, 
tych dzisiejszych i tych z dawnych 
przedwojennych lat, niezwykłym. 
Niezwykłym, bo wyjątkowa jest hi-
storia miejsca, gdzie losy rodziny 
Kossaków splatają się z Aleksan-
drem Kamińskim, gdzie działania 
wojenne miały ogromne znaczenie 
i znaczące skutki dla rozwijającej 
się i prężnie działającej szkoły in-
struktorskiej. 

Mury opuszczonych dzisiaj 
budynków wiele pamiętają, czas 
przypomnieć również ludziom, 
jak ważne miejsce znajduje się na 
skraju naszej gminy. 31 sierpnia, 
w przededniu rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, w Górkach 
Wielkich na tle gmachu szkoły in-
struktorskiej odbył się spektakl 

młodzieżowy „Buki” na motywach 
książki „Kamienie na Szaniec”. Został 
on wyreżyserowany przez Bogu-

sława Słupczyńskiego, założyciela 
Cieszyńskiego Studia Teatralnego. 
Wydarzenie zostało poprzedzone 
warsztatami teatralnymi również 
prowadzonymi przez B. Słupczyń-
skiego. Po spektaklu odbyło się 
widowisko zatytułowane „Gdy się 
zapali mój duch jak pochodnia” in-
spirowane poematem Juliusza Sło-
wackiego „Król Duch” oraz książką 
Aleksandra Kamińskiego „Kamienie 
na Szaniec”. Widowisko powstało 
w oparciu o specjalnie na tę okazję 

stworzoną kompozycję muzyczną 
Krzysztofa Gawlasa oraz projek-
cję multimedialną autorstwa Anny 

Drobiec. Pomysłodawcą  spektaklu 
oraz widowiska słowno-muzyczne-
go było Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków”, które pragnęło 
wskrzesić pamięć o miejscu tak sil-
nie związanym z harcerzami,  po-
stacią Aleksandra Kamińskiego oraz 
pisarką Zofią Kossak.

W mroku, przy dźwiękach Mazur-
ka Dąbrowskiego do okien dawnej 
stanicy harcerskiej wolnym krokiem 
zbliżali się harcerze…,tak rozpoczął 
się spektakl „Buki”. Na chwilę budy-
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nek znów ożył, w oknach pojawiły 
się światła, na tarasie znów sie-
dzieli roześmiani harcerze, marzą-
cy o świetlanej przyszłości. Jednak 
przyszłość nie była ani piękna, ani 
obiecująca. Sytuacja polityczna, 
przekonania oraz wyznawane idee 
zdecydowały o ich najbliższych lo-
sach. Walka z bronią w ręku, krew, 
wznoszenie krzyży na grobach…, 
to była dla nich codzienność. Tę 
codzienność przekonująco zilustro-
wali w spektaklu młodzi aktorzy. 
Przedstawienie opatrzone obra-
zem, dźwiękiem wywarło ogromne 
wrażenie na zebranej widowni, któ-
ra miała za chwilę obserwować ko-
lejne wydarzenie – widowisko słow-
no-muzyczne. Aktorzy: Małgorzata 
Pikus, Katarzyna Słupczyńska, Bo-
gusław Słupczyński, Dariusz Warak-
sa recytowali fragmenty utworów 
Juliusza Słowackiego „Król Duch”  
oraz Aleksandra Kamińskiego „Ka-
mienie na Szaniec”, towarzyszyli im 
muzycy: Krzysztof i Stanisław Laso-
niowie, Marek Andrysek, Zbigniew 
Kaleta, Michał Żymełka oraz Chór 
Kameralny Ad Libitum przygotowa-
ny przez Izabellę Zielecką-Panek. 
Mimo, iż muzycy, ze względu na wa-
runki pogodowe musieli przerwać 
swoje wystąpienie aktorzy konty-
nuowali recytację. Deszcz padał, 
wersy poety: „Dawny świat! – Obraz 
dawny wywoływam! (…) Gdy się za-
pali mój duch jak pochodnia, przy-
pominały obraz on tak rzewny!... 

Ubranie martwej na łąkach królew-
ny...” rozchodziły się po okolicy… W 
tym samym czasie, na skraju par-
ku otulającego budynki dawnego 
ośrodka, harcerze rozpalali ogniska, 
by po skończonej części artystycz-

nej zaprosić zebraną publiczność 
na tradycyjne spotkanie przy wa-
trze. Długo jeszcze przy harcerskich 
śpiewach płonęły rozniecone ogni-
ska, które rozświetlały dawne mury 
stanicy przypominające przedwo-
jenne czasy świetności góreckiego 
ośrodka. 

       Dorota Greń
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Nowe szlaki spacerowe
„Szlakami tematycznymi po 

Gminie Brenna - promocja i roz-
wój aktywnej turystyki”. Pod takim 
hasłem zrealizowano projekt, któ-
ry został dofinansowany ze środ-
ków UE w ramach PROW 2007-
2013.  Dzięki dotacji utworzono 3 
nowe szlaki tematyczne: Bajkowy 
Szlak Utopca, Szlak Myśliwski oraz 
Szlak Wspomnień. Dwa z nich zo-
stały wytyczone i oznakowane, 
natomiast Bajkowy Szlak Utopca 
biegnie wzdłuż istniejącego już 
szlaku spacerowego „Brenna Le-
śnica -Grabowa-Brenna Centrum. 

Podczas wędrówek, każdy tu-
rysta będzie mógł wgłębić się w 

tematykę szlaku dzięki tablicom 
informacyjnym rozmieszczonym 
wzdłuż niego. Przed wyruszeniem w 
trasę warto zaopatrzyć się w nowo 
powstałe materiały promocyjne do-
stępne w Informacji Turystycznej 
w Brennej. „Informator turystyczny 
po Brennej, Górkach Małych, Gór-
kach Wielkich i okolicach”  oraz 
kieszonkowa ulotka informacyj-
na „Wędrówki po Gminie Brenna” 
opisują ciekawe miejsca mijane 
podczas górskich wędrówek oraz 
podpowiadają jak aktywnie spę-
dzić czas, przebywając w okolicy. 
Z myślą o turystach zagranicznych 
materiały zostały przetłumaczone 

na język angielski oraz niemiecki. 
W celu pokazania rzeczywiste-

go piękna gminy Brenna powstał 
12 minutowy film  na DVD do-
stępny w Informacji Turystycznej. 

Inauguracją nowo powstałych 
szlaków były wycieczki górskie pro-
wadzone przez przewodnika be-
skidzkiego. Odbyły się one w lipcu 
i sierpniu bieżącego roku. Uczestni-
cy wypraw zapoznali się z kulturą, 
tradycją, historią oraz mogli po-
dziwiać uroki naszej miejscowości. 

   IT
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Uczniowie biegali po przepustkę do Chybia
Pięknie świecące w ostatnią śro-

dę września słońce było efektow-
nym tłem niezwykle zaciętej, spor-
towej rywalizacji uczniów Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów w Mi-
strzostwach Gminy Brenna w Bie-
gach Przełajowych, które odbyły się 
na wałach rzeki Brennicy w Brennej 
Bukowej. Jak to w sporcie bywa, 
niektórzy zaskoczyli, inni zawiedli, 
jeszcze kolejni pobiegli na swoim 
poziomie, pewne jest jedno – wszy-
scy biegacze dali z siebie wszystko, 
na co było ich stać tego dnia i za to 

należą się wszystkim, bez względu 
na osiągnięte wyniki, słowa uznania. 

Biegi sztafetowe to połączenie 
indywidualnych możliwości z pracą 
zespołową. To zadanie w katego-
rii Szkół Podstawowych Dziewcząt 
najlepiej wykonały reprezentantki 
SP1 Brenna Bukowa, wyprzedza-
jąc koleżanki z SP Górki Wielkie 
oraz SP2 Brenna Leśnica.  W ka-
tegorii Chłopców najlepiej spisa-
li się uczniowie z Górek Wielkich, 
kończąc rywalizację przed Brenną 
Bukową i Brenną Leśnicą. Wśród 

Gimnazjalistek „bilet” do Finałów 
Powiatowych w Chybiu wywalczy-
ły dziewczyny z ZSP Górki Wielkie, 
które okazały się lepsze od rówie-
śniczek z Gimnazjum w Brennej. 
Sukcesu swoich koleżanek nie po-
wtórzyli Gimnazjaliści z Górek Wiel-
kich, którzy przegrali rywalizację z 
biegaczami z Gimnazjum w Brennej. 

 Krzysztof Gawlas

Tradycją stało się nagradzanie 
przez powiat cieszyński najwybit-
niejszych sportowców oraz ojców 
ich sukcesów. Nie inaczej było i w 
tym roku. W czwarty tydzień na-
uki szkolnej przedstawiciele po-
wiatu cieszyńskiego ze starostą 
Jerzym Nogowczykiem na czele 
oraz przewodniczącym Powiatowe-
go Szkolnego Związku Sportowe-
go – Tadeuszem Glosem, wręczyli 
nagrody sportowcom za ich osią-
gnięcia indywidualne, a szkołom 
powiatu cieszyńskiego za pierw-
sze 3 miejsca we współzawodnic-
twie międzyszkolnym. Odznaczono 
między innymi mieszkankę Górek 
Wielkich – Magdalenę Holeksę za 
jej wybitne osiągnięcia w brydżu 
sportowym. Mieszkanka naszej 
gminy może się pochwalić między 
innymi tytułem Mistrzyni Świa-

Powiat nagrodził sportowców!
ta Juniorów w brydżu sportowym 
teamów, które w ubiegłym roku 
odbyły się w Chinach. Wśród szkół 
podstawowych nagrodzono pla-

cówkę oświatową z Górek Wielkich.

 OPKiS
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Górecka młodzież płynie kajakiem
Dla niektórych ostatni tydzień 

sierpnia kojarzy się tylko z końcem 
wakacji, ale dla naszej dwudziestki 
ten czas był dopiero początkiem 
prawdziwie letnich szaleństw. W 
piątkowy wieczór zapakowaliśmy 
swoje bagaże do samochodów i po-
żegnaliśmy się z naszymi najbliższy-
mi. Później poszliśmy do kościoła, 
by prosić Boga o opiekę nad nami, 
a po mszy pomyśleliśmy: „ahoj, 
przygodo!” i wyruszyliśmy na pół-
noc Polski. Droga była dość długa, 
ale nigdy się nie nudziliśmy, bo do-
bre humory nie opuściły nas, aż do 
ostatniej minuty spływu. Przygoda 
na rzece rozpoczęła się w miejsco-
wości Drężno. Każdego dnia słońce 
przyjemnie łaskotało nas w noski. 
Noce i poranki były zimne, dlatego 
siedzieliśmy wieczorami przy ogni-
sku, śmiejąc się, rozmawiając i śpie-
wając. Za dnia płynęliśmy Gwdą. 
Wcale łatwo nie było, zwłaszcza na 
jeziorze Wielimie. Wiatr, ogromne 
fale, daleko oddalony brzeg i koły-

szące się kajaki – było trochę stra-
chu – ale daliśmy radę. Miejscami 
kapryśna rzeka Gwda lubiła nas za-
skakiwać zwalonymi drzewami, spa-
dającymi z drzew pająkami, słabym 
prądem czy elektrowniami wod-
nymi. Codzienne odcinki na rzece 
pochłaniały dużo naszej energii, 
ale każdy ruch wiosłem sprawiał, że 
byliśmy bliżej naszego celu. A kiedy 
pokonaliśmy jakąś przeszkodę, to 
dostrzegaliśmy, że wcale nie była 
taka zła. Te trudności wynagrodziła 
nam druga rzeka – Rurzyca. Spę-
dziliśmy na niej ostatni dzień spły-
wu, więc mogliśmy sobie pozwolić, 
by płynąć powoli i delektować się 
otaczającą nas przyrodą. Wysiłek, 
który włożyliśmy w wiosłowanie po 
Gwdzie, został wynagrodzony przez 
Rurzycę, której nurt był szybszy i 
jeziora nieco mniejsze. Nasze ka-
jaki płynęły obok łabędzi i dzikich 
kaczek. Widzieliśmy nawet przebie-
gające przez rzekę jelenie. Gdzie-
niegdzie woda pokryta była kwitną-

cymi żółtymi i białymi grążelami. Z 
dala od cywilizacji wyciszyliśmy się 
i prawdziwie odpoczęliśmy. Kiedy 
dotarliśmy do ostatniej stacji na-
szej wyprawy, smutno było patrzeć, 
jak nasza podróż, podczas której 
tyle przeżyliśmy, dobiegła końca. 
Łącznie przepłynęliśmy ponad 120 
km. Do Górek wróciliśmy w sobo-
tę. Byliśmy zmęczeni, ale szczęśli-
wi. Spływ nauczył nas wytrwałości 
i pokory. Tego, że tylko wspólnie 
możemy przezwyciężyć trudności. 
Razem rozkładaliśmy namioty, ra-
zem przygotowywaliśmy posiłki, 
sprzątaliśmy. Codziennie wspólnie 
się modliliśmy. I tak mimo fizycz-
nego wysiłku, staliśmy się silniejsi 
duchowo i psychicznie. Bolały nas 
ręce, mieliśmy odciski na dłoniach, 
ale to wszystko minęło, a dobre 
wspomnienia pozostaną na zawsze. 
W przyszłym roku też pojedziemy!

 
 ZSP Górki Wielkie
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Zwycięstwem drużyny z Górek 
Wielkich, w której skład wchodzili 
uczniowie 6 klasy szkoły podsta-

Epizod drużyny z Górek Wielkich w turnieju Orlika
wowej oraz 1 klasy gimnazjum, za-
kończyły się eliminacje gminne IV 
Turnieju Orlika o Puchar Premiera 

Donalda Tuska. Drugie miejsce zaję-
ło Gimnazjum z Brennej, trzecie SP2 
Brenna Bukowa, czwarte SP1 Bren-
na Leśnica. Triumfatorom z Brennej 
nieźle poszło również w elimina-
cjach wojewódzkich, rozegranych 
na skoczowskim Orliku. Tam nasi 
reprezentanci zajęli czwarte miej-
sce i tym samym zakończyli swój 
udział w rozgrywkach, ponieważ 
do finału wojewódzkiego awans 
mogła uzyskać tylko jedna druży-
na z dziewięciu rywalizujących. Na 
pocieszenie można dodać, że do-
konał tego zespół z Cieszyna trzeci 
rok z rzędu, co obrazuje, że osią-
gnięcie czwartego miejsca w gro-
nie takich zespołów jest sukcesem.

 Krzysztof Gawlas

Sport dla dużych i dla małych…
… a dokładnie „Sport dla du-

żych i dla małych -- rozgrywki ligi 
na Orliku (15+) oraz zajęcia tre-
ningowe, piłkarskie dla dzieci (7-9 
lat) ” – tak właśnie brzmiał tytuł 
projektu, którego realizację za-
kończono z końcem września 2013 
r. Zainaugurowany w kwietniu, 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Działania 
413 „Wdrażanie lokalnej strategii 
rozwoju”, ”Małe projekty” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013, obejmo-
wał przeprowadzenie amatorskich 

rozgrywek piłkarskich na Orliku 
oraz zajęć piłkarskich, treningo-
wych dla dzieci w wieku 7-9 lat. 

III Amatorska Lig Piłka Nożnej 
„ORLIK” trwała 5 miesięcy. Do roz-
grywek zgłosiło się 12 amatorskich 
drużyn, które systemem każdy z 
każdym (mecz i rewanż) rozegrały 
22 kolejki spotkań. W ramach pro-
jektu trzy pierwsze drużyny otrzy-
mały puchary i medale, natomiast 
zwycięska komplet strojów piłkar-
skich. Trzech najlepszych piłkarzy 
(strzelec, zawodnik i bramkarz) 
otrzymało statuetki. Projekt zakła-

dał również zakup piłek, którymi 
zawodnicy rozgrywali spotkania.

Zajęcia dla dzieci z zakresu piłki 
nożnej obejmowały cykl 16 dzie-
więćdziesięciominutowych jed-
nostek treningowych, w których 
uczestniczyło 20 młodych adep-
tów piłki nożnej. Chłopcy poprzez 
uczestnictwo w tych zajęciach 
rozpoczęli swoją przygodę z piłką 
nożną, odkrywając specyfikę tego 
sportu. Przeprowadzenie tego pro-
jektu niosło ze sobą wiele pozyty-
wów, a największym z nich jest fakt, 
że jego zakończenie nie oznacza 
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końca zajęć dla dzieci. Zapotrze-
bowanie na tego typu zajęcia jest 
bardzo duże, w związku z czym 
Beneficjent projektu – Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna postanowił kontynuować 
działania szkoleniowe z najmłod-
szymi, podkreślając tym samym 
trafność realizowanego projektu. 
W ramach projektu młodzi piłkarze 
mieli zapewnionego między inny-
mi trenera, który prowadził zajęcia. 

Realizacją projektu spełnio-
no główne cele operacji – popu-
laryzację, rozwijanie i propago-
wanie aktywnego trybu życia, 
sportowych zachowań oraz wycho-
wania w duchu zdrowej rywalizacji.

 Krzysztof Gawlas

Orlikowe emocje za nami
Rywalizacja o tytuł najlepszej 

drużyny III Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej „ORLIK” w Gminie Brenna, 
trwająca ponad 22 tygodnie, była 
bliźniaczo podobna do tej, która 
miała miejsce w zakończonych w 
marcu amatorskich rozgrywkach 
futsalowych, z tą jednak różnicą, 
że zmienili się „aktorzy” odgrywa-
jący główne role w tym spektaklu. 
Tym razem w pierwszoplanowe 
role wcieliły się ekipy FC Blaszoka 
i Nieckarz-Teamu, które do przed-
ostatniej kolejki toczyły zacięty 
pojedynek o końcowe zwycięstwo. 
Po tytuł mistrza drugi rok z rzę-
du nie udało się sięgnąć Niecka-
rzowi, który jednak przegrał złoto 
na własne życzenie. Konsekwent-
nie grający FC Blaszok umiejętnie 
wykorzystał potknięcia rywala i 
ostatecznie to zawodnicy tej dru-
żyny, na kolejkę przed końcem ry-
walizacji, zapewnili sobie pierw-
sze miejsce, ale o tym za chwilę.

Triumfator rozgrywek – FC Bla-
szok – rozpoczął rywalizację od 
falstartu, przegrywając w inau-
guracyjnej kolejce z Nieckarz-Te-
amem 3:4, prowadząc do przerwy 
3:0! Po drodze drużyna uległa jesz-
cze Niebieskiej Erce 5:6, była to 

jednak ostatnia strata punktów w 
rozgrywkach. Konsekwencja i sa-
modyscyplina drużyny pozwoliła z 
meczu na mecz umiejętnie sięgać 
po 3 punkty, co w ostatecznym 
rozrachunku pozwoliło ekipie ze 
Skoczowa sięgnąć po mistrzowski 
tytuł. Dobrą grą „popisywało się” 
większość zawodników, którym 
przewodniczył najlepszy snajper 
drużyny – Andrzej Kowalik, bardziej 
znany jako „Kowal”. Bramki pilnie 
strzegł Ireneusz Trojanowski, dla-
tego fakt zdobycia złota przez Sko-
czowian nie powinien wcale dziwić. 

Po srebro sięgnął Nieckarz-Te-
am. Drużyna, która w przeciwień-
stwie do wspomnianego wcześniej 
FC Blaszoka, rewelacyjnie wystarto-
wała, pokonując najgroźniejszego 
rywala w walce o tytuł. Premierowe 
spotkanie rozpoczęło się co prawda 
fatalnie, ponieważ wicemistrzowie 
ubiegłych rozgrywek przegrywali 
po pierwszej połowie meczu 3:0, 
jednak szybko wyciągnęli wnioski 
z popełnionych błędów, aplikując 
przeciwnikowi cztery bramki, nie 
tracąc przy tym żadnej. Ostatecz-
nie mecz zakończył się wynikiem 
4:3 dla Nieckarza. Dalsza część ligi 
przebiegała pod dyktando druży-

ny, w ataku której brylowali – Ka-
wulok, Bralewski i Sikora, i nic nie 
wskazywało na taki obrót sprawy, 
jaki nastąpił w rundzie rewanżowej. 
Kłopoty zaczęły się od porażki z FC 
Blaszokiem 1:3. Jakby tego było 
mało drużyna osłabiła się kadrowo 
i była zmuszona do końca ligi grać 
bez Kawuloka i Sikory. Zmalał po-
tencjał ofensywny zespołu, co nie-
stety wyraźnie odbiło się w meczu 
z FC Adą, która sensacyjnie wygrała 
3:2, sprawiając tym zwycięstwem 
największą niespodziankę w całej 
kilkumiesięcznej rywalizacji na Or-
liku. Nieckarz po porażce z „poma-
rańczowymi” spadł na drugie miej-
sce i pozostał na nim do końca ligi.

Dowodem na różnicę w pozio-
mie sportowym naszych lokalnych, 
amatorskich drużyn w konfrontacji 
z „przyjezdnymi” może być chociaż-
by różnica punktowa, jaka dzieli 
pierwszą dwójkę ligi od trzeciej w 
stawce Niebieskiej Erki, a ta wyno-
si odpowiednio 13 i 15 punktów, 
co więcej – na kilka kolejek przed 
finiszem rozgrywek było wiado-
mo, że tylko dwa zespoły stoczą ze 
sobą walkę o mistrzostwo. Wracając 
do „niebieskich”, jedyne co można 
powiedzieć o tej drużynie, to tylko 
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tyle, że jej trzecie miejsce można 
uznać za duży sukces. Patrząc przez 
pryzmat gry, jaką zespół prezen-
tował w rozgrywkach, aż trudno 
uwierzyć, że jego piłkarze sięgnęli 
po mistrzostwo w lidze halowej. Na 
swoje usprawiedliwienie Niebieska 
Erka ma jednak fakt, że na Orliku 
występowała w nieco innym skła-
dzie, co przy okazji gry w składzie 
pięcioosobowym lub sześcioosobo-
wym robi naprawdę wielką różnicę. 

Snajperskie popisy
Przed startem rozgrywek było 

wiadomo, że wyczynu Sikory i Gu-
bały, którzy w 18 kolejkach zdoby-
li – pierwszy 89, drugi 88 bramek, 
nikt nie powtórzy, mimo iż liga bę-
dzie dłuższa o cztery kolejki. Wszy-
scy jednak, którzy myśleli, że ta 
rywalizacja będzie nudna, grubo 
się mylili. Po kilku pierwszych kolej-

kach stawce najlepszych strzelców 
przewodzili Kawulok i Sikora. Wy-
dawało się, że to właśnie Ci dżen-
telmeni rozstrzygną między sobą 
kwestię korony króla strzelców, jed-
nak po raz kolejny górę wzięła spor-
towa nieprzewidywalność. Różne 
aspekty nie pozwoliły zawodnikom 
Nieckarza dotrwać do końca roz-
grywek, z czego skorzystał Mateusz 
Bralewski, nawiasem mówiąc ko-

lega z drużyny. „Bralo” czuł się tak 
pewnie na boisku, że nie straszne 
mu były nawet groźne sygnały ze 
strony Andrzeja Kowalika, który da-
wał do zrozumienia, że nie zamierza 
oddać bez walki tytułu najlepszego 
strzelca. „Kowal” w meczu 19 kolej-
ki strzelił 10 bramek i na 3 kolejki 
przed końcem ligi zmniejszył stratę 
do lidera strzelców na 6 bramek. W 
odpowiedzi „Bralo” popisał się 12 
bramkami i ostatecznie rozwiał wąt-
pliwości, co do tego, kto jest naj-
lepszym snajperem III Amatorskiej 
Lig Piłki Nożnej „ORLIK” w Gminie 
Brenna. Zdobył łącznie 56 bramek.

Najlepsi zawodnicy rozgrywek
Tradycją stało się wyróżnianie 

najlepszego zawodnika i bramka-
rza amatorskich rozgrywek. Kapi-
tanowie drużyn spośród zawodni-
ków i bramkarzy delegowanych z 

drużyn wybierają osoby, które ich 
zdaniem zasługują na te wyróżnie-
nia. Tytuł najlepszego bramkarza 
rozgrywek powędrował do strze-
gącego bramki FC Blaszok Irene-
usza Trojanowskiego, czego można 
było się spodziewać. „Trojan” wręcz 
jak popularny komputerowy wirus 
umiejętnie „paraliżował” napastni-
ków i studził zapędy innych, którzy 
chcieli wpakować piłkę do siatki 

jego zespołu. W sytuacjach bezna-
dziejnych i niewyobrażalnych sta-
wał na wysokości zadania, czym 
bardzo pomógł swojej drużynie. 
Warto dodać, że gdy zaistniała po-
trzeba, potrafił przełamać niemoc 
strzelecką kolegów, kiedy to sam 
potrafił skutecznie znaleźć drogę 
do bramki przeciwnika, co tylko 
dobitnie pokazuje, że nagroda tra-
fiła dosłownie w odpowiednie ręce.

 Nie inaczej było w kate-
gorii najlepszego zawodnika. To 
wyróżnienie przyznano Mateuszo-
wi Bralewskiemu, który sięgnął 
również po koronę króla strzel-
ców. I w tym przypadku również 
trudno się dziwić, że to właśnie on 
zyskał uznanie w oczach większo-
ści, ponieważ faktycznie odbiegał 
poziomem, w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu, od innych pił-
karzy. Jego gra niejednokrotnie 

wprawiała w zachwyt, niekonwen-
cjonalne zagrania budziły podziw, 
imponowała zimna krew w pod-
bramkowych sytuacjach. Zawodnik 
nieprzeciętny, nieprzewidywalny 
sportowo, nacechowany tak, jak 
powinien być najlepszy zawodnik.

 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

ISSN 1895-670X
Redakcja: Sonia Gawlas, Katarzyna Macura, Dorota Greń,  Łukasz Muschiol, Krzysztof Gawlas, Aneta Mędrek, 
Marzena Gawlas.  
Stali Współpracownicy: UG Brenna 
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 8536 550, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
Korekta: Sonia Gawlas
Skład: Łukasz Muschiol 
Druk: Eurodruk, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 26 02
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.

Ważne i przydatne numery telefonów
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Zapiekanka z cukinii i mięsa mielonego
Składniki dla 4-6 osób:

1 kg cukini
50 dag mięsa mielonego

1 cebula
6 ząbków czosnku

sól, pieprz
majeranek, tymianek, rozmaryn, oregano, bazylia

3 łyżki soku z cytryny
5 pomidorów

300ml śmietany 30%
olej

20 dag żółtego sera
puszka kukurydzy

Cukinię pokroić w plasterki dodać 2 posiekane ząbki czosnku, przesmażyć razem na roz-
grzanym oleju, Przyprawić solą i pieprzem. Przenieść wszystko do rondla, wlać szklankę 
wody, sok z cytryny, dusić przez 3 min. Wyciągnąć cukinię, zachować wywar. Pomidory spa-
rzyć, obrać ze skórki i posiekać, przesmażyć na oleju. Następnie dodać szklankę wywaru z 
cukini i zmiksować. Dodać śmietanę i przyprawić ( jeśli sos jest bardzo gęsty to dodać jeszcze 
trochę wywaru). Posiekać drobno cebulę, przesmażyć na oleju, dodać mięso, 4 ząbki czosn-
ku, zioła, przyprawy. Smażyć, aż mięso rozdrobni się i zbrązowieje, dodać kukurydze. W na-
tłuszczonym naczyniu żaroodpornym ułożyć warstwami cukinię i mięso na przemian (cukinia 
ma być na spodzie i na górze), zalać sosem śmietanowo – pomidorowym. Piec w temp. 180 st. 
przez ok. 20 min. 5 min przed końcem pieczenia posypać zapiekankę startym żółtym serem. 

Cukiniowy zawrót głowy
Składniki dla 4-6 osób:
kiełbasa, 0,5 kg/ 2 sztuki
pierś z kurczaka, 3 sztuki

cebula, 1 sztuka
cukinia, 2 średnie sztuki

smalec, do smażenia
przyprawy: papryka, pieprz, suszone zioła

Pokrojoną w kostkę kiełbasę i pierś z kurczaka smażymy na smalcu z dodatkiem 
3 łyżek mielonej papryki. Następnie dodajemy pokrojoną w kostkę cukinie i cebu-
lę posiekaną w półksiężyce. Wszystko dusimy do miękkości i przyprawiamy wg uznania.

         Smacznego!
          Sonia Gawlas 

Przepisy:



Brenna MOBILE to nowoczesna bezpłatna aplikacja turystyczna zawierająca najważ-
niejsze informacje na temat Gminy Brenna, jej atrakcji, w szczególności – mapy, opi-
sy zabytków, aktualne wydarzenia, atrakcje, noclegi, restauracje i inne, wraz z funk-
cją wytyczania trasy do miejsc przy użyciu geolokalizacji. Aplikacja dostępna jest 
w języku polskim. Brenna MOBILE to kompendium wiedzy dla każdego Turysty od-
wiedzającego Gminę Brenna. Aplikacja jest w pełni bezpłatna i dostępna za darmo.


