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Ukończone inwestycje
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Nagrody dla nauczycieli
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Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce świąteczne wydanie „Wieści znad Brennicy”. Mamy 
nadzieję, że lektura czasopisma umili Państwu czas przedświąteczny i świąteczny. 

Życzymy Wam Drodzy Czytelnicy
zdrowych, pogodnych, spędzonych w gronie najbliższych

Świąt Bożego Narodzenia.
Niech w tym Nowym Roku 2014

spełnią się wszystkie, nawet te najskrytsze marzenia. 
                                    
     Pracownicy Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna. 

Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek

Przewodniczący Rady

Marek Wojnar

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech te Święta będą okazją do zadumy,

ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie

od codziennych zmagań i trosk.
Życzymy, aby Nowy Rok 2014 obdarował Państwa

zdrowiem, wszelką pomyślnością 
oraz nieprzemijającym szczęściem.
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Całe pokolenia Polaków poprzez 
zabory, zrywy wolnościowe, wojny,  
dochodziły do radości samostano-
wienia. Lata lecą nieubłaganie, a hi-
storia toczy się swoim biegiem. Mija 
dzień za dniem, zmieniają się poko-
lenia dźwigając rany będące pamię-
cią przeszłości. Nie można zmienić 
przeszłości, ale to co wydarzyło się 
kiedyś na zawsze zmieniło zarów-
no naszą teraźniejszość jak i przy-
szłość. Nie rozliczajmy więc historii. 
Zachowajmy ją w sercu i pamięci 
ale patrzmy przed siebie. Tylko swo-
im wysiłkiem i odwagą możemy dać 

Doceńmy swoją niepodległość
świadectwo szacunku dla wywal-
czonej przez pokolenia wolności. 

W historii naszej gminy możemy 
znaleźć wiele przykładów ludzi, któ-
rzy za wolność i niepodległość Pol-
ski byli w stanie oddać swoje życie. 
Pamiętając o ich bohaterstwie w 
dniu 11 Listopada o godzinie 10.00 
w Kościele Ewangelicko – Augsbur-
skim apostoła Jana w Górkach Wiel-
kich odbyło się nabożeństwo eku-
meniczne, które odprawili wspólnie 
wszyscy księża z Gminy Brenna. Uro-
czystość uświetnił wspólny występ 
chórów Benedictus i Magnificat.  

Następnie uczestnicy złożyli kwia-
ty w miejscach pamięci poległych 
w walkach o wolną Polskę. Wiązan-
ki w imieniu mieszkańców gminy 
Brenna złożyli: Wójt Gminy Brenna 
Pani Iwona Szarek, Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Marek Wojnar, V-ce 
Starosta Powiatu Cieszyńskiego 
Pan Jerzy Pilch, radni powiatu oraz 
gminy, przedstawiciele grona peda-
gogicznego oraz strażacy z Brennej 
Centrum, Brennej Leśnicy i Górek.

 Sonia Gawlas

W dniu 18 listopada br. na zbo-
czu góry Błatnia w gminie Brenna 
o godzinie 12.00 rozpoczęła się 
ekshumacja zwłok po-
ległego 13 maja 1946 
roku dowódcy zgru-
powania Błatnia Naro-
dowych Sił Zbrojnych 
plutonowego Edwarda 
Antoniego Biesoka, ps. 
„Edek”. Zginął on pod-
czas walki z kompa-
nią manewrową Milicji 
Obywatelskiej dowo-
dzonej przez oficera 
Urzędu Bezpieczeństwa 
Tadeusza Pietrzaka.

Ekshumacje prze-
prowadzili Krzysztof 

Ekshumacja żółnierza na Błatniej
Neścior oraz archeolog Zofia Ja-
gosz-Zarzycka z Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego. Na miejsce przy-

byli również przedstawiciele ro-
dziny zmarłego, IPN z Krakowa i 
Katowic, Sanepidu z Cieszyna, pro-

boszcz z Mazańcowic, 
Nadleśnictwa Ustroń, 
Urzędu Gminy Brenna 
oraz Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach. 

Ekshumowane szcząt-
ki zostały przewiezione 
do Mazańcowic, rodzin-
nej miejscowości żołnie-
rza, gdzie odbędą się uro-
czystości pogrzebowe.

 OPKiS
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Październik okazał się szczę-
śliwy dla gminy Brenna. W wie-
lu konkursach, w których na-
sza miejscowość brała udział, 
zdobywała nagrody i wyróżnienia. 

Pierwszym z nich był konkurs 
„Piękna wieś województwa śląskie-
go” organizowany przez Wydział 
Terenów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ślą-
skiego. Celem konkursu, który or-
ganizowany jest od 2004 roku jest 
wspieranie rozwoju wsi poprzez 
pobudzanie aktywności gospodar-
czej, kształtowanie ładu przestrzen-
nego oraz pielęgnowanie środowi-
ska naturalnego. W kategorii „Na 
najlepsze przedsięwzięcie odnowy 
wsi” II miejsce zajęła inwestycja 
obejmująca remont pomieszczeń i 
wyposażenie budynku w Górkach 
Wielkich przy ulicy Żagana 5. Jest 
to budynek, w którym przed wojną 
mieściła się szkoła podstawowa a 
następnie przedszkole. Wyróżniono 
również VII Mistrzostwa Górali Kar-
packich w Koszeniu Łąki jako “Naj-
lepsze przedsięwzięcie popularyzu-

Deszcz nagród dla gminy Brenna
jące tradycje, obrzędy i zwyczaje”.

Kolejna nagroda przypadła Gmi-
nie Brenna w konkursie  „Przyjazna 
Wieś” zorganizowanym przez Wy-
dział Terenów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego. Konkurs miał na celu wy-
typowanie najlepszego projektu w 

zakresie infrastruktury zrealizowa-
nego na terenach wiejskich przy 
wsparciu środków unijnych. Bez-
konkurencyjnym przedsięwzięciem 
okazał się Park Turystyki w Bren-
nej Centrum, który zajął I miejsce.

      Sonia Gawlas

Inwestycja o charakterze typowo 
świątecznym dofinansowana zosta-
ła z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach PROW 2007-
2013. W ramach inwestycji zostało 
zakupione i zamontowane oświe-
tlenie na budynku Urzędu Gminy 
Brenna w formie napisu świątecz-
nego, wykonanego z węża świetl-
nego LED.  Na placu przed UG zosta-
ła zamontowana dekoracja choinki.

W iluminacje świąteczne został 
również wyposażony Park Turysty-
ki. Pojawiła się fontanna świetlna, 
siedmiometrowa choinka ze sztucz-

Iluminacje świąteczne
nego igliwia, na której zamontowa-
ne są LED-owe gwiazdki, dzwonki  

i śnieżynki. Całość jest oplecio-
na sznurami świetlnymi LED. Pojawi 
się także Anioł z harfą również wy-
konany z węża świetlnego i sznu-
rów LED. Na deptaku w Brennej 
Centrum, na  lampach zostało za-
montowanych 11 świetlnych wian-
ków, a w Parku Turystyki wzdłuż 
alejek spacerowych umieszczono 

9 elementów świetlnych w 
kształcie gwiazdy, które zostały 
umocowane na słupach latarni.

W iluminacje świąteczne przy-
ozdobiono również część ul. Za-

lesie w Górkach Wielkich, gdzie 
umieszczono na ulicznych latar-
niach 5 gwiazd wykonanych z 
węża LED i część ulicy Zofii Kos-
sak, gdzie pojawiło się 18 świecą-
cych gwiazd. Na rondzie w Gór-
kach Wielkich została wykonana 
z węży świetlnych LED dekoracja 
żywej choinki. Natomiast na ulicy 
Sportowej w Górkach Wielkich, na 
terenach „Pod Brandysem” zostało 
zamontowanych 5 dzwonków wy-
konanych z węża i sznurów LED. 

Wartość inwestycji to 80 239,05 
zł, a dofinansowanie wyniosło 
80% kosztów kwalifikowanych.

  UG Brenna
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Zakończenie budowy wodociągu 
w Górkach Wielkich – etap II

Pod koniec października br. w 
związku z zakończeniem  budowy 
wodociągu wraz z przyłączami do-
mowymi w Górkach Wielkich Etap 
II, przekazano sieć do użytkowania 

Zakładowi Budżetowemu Gospo-
darki Komunalnej. W ramach pro-
wadzonej inwestycji podłączono 
254 abonentów. Wartość całego 
projektu to 4 194 984,97 zł, w tym 
dofinansowanie w ramach dotacji z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach 1 333 537,67. Gmi-
na skorzystała również z możliwo-
ści umorzenia części kosztów, co 
zamknęło się kwotą 725 000,00. 

  UG Brenna

Gmina Brenna w 2013 r. wykona-
ła remonty dróg gminnych ul. Kasz-
tanowej, Pod Zebrzydkę i Leśnej w 
Górkach Wielkich oraz Wierzbowej 
i Lachy Górne w Brennej, uszko-
dzonych w czasie powodzi w 2010 
i 2011 r. Wykonano remont na-
wierzchni dróg o łącznej długości 
2485 mb na kwotę 788 420,62 zł. 

Remont dróg oraz usuwanie skutków 
powodzi z 2010 i 2011 r. 

Na realizację tego zadania Gmina 
otrzymała pomoc finansową z bu-
dżetu państwa w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych w wyso-
kości 100 % na ul. Kasztanową oraz 
80 % wartości pozostałych zadań.

  UG Brenna

Zakończono  roboty zwią-
zane z Termomodernizacją bu-
dynku Urzędu Gminy w Brennej 
wraz z wykonaniem podjazdu 

dla osób niepełnosprawnych. Ro-
boty w okresie od 01.03.2013 r. 
do 30.09.2013 r. realizowała fir-
ma WODPOL Sp. z o.o. z Żywca.

W ramach zadania zmoder-
nizowana została instalacja cen-

tralnego ogrzewania, wymie-
niona została stolarka okienna i 
drzwiowa zewnętrzna. Budynek 
został  ocieplony i  posiada  nową 
elewację.  Obiekt przystosowany 
został dla osób niepełnospraw-
nych, poprzez dobudowę podjaz-
du dla osób niepełnosprawnych.

Koszt robót budowlano – 
montażowych wyniósł netto  
657.759,79 zł brutto 809.044,54 zł.

dofinansowanie w formie 
dotacji z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 334 528,00 zł,

UG Brenna

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 
w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu 

dla osób niepełnosprawnych
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Uprzejmie informujemy miesz-
kańców Gminy Brenna, iż  na 
zlecenie Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej w Gliwi-
cach, firma Skanska S.A. prowa-
dzić będzie na przełomie 2013 
i 2014 roku prace,  polegające na  
remoncie wałów przeciwpowo-
dziowych na rzece Brennicy, znisz-

Prace remontowe na rzece Brennicy
czonych w wyniku powodzi z 2010 
r. W październiku przystąpiono do 
robót przygotowawczych. W zakres 
zadnia pn. „Rzeka Brennica 7+300-
9+200 w m. Brenna – remont re-
gulacji. Usuwanie szkód powo-
dziowych z 2010 r.”, wchodzi m.in.: 
- remont istniejących stopni i progów, 
- naprawa skorodowanego beto-

nu na przelewach progów oraz
- remont umocnień brzego-
wych i przejazdów w bród. 
Przedsięwzięcie jest dofinansowy-
wane ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 UG Brenna

Brenna na widelcu
1 lipca 2013 roku Agencja Roz-

woju Regionalnego S.A. w Biel-
sku-Białej wraz z Partnerem po 
stronie słowackiej – Miastem 
Cadca, rozpoczęła realizację mi-
kroprojektu „Beskidy na widelcu” 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska-Republika Słowacka 2007-
2013 oraz budżetu państwa za po-
średnictwem Euroregionu Beskidy.

Celem projektu jest wymiana 
doświadczeń społeczności lokal-
nej z Čadcy i Bielska-Białej na te-
mat kuchni regionalnej. W ramach 
projektu dwie grupy robocze ze 
Słowacji (Cadca) oraz Polski (Koło 
Gospodyń Wiejskich z Brennej) na-
wiązały współpracę, która zaowo-
cowała stworzeniem listy potraw 
regionalnych wraz z przepisami. 
Obecnie w ramach projektu wska-
zywane są punkty gastronomicz-
ne, które to staną się bazą dla 
stworzenia aplikacji na smartpho-
ny prezentującej lokale gastrono-

miczne, w których ofercie odwie-
dzający znajdą lokalne potrawy z 
pogranicza polsko-słowackiego. Z 
aplikacji tej będzie można korzy-
stać bezpłatnie, a dostępna będzie 
w trzech wersjach językowych.

Drugim ważnym aspektem pro-
jektu jest integracja grup roboczych 
dzięki organizowanym warsztatom 
kulinarnym i Festiwalowi Kuchni 
Pogranicza. Podczas warsztatów 
grupy poznają tajniki przygotowa-
nia potraw regionalnych, a Festi-
wal Kuchni Pogranicza będzie do-
skonałą okazją do przedstawienia 
tych potraw szerszej społeczności. 

Pierwsze warsztaty odbyły się 
30 października w Brennej. Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Brennej 
gościły w swojej kuchni 13 osobową 
grupę słowacką. Od samego rana 
czujnie zgłębiali oni tajniki przyrzą-
dzania pysznych pierogów z serem, 
mięsem, jagodami i kaszą grycza-
ną. Spróbowali również wędzonki 
z ziemniakami i tradycyjnych pącz-
ków. Patrząc na puste talerze, które 
pozostały po degustacji, niewątpli-
wie można stwierdzić, że wszystkim 

bardzo smakowało, a Panie z KGW 
znowu spisały się na medal. Na spo-
tkaniu zorganizowanym w sali OSP 
Brenna Centrum nie zabrakło rów-
nież Pani Wójt Iwony Szarek, Pani 
Dyrektor OPKiS Katarzyny Macury 
oraz Prezesa OSP Brenna Centrum 
Pana Józefa Ferfeckiego. Goście 
spędzając w Brennej cały dzień, 
znaleźli też chwilkę by wybrać się 
na spacer po Parku Turystyki oraz 
obejrzeć film promujący gminę. 
Sądząc po uśmiechniętych twa-
rzach i ilości pytań, które zadawali 
by móc jak najwięcej dowiedzieć 
się o Brennej, śmiało można powie-
dzieć, że bardzo im się podobało.

Znaczącą rolę w projekcie 
oprócz grup roboczych odpowie-
dzialnych za stworzenie listy regio-
nalnych przepisów oraz przepro-
wadzenie warsztatów kulinarnych, 
odegra społeczność lokalna. To 
dzięki osobom włączającym się ak-
tywnie w działania projektu powsta-
je baza punktów gastronomicznych.

 Joanna Trela
 Sonia Gawlas
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O tym, że w Brennej prężnie 
działa Koło Gospodyń Wiejskich 
wiedzą wszyscy. To dzięki ich cięż-
kiej pracy możemy nadal 
ze smakiem jeść tradycyjny 
breński kołocz i wiele in-
nych regionalnych potraw. 
Realizując swoją pasję nie-
jednokrotnie zdobywają 
liczne nagrody w konkur-
sach kulinarnych. Czyn-
nie udzielają się również 
podczas imprez organizo-
wanych na terenie gminy. 

W sobotę 9 listopada 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Brennej obchodziło jubi-

5-lecie KGW w Brennej
leusz 5-lecia istnienia. Przyjęcie z tej 
okazji odbyło się w Zajeździe „Pod 
Brzymami”. Wójt Gminy Brenna Pani 

Iwona Szarek, która uczestniczyła w 
spotkaniu, złożyła jubilatkom naj-
serdeczniejsze życzenia i podzięko-

wała za zaangażowanie 
w działalność na rzecz 
społeczności lokalnej.

Paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich w 
Brennej serdecznie 
gratulujemy piękne-
go jubileuszu i życzy-
my dalszych sukcesów.

 Sonia Gawlas

Gdy wybierałam się na obcho-
dy Dnia Seniora zorganizowane 
przez Klub Seniora „Marzenie” z 
Brennej, nie przypuszczałam, że 
czas ten upłynie w tak miłej i peł-
nej uśmiechu atmosferze. Zmie-
rzałam właśnie wałami Brennicy, 
gdy zorientowałam się, że w tym 
samym kierunku podążą nieznana 
mi Pani. Grzecznie zapytałam, czy 
aby nie wybiera się na spotkanie 
Klubu Seniora. Z uśmiechem na 
twarzy potwierdziła i tak zaczęła się 
nasza krótka ale za to bardzo cieka-
wa rozmowa. Przez tych dosłownie 
parę minut zrozumiałam, jak ważne 
jest by istniały takie kluby jak nasz 
breński i zrzeszały jak największą 

Wesołe jest życie Seniora
liczbę członków. Jak mówiła niezna-
joma, dzięki tym spotkaniom jest 
pretekst by nie siedzieć w domu 
tylko wyjść do ludzi, spotkać się, 
porozmawiać, spędzić miło czas. 
Niejednokrotnie pewnie podzielić 
się swoimi troskami ale i radościami 
życia codziennego. Znajdzie się też 
chwila na wspólne wyjazdy. Muszę 
przyznać, że chociażby dla tej krót-
kiej ale jakże miłej rozmowy warto 
było wybrać się na to spotkanie.

Blisko 100 uśmiechniętych od 
ucha do ucha „Młodych Senio-
rów”  9 października zapełniło salę 
Pensjonatu „Krokus” aby wspólnie 
świętować czwarte już obchody 
Dnia Seniora. Wszystkich zebranych 

przywitali: Prezes Klubu Pan Ludwik 
Gluza oraz Wójt Gminy Brenna Pani 
Iwona Szarek. Złożyli oni członkom 
klubu najserdeczniejsze życze-
nia i podziękowali za serce i pracę 
włożoną w jego istnienie. Nowym 
członkom klubu wręczone zosta-
ły legitymacje, a jubilaci otrzymali 
drobne upominki. Co poniektórych 
do tańca porwała  kapela góral-
ska „Istebna”. Spotkanie upłynęło 
w miłej i pełnej ciepła atmosferze. 

Seniorom życzymy, aby każdy 
kolejny dzień przynosił wiele ra-
dości, uśmiechu i pogody ducha. 

  Sonia Gawlas
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Goście z Baiersdorf w Brennej
W piątek 4 października Bren-

na gościła mieszkańców Baiers-
dorf, miasta partnerskiego naszej 
gminy, położonego w Bawarii w 
Niemczech. Grupę liczącą 35 osób 
przywitała Pani Wójt Iwona Szarek. 
Delegacja zobaczyła Park Turystki 
w Brennej Centrum, gdzie z wielką 
przyjemnością fotografowała się 
z wizerunkiem naszej maskotki – 
Utopcem, Gazdą Brennicy. Goście 

udali się również do Górek, gdzie 
zobaczyli Dwór Kossaków oraz 
Chlebową Chatę. Oprócz ogląda-
nia i zwiedzania najatrakcyjniej-
szych miejsc naszej gminy mieli 
okazje posmakować w regionalnej 
beskidzkiej kuchni. Kolejnego dnia 
naszym partnerom z Niemiec poka-
zano okolice. Udali się do pobliskiej 
Pszczyny oraz na wycieczkę Pętlą 
Beskidzką, podczas której mogli po-

dziwiać uroki Trójwsi Beskidzkiej.
Z wielką radością przyjęliśmy na-

szych przyjaciół z Baiersdorf. Kolej-
ne odwiedziny pozytywnie wpływa-
ją na współpracę gmin na różnych 
płaszczyznach. Gościom bardzo po-
dobał się program odwiedzin, dlate-
go zapewne znów do nas zawitają.

  OPKiS

Poświęcenie Górskiego Domu Seniora
Dzień 23 października 2013 roku 

na stałe zapisze się w kartach hi-
storii Górskiego Domu Seniora na 
Hołcynie. Tego dnia uroczystego 
poświęcenia obiektu dokonali: ks. 
Czesław Szwed – proboszcz para-
fii św. Jana Chrzciciela w Brennej, 
ks. Roman Kluz – proboszcz parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Bren-
nej oraz ks. Alojzy Binda. Wśród 

zaproszonych gości nie zabrakło 
Pani Wójt Iwony Szarek, która złoży-
ła kwiaty na ręce właścicieli Domu 
oraz wpisała się do księgi pamiątko-
wej. Dyrektor Pensjonatu Pani Ewa 
Cupiał podziękowała wszystkim za 
przybycie oraz zapewniła, że Gór-
ski Dom Seniora jest prawdziwym 
Domem, w którym pensjonariusze 
mogą czuć się bezpiecznie i spo-

kojnie. Nie lada niespodziankę dla 
mieszkańców domu przygotowały 
maluchy z Przedszkola Publiczne-
go nr 1 w Brennej, które przedsta-
wiły kolorowy i radosny program 
artystyczny o czterech porach roku.   

  Sonia Gawlas
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Z obrad Rady Gminy
W dniu 10 października br. odby-

ła się XXVII sesja Rady Gminy. Na se-
sję zaproszeni zostali nauczyciele z 
placówek oświatowych naszej gmi-
ny. Pani Wójt wraz z Przewodniczą-
cym Rady złożyli gościom gratulacje 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
wręczając dyplomy za osiągnięcia w 
pracy dydaktyczno–wychowawczej.

Na sesji podjęto następujące 
uchwały:

1) uchwała Nr XXVII/290/13 w spra-
wie zmiany uchwały nr XI/130/11 
Rady Gminy Brenna z dnia 17 listo-
pada 2011 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Zakładu Budżetowego Go-
spodarki Komunalnej;
2) uchwała Nr XXVII/291/13 w spra-
wie określenia wysokości opłaty od 
posiadania psów, zasad ustalania 
poboru i terminu płatności tej opła-
ty w 2014 roku;
3) uchwała Nr XXVII/292/13 w spra-
wie stawek w podatku od nierucho-
mości na 2014 rok;
4) uchwała Nr XXVII/293/13 w spra-
wie określenia dziennych stawek 
opłaty miejscowej na 2014 rok;
5) uchwała Nr XXVII/294/13 w spra-
wie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatko-
wych;
6) uchwała Nr XXVII/295/13 w 
sprawie uchylenia uchwały doty-
czącej przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brenna w miejscowości Gór-

ki Wielkie;
7) uchwała Nr XXVII/296/13 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Bren-
na w miejscowości Górki Wielkie i 
Górki Małe;
8) uchwała Nr XXVII/297/13 w spra-
wie zmiany uchwały Nr XV/158/12 
Rady Gminy Brenna z dnia 29 marca 
2012 r. w sprawie określenia inka-
sentów opłaty miejscowej;
9) uchwała Nr XXVII/298/13 w spra-
wie wystąpienia Gminy Brenna ze 
Śląskiego Związku Gmin i Powia-
tów;
10) uchwała Nr XXVII/299/13 w 
sprawie zmian w uchwale budżeto-
wej Gminy Brenna na 2013 rok;
11) uchwała Nr XXVII/300/13 w 
sprawie zmian wieloletniej progno-
zy finansowej;
12) uchwała Nr XXVII/301/13 w 
sprawie wyboru kandydata do wy-
różnienia Laurem Srebrnej Cieszy-
nianki w 2013 roku;
13) uchwała Nr XXVII/302/13 w 
sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łanie Wójta Gminy;

Posiedzenia Komisji Rady Gminy 
poprzedzające sesję odbyły się 

w dniach:
1) 1 października – Komisja Rewi-
zyjna,
2) 2 października – Komisja Rozwo-
ju Gminy, Sportu, Budownictwa i 
Ochrony Środowiska,
3) 3 października – Komisja Kultury, 

Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw 
Socjalnych,
4) 7 października – Komisja Budże-
towo – Gospodarczo – Finansowo 
– Rolna,
5) 8 października – Komisja Ładu i 
Porządku Publicznego.

Radni podejmując uchwałę w 
sprawie wyboru kandydata do 
wyróżnienia Laurem Srebrnej Cie-
szynianki w 2013 roku przyznali 
wyróżnienie mieszkance Bren-
nej Pani Krystynie Podżorskiej. 
Z ważniejszych spraw poruszonych 
na posiedzeniu Rady, to wysokość 
opłaty miejscowej. Podejmując 
uchwałę w tej sprawie został zło-
żony wniosek o zwiększenie stawki 
do kwoty 1,20 zł. Wniosek nie został 
przyjęty, a stawka opłaty miejsco-
wej pozostała w takiej samej jak w 
poprzednich latach wysokości, tj. 
jednego złotego. Radni zwracali 
uwagę na pozostawiane śmieci na 
przystankach oraz przy drogach, a 
także poruszyli kwestię zainstalowa-
nia monitoringu w tych miejscach. 

Protokoły z posiedzeń Rady 
Gminy oraz podjęte uchwały publi-
kowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.brenna.org.pl

 Barbara Greń - UG Brenna

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

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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Srebrna Cieszynianka 
dla Pani Krystyny Podżorskiej

W poniedziałek 11 Listopada 
w cieszyńskim teatrze, podczas 
Uroczystej Sesji Rad Gmin Ziemi 
Cieszyńskiej Laur Srebrnej Cieszy-
nianki z Gminy Brenna otrzymała 
Pani Krystyna Podżorska z Brennej. 
Laur przyznawany jest co roku i 
trafia do najbardziej zasłużonych 
dla kultury i społeczeństwa osób.

Krystyna Podżorska jest rodo-
witą mieszkanką Brennej, zasłu-
żonym społecznikiem i altruistą. 
Z wykształcenia technik żywienia 
zbiorowego. Z gastronomią zwią-
zała całe swoje życie zawodowe 
pracując w Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Brennej 
oraz w Zespole Szkół Zawodowych 
w Cieszynie. Od czterdziestu lat 
prowadzi w Brennej Pensjonat „Kry-
styna”, przyjmując gości indywidu-
alnych oraz grupy zorganizowane.

Pani Krystyna Podżorska w 1967 
roku założyła rodzinę, jest matką 
trójki dzieci. Wychowując już dwój-
kę własnych dzieci postanowiła 
wraz z mężem podzielić się rodzi-
cielską miłością i adoptować małą 
dziewczynkę, która gościła z sio-
strami zakonnymi w jej pensjonacie.

W swoim domu Pani Krystyna co 
roku przyjmuje dzieci z Ośrodków 
Szkolno- Wychowawczych i Domów 
Pomocy Społecznej z całej Polski 
oraz dzieci z Ukrainy. Zawsze okazu-
je swoim małym gościom wiele ser-
ca, za co otrzymuje liczne podzięko-
wania i niezapomnianą wdzięczność 
dzieci skrzywdzonych przez los.

Jako działacz społeczny uczest-
niczyła w postawaniu Towarzystwa 
Miłośników Brennej i Górek „Jodła”. 
Obecnie uczestniczy w działaniach 
Stowarzyszenia Rozwoju „Integra-
cja”. Jest aktywną członkinią Klubu 
Seniora „Marzenie”, oraz inicjator-
ką wielu imprez: wieczorków ta-
necznych, biesiad, wycieczek kra-
joznawczych i wędrówek górskich 
dla seniorów i osób wieku 50+. 
Daje się poznać jako nieoceniony 
organizator i pomysłodawca przed-

sięwzięć, które 
łączą ludzi i mo-
bilizują do wspól-
nego działania.

Swoje pasje 
kulinarne reali-
zuje w Kole Go-
spodyń Wiejskich 
w Brennej dzie-
ląc się swoją fa-
chową wiedzą i 
tajnikami sztuki 
kulinarnej z kole-
żankami. Dzięki 
jej oryginalnym 
pomysłom i wy-
szukanej intuicji 
kulinarnej KGW 
uczestniczy i zdo-
bywa laury w róż-
nych konkursach.

Jej działa-
nia „pro publiko 
bono” – wszyst-
ko w imię dobra 
wspólnego – przyczyniają się do pro-
mocji Gminy Brenna na wielu płasz-
czyznach społeczno-kulturalnych. 

Sonia Gawlas: Czy Laur Srebrnej 
Cieszynianki był dla Pani zasko-
czeniem?
Krystyna Podżorska: Oczywi-
ście, było to dla mnie wielkie za-
skoczenie, a zarazem wyróżnie-
nie. Nie spodziewałam się, że 
taki zaszczyt mnie spotka by być 
wyróżnioną na terenie gminy. 

S.G.: Kto Panią poinformował 
o nominacji?
K.P.: Informację o tym, że otrzyma-
łam wyżej wymienione wyróżnie-
nie przekazano mi za pomocą listu 
z Urzędu Gminy Brenna, którego 
nadawcą były nasze władze gminne.  

S.G.: Jak wspomina Pani uroczy-
stość wręczenia Srebrnej Cieszy-
nianki?
K.P.: Niewątpliwie uroczystość 
wręczenia wyróżnienia Srebrnej 

Cieszynianki, która odbyła się w 
teatrze w Cieszynie była bardzo 
wzruszająca. Sama uroczystość z 
uwagi na miejsce i grono licznych 
gości była podniosła. Zaś wszyscy, 
którzy otrzymali laur, czuli się wy-
różnieni i nie ukrywali wzruszenia. 
Tak samo było w moim przypadku.

S.G.: Który okres w Pani życiu 
wspomina Pani najmilej?
K.P.: Okresem, do którego sięgam 
nie tyle pamięcią ile sentymentem, 
jest okres wychowywania dzieci, 
ich rozwoju i wzrostu. A także teraz, 
kiedy mogę podziwiać z kolei ich 
działania na polu zawodowym jak 
i rodzinnym, dopingując ich i za-
wsze służąc dobrym słowem i radą.  

S.G.: Czy są osoby w Pani otocze-
niu, które wspierają Panią na każ-
dym kroku? 
K.P.: Z pewnością w życiu każdego 
człowieka są takie osoby, na które 
zawsze można liczyć, zaufać, od któ-
rych zawsze można uzyskać pomoc 
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i usłyszeć dobre słowo. W moim 
przypadku taką osobą jest mój ko-
chany i wspaniały mąż. Oczywiście 
dzieci tez bardzo mnie wspierają.    

S.G.: Udziela się Pani na wie-
lu płaszczyznach? Czy w tym 
wszystkim znajduje Pani czas dla 
siebie? Co najbardziej lubi Pani 
wtedy robić? 
K.P.: Owszem, moje działania które 
wykonuje jak to zostało w pytaniu 
zawarte na wielu płaszczyznach, 
dają mi wiele satysfakcji i zado-
wolenia. A we wszystkim co robię, 
staram się odnajdywać radość. Czas 
oddany innym wraca do mnie z po-
dwójną nawiązką dobra. Zaś w wol-
nych chwilach bardzo lubię chodzić 
po górach, a także zwiedzać i pozna-
wać nowe miejsca. Do tych wypraw 
mobilizują mnie moje córki. Zawsze 
staramy się wybierać nowe trasy.

S.G.: Czy Pani jako właścicielka 
pensjonatu widzi zmiany w licz-
bie turystów przyjeżdżających 
do Brennej? A jeśli tak czy są to 
zmiany na lepsze?
K.P.: Muszę zauważyć, iż co roku 
liczba gości przyjeżdżających do 
Brennej na wypoczynek niewąt-
pliwie maleje. W minionych latach 
jak porównuję gości przebywają-
cych u mnie na ośrodku, spędza-
li średnio około dwóch tygodni. 
Obecnie pobyty te są skrócone do 

zaledwie kilku dni. Najwięcej osób 
przyjeżdża na weekendy od piątku 
do niedzieli. Wszyscy narzekają na 
problemy ekonomiczne, które są nie-
wątpliwie coraz bardziej zauważalne.  

S.G.: Jakie działania Pani, jako 
zasłużony działacz kultury suge-
rowałaby podjąć by zwiększyć 
atrakcyjność naszej gminy?
K.P.: Na wstępnie pragnę zauwa-
żyć, że nasza gmina Brenna dba o 
rozwój infrastruktury i turystyki o 
szerokim zakresie. Między innymi 
Park Turystyki, punkt informacji 
turystycznej, amfiteatr oraz liczne 
wydarzenia. Tu się naprawdę dużo 
dzieje. Zaś to co w moim odczuciu 
mogłoby jeszcze bardziej zwięk-
szyć prestiż i atrakcyjność naszej 
miejscowości, to może budowa 
kręgielni. Byłoby to miejsce, w 
którym mogłaby się spotykać mło-
dzież. Oczywiście trzeba wziąć pod 
uwagę aurę i porę roku, do której 
można dostosować dane atrakcje. 
Można by zwrócić uwagę na orga-
nizację karnawału zimowego, takie-
go jak był kiedyś. Ja bardzo lubię 
kwiaty dlatego proponowałabym 
również ukwiecić centrum Brennej. 

S.G.: Jest Pani członkinią KGW w 
Brennej, a Pani kuchnia słynie z 
pysznych potraw. Co gotuje Pani 
najchętniej i dla kogo?
K.P.: Gotowanie to moja pasja. Bar-

dzo lubię przyrządzać potrawy ale 
jeszcze więcej radości sprawia mi 
to, jeżeli komuś smakują. Dania, 
które przygotowuję, i które są za-
razem chwalone przez innych to 
m.in.: kluski na parze z jagodami, 
placki ziemniaczane, smalec do-
mowy ze świeżym chlebem i ogór-
kiem kiszonym, oczywiście wła-
snej roboty. Posiłki przyrządzam 
najczęściej dla rodziny oraz dla 
osób, które goszczę w pensjonacie. 

S.G.: Zbliżają się święta… jaka jest 
Pani ulubiona potrawa wigilijna?
K.P.: Moją ulubiona potrawą wi-
gilijną jest karp smażony według 
własnej receptury, co bardzo sma-
kuje domownikom. Bardzo lubię 
także zupę grzybową oczywiście 
z grzybów zebranych osobiście.  

S.G.: Jakie jest Pani marzenie?
K.P.: Uważam, że najważniejszym 
dobrem w życiu każdego czło-
wieka jest zdrowie. Zaś marze-
nia spełniają się same (uśmiech).

S.G.: Czy Pani dzieci poszły w 
Pani ślady? Czy udzielają się spo-
łecznie?
K.P.: Moje dzieci mają własne życie 
rodzinne i zawodowe. Na chwilę 
obecną nie biorą czynnego udzia-
łu na polu działań społecznych. 

S.G.: Czy czuje się Pani oso-
bą szczęśliwą i spełnioną?
K.P.: Jak najbardziej uważam 
się za osobę szczęśliwą i speł-
nioną. Wszystko, co mnie w ży-
ciu spotyka przyjmuję i staram 
się sprostać każdemu wyzwaniu.

S.G.: Dziękuje bardzo za rozmowę.
K.P.: Ja również dziękuję i korzy-
stając z okazji chciałabym złożyć 
wszystkim mieszkańcom Brennej 
zdrowych i pogodnych Świąt Boże-
go Narodzenia, spędzonych w gro-
nie rodzinnym oraz wiele błogosła-
wieństwa bożego na Nowy 2014 Rok.
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Oskar dla zespołu „Brenna”
Zespół Regionalny „Brenna” 

im Józefa Macha znów przynosi 
naszej gminie rozgłos i splendor 
na arenie krajowych zmagań. Do 
wszystkich swoich dotychczaso-
wych osiągnięć, a jest ich wiele i 
są to najważniejsze nagrody naj-
większych polskich i międzynaro-

dowych przeglądów oraz festiwali, 
zespół może dołączyć Nagrodę im 
Oskara Kolberga. Była to już XXXVIII 
edycja tego najważniejszego pol-
skiego wyróżnienia w dziedzinie 
kultury ludowej, przyznawanego 
za dokonania artystyczne i nauko-
we wspierające regionalną kulturę 

ludową. Patron nagrody – Oskar 
Kolberg był etnografem, folklory-
stą i kompozytorem, który w XIX 
wieku stworzył największy zasób 
źródeł etnograficznych do badania 
kultury ludowej dawnej Rzeczypo-
spolitej i narodów słowiańskich. 

Podczas uroczystej gali, która 
odbyła się 9 października 2013 na 
Zamku Królewskim w Warszawie 
nagrody jedenastu tegorocznym 
laureatom wręczył Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego Pan 
Bogdan Zdrojewski. Podczas uro-
czystości Pan Minister powiedział 
„Chciałem podziękować zwłaszcza 
tym, którzy promują kulturę, któ-
rzy wiedzą, czym różni się folklor 
od kultury ludowej. Należy pod-
kreślać, jak wiele w polskiej kul-
turze współczesnej zaczerpnięte 
jest ze źródeł kultury ludowej, jak 
jest ona ważna z punktu widzenia 
edukacyjnego”. Zespół Brenna na-
grodzono w kategorii zespołów 
folklorystycznych, a dyplom i me-
dal w imieniu grupy odebrała Pani 
Anna Źlik, kierownik i choreograf 
zespołu. Po wręczeniu nagród ze-
spół zaprezentował jeden ze swo-
ich programów artystycznych.

Oskar nie był jedyną nagrodą 
jaką w październiku odebrała Pani 
Anna. Jej zasługi w dziedzinie kul-
tury dostrzeżone zostały również 
przez Komisję Kultury, Sportu i 
Promocji Rady Powiatu Cieszyń-
skiego oraz Wydział Kultury Staro-
stwa Powiatowego . 30 paździer-
nika podczas uroczystości w sali 
koncertowej cieszyńskiej szkoły 
muzycznej odebrała Ona Nagrodę 
Powiatu w dziedzinie kultury im. 
Ks. Leopolda Szersznika. Pani Annie 
nagrodę w kategorii upowszech-
niania kultury wręczył Starosta 
Cieszyński Pan Jerzy Nogowczyk.
Pani Annie oraz całemu zespoło-
wi „Brenna” serdecznie gratuluje-
my i życzymy kolejnych sukcesów 
na arenie zmagań kulturalnych.
  
  Sonia Gawlas
  Fot. K.Źlik
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„Ocalić od zapomnienia...”
„Kiedy po raz pierwszy zobaczy-

łem Szkołę Instruktorów Harcer-
skich w Górkach Wielkich – Sojce 
przeżyłem szok. Urodziłem się i do 
szkół chodziłem w Bielsku-Białej, 
od kilkunastu lat mieszkałem w 
Cieszynie, a miejsce to w Górkach 
zobaczyłem po raz pierwszy w ży-
ciu dopiero w roku 2012! Jakbym 
gdzieś na dnie krajobrazu miejsc 
i historii zobaczył leżącego tuż 
pod nosem „lokalnego Titanica”. 
Jakąś polską, prastarą Atlantydę 
marzeń obywateli – patriotów II 
Rzeczypospolitej.” /Bogusław Słup-
czyński, założyciel Teatru CST/

Nie dziwią, nie zaskakują mnie 
słowa Bogusława Słupczyńskiego. 
Od 28 lat, czyli od zawsze mieszkam 
w Brennej. O stanicy w Górkach 
Wielkich dowiedziałam się niecały 
rok temu. Wcześniej w mojej świa-
domości miejsce to nie istniało. 
Teraz zastanawiam się jak to możli-
we. Słysząc sanatorium w Górkach 
myśli biegły do oddziału na Buczu. 
Budynki po byłej stanicy w Górkach 
Wielkich były również i dla mnie 
odkryciem. Miejsce tym ciekawsze i 
cenniejsze, że jest nośnikiem nieba-
gatelnej historii. Odgrzebana z cza-
sów dzieciństwa książka „Kamienie 
na Szaniec” nabrała nowego zna-
czenia, dopiero teraz została  przy-
szpilona do mojej małej ojczyzny. 

Omawiana na lekcjach języka pol-
skiego, w sali szkolnej lektura mo-
gła już wówczas nabrać innego wy-
miaru, gdyby wyjść poza schematy 
i zabrać uczniów na miejsce akcji 
dziejącej się w książce, i w otocze-
niu murów, które pamiętają osobę 
Aleksandra Kamińskiego opowie-
dzieć historię Alka, Rudego i Zośki... 
Dla mnie poszukiwanie materiałów, 
zdobywanie coraz większej ilości 
informacji o byłej stanicy harcer-
skiej w Górkach Wielkich nie było 
przypomnieniem, było odkryciem. 
Miejsce to zachwyca niezmiennie, 
za każdym razem, gdy do niego 
wracam. Z tym większym zainte-
resowaniem sięgam po publikację 
„Aby przypomnieć Zapomniane”. 

Wśród wielu osób, w tym rów-
nież mieszkańców gminy Bren-
na, miejsce to było, a może nadal 
jest nieodkryte. Tym bardziej za-
sadne wydaje się dążenie Fun-
dacji im. Zofii Kossak, aby przy-
bliżyć społeczeństwu historię 
góreckiej stanicy harcerskiej, gdzie 
losy wyjątkowych postaci dla na-
rodu polskiego splatały się z ży-
ciem mieszkańców Górek i Brennej.

Po opartym na motywach „Ka-
mieni na Szaniec” Aleksandra Ka-
mińskiego spektaklu młodzie-
żowym „Buki” będącym efektem 
warsztatów teatralnych prowa-

dzonych przez Bogusława Słup-
czyńskiego oraz widowisku mu-
zyczno-teatralnym  „Gdy się 
zapali mój duch jak pochodnia” 
Fundacja im. Zofii Kossak wydała 
publikację pt.: „Aby przypomnieć 
Zapomniane”. To kolejna próba 
przybliżenia szerszej społeczności 
miejsca na skraju Górek Wielkich.  

Rozmaite były losy budynków, 
różne ich przeznaczenie, począw-
szy od Szkoły Instruktorów Harcer-
skich, poprzez ośrodek Hitlerju-
gend, Szkołę Pracy Społecznej dla 
Wsi, aż po Sanatorium  Dziecięce 
Chorób Płuc i Gruźlicy. Niezwykła 
jest historia tego miejsca, architek-
tura zabudowań, jak również parku 
przylegającego do kompleksu bu-
dynków. Jednak to nie tylko mury 
i drzewa świadczą o  wyjątkowości 
tego miejsca, to przede wszystkim 
ludzie, którzy od wielu dziesiątków 
lat tworzyli je, oddając mu swój czas 
i serce. Nie sposób nie wspomnieć 
rodziny Kossaków, będących za-
rządcami ziemi, na której w później-
szych latach z inicjatywy Wojewody 
Śląskiego Michała Grażyńskiego po-
wstała stanica harcerska zaprojek-
towana przez architekta Bogusława 
Laszczkę, syna Konstantego Laszcz-
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ki, wybitnego rzeźbiarza, którego 
płaskorzeźbę można oglądać na 
fasadzie Domu Ogólnego Szkoły In-
struktorskiej. Nie można zapomnieć 
o Aleksandrze Kamińskim, twórcy 
ruchu zuchowego,  pedagogu, któ-
ry do września 1939 r. kierował jako 
komendant Szkołą Instruktorską, i 
który w późniejszych latach uczynił 
stanicę harcerską w Górkach Wiel-
kich miejscem spotkania bohate-
rów książki „Kamienie na Szaniec”. 
Z okresem sanatoryjnym ośrodka 
związane były Aniela Libionka, Ja-
nina Żagan czy Czesława Gawlas, 
panie oddane pracy na rzecz dzieci 
przebywających w prewentorium. 

Celem wydanej publikacji było 
przypomnienie zabudowań i zwią-
zanych z nim postaci, zwrócenie 
uwagi na wartość jakie to miejsce 
stanowi samo w sobie. Pomysło-
dawcą projektu towarzyszyła tro-
ska o odchodzące w przeszłość, 
coraz bardziej niszczejące, popa-
dające w ruinę budynki. I jak we 
wstępie książki Fundacja zazna-

czyła: „Mamy nieskromną nadzieję, 
iż w jakiejś mierze nasz projekt, w 
ramach którego powstała także i 
ta publikacja, przyczyni się do od-
nowienia pamięci o tym miejscu”. 

Promocja książki odbyła się 16 li-
stopada 2013 r. w Gmachu Ogólnym 
dawnej stanicy. Podczas spotkania 
autorzy artykułów znajdujących się 
w publikacji „Aby przypomnieć Za-
pomniane”: historyk Jarosław Mroż-
kiewicz, znawca architektury mię-
dzywojennej Przemysław Czernek, 
koordynator projektu Monika Sera-
fin oraz prowadzący spotkanie Bog-
dan Słupczyński zwracali uwagę na 
wyjątkowość miejsca, które od lat 
30 XX wieku do 1999 roku tętniło 
życiem. Spotkanie poprzedzone 
zostało zwiedzaniem kompleksów 
zabudowań, które wprowadziło 
w klimat dawnych lat, zapoznało 
zgromadzonych ze stanem obec-
nym dawnej stanicy, a także stało 
się wstępem do poznania historii 
tego miejsca. W gmachu ogólnym 
odbyła się prelekcja, podczas której 

wspomniani współautorzy książki 
opowiedzieli o swoich spostrzeże-
niach i badaniach, które były tema-
tem artykułów zamieszczonych w 
publikacji. Wystąpienia opatrzone 
prezentacją oraz projekcją filmu o 
Aleksandrze Kamińskim wzbogaciły 
spotkanie, na którym wśród zainte-
resowanych obecna była Aleksan-
dra Trybuś – Poseł na Sejm RP, Iwona 
Szarek - Wójt Gminy Brenna, Marek 
Wojnar - Przewodniczący Rady Gmi-
ny Brenna oraz Anna Fenby-Taylor – 
wnuczka Zofii Kossak. Na zakończe-
nie, dzięki harcerzom z Hufca ZHP 
Jastrzębie-Zdrój  w murach stani-
cy przy akompaniamencie gitary 
znów rozbrzmiały harcerskie pieśni 
- „bohaterski wskrzeszając czas...” 

 
  Dorota Greń

„Bliskość” natury w Dworze Kossaków
W sobotę 26 października w za-

bytkowym parku przy Dworze Kos-
saków odbył się wernisaż Tomasza 
Koclęgi. Artysta rzeźbiarz w tym roku 
już po raz kolejny zawitał do Górek 
Wielkich, prezentując wystawę pt. 
„Bliskość”. Ekspozycja przedstawia 
trzy olbrzymie postaci przytulające 
się do drzew oraz gniazda, w któ-
rych siedzą formy przypominające 
ludzi. Monumentalne rzeźby w za-

bytkowym parku podziwiać  można 
przez najbliższy rok. Na zakończe-
nie wernisażu w budynku Lodowni 
odbył się koncert zespołu „Wałasi”.

Centrum Kultury i Sztuki „Dwór 
Kossaków” wraz z zabytkowym 
parkiem stały się również tłem 
do filmu p.t.„8 cud unijny”, który 
otrzymał nagrodę publiczności w 
kategorii film IV edycji konkursu 
na najlepsze fotoreportaże i filmy 

o Śląsku „obiektywnie śląskie”. Au-
torami obrazu są: Kamila Matloch 
oraz Mariusz Jaszczurowski. Film 
zobaczyć można na stronie interne-
towej: www.obiektywnieslaskie.pl.

Relacja fotograficzna dzięki 
życzliwości Centrum Kultury 
i Sztuki „Dwór Kossaków”.
 
  Sonia Gawlas



16Strona 16 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
KulturaKultura

SamhainFest najlepszą imprezą lata 2013!
SamhainFest czyli Pierwsza 

Słowiańska Noc Folk-Metalowa w 
Brennej zorganizowana w ramach 
III Dni Dawnych Kultur wygrała w 
plebiscycie na Najlepszą imprezę 
lata 2013 w powiecie cieszyńskim. 
Do konkursu zgłoszonych zosta-
ło 14 wydarzeń: z Cieszyna: Świę-

to Trzech Braci 2013, Plaża Open 
2013, Strachy na Zamku, Festiwal 
Filmowy Wakacyjne Kadry,  z Wisły: 
Piknik Country, Spotkania z trady-
cją w Wiśle, TKB 2013, FIS Grand 
Prix,  z Brennej: Mistrzostwa Drwa-
li Beskidzkich, Mistrzostwa Górali 
Karpackich w Koszeniu Łąki, Sam-

hainFest - Pierwsza Słowiańska 
Noc Folk-Metalowa,  z Koniakowa: 
Dni Koronki Koniakowskiej 2013, 
z Górek Wielkich: Artystyczne Lato 
Kossaków, z Ustronia: Między-
narodowe Wybory Miss Wakacji. 

Do 20 października na stornie in-
ternetowej www.cieszyn.naszemia-
sto.pl trwało głosowanie, które mia-
ło na celu wyłonić najlepsze według 
internautów wydarzenie minionych 
wakacji. SamhainFest otrzymał 
9 284 głosy internautów i wyprze-
dził Artystyczne Lato u Kossaków 
na które zagłosowało 8 472 fanów. 
Na najniższym stopniu podium zna-
lazły się Dni Koronki Koniakowskiej, 
na które oddano 1 751 głosów.

Mamy nadzieję, że tak duża 
popularność imprezy w debiucie 
pozwoli jej na stałe wpisać się w 
kalendarz imprez Gminy Brenna.

 Sonia Gawlas

Zachowanie dziedzictwa historycznego 
oraz kulturowego Brennej – o projekcie 

„Nasza historia – Brenna i jej mieszkańcy”
Brenna, położona w urokliwej 

dolinie, wsparta na łagodnie opa-
dających zboczach gór Beskidu 
Śląskiego, zawsze zachwycała i 
wciąż zachwyca pięknem przyro-
dy i pejzażu. O wyjątkowości tej 
ziemi nie stanowi jednak wyłącz-
nie czar krajobrazu, lecz także za-
mieszkujący ją ludzie, ich dzieje 
i kultura. Tworzą one spuściznę, 
o jakiej należy pamiętać i o któ-
rej zachowanie warto zabiegać. 

Doceniając rolę historii i tra-
dycji w kształtowaniu naszej toż-
samości, Stowarzyszenie Rozwoju 
„Integracja” w Brennej stworzyło 
projekt „Nasza historia – Brenna i 
jej mieszkańcy”, uzyskując równo-
cześnie, za pośrednictwem Lokal-
nej Grupy Działania „Cieszyńska 

Kraina”, wsparcie finansowe na jego 
realizację (dotacja ze środków Unii 
Europejskiej w ramach małych pro-
jektów Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013). 
Celem przedsięwzięcia jest wyda-
nie publikacji poświęconej dziejom 
naszej miejscowości, zabezpiecze-
nie rozproszonych śladów prze-
szłości oraz uwrażliwienie lokalnej 
społeczności na wartość dziedzic-
twa własnej historii, kultury du-
chowej i materialnej. W ramach 
projektu zaplanowano spotkania 
edukacyjne z grupami mieszkań-
ców w różnym wieku (z uczniami 
szkół podstawowych, gimnazjum 
i seniorami), a także przeprowa-
dzenie prac archiwalnych i tereno-
wych, które pomogą zgromadzić 

materiał do przygotowywanej 
książki oraz planowanej wystawy. 

Jako, iż sukces przedsięwzięcia 
uzależniony jest od włączenia się 
mieszkańców w prowadzone akcje, 
zachęcamy do wsparcia inicjatywy 
poprzez dzielenie się z wolontariu-
szami, biorącymi udział w projekcie, 
wspomnieniami i udostępnienie ro-
dzinnych zdjęć, pamiątek, listów, 
a także dokumentów ilustrujących 
życie miejscowej społeczności oraz 
działalność przedwojennych or-
ganizacji, stowarzyszeń, przedsię-
biorstw, spółek czy innych insty-
tucji (m.in.: Urzędu Gminy, Straży 
Pożarnej, Kółka Rolniczego, Kasy 
Spółdzielczej, Spółki Autobuso-
wej, młodzieżowych stowarzyszeń, 
szkół, parafii, bibliotek, sklepów, 
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gospód, tartaków, kamieniołomów  
itd.). Nie mniej ważne są wszelkie 
informacje o trudnych czasach I i 
II wojny światowej oraz latach po-
wojennych, o których pamięć coraz 
bardziej się zaciera. By ją zachować, 
pragniemy zgromadzić jak naj-

większą liczbę świadectw. Każdy z 
mieszkańców Brennej może dołą-
czyć do akcji i wziąć udział w rato-
waniu śladów przeszłości oraz od-
twarzaniu naszej wspólnej historii!

Kontakt z koordynatorem akcji 
– historykiem, Wojciechem Grajew-

skim, możliwy jest pod numerem 
telefonu: 798 590 639 lub adre-
sem: projektbrenna@gmail.com.

 Wojciech Grajewski

Rajd „Małej Brennej”
Sukcesem okazał się paździer-

nikowy rajd Dziecięcego Zespołu 
Regionalnego „Mała Brenna” po 
szkołach podstawowych i przed-
szkolach naszej gminy. Wszystko za 
sprawą działania edukacyjnego pn. 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego 
przez akcję promocyjno-rekruta-
cyjną zespołu regionalnego „Mała 
Brenna”” w ramach projektu „Nasza 
historia- Brenna i jej mieszkańcy”. 

Zespół pod czujnym okiem in-
struktorki Ani Musioł zawitał do 
breńskich i góreckich placówek, by 
pokazać dzieciom wartość dziedzic-
twa własnej historii, kultury ducho-

wej i materialnej. Gościem specjal-
nym był Pan Wojciech Grajewski, 
pracownik Książnicy Cieszyńskiej, 
który razem z Anią uczestniczył w 
projekcie. Uczniowie wysłuchali 
m.in. pieśni „Ojcowski Dom”, do-
wiedzieli się dlaczego mówimy, iż 
nasza Ziemia Cieszyńska powstała 
„z uśmiechu Pana Boga”, kim byli 
nasi przodkowie- pierwsi osadni-
cy w Brennej i czemu ważne jest 
byśmy o pozostawione  przez nich 
skarby historii i kultury umieli za-
dbać. Zespół „Mała Brenna” zapre-
zentował tańce i zabawy regionu 
Beskidu Śląskiego oraz zaprosił 

wszystkie dzieci do wspólnej za-
bawy. Tym samym chciał pokazać 
na czym polega kultywowanie tra-
dycji i folkloru naszego regionu. 

Cała akcja okazała się sukce-
sem, gdyż dzięki niej do dziecię-
cego zespołu zapisało się wielu 
nowych członków. Zachętą mogły 
się okazać słowa Ani, która uświa-
domiła dzieciom, że „Mała Brenna” 
to nie tylko trud i wysiłek na pró-
bach, ale także wspólne wyjazdy, 
ogniska, spotkania i wycieczki. 

 Sonia Gawlas  
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Must Be The „Mistic”
Wywiad z Mikołajem Kotyczką, 

mieszkańcem Brennej oraz liderem 
grupy „Mistic”, która wystąpiła w VI 
edycji programu „Must Be the Music”.  

Sonia Gawlas: Skąd pomysł na 
taki rodzaj muzyki?  
Mikołaj Kotyczka: Początki były 
nietypowe. Kiedyś byłem dj’em. W 
jakimś momencie życia postano-
wiłem się ustatkować, a w związku 
z tym, że jestem zawodowym mu-
zykiem chciałem dalej działać na 
scenie, ale niekoniecznie jeździć po 
klubach. Pomysł zrodził się na po-
czątku 2005 roku, kiedy zainspiro-
wał mnie zespół Gregorian i pomy-
ślałem, że może by tak zrobić coś na 
ich wzór. Najpierw przerobiłem „Ża-
łuję” Eweliny Flinty, potem „Kiedy 
powiem sobie dość” ONA, który wy-
konywaliśmy w półfinale MBTM no i 
tak jakoś powstały kolejne utwory.   

S.G.: Jakie były początki Mistica? 
M.K.: W 2006 roku wydałem pierw-
szą płytę. Była to na początku tyl-
ko produkcja studyjna, ale po tym, 
jak ukazał się teledysk do utworu 
„Wiara” nagle rozdzwoniły się te-
lefony z propozycjami koncertów. 
Lawina ruszyła. Trzeba było zrobić 
stały, koncertujący skład zespołu, 
zacząć próby i przygotować cho-
reografię. Do nagrania płyty wy-
nająłem muzyków sesyjnych, żeby 
to fajnie brzmiało. Później jak po-
jawiły się propozycje koncertów, 
zaczęło się szukanie składu. To już 
jest drugi skład w tej chwili i mam 

nadzieje  że już na stałe. W zespole 
jest trzech tenorów, baryton i bas.  

S.G.: Skąd nazwa „Mistic”? 
M.K.: Szukałem nazwy, która będzie 
się kojarzyła z czymś tajemniczym.   

S.G.: Gdzie można kupić stroje 
mnichów, w których Panowie wy-
stępują? 
M.K.: Habitów kupić nie można. 
Były one szyte na wzór habitu poży-

czonego od prawdziwego mnicha. 
Na czas kolęd mamy nowe habi-
ty które uszyły nam Panie z Górek 
Wielkich.  

S.G.: Czyim pomysłem był występ 
w programie Must Be The Music? 
M.K.: To był mój pomysł - reszta 
zespołu była scepytczna. Wysłałem 
zgłoszenie na casting interneto-
wy i praktycznie następnego dnia 
miałem telefon, że producenci są 
zainteresowani. Maszyna ruszyła.   

S.G.: Czy stres towarzyszył pod-

czas występów? 
M.K.: Największy stres był podczas 
castingu jurorskiego, czyli podczas 
naszego pierwszego zetknięcia się 
z programem. To był taki stres, że 
dopiero po jakimś czasie do mnie 
dotarło co jurorzy powiedzieli, że 
wszystko było w porządku. Jeżeli 
chodzi o półfinał o dziwo obyło się 
bez stresu. Uważam, że jakiś mini-
malny motywacyjny stres zawsze 
jest, ale jeżeli wszystko jest dobrze 

przygotowane, to nie ma zlituj się, 
to musi fajnie pójść.   

S.G.: Czy któregoś z jurorów oba-
wiał się Pan bardziej niż pozosta-
łych? 
M.K.: Ja się zawsze bałem Kory, dla-
tego że jest ona nieprzewidywalna. 
Kiedy ma zły humor to nic nie po-
może, wszystko będzie do kitu i nas 
po prostu wyrzuci ze sceny. Jeżeli 
chodzi o Sztabę i Łozo to się nie ba-
łem. Wydawało mi się, że wszystko 
jest na tyle dobrze przygotowane, 
że odczytają Oni nasze intencje. 

S.G.: Czy w programie czuć ry-
walizację między uczestnikami? 
M.K. Tak, pewnie że czuć. To zna-
czy wszyscy są ogólnie dla siebie 
mili, ale rywalizacja jest. Musi być 
dreszczyk sportowego zacięcia. 

S.G.: Czy z perspektywy czasu są-
dzi Pan, że występ w programie 
był dobrym pomysłem?
M.K.: Myślę, że tak. Ciekawostką 
jest to, że jeszcze przed wyjściem 
na casting, powiedziałem chłopa-
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kom, że jak będą jakieś negatywne 
opinie albo jak nam się noga powi-
nie to odchodzę z zespołu. Na dzień 
dzisiejszy wszyscy się cieszą, że 
wszystko było dobrze bo zostałem 
(śmiech).  

S.G.: Jaki jest największy sukces 
zespołu? 
M.K.: No myślę, że Must Be The Mu-
sic w tej chwili. Bycie w półfinale i 
zakończenie go z tarczą to na pew-
no duży sukces.  

S.G.: W filmiku poprzedzającym 
występ na żywo  wspomniał Pan, 
że przeprowadził się do serca Be-
skidów? Dlaczego akurat Brenna? 
M.K.: Tu jest najcudowniej na świe-
cie. 10 lat temu moja mama prze-
prowadziła się do Górek i często ją 
odwiedzaliśmy. W końcu stwierdzi-
liśmy, że jest odpowiedni moment 
na przewrót w naszym życiu i z Cho-
rzowa przeprowadziliśmy się tutaj. 

Jest to wielkie szczęście mieszkać w 
pięknym miejscu i jeszcze robić to, 
co się kocha.  

S.G.: Kto jest Pana najwierniej-
szym fanem? 
M.K.: Myślę, że moje dwa małe „Mi-
sticzki” Zuzia i Julia. Żona na pew-
no tez jest naszą fanką, aczkolwiek 
patrzy na nas bardzo krytycznym 
okiem. 

S.G: Czym Pan zajmuje się na co 
dzień poza zespołem?  
M.K.: Zajmuję się muzyką. W domu 
mam studio nagrań i tam spędzam 
większość czasu.

S.G.: Czy mają Panowie zaplano-
wane jakieś koncerty na najbliż-
szy czas? 
M.K.: W tej chwili jesteśmy w trakcie 
koncertów, które mamy już przygo-
towane. Gramy materiał, którego 
nie musimy specjalnie ćwiczyć. Bę-

dziemy mieć na pewno próby przed 
pierwszym koncertem kolędowym, 
który odbędzie się 8 grudnia w Ty-
chach. Dostaliśmy również propo-
zycję z miasta Katowic na Oratorium 
z okazji wyświęcenia Jana Pawła II. 
Dwa koncerty z udziałem Orkiestry 
Symfonicznej w Katedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach odbędą się 27 
kwietnia i 1 czerwca. Dwa lata temu 
graliśmy nasz repertuar z płyty Glo-
rifica z Orkiestrą Symfoniczną z Ka-
lisza i myśleliśmy, że taka rzecz już 
nigdy nam się nie powtórzy, a tutaj 
nagle spływa propozycja, która po 
prostu zwaliła nas z nóg. Oczywi-
ście zapraszam wszystkich na to 
wydarzenie.  

S.G.: Dziękuję bardzo za rozmo-
wę. M.K.: Dziękuję również.

 fot. Magdalena Tasarz

Kącik poezji
„Dla wnuczki”

Grudzień okrył śniegiem
Szare smutne drzewa
Drogi w zaspach ukrył
Gwiazdki sypie z nieba

Zasnął miś w swej gawrze
Sójka się pakuje, a
Zając w swej norce

Cicho popiskuje

Radość wielka czeka
Wszystkie grzeczne dzieci

Bo Mikołaj na saniach
Już tu do nich leci

Potem przyjdą święta
Anioł miłość roznieci
Kolorowe światełka

Na choinkach zaświeci

I tak minął rok cały
Nowy Roczek kroczy

Sylwestrową nocą
Świecą mu się oczy

   
    Ewa Chmielewska

„Miłość”
Miłość jest jak wiatr
ma tysiące twarzy

Czasem jest jak zefir
delikatnie muśnie, rozmarzy

Czasem jak wichura
serce czyste omota
po nim pozostaną

zgliszcza i tęsknota

Innym razem przyleci
w ołowianej chmurze
nie przyniesie radości

a troski i burze

Lecz kiedy przyfrunie
na błękicie nieba

tą miłość przygarnij
tej miłości Ci trzeba

                                   Ewa Chmielewska
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Historia szkoły w której mieści 
się gimnazjum, zaczyna się w 1927 
roku, kiedy to dr Jerzy Kisiała, sta-
rosta cieszyński wywodzący się z 
Brennej, powołuje komitet budowy 

i wspiera inicjatywę pomocą finan-
sową. Kilkuletnie prace budowlane 
wieńczy uroczyste oddanie piękne-
go, nowoczesnego budynku szkol-
nego 20 sierpnia 1933roku. Dzieje 
się to zaledwie po 15 latach niepod-
ległego bytu Państwa Polskiego.

80 lat jakie upływa od oddania 
do użytku szkoły to życie czterech 
pokoleń. Tak więc prapradziadko-
wie naszych obecnych uczniów 
mury tej szkoły wznoszą, a pra-
dziadkowie i prababcie są jej pierw-
szymi uczniami. 80 lat to długi okres 
wpisany w trudne, czasami tragicz-
ne losy Naszej Ojczyzny. Zaledwie 
sześć lat od otwarcia, placówka 
ta, zresztą jak większość szkół w 
okupowanym przez hitlerowców 
naszym kraju, staje się szkołą nie-
miecką. Po kilku latach przycho-
dzi wyzwolenie, już 22 maja 1945r. 
szkoła wznawia naukę jako ponow-
nie polska placówka oświatowa.

Jednak od tego czasu zadania 
szkoły, zwłaszcza aspekty wycho-
wawcze podporządkowane zo-
stają bardziej lub mniej kwestiom 
polityczno – ideologicznym  so-
cjalistycznego państwa. Pomi-
mo silnych nacisków i oczekiwań 
tamtej władzy że szkoła będzie 

Dawna breńska „jedynka” ma już 80-siąt lat
kształcić i wychowywać w duchu 
umiłowania socjalistycznej ojczy-
zny, nauczyciele i wychowawcy 
robią swoje czyli: przygotowują 
kolejne pokolenia do dorosłego 

życia, do radzenia sobie na kolej-
nych szczeblach nauki, do posza-
nowania  uniwersalnych wartości. 

Wreszcie po kilku dziesiątkach 
lat Ojczyzna nasza odzyskuje peł-
nię suwerenności i wolności. W 
obszarach wychowawczych na-
stępuje powrót do sprawdzonych 
wartości: tolerancji, poszanowania 
i akceptacji odmienności, kształ-
cenia poczucia własnej wartości, 
poszanowania tradycji, kultury i 
historii, odpowiedzialności, aser-
tywności, świadomości własnych 
praw, wolności i obowiązków.

Przez 80 lat zmienia się również 
wygląd szkoły. Pierwsza inwestycja 
zmieniająca bryłę bydynku to bu-
dowa w roku 1986 sali gimnastycz-
nej wraz z dwiema izbami lekcyjny-
mi. Poprzedza ją kilka lat wcześniej 
uruchomienie centralnego ogrze-
wania i nieco później zamonto-
wanie instalacji gazowej. Druga 
przebudowa to nadająca szkole dzi-
siejszy wygląd  termomodernizacja 
ukończona w 2010 roku. Równocze-
śnie do niej zostaje oddany do użyt-
ku Zespół Boisk Wielofunkcyjnych 
„Orlik” znacznie poprawiający wa-
runki realizacji zajęć sportowych.

Ostatnie inwestycje to efekt 

przejmowania bazy oświatowej 
przez samorządy zapoczątkowany 
zmianami społeczno – polityczny-
mi które mieliśmy po historycznych 
wyborach 4 czerwca 1989r. Nasza 
gmina przejmuje infrastrukturę 
oświatową jako jedna z pierwszych 
na Śląsku na początku 1992r. Po 
prawie 25 latach funkcjonowania III 
Rzeczpospolitej możemy być zado-
woleni i wdzięczni władzom samo-
rządowym za rozumienie naszych 
potrzeb, za decyzje tak znacznie 
poprawiające warunki nauki, pra-
cy i realizacji zajęć sportowych. 

Po 80-ciu latach jakie upływa-
ją od uroczystego otwarcia szkoły 
nasuwają się refleksje związane ze 
statystyką. Przez ten czas w szkole 
uczyło około 150 nauczycieli i pra-
cowało prawie 50 pracowników ob-
sługi, a naukę skończyło nieco po-
nad 2500 uczniów. Wielu z uczniów, 
nauczycieli i pracowników zwłasz-
cza z przedwojennych i powojen-
nych lat już odeszło.To również ich 
pamięci poświęcono tę uroczystość 
oraz wspominano ich między in-
nymi w projektach uczniowskich. 

Przygotowania do obchodów 
jubileuszu rozpoczęły się dużo 
wcześniej. Na przestrzeni ub. r. 
szk. młodzież gimnazjum realizo-
wała projekty uczniowskie pod-
porządkowane Rocznicy i Szkole. 
Powstały ciekawe prezentacje i 
opracowania, które wzbogaciły 
wiedzę o 80-ciu latach funcjono-
wania tej placówki oświatowej i 
zostały zaprezentowane przyby-
łym na uroczystość gościom, gim-
nazjalnej młodzieży i rodzicom.  

Uroczystość zaszczyciła Mini-
ster Edukacji - Joanna Bierdzik, 
gospodarz Gminy Brenna - Iwona 
Szarek, dyrektor Delegatury Kura-
torium - Elżbieta Adamowska, po-
seł na Sejm i członkini parlamen-
tarnej komisji oświaty - Aleksandra 
Trybuś, starosta cieszyński - Jerzy 
Pilch, powiatowi i gminni radni, 
dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych oraz byli nauczyciele 
i pracownicy Jubilatki. Nie zabra-
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Nagrodzeni nauczyciele
W związku z obchodami Święta 

Edukacji Narodowej przypadają-
cego 14 października, jak co roku 
podczas sesji Rady Gminy wręczone 
zostały Nagrody Wójta dla przed-
stawicieli grona pedagogicznego 
naszej gminy. 10 października w 
Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Brenna 
nagrody za całoroczną pracę dydak-
tyczno – wychowawczą otrzymali:

Zespół Szkół Publicznych 
w Górkach Wielkich:

1.Karol Niedźwiecki – Dyrektor Ze-
społu Szkół Publicznych.
2.Beata Sajak – nauczyciel j. angiel-
skiego.
3.Elżbieta Śniegoń- nauczyciel geo-

grafii i biologii.
4.Małgorzata Dziadkiewicz- na-
uczyciel religii katolickiej.
5.Jarosław Smelik- nauczyciel wy-
chowania fizycznego.
6.Grażyna Kubok- nauczyciel mate-
matyki.

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Brennej:

1.Anna Warlewska –pedagog szkol-
ny.
•Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej:
1.Halina Gabzdyl –Pilch – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1.
2.Tomasz Dybczyński – nauczyciel 
wychowania fizycznego i plastyki.
3.Iwona Madecka- Kozieł – nauczy-
ciel edukacji wczesnoszkolnej.

Gimnazjum im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Brennej:

1.Czesław Marcjasz – Dyrektor Gim-

nazjum im. Króla Jana III Sobieskie-
go.
2.Sylwia Waszek – nauczyciel języka 
polskiego.
3.Aleksandra Madzia-Grzybek – na-
uczyciel bibliotekarz.

Przedszkole Publiczne nr 1 
w Górkach Małych:

1.Bożena Cyganik –Dyrektor Przed-
szkola Publicznego nr 1. 
2.Alina Gańczarczyk – nauczyciel 
przedszkola.
3.Bożena Łysek- nauczyciel przed-
szkola.

Przedszkole Publiczne nr 1 
w Brennej:

1. Maria Greń –Dyrektor Przedszko-
la Publicznego nr 1 w Brennej.

  Sonia Gawlas

kło również najstarszych uczniów 
szkoły z okresu przedwojennego 
których reprezentowali: pani He-
lena Wigezzi i pan Ludwik Greń. 

Po przywitaniu gości i przemó-
wieniu pana dyrektora rozpoczął 
się program artystyczny w którym 
uczniowie przedstawili: osobi-
ste dylematy patrona szkoły Króla 
Jana III Sobieskiego i jego małżon-
ki Marysieńki wokół ich niezwykłej 
miłości i tęsknoty oraz układ tań-
ca nowoczesnego. Wiązankę pięk-
nych melodii górali beskidzkich 

przedstawił zespół złożony z byłych 
uczniów szkoły – „Maliniorze”. Były 
również wspomienia sprzed kilku-
dziesięciu lat byłych najstarszych 
uczniów i nauczycieli. Po podzięko-
waniach pana dyrektora i zacnych 
gości wszyscy udali się na poczę-
stunek do szkolnej stołówki, gdzie 
nie zabrakło wspomień i głębokich 
wzruszeń. Uczestnicy uroczystości 
zostawili garść refleksji i przemyśleń 
w szkolnej księdze pamiątkowej.

Tydzień później gimnazjali-
ści zaprezentowali rocznicowy 

program rodzicom i  przedsta-
wicielom gminnych podmiotów 
gospodarczych. Po uroczystości 
dyrektor szkoły podziękował Szkol-
nej Radzie Rodziców oraz dar-
czyńcom za finansowe wsparcie i 
pomoc w organiazcji uroczystości 
jak również uhonorował przyby-
łych pamiątkowymi drobiazgami.   

   
 Gimnazjum Brenna
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Laureaci są wśród naszych przedszkolaków...
Jak wszyscy wiemy, rok 2013 

uchwałą sejmu RP został ustano-
wiony Rokiem Juliana Tuwima. W 
związku z tym Cieszyński Ośrodek 
Kultury „Dom Narodowy” zorgani-
zował konkurs plastyczny pt.: „Był 
sobie słoń”, do którego inspiracją 
był wiersz pt.: „Słoń Trąbalski”. Jest 
nam niezmiernie miło, iż w gronie 
laureatów znaleźli się uczniowie 
ZSP w Górkach Wielkich.  W ka-
tegorii przedszkola wyróżnienie 

otrzymała Zuzanna Cholewczyńska 
( opiekun: mgr Katarzyna Holisz) 
i Filip Nalepa (opiekun: mgr Anna 
Holeksa), oboje z Oddziału Przed-
szkolnego przy ZSP w Górkach 
Wielkich. Z kolei w kategorii szko-
ły podstawowe wyróżnienie zdo-
był Mikołaj Rudecki z klasy 4c ZSP 
w Górkach Wielkich (opiekun: mgr 
Maria Płomieńska-Krzak). Dodat-
kowo cieszy fakt, że jury wyłoniło 
najlepsze  prace spośród 712 na-

desłanych prac (w konkursie wzięło 
udział 46 placówek oświatowych 
z Cieszyna i innych miast Polski). 
Zwycięzcom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów!
Prace laureatów oraz inne cie-
kawe realizacje można oglą-
dać do 28 listopada 2013r. na 
wystawie w COK „Dom Naro-
dowy” w Galerii „Na Piętrze”. 

Dominika Badura ZSP Górki Wielkie

Oni znają Pomniki Przyrody w Gminie Brenna
12 listopada w sali sesyjnej Urzę-

du Gminy Brenna odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród w konkursie 
plastycznym „Poznajemy Pomniki 
Przyrody w Gminie Brenna” orga-
nizowanym przez Komisję Ochro-
ny przyrody PTTK „Beskid Śląski” w 
Cieszynie. Komisja w składzie: prze-
wodniczący Jan Machała oraz człon-
kowie: Sabina Mirkowska i Beata Tyr-
na przyznali następujące nagrody:

Kategoria klasy II-IV:
I miejsce - Agnieszka Greń ze Skoły 
Podstawowej nr 1 w Brennej
II miejsce - Ola Cecherz ze Szkoły 
Podstawowej w Górkach Wielkich
II miejsce – Piotr Stasiak ze Szkoły 
Podstawowej w Górkach Wielkich

Wyróżnienie: 
Maciej Rudnicki ze Szkoły Podsta-
wowej w Górkach Wielkich

Nagrody specjalne:  
Liliana Marekwica ze Szkoły Podsta-
wowej w Górkach Wielkich
Dariusz Cieślar ze Szkoły Podstawo-
wej w Górkach Wielkich

Kategoria klas V-VI:
I miejsce – Michał Sidzina ze Szkoły 
Podstawowej w Górkach Wielkich
II miejsce – Beata Kulig ze Szkoły 

Podstawowej w Górkach Wielkich
III miejsce – Natalia Heczko ze Szko-
ły Podstawowej w Górkach Wielkich
IV miejsce – Daria Urbanowicz ze 
Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich
V miejsce – Sara Urbanowicz ze 
Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich

Wyróżnienia:
Julia Sajak ze Szkoły Podstawowej 
w Górkach Wielkich
Patrycja Taberska ze Szkoły Podsta-
wowej w Górkach Wielkich
Piotr Matula ze Szkoły Podstawowej 
w Górkach Wielkich

Nagroda specjalna za wyjątkowy 

artyzm w wykonanej pracy:
Ola Strach ze Szkoły Podstawowej 
w Górkach Wielkich

 Wójt Gminy Brenna Pani Iwo-
na Szarek wraz z Prezesem Od-
działu PTTK Beskid Śląski Panem 
Jackiem Tyczkowskim oraz prze-
wodniczącym KOP PTTK Beskid 
Śląski w Cieszynie Panem Janem 
Machała wręczyli laureatom pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody. 
Skierowali również podziękowa-
nia do autorów prac oraz ich opie-
kunów za udział w tak pięknej 
inicjatywie jaką jest poznawanie 
bogatej przyrody naszej gminy.

  Sonia Gawlas

Serdecznie dziękujemy Piekarni „Pasja” Państwa Pasterny 
za wyroby cukiernicze, które co dnia umilają nam czas spędzany w świetlicy po lekcjach. 

Wychowankowie świetlicy środowiskowej działającej przy ZSP w Górkach Wielkich.
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Laureaci konkursu „Literacki świat Tuwima”
Nawiązując do Roku Tuwi-

ma Biblioteka Miejska w Cie-
szynie zorganizowała konkurs 
plastyczno – przestrzenny 
dotyczący twórczości poety. 
Wzięły w nim udział m.in. dzie-
ci z gminy Brenna. Impreza fi-
nałowa odbyła się w czwartek 
10 października w bibliotece 
w Cieszynie. Jury nagrodziło 
prace Moniki Herzyk – czy-
telniczki z biblioteki w Bren-
nej oraz Józefa Stracha z filii 
w Górkach Małych. Laureaci 

otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i nagrody, dodatkową 
atrakcją było spotkanie au-
torskie z Kazimierzem Szy-
meczko piszącym dla dzieci 
i młodzieży. Nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy!

   Biblioteka

Jesień w bibliotece
W bibliotece w Górkach Ma-

łych zakończyła się druga edycja 
bezpłatnych warsztatów kompu-
terowych, na których uczestnicy 
uczyli się pisać w  programie Open 
Office, zakładania folderów, założy-
li własną skrzynkę pocztową oraz 
wyszukiwali informacji w interne-
cie. Kurs ukończyło siedem osób. 
Trwał od 12 września, a zakończe-
nie wraz z wręczeniem dyplomów 
odbyło się 17 października. Wszyst-
kim kursantom serdecznie gratu-

lujemy. Obecnie trwa trzecia edy-
cja warsztatów komputerowych.

W październiku w bibliotece 
w Brennej i filii w Górkach Małych 
prezentowana była wystawa „Pisarz 
na tropach przygód Tomka” przed-
stawiająca cykl Alfreda Szklarskie-
go o Tomku Wilmowskim, o któ-
rym zaczytywali się i duzi, i mali. 
Wystawę udostępniła Biblioteka 
Śląska w Katowicach. W Brennej 
można ją było obejrzeć w dniach 
15-22 października, a w filii w Gór-

kach w dniach 23-31 października.
Biblioteka nie zapomniała o 

najmłodszych – dnia 18 paździer-
nika w Przedszkolu nr 1 w Brennej 
wznowiony został po wakacyjnej 
przerwie cykl „Czytanie na dywa-
nie”. Dzieci wysłuchały opowieści 
o mamie dla Koko, Gwizdku, który 
nie chciał spać oraz o Brązowych 
Zającach. Przygody zwierząt bar-
dzo podobały się najmłodszym, 
żywo reagowały na ich perypetie.

Z biblioteką zaznajomili się tak-
że czwartoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brennej. Podczas 
zajęć dzieci miały za zadanie wy-
szukać informacji na temat twór-
czości Juliana Tuwima, Alfreda 
Szklarskiego oraz regulaminu bi-
blioteki. Uczniowie poradzili sobie 
znakomicie, do pomocy mieli róż-
ne materiały biblioteczne takie jak 
encyklopedie i słowniki, korzystali 
również z katalogu dostępnego na 
stronie biblioteki (www.bibliote-
ka.brenna.org.pl). Czwartoklasiści 
mieli okazję obejrzeć też wystawę 
o książkach Alfreda Szklarskiego.  

Zapraszamy serdecznie do bi-
blioteki oraz na naszą stronę inter-
netową.

 Biblioteka
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Dotacja Biblioteki Narodowej dla Biblioteki

W roku bieżącym Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Brennej 
otrzymała ze środków finanso-
wych Biblioteki Narodowej dotację 
w wysokości 5100 zł z Programu 
„Zakup nowości wydawniczych”. 

Z powyższej kwoty 1/3 tej warto-
ści przeznaczono na zakup nowości 
dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 
łącznie 255 książek, w tym 139 dla 
młodych czytelników za 1066,46 zł. 

Nabyliśmy między innymi książ-
ki przygodowe dla młodzieży z serii 
„Kroniki Archeo”, „Czarne kamienie”, 
dla dzieci tematyczną serię o zawo-
dach „Mądra mysz”, „Moja Bajeczka”. 
Zakupiliśmy kolejne części lubianej 
serii „Biuro Detektywistyczne Las-
sego i Mai” oraz wiele interesują-

cych powieści i książek 
popularnonaukowych.
Dotacja wzbogaciła 
księgozbiory bibliote-
ki macierzystej i filii.

Zapraszamy do obejrzenia ofer-
ty na naszej stronie internetowej 
w w w. b i b l i o t e k a . b r e n n a . o r g . p l

  Biblioteka

Zajęcia Twórcze w Górkach
Rozpoczęliśmy cykl Zajęć Twór-

czych dla dzieci z klas 0-6. Spo-
tkania odbywają się w budynku 
byłego przedszkola - Szkole na 
Żagana w Górkach Wielkich. We 
wtorkowe i czwartkowe popołu-
dnia najmłodsi spotykają się aby 
poprzez dobrą zabawę rozwijać 

swoje zdolności manualne. Podczas 
dwugodzinnych spotkań dzieci ma-
lują, wyklejają i wycinają. Jest czas 
na zabawy ruchowe i czytanie ba-
jek. Największym wyzwaniem nie-
wątpliwie będzie przygotowanie 
przedstawienia teatralnego, które-
go twórcami od początku do koń-

ca będą najmłodsi. Nie wiadomo 
jakie będą tego efekty, ale najważ-
niejszym celem zajęć jest to, aby 
dzieci twórczo spędziły czas wolny.

  OPKiS
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Kalwaria Zebrzydowska - Łagiewniki 
W dniu 19.10.2013 r.  młodzież  kl. 

II i III Gimnazjum im. Jana III Sobie-
skiego w Brennej oraz sympatycy i 
osoby związane z ruchem trzeźwo-
ściowym naszej Gminy, po raz trzeci 
wzięli udział w wyjeździe do Kalwa-
rii Zebrzydowskiej oraz Łagiewnik. 

Program tego rocznego wyjaz-
du zakładał udział w odprawianej 
corocznie ogólnopolskiej Drodze 
Krzyżowej w intencji o trzeźwość 
narodu, zwiedzanie Kalwarii Ze-
brzydowskiej oraz Łagiewnik. Po 
szczęśliwym dotarciu do Kalwa-
rii Zebrzydowskiej punktualnie o 
godz. 10.00 rozpoczął się przemarsz 
do umiejscowionych na kilku hek-
tarach klasztornego wzgórza stacji 
męki Pańskiej. W trakcie trwania 
przemarszu na każdej  stacji oso-
by uzależnione i współuzależnione 
dawały świadectwa pełne bólu, go-
ryczy, dramatów oraz wygrywanej 

z tym niszczącym nałogiem walki 
o życie.  Te świadectwa to lekcje 
prawdy, nauki pokory i przebacza-
nia, lekcje obrazujące  w jak banal-
ny sposób można sobie i naszym 
bliskim skomplikować lub przegrać 
życie. To najlepsza forma uświado-
mienia młodzie-
ży i nam doro-
słym czym jest 
u z a l e ż n i e n i e .

Cali,  zdrowi, 
pełni optymi-
zmu i dobrych 
h u m o r a c h , 
uczestnicy  - 
współorganizo-
wanego przez  
Urząd Gminy 
Brenna oraz 
ks. Zbigniewa 
Skrzyp - wikare-
go z Parafii p.w. 

„Św. Jana Chrzciciela” - wyjaz-
du  w godzinach późnego po-
południa powrócili do domów.

 Krystian Fest

Bezpłatna informacja prawna 
- uzależnienie i przemoc                                                          

Zapraszamy mieszkańców 
Gminy Brenna do skorzystania z 
bezpłatnego udzielania  informa-
cji dotyczących obowiązujących 
przepisów prawnych w zakresie 
rozwiązywania problemów zaist-
niałych w wyniku uzależnień lub 
przemocy. Aby skorzystać z ww. 
propozycji, która realizowana bę-
dzie w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej z siedzibą: Brenna ul. 
Leśnica 8 oraz Punkcie Informacyj-
no-Konsultacyjnym z siedzibą: Gór-
ki Małe ul. Zalesie 3 proszę o kon-
takt na następujące nr telefonów: 

                                                                                                                        
- 33 8536 222 wew. 105  od Pn. do 
Pt.- w godz. 7.30-11.30 - Urząd Gmi-
ny Brenna, 

- 33 8539 633 w Pn., Śr. i  Pt.- w godz. 
16.00-17.00 - Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny w Górkach Małych,

- 33 8536459, 33 8536034  od  Pn. do 
Pt – w godz. 7.30 - 14.30 - Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bren-
nej.                                                                                                                                            
 
  Krystian Fest
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Kamtex i Mario-Team z kompletem punktów
Za nami dopiero 5 kolejek spo-

tkań w rozgrywkach zainauguro-
wanej niedawno VII Amatorskiej 
Lidze Futsalu o Puchar Rady Gminy 
Brenna, a już możemy mówić o kil-
ku niespodziankach. Za taką moż-
na uznać postawę Kamtexu, który 
najwyraźniej wyciągnął wnioski z 
poprzedniej edycji i w tym roku jak 
widać postanowił zmazać plamę, 
jaką po sobie pozostawił. Drużyna 
prezentuje się wręcz rewelacyjnie, 
za sobą ma mecze z trudnymi rywa-
lami i mimo to komplet punktów, 
co stawia ją w roli poważnego fa-
woryta do zwycięstwa w rozgryw-
kach. Bardzo dobrze wystartowała 
także ekipa Mario-Team, która co 
roku daje wyraźne sygnały, że jest 
kadrowo bardzo silna, niestety 
nie potrafi postawić kropki nad „i”. 
Tym razem jak widać jest inaczej, 
ponieważ drużyna wygrała swoje 
wszystkie dotychczasowe mecze, 
pokonując po drodze rywali preten-

dujących do tytułu mistrzowskiego 
i zajmuje 2 miejsce, które jest jedy-
nie konsekwencją gorszego bilansu 
bramkowego w stosunku do lidera. 
Zawodzą jak na razie zespoły sta-
wiane w roli faworytów rozgrywek 
- FC Blaszok, Nieckarz-Team i Nie-
bieska Erka. FC Blaszok zadebiuto-
wał w rozgrywkach halowych i jak 
na razie po jego poczynaniach było 
widać brak doświadczenia na hali, 
co „zaowocowało” zdobyciem tyl-
ko 7 punktów w 5 konfrontacjach. 
Nieco lepiej radzi sobie, powra-
cająca po roku przerwy drużyna 
Nieckarz-Team, która zgromadziła 9 
punktów, co jednak nie jest powo-
dem do dumy. Oba jednak zespoły 
najwyraźniej traktują rozgrywki VII 
ALF bardziej treningowo, co zresz-
tą widać po ich wynikach i posta-
wach. Najlepiej z całej trójki pre-
zentuje się Niebieska Erka, ta w 5 
meczach zanotowała 1 potknięcie 
i z dorobkiem 12 oczek zajmuje 3 

miejsce w tabeli. Przed zespołem 
bardzo trudne mecze, które zobra-
zują faktyczną formę obrońcy tytu-
łu, a ta jak na razie jest co najmniej 
wątpliwa i wydaje się, że szczytem 
możliwości drużyny w tym sezonie 
jest najniższy stopień na podium.

W klasyfikacji najlepszych strzel-
ców przewodzi dobrze wszystkim 
znany z rozgrywek na Orliku Mate-
usz Bralewski (Nieckarz-Team), któ-
ry jak zawsze jest silnym punktem 
swojej drużyny. Lider zestawienia 
najlepszych snajperów zgromadził 
na swoim koncie 11 bramek. Tuż za 
nim z dorobkiem 9 bramek znajduje 
się Przemysław Meissner (Niebieska 
Erka). Trzecie miejsce współdzielą 
napastnicy drużyn Alco-Skład i Pa-
sterny Przyjaciele, Tomasz Grusz-
ka i Robert Haratyk. „Łupem” obu 
napastników padło po 8 bramek. 

   
 Krzysztof Gawlas
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III Miejsce - OSP Brenna Centrum w Powiatowych 
Zawodach Sportowo – Pożarniczych                                      

W sobotę, 28 września 2013 roku 
na boisku KS „Beskid” w Skoczo-
wie odbyły się Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze OSP grup A 
i C. Do rywalizacji stanęły cztery 
drużyny kobiece oraz dwadzieścia 
dwie sekcje męskie reprezentujące 
wszystkie gminy powiatu cieszyń-
skiego. Strażacy  ochotnicy rywali-
zowali  w sztafecie oraz  ćwiczeniu 
bojowym. Naszą Gminę  reprezen-
towały  dwie drużyny męskie: OSP  
Górki Wielkie - zwycięzca ostatnich 
zawodów gminnych oraz OSP Bren-
na Centrum zwycięzca ubiegło-
rocznych  zawodów pożarniczych. 

W grupie C (kobiety)  pierwsze 
miejsce zdobyły   druhny z Kozako-
wic, drugie miejsce zajęły panie z 
Mnicha, a trzecie z OSP Koniaków 
Centrum. W grupie A (mężczyźni)   
na najwyższym stopniu podium 
stanęli  druhowie z OSP Mnich,    
którzy wyprzedzili   drużynę  z Wi-
sły Jawornika.  Na trzecim miejscu 

za taką sama liczba punktów  upla-
sowały się drużyny z OSP Brenna 
Centrum i Koniakowa Centrum.  Po 
raz pierwszy  podczas zawodów 
sportowo-pożarniczych obowiązy-
wała dodatkowa konkurencja, którą 
była musztra strażacka.  Zgodnie 
z regulaminem w musztrze brały 
udział wszystkie drużyny grupy A 
i C. w konkurencji „Musztra” pierw-

sze miejsce zdobyli druhowie z 
OSP Koniaków Centrum. Drugie 
miejsce przypadło ich kolegom z 
Wisły Jawornika, a trzecie miejsce   
paniom z Kozakowic.  Zwycięzcy 
zawodów otrzymali nagrody, pa-
miątkowe puchary oraz dyplomy.

 
 Jan Czernicki

Zwycięska Bukowa                                                    
Sukcesem uczennic ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Brennej zakoń-
czyła się rywalizacja szkół podsta-
wowych w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. Drużyna w składzie 
Maria Gawlas, Patrycja Chujeba, 
Nadia Krzempek, Wiktoria Holeksa, 

Alicja Cholewa, Dominika Chrapek, 
Anna Laszczok zwyciężyła kolejno 
w zawodach gminnych, powiato-
wych i rejonowych kwalifikując się 
do finałów wojewódzkich. Zawo-
dy na szczeblu wojewódzkim od-
były się 23 października w Rudzie 

Śląskiej. Uczestniczyło w nich 16 
drużyn z woj. śląskiego. Dziew-
czynki po zaciętej walce uplaso-
wały się na 3 miejscu podium. Ra-
dość w drużynie była ogromna. 

  
 Bożena Podżorska
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Czwartki Lekkoatletyczne 2013/2014 rozpoczęte               
Od września do października 

stadion w Skoczowie gościł uczest-
ników trzeciej edycji Czwartków 
Lekkoatletycznych. W rywalizacji 
nie mogło zabraknąć dzieci szkół 
podstawowych naszej gminy. Ry-
walizacja toczy się w trzech kate-
goriach wiekowych (rocznik 2001, 
2002, oraz 2003 i młodsi) . Na wio-
snę czekają uczniów kolejne cztery 
starty oraz Finał Miejski, po któ-
rym najlepsi uzyskają prawo startu 
w Ogólnopolskim Finale w Łodzi.

Miejsca na pozycjach me-
dalowych obecnie zajmują:

Chujeba Patrycja 300m (1msc.)
Greń Agnieszka 300m (3msc.)
Kuczera Samuel 300m (1msc)
Oleś Daniel 300m (2msc)
Słowiok Mateusz 60m (3msc.)
Cholewa Alicja 60m (3msc.)
Ferfecka Alicja 60m (2msc.)
Laszczok Anna 300m (1msc.)
Chrapek Dominika 300(3msc.)
Greń Radosław 300m (3msc.)
Cieślar Konrad 60m (2msc.)
Greń Małgorzata 300m (1msc.)
Kmiecik Wiktoria 300m (2msc.)
Krzempek Nadia 300m (3msc.)
Chrapek Natalia 600m (1msc.)

Gawlas Maria 600m (2msc)
Moskała Dawid rzut pił. pal. (3msc.)
Kawulok Dominik rzut pił. pal. (2msc.)
Greń Patryk rzut pił. pal. (3msc.)
Greń Małgorzata rzut pił. pal. (1msc)
Greń Agnieszka rzut pił. pal. (2msc)
Kocurek Klaudia  rzut pił. pal. (3msc)
Setnicka Natalia rzut pił. pal. (2msc)
Holeksa Wiktoria rzut pił. pal. (3msc)
Greń Bożena rzut pił. pal. (2msc)
Niedoba Paweł bieg 1000m (2msc)
Oleś Dawid bieg 300m (1 msc.)
Hubczyk Marta skok w dal (3msc)

  SP1

Turnieje Judo                              
W dniach 13.10.2013 r.  w So-

snowcu i 20.10.2013 r. w Mysło-
wicach odbyły się prestiżowe 
zawody, a mianowicie: TUR-
NIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W 
JUDO – SOSNOWIEC 2013 oraz 
GRAND PRIX  JUDO - Mysłowice 
2013, w których wystartowali 
nasi zawodnicy zdobywając w 
swoich grupach wiekowych i 
kategoriach wagowych miej-
sca medalowe. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

I. TURNIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 
W JUDO – SOSNOWIEC 2013

A. Grupa młodsza:     
1. Mateusz Madzia – kate-

goria wagowa  36 kg – II miejsce
B. Grupa starsza:                                                                                                                                        

1. Radosław Hołomek – katego-
ria wagowa  27 kg – I miejsce                                                     

2. Weronika Wieczo-
rek – kategoria wago-
wa  36 kg – II miejsce                                                     

3. Kacper Bury – kategoria 
wagowa  28 kg – III miejsce

II. GRAND PRIX  JUDO 
- MYSŁOWICE 2013                                                             

1. Weronika Wieczorek –
kategoria wagowa  39 kg – 
I miejsce                                                     
2. Konrad Gawron – katego-
ria wagowa  38 kg – I miejsce

  Krystian Fest
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

GOPR
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 829 69 00
tel. alarmowy 985, 601 100 300

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, e-mail: 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
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Iwona Szarek 
Przyjmowanie stron w każdy wtorek od 14:00 do 16:00. 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz 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 od 14:00 do 15:30. 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
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 
Buczu (Górki), Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna 
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.

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, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

Informacja Turystyczna
43 - 438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 858 69 71, 
e-mail: it@brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.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
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
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
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Ważne i przydatne numery telefonów



31 Strona 31

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Wkrótce w Gminie Brenna
Wkrótce w Gminie Brenna




