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W oczekiwaniu na zimę do-
czekaliśmy się Nowego Roku, a 
dzieci ferii… podobno zimowych. 
Mimo, że aura nie sprzyja białe-
mu szaleństwu to wydaje się być 
całkiem przyjemna na spacery. 

Od redakcji
Jedynym miejscem, gdzie zimę 
widać już od początku grudnia 
jest lodowisko w Parku Turystyki. 
Karnawał trwa i zapewnie niektó-
rzy wybiorą się na licznie orga-
nizowane w naszej gminie bale. 

Zachęcam jednak, aby w ferworze 
zabawy znaleźć chwilkę by ode-
tchnąć w fotelu i przeczytać pierw-
szy w Nowym Roku numer Wieści.   

 Sonia Gawlas

W związku z faktem, że w ostat-
nim czasie na terenie naszej gminy 
dochodzi do aktów wandalizmu 
na mieniu publicznym, wójt gmi-
ny Brenna zwraca się z apelem do 
wszystkich mieszkańców o podej-
mowanie wszelkich działań ma-
jących na celu zminimalizowanie 
i wyeliminowanie tego proce-
su. W ostatnim latach, przestrzeń 
publiczna gminy Brenna zosta-
ła wyposażona w wiele urządzeń 
użyteczności publicznej, których 
celem stało się służenie naszej 

Akty wandalizmu na terenie gminy Brenna
społeczności lokalnej, oraz tym, 
którzy odwiedzają naszą gminę. 
Aby urządzenia te mogły  speł-
niać swoje zadanie przez wiele 
lat, wymagane jest, aby korzystać 
z nich zgodnie z ich przeznacze-
niem i nie dokonywać ich dewa-
stacji. Ostatnie jednak przypadki 
informują nas i jednocześnie prze-
konują, że nie wszyscy potrafią się 
dostosować do obowiązujących 
powszechnie norm zachowania.

Dlatego też w każdym przypadku 
stwierdzenia, że dochodzi do nisz-

czenia mienia publicznego, proszę 
o poinformowanie właściwych or-
ganów (Policja) lub powiadomienie 
o takim fakcie tut. urzędu. Dzia-
łania w celu wyciągnięcia konse-
kwencji w stosunku do sprawców 
takich zachowań, będą podejmo-
wane niezwłocznie i bezwzględnie. 

Nie pozwólmy niszczyć naszego 
wspólnego dobra, które jest wkła-
dem finansowym nas wszystkich!

 Wójt Gminy Brenna 
 Iwona Szarek 

Fotografie z „Ośrodka Pod Brandysem” w Górkach Wielkich.
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11 grudnia Wójt Gminy Brenna 
Pani Iwona Szarek odebrała w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Katowicach 
dyplom za zajęcie I miejsca w kon-
kursie „Przyjazna Wieś” na najlepszy 
projekt zrealizowany na terenach 
wiejskich przy wsparciu środków 
unijnych w zakresie infrastruktury 
w roku 2013 w kategorii „infrastruk-
tura techniczna”. Jest to kolejne wy-

Nagrody dla Gminy Brenna
różnienie Parku Turystyki w Brennej. 

Podczas posiedzenia XXVIII se-
sji VI kadencji Rady Gminy Bren-
na, które odbyło się 28 listopada 
w sali sesyjnej, Wójt Gminy Brenna 
Pani Iwona Szarek poinformowa-
ła zebranych o wynikach konkursu 
„Piękna wieś województwa śląskie-
go”, w którym Gmina Brenna brała 
udział. Odbyło się także oficjalne 

przekazanie nagrody Panu Andrze-
jowi Cieślarowi, organizatorowi 
„Mistrzostw Górali Karpackich w 
Koszeniu Łąki”. Impreza ta została 
wyróżniona w kategorii na „Najlep-
sze przedsięwzięcie popularyzu-
jące tradycje, obrzędy i zwyczaje”.

  Sonia Gawlas

W związku z działający-
mi już na terenie naszej gmi-
ny foropułapkami przypomi-
namy artykuł  sprzed poł roku.

Fotopułapka to sposób na 
sprawców dzikich wysypisk jaki 
zastosowaliśmy na terenie Gmi-
na Brenna. W miejscach newral-
gicznych, w których obserwuje się 

Fotopułapki na terenie gminy już działają!
nagminny proceder pozbywania 
się i składowania odpadów ko-
munalnych zostały zamontowane 
urządzenia, które rejestruje obraz.

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

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

Monitoringiem zostały obję-

te miejsca w odpowiedni spo-
sób oznakowane i są to głównie 
miejsca przy zbiegu ulic, wały, 
przystanki autobusowe i inne, 
gdzie osoby, które nie respektu-
jąc obowiązujących przepisów 
pozbywają się odpadów w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych 
i tworzą dzikie wysypiska śmieci.

Mając na względzie dbałość o 
mienie publiczne, monitoring wi-
zyjny będzie obejmował również 
miejsca, w których dochodzi do ak-
tów wandalizmu na terenie gminy.

Instalując monitoring mamy 
nadzieję, że przyczyni się to do 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Brenna oraz do 
poprawy stanu środowiska i prze-
strzeni publicznej w której żyjemy. 

  UG Brenna
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16 grudnia 2013 roku w restau-
racji Skalny Dworek odbyła się uro-
czystość Złotych i Diamentowych 
Godów. Za długoletnie pożycie 
małżeńskie Pani Wójt Iwona Szarek 
wręczyła Jubilatom medale Prezy-
denta RP. Wystąpił także Dziecięcy 
Zespół Regionalny „Mała Brenna”. 

W tym roku Złote Gody świętowa-
ły 23 małżeństwa: 
1. Maria i Bronisław Chrapek
2. Stefania i Jan Ciemała
3. Irena i Józef Dutka
4. Wanda i Józef Dziadek
5. Alojzja i Franciszek Florek
6. Elżbieta i Andrzej Gańczarczyk

Złote i Diamentowe Gody w Gminie Brenna
7. Maria i Edward Gawlas
8. Maria i Jan Gawlas
9. Marianna i Zdzisław Gryzło
10. Anna i Józef Gubała
11. Helena i Franciszek Heller
12. Agnieszka i Józef Holeksa
13. Maria i Ludwik Holeksa
14. Marta i Karol Hołomek
15. Małgorzata i Henryk Kasperczyk
16. Stefania i Roman Kłósko
17. Anna i Stanisław Kubica
18. Gertruda i Władysław Mojeścik
19. Maria i Stanisław Nowak
20. Emilia i Marian Potępa
21. Agnieszka i Józef Rudzicki
22. Wanda i Jan Stojek
23. Emilia i Robert Swoboda

Diamentowe Gody świętowało 
9 małżeństw: 
1. Maria i Eryk Masłowscy
2. Joanna i Franciszek Herzyk
3. Narcyza i Jan Zmaczyńscy
4. Maria i Jan Holeksa
5. Maria i Antoni Greń
6. Bernadeta i Antoni Holeksa
7. Stanisława i Paweł Kurzok
8. Zuzanna i Teofil Rucki
9. Otylia i Teofil Duda

 Serdecznie gratulujemy!

 Sonia Gawlas
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Zakończenie projektu „Poznajmy się - nawiązanie 
współpracy transgranicznej 

Gminy Brenna i Gminy Bystrzyca”

Od września do grudnia 2013 
roku Gmina Brenna realizowała 
projektu pn. ”Poznajmy się - na-
wiązanie współpracy transgra-
nicznej Gminy Brenna i Gminy 
Bystrzyca”. Projekt współfinanso-
wany z Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej 2007-
2013 Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska z Funduszu Mi-
kroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński - Těšínské Slezsko zakła-
dał nawiązanie współpracy z Gmi-
ną Bystrzyca w Republice Czeskiej. 

W trakcie dziewięciu zaplano-
wanych spotkań urzędnicy mieli 
szansę wymienić się informacjami 
w temacie bezpieczeństwa, inwe-
stycji, oświaty, kultury i sportu oraz 
pomocy społecznej. Uczestnicy 
projektu mieli okazję do wymiany 
swoich doświadczeń, jak również 
możliwość nawiązania ścisłych kon-
taktów, które w przyszłości mogły-
by zaowocować realizacją wspól-
nych działań. Podczas spotkań 

dokonano także wymiany informa-
cji w przedmiocie posiadanych za-
sobów oraz zasad funkcjonowania 
najistotniejszych obszarów. Zwie-
dzano placówki i miejsca, które 
z punktu widzenia każdej gminy, 
mają bezpośredni wpływ na po-
prawę warunków życia mieszkań-
ców obu gmin. Ten etap projektu 
pozwolił na określenie wspólnych 
płaszczyzn w zakresie potencjalnej 
współpracy oraz różnic dzielących 
obie gminy, które mogą okazać 
się decydujące przy podejmowa-
nych w przyszłości działaniach. 
Dało to podstawę do opracowania 
dokumentu zatytułowanego „Pro-
gram Współpracy”. 4 grudnia 2013 
roku dokument ten został zapre-
zentowany i uroczyście podpisany 
przez przedstawicieli obu urzę-
dów - Panią Iwonę Szarek Wójta 
Gminy Brenna oraz Starostę Gminy 
Bystrzyca Pana Ladislava Olšara. 

Plan Współpracy zawiera szcze-
gółowe informacje na temat 

form przyszłej współpracy gmin z 
uwzględnieniem razem podejmo-
wanych przedsięwzięć. Są to m.in. 
działania polegające na: instalo-
waniu monitoringu wizyjnego, 
elektronicznej ewidencji populacji 
psów, budowie siłowni zewnętrz-
nej, ścieżki spacerowo-rowerowej 
w centrum Brennej, modernizacji 
sceny i kina z zapleczem w gminie 
Bystrzyca, modernizacji budynku 
GOK-u w Brennej, przebudowie 
ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 
po górze Bucze, wymianie dzieci i 
młodzieży, organizacji warsztatów 
kulinarnych, imprez kulturalnych, 
podejmowaniu działań na rzecz 
dzieci z ubogich rodzin, integracji 
pokoleniowej oraz aktywizacji se-
niorów. W dokumencie opisane zo-
stały cele oraz zamierzone efekty. 

Na zakończenie projektu wy-
dany został folder, który jest po-
twierdzeniem owocnej współpracy 
oraz dobrych relacji obu gmin. Po-
może on w promocji turystycznej 
obu regionów oraz poszerzeniu 
świadomości kulturalnej w za-
przyjaźnionych miejscowościach.

„Program Współpracy” za-
mieszczony jest na stronie in-
ternetowej gminy www.bren-
na.org.pl w zakładce „Środki 
zewnętrzne / Projekty EWT”.

  
  UG Brenna
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Wójt Gminy Brenna zawiadamia 
o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy 
Brenna wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko. Wyłoże-
nie studium ma miejsce w dniach:
od 7 stycznia 2014 r.  do 17 lutego 
2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 
Brenna, sala sesyjna, w godz.: w po-
niedziałek od 13.30 do 16.30, od 
wtorku do piątku od 7.30 do 10.30.

Obwieszczenie o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brenna.

Na podstawie art. 11 pkt 10 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)  w 
związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o zmianie usta-
wy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 
130, poz. 871), a także na podstawie 

Wyłożenie Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Brenna do publicznego wgądu 
art. 39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z 
późn. zm.) zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projek-
tu zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brenna 
wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 7 stycznia 
2014 r. do 17 lutego 2014 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy Brenna, ul. 
Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, 
miejsce: sala sesyjna, w godz.:
- poniedziałek od 13.30 do 16.30,
- od wtorku do piątku od 7.30 do 10.30.

Dyskusja publiczna nad roz-
wiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie zmiany studium odbędzie 
się w dniu 3 lutego 2014 r. w 
siedzibie Urzędu Gminy Brenna, 
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Bren-
na, sala sesyjna, o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 usta-
wy dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, osoby prawne 
i fizyczne oraz jednostki organi-

zacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej mogą wnosić uwa-
gi do projektu zmiany studium.

Uwagi do projektu zmiany 
studium należy składać na piśmie 
do Wójta Gminy Brenna z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczal-
nym terminie do 10 marca 2014 r.

Uwagi do prognozy oddziały-
wania na środowisko mogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ust-
nie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicz-
nej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpi-
sie elektronicznym na adres: pocz-
ta@brenna.org.pl, w nieprzekraczal-
nym terminie do 10 marca 2014 r. 
Organem właściwym do rozpatrze-
nia uwag jest Wójt Gminy Brenna.

 Wójt Gminy Brenna
 Iwona Szarek

Informujemy mieszkańców, że 
od 1 stycznia 2014 r. odbiorem i 
zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych na te-
renie gminy Brenna zajmuje się 
firma P.H.U. Operatus Marian Kra-
jewski Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 
38, tel. kontaktowy 33 816 84 82.

Podwykonawcą firmy jest Zakład 
Budżetowy Gospodarki Odpadami 

Informacja w sprawie gospodarki odpadami
Komunalnymi w Brennej, który od-
bierać będzie odpady segregowane.

Jednocześnie informujemy, iż 
odpady komunalne będą odbie-
rane zgodnie z dotychczasowym 
harmonogramem, który dostępny 
jest na stronie internetowej gmi-
ny www.brenna.org.pl, w urzędzie 
gminy oraz w ZBGK w Brennej.

  UG Brenna
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Projekt „Edukacja równych 
szans”, współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, realizowany  jest od 1 
września 2013r., natomiast jego 
zakończenie zaplanowano na 31 
sierpnia br. Jego całkowita wartość 
wynosi 488.279,67 zł, a finanso-
wana jest w 85% przez Europejski 
Fundusz Społeczny i  w 3% z Bu-
dżetu Państwa. Pozostałe 12% sta-
nowi wkład własny Gminy Brenna, 
który zostanie wniesiony w formie 
pieniężnej i niepieniężnej (udo-
stępnienie sal dydaktycznych).
Realizatorem projektu jest Urząd 
Gminy Brenna, jednak za jego pra-
widłowe wdrożenie odpowiedzial-
ne są również szkoły z terenu gminy: 
- Zespół Szkół Publicznych w Gór-
kach   Wielkich (szkoła podstawo-
wa i gimnazjum), 
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Bren-
nej Leśnicy,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Bren-
nej Bukowej,
- Gimnazjum w Brennej. 
To właśnie dzieci i młodzież z tych 
placówek oświatowych są odbiorca-
mi wsparcia zaplanowanego w pro-
jekcie, i dzięki jego realizacji mogą 
uczęszczać na trzy rodzaje zajęć: 

1. zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze i specjalistyczne, które 
prowadzone są z matematyki, z 
języka angielskiego, z języka pol-
skiego, z przyrody, z biologii, fi-
zyczno-chemiczne oraz niwelują-
ce wady postawy i logopedyczne.

2. zajęcia dodatkowe rozwijają-
ce zdolności i umiejętności z ma-
tematyki, matematyczno-przyrod-
nicze, z języka polskiego, z języka 
angielskiego i niemieckiego, infor-
matyczne, lingwistyczne, z regio-
nalizmu,  dziennikarskie, sportowe, 
szachowe, z historii, z geografii,
z biologii, z chemii, fizyczno-che-
miczne, biblijne i artystyczne.

Edukacja równych szans
3. zajęcia w ramach po-

mocy psychologiczno-peda-
gogicznej i indywidualne-
go poradnictwa zawodowego.
W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz 
wsparcia procesu dydaktycznego, 
w projekcie zaplanowano zakup 
sprzętu i pomocy edukacyjnych.

Szczegółowe informacje o pro-
jekcie można uzyskać w poszcze-
gólnych szkołach uczestniczących 
w projekcie oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Brenna.

  UG Brenna
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Urząd Gminy Brenna informu-
je mieszkańców, że w roku 2014 r., 
podobnie jak w latach ubiegłych, 
istnieje możliwość uzyskania dota-
cji na usunięcie azbestu z obiektów 
budowlanych znajdujących się na 
obiektach budowlanych na terenie 
Gminy Brenna w wysokości 60 % 

Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych 
z usuwaniem wyrobów azbestowych 

na terenie Gminy Brenna
kosztów związanych z przedsięwzię-
ciem (zdjęcie, transport i utylizacja).

Warunkiem udzielenia dotacji 
będzie złożenie do dnia 31 mar-
ca 2014 r. kompletnego wnio-
sku o udzielenie dotacji, a na-
stępnie podpisanie umowy z 
Gminą Brenna na udzielenie do-
tacji. Przedsięwzięcie powinno 
zostać zrealizowane w okresie od 
dnia podpisania umowy do dnia 
31 października bieżącego roku.

Ponadto w celu uzyskania do-
finansowania do kosztów przed-
sięwzięcia konieczne jest kom-
pleksowe usunięcie wyrobów 
azbestowych polegające na li-
kwidacji pokryć dachowych i ele-
wacji zawierających azbest, ich 
transport oraz unieszkodliwienie 
dokonane wyłącznie przez upraw-

nionego przedsiębiorcę, na zle-
cenie właściciela nieruchomości.

Dofinansowanie kosztów zwią-
zanych z usuwaniem wyrobów 
azbestowych będzie udzielone ze 
środków Budżetu Gminy Brenna 
na zasadach określonych w Regu-
laminie przyznawania dotacji na 
realizację przedsięwzięć związa-
nych z usunięciem wyrobów azbe-
stowych z terenu Gminy Brenna.

Zapraszamy do składania 
wniosków o udzielenie dotacji 
w terminie do dnia 31.03.2014 r.                       

Szczegółowe informacje uzy-
skają Państwo w Urzędzie Gmi-
ny Brenna pok. 20 A  lub pod 
nr tel. 033 8536 222 wew 230.

  UG Brenna

Z obrad Rady Gminy
W dniu 12 grudnia 2013 roku 

odbyła się XXIX sesja Rady Gminy, 
jedno z ważniejszych posiedzeń 
radnych ponieważ przyjmowany 
jest Budżet Gminy na kolejny rok.

Projekt budżetu radni szczegóło-
wo omawiali na poszczególnych Ko-
misjach, które odbyły się w dniach:

2 grudnia – Komisja Kultury, 
Oświaty, Ochrony Zdrowia 
i Spraw Socjalnych.

3 grudnia – Komisja Ładu 
i Porządku Publicznego.

5 grudnia – Komisja Rozwoju 
Gminy, Sportu, Budownictwa 
i Ochrony Środowiska.

9 grudnia – Komisja Budżetowo 
– Gospodarczo – Finansowo – 
Rolna.

Na sesji podjęto następujące 
uchwały:

1) uchwała Nr XXIX/323/13 
w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Brenna 
na 2013 rok
2) uchwała Nr XXIX/324/13 
w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej
3) uchwała Nr XXIX/325/13 
w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy 
finansowej
4) uchwała Nr XXIX/326/13 
w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Brenna na rok 2014

Po odczytaniu pozytywnych 
opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Katowicach do przedsta-
wionego projektu budżetu radni 
podjęli uchwałę poprzez głosowa-
nie - 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzy-

mujące się” (14 radnych obecnych). 

Z pozostałych spraw po-
ruszonych na posiedzeniu 
Rady to prośba Wójta Gminy 
o przekazywanie mieszkańcom in-
formacji w sprawie wyłożenia do 
publicznego wglądu projektu zmian 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brenna. Po złożeniu życzeń 
świątecznych i noworocznych Prze-
wodniczący zamknął obrady sesji.

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

  Barbara Greń 
  UG Brenna
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Zwracamy się z uprzejmą proś-
bą o pomoc  w  ratowaniu naszego 
synka Łukaszka, chorego na rdze-
niowy zanik mięśni. Jest to pod-
stępna choroba odbierająca powoli 
siły dziecku. Łukasz ma dziewięć  lat 
i dzięki swojej determinacji porusza 
się samodzielnie. Ćwiczy codzien-
nie pod okiem rehabilitanta. Nie-
stety koszty rehabilitacji są bardzo 

Apel o pomoc!
wysokie i nas rodziców nie stać na 
jej opłacanie. Aby nasz synek mógł 
jak najdłużej zachować dotychcza-
sową sprawność, potrzebuje ciągłej 
rehabilitacji, fizjoterapii, profesjo-
nalnego masażu, sprzętu rehabili-
tacyjnego. Z własnych środków nie 
stać nas na zaspokojenie potrzeb 
Łukasza, dlatego zwracamy się z 
prośbą o pomoc. Marzeniem Łu-
kasza jest dotrzymać kroku swoim 
rówieśnikom, a to ostatni dzwonek 
przed wózkiem. Pomóżmy spełnić 
to marzenie dając nadzieję na to, że 
jeszcze da się coś zrobić, bo każda 
złotówka na rehabilitację, nie po-
zwoli utracić sprawności i przegrać 
tej nierównej walki.                                                                                                                                   

Wszelkie wpłaty prosimy  kie-
rować na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ”, ul. Łomiańska 5, 01-
685 Warszawa, Bank BPH S.A. 15 
1060 0076 0000 3310 0018 2615. 

Z dopiskiem: 18421 Bojda Łukasz 
– darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia.

Można też przekazać 1% podat-
ku. Wystarczy w rozliczeniu rocz-
nym, w rubryce „WNIOSEK O PRZE-
KAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO 
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać: KRS: 
0000037904, a w polu „INFORMA-
CJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 18421 Bojda 
Łukasz. 

Szanowni Darczyńcy, pro-
simy o zaznaczenie w zezna-
niu podatkowym pozycji „Wy-
rażam zgodę”, aby Fundacja 
mogła otrzymać informację, kto 
w tym roku „Zdążył jej z Pomocą”.

Wszystkim darczyńcom z serca 
dziękujemy!

 Dane kontaktowe: 
 dorota2712@onet.pl

W dniu 20.12.2013 r. o godz.16.00  
w strażnicy OSP Brenna - Centrum 
po raz kolejny odbyło się Mikołajko-
wo - Bożonarodzeniowe spotkanie, 
na które zaproszono 110 dzieci z na-
szej gminy. Spotkanie z Mikołajem 
oraz otrzymane prezenty sprawiły 
wiele radości naszym milusiński.

Za wszelką pomoc, okazaną ser-

Spotkanie z Mikołajem
deczność i zrozumienie w imieniu 
swoim  oraz współorganizatorów 
pragnę  wyrazić serdeczne podzię-
kowania Pani Iwonie Szarek Wójt 
Gminy Brenna, Dyrektorowi ZSP w 
Górkach Wielkich, Prezesowi O.S.P. 
Brenna - Centrum, wolontariu-
szom Gimnazjum im. Jana III Sobie-
skiego, darczyńcom, sponsorom, 

którzy pomimo trudnej sytuacji i 
tego roku nie zawiedli, szczodrze 
wspierając organizację spotkania 
Mikołajkowo-Bożonarodzeniowe-
go  dla dzieci oraz  IV  Dziecięce-
go Mikołajkowego  Turnieju Judo 
o Puchar Wójta Gminy Brenna.                                                                                            

  Krystian Fest
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Słysząc słowo „poezja” zazwyczaj 
myślimy o znanych poetach, laure-
atach różnych nagród, tych którzy 
przewijają się przez podręczniki 
szkolne i telewizję. Nie zdajemy so-
bie sprawy z tego, że wśród nas, w 
naszych małych społecznościach 
również znajdują się osoby uzdol-
nione, piszące wiersze, a nawet wy-
dające tomiki swojej poezji. Autorkę 
tomiku „Zielona Pani” niejednokrot-
nie wielu z nas pewnie spotkało 
w sklepie, w kościele czy na ulicy. 

Beata Jamróz jest osiemnasto-
letnią uczennicą Liceum Ogólno-
kształcącego w Skoczowie. Swoją 
przygodę z pisaniem wierszy roz-
poczęła w 2007 roku w czwartej 

Zielona Pani - wieczorek poetycki Beaty Jamróz
klasie szkoły podstawowej. Pisząc 
pierwszy utwór jako zadanie na ję-
zyku polskim pewnie nie wiedzia-
ła jeszcze, że poezja stanie się dla 
niej jedną z najważniejszych rze-
czy w życiu. Swoją pasję realizuje 
pomimo choroby, którą jest pora-
żanie mózgowe w stopniu lekkim. 
Jako dziecko Beata miała kłopot, 
żeby porodzić się ze swoją niepeł-
nosprawnością. Z biegiem lat jed-
nak odbiera świat w innym, wręcz 
pozytywnym świetle, a jak sama 
mówi pomaga jej w tym widok in-
nych, którzy również zmagają się ze 
swoimi problemami. Największym 
marzeniem młodej poetki poza 
ukończeniem szkoły, znalezieniem 

pracy i dalszym tworzeniem poezji 
jest wycieczka do Rzymu, gdzie 
mogłaby odwiedzić grób Ojca 
Świętego Jana Pawła II, który jest 
dla niej największym autorytetem. 

Wieczorek poetycki i spotkanie 
z Beatą Jamróz odbyły się 3 stycz-
nia w Piwnicy Artystycznej w Bren-
nej Centrum. Podczas spotkania 
wiersze czytały koleżanki Beaty: 
Ania Chrapek, Klaudia Dutka, Iza-
bela Sikora oraz Natalia Jamróz. Do 
wydarzenia młodą poetkę przygo-
towała Pani Izabela Żur. Muzycz-
na oprawę wieczorku zapewnił 
Pan Tomasz Greń wraz z synami.

  Sonia Gawlas
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Okres świąteczny to czas spo-
tkań w gronie rodziny i przyjaciół. 
Jak co roku członkowie Klubu Senio-
ra „Marzenie” z Brennej uczestniczy-
li w spotkaniu opłatkowym. Wigilij-
ka odbyła się 19 grudnia w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Pod Świerkami” 

Wigilijka Klubu Seniora „Marzenie”
w Brennej Bukowej. Wszystkich ze-
branych przywitali: Prezes Klubu 
Pan Ludwik Gluza oraz Wójt Gminy 
Brenna Pani Iwona Szarek. Złożyli 
oni wszystkim gościom najserdecz-
niejsze życzenia świąteczne oraz 
noworoczne. W spotkaniu uczest-

niczyli także ksiądz Roman Kluz 
– proboszcz Parafii Ewangelisko – 
Augsburskiej oraz ksiądz Krzysztof 
Pacyga – proboszcz Parafii Wszyst-
kich Świętych w Górkach Wielkich.

  Sonia Gawlas

Anna Greń: Jakie są początki 
istnienia Klubu Seniora „ Marze-
nie „ w Brennej?

Ludwik Gluza:  Historia powsta-
nia klubu seniora w Brennej rozpo-
częła się w roku 2010. Wcześniej  
seniorzy z naszej gminy aktywnie 
działali w Polskim Związku Emery-
tów  i Rencistów  w Cieszynie, wspól-
nie z członkami  obecnego Klubu  
Seniora „Radość” z Wisły . Tam rów-
nież  grupa seniorów z Brennej wzo-
rując się na założeniach tego klubu, 
który jako pierwszy podjął decyzje o 
odłączeniu się od Polskiego Związ-
ku Emerytów i Rencistów i stworzył 
własny klub, postanowiła stworzyć 
odrębnie działający Klub Seniora, 
własne miejsce, gdzie można reali-
zować marzenia, na które podczas 
pracy zawodowej brakowało cza-
su. Oficjalnie Klub Seniora Marze-
nie powstał 16 marca 2010 roku i 
działa w  oparciu o zatwierdzony 
regulamin oraz  status, przy Ośrod-
ku Promocji Kultury i Sportu Gminy 
Brenna. Obecnie Klub Seniora” Ma-

Wywiad z członkami Klubu Seniora „ Marzenie”
rzenie” zrzesza  około 120 aktyw-
nych członków, każdy z nich  posia-
da własna legitymacje członkowską.

A.G: W jaki sposób można miło 
spędzić swój wolny czas, przeby-
wać z innymi seniorami w Klubie 
Seniora?
L.G: Spotkania w Klubie Seniora 
„Marzenie” w Brennej  są  dobro-
wolne i nieobowiązkowe. Senior 
nie musi  uczestniczyć w każdym 
spotkaniu, przychodzi kiedy ma 
ochotę i czas. Spotkania maja for-
mę spotkań towarzyskich, na któ-
rych  panuje wesoła atmosfera. 
Można  wspólnie z innymi  przy 
filiżance kawy  i ciastku poroz-
mawiać, podzielić się spostrze-
żeniami, pożartować wzajemnie, 
udzielać sobie rad i wsparcia w co-
dziennych problemach życiowych. 

A.G: Jakie korzyści można czer-
pać z uczestnictwa w regularnych 
spotkaniach z innymi seniorami?
L.G: Zaletą tych spotkań jest 

możliwość wyjścia z domu i spo-
tkania osób podobnych do sie-
bie, często w podobnym wieku z 
którymi można porozmawiać na 
rożne tematy czy oderwać się od 
trosk dnia codziennego, nawią-
zać nowe przyjaźnie, przełamać 
samotność, złagodzić skutki cho-
rób  czy  niepełnosprawności i ak-
tywnie spędzić swój wolny czas.

A.G: Jakie są organizowane przez 
Klub Seniora formy aktywnego 
spędzania swojego wolnego czasu?
L.G: W Ramach funkcjonowania 
klubu seniora „Marzenie” organi-
zowane są: różnorodne sotkania 
tematyczne i towarzyskie, wyciecz-
ki krajoznawcze i kulturoznawcze, 
imprezy okolicznościowe, organi-
zowane są również imprezy plene-
rowe np. zabawy taneczne, ogni-
ska, rozwijane są zainteresowania 
seniorów np. poprzez spotkania z 
ciekawymi ludźmi, prelekcje. Pro-
wadzimy też rożnego  rodzaju sek-
cje,   obecnie jest to grupa seniorów 
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chodząca po górach oraz korzy-
stająca z zajęć rehabilitacyjnych.

A.G: Jak układa się współpraca 
Klubu Seniora z innymi klubami 
seniora czy instytucjami w celu 
pełnej integracji z  środowiskiem  
lokalnym?
L.G: Celem klubu jest  propagowa-
nie dialogu miedzy pokoleniowe-
go  pomiędzy  ludźmi starszymi  a 
dziećmi  i młodzieżą oraz promo-
wanie kultury naszego regionu. 
Klub Seniora działa raczej indy-
widualnie  i nie nawiązuje współ-
pracy z innymi Klubami Seniora. 
Współpracuje natomiast z  kołem 
Gospodyń Wiejskich w Brennej 
oraz  czasowo ze szkołami.  Forma 
współpracy ze szkołami polega naj-
częściej na tym, że młodzież szkol-
na  przygotowuje inscenizacje i ją 
przedstawia seniorom z okazji róż-
nych uroczystości   np. Dzień Babci.

A.G:  Jakie w ostatnim okresie 
czasu odbyły się interesujące wy-
darzenia czy zajęcia godne pole-
cenia innym starszym mieszkań-
com, tak by móc zachęcić ich  do 
uczestnictwa w proponowanych 
i organizowanych przez klub 
spotkaniach i formach aktyw-
nego spędzania wolnego czasu?
L.G: Ostatnio seniorzy  mieli okazje 
uczestniczyć w ciekawych propo-
zycjach godnych polecenia innym 
seniorom, były to: wycieczka do 
Ojcowa, wczasy w Międzyzdrojach, 
trzydniowa wycieczka do Kielc, 
wycieczka do Wieliczki, wspól-
ne   spędzanie czasu przy ognisku 
z muzyką i śpiewem w tle oraz 
wspólne świętowanie Dnia Seniora.

A.G: Jaka jest  wizja  przyszłych 
działań, jak można się skontakto-
wać z klubem, żeby wziąć udział 
w ich realizacji? 
L.G: Kontynuowanie dotychcza-
sowych  podjętych  przedsięwzięć 
wcześniej już wymienionych.  Je-
śli ktoś ma ochotę  brać  czyn-
ny udział  w życiu Klubu Seniora 
„Marzenie” to wystarczy przyjść 
na spotkania  jego członków  w 
każdy wtorek o 9 00 do  „Piwnicy 

Artystycznej” przy urzędzie  Gmi-
ny Brenna. Prawdopodobnie już 
niedługo nasze spotkania będą od-
bywać się w budynku, na terenie 
Parku Turystyki w Brennej Centrum.

A.G: Czy i w jaki sposób Klub Se-
niora korzysta z środków unij-
nych i na co je wykorzystuje?
L.G: Klub Seniora nie posiada  oso-
bowości  prawnej i utrzymuje się 
wyłącznie z własnych środków w 
postaci składek członkowskich  z 
których finansowane lub współfi-
nansowane są rożnego typu  impre-
zy np. wigilijka, śniadanie wielka-
nocne, Dzień Seniora itp.  W okresie 
od  września 2010 do lutego 2011 
Klub Seniora Marzenie  w Brennej 
napisał  i realizował  własny projekt, 
„ 6 czy 60”. Projekt ten był  owocem 
lokalnego konkursu grantowego  
Działaj lokalnie VII,  zorganizowa-
nego w ramach programu Polsko- 
Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademie 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Sto-
warzyszenie Cieszyńskiej  Młodzie-
ży Twórczej. Projekt polegał na 
organizacji  kilku przedsięwzięć 
powiązanych ze sobą, które  miały 
na celu wzmocnienie więzi emo-
cjonalnej łączącej pokolenia a jed-
nocześnie pozwalającej osobom 
samotnym zbliżyć się do innych.

Działania w ramach tego 
projektu zaowocowały pięcio-
ma różnego rodzaju imprezami:     

1. wycieczka 
autokarowa „ Pę-
tla Beskidzka” – 
była  to wyciecz-
ka krajoznawcza 
po Śląsku Cie-
szyńskim  Pętlą 
Beskidzką, która 
służyła poznaniu 
rodzinnych stron;

2. Dzień Se-
niora – było to 
z o r g a n i z o w a n e 
spotkanie z oka-
zji Dnia Seniora-
na Leśnicy „Pod 
Przyłazem”. Z tej 
okazji  w części 
artystycznej  wy-

stąpił dziecięcy zespół  regionalny 
„Mała Brenna” oraz kapela „Mali-
niorze”, która uświetniła spotkanie 
zachęcając do wspólnego śpiewu  
i  tańca. Celem  tej imprezy było w 
sposób symboliczny przełamanie 
negatywnego stereotypu seniora w 
Polsce. Pokazanie że starość może 
być radosna i  jest jednym z eta-
pów życia, kiedy to można się z nie-
go   cieszyć, robić wiele interesują-
cych rzeczy  i  realizować marzenia.

3.  „Impreza na 102” – było to  wspól-
na taneczna zabawa przy ognisku.

4. „Wigilijka” - spotkanie  przy wi-
gilijnym stole wszystkich  seniorów 
z klubu „Marzenie” oraz wspólne ko-
lędowanie.

5. „Dzień Babci i Dziadka”- z tej 
okazji zorganizowane  było  spo-
tkanie dziadków z wnukami. Była 
to dla wnuków i prawnuków spo-
sobność pokazania, że myślą i pa-
miętają o  babciach i dziadkach, 
natomiast dla seniorów kolejna 
okazja do udowodnienia iż są sta-
le i bezinteresownie wnuki kocha-
ją. Uroczystość uświetniły występy 
dzieci z „Bazy Talentów” OPKISU. 
Było to pierwsze  tego typu spo-
tkanie na terenie naszej Gminy. 

A.G: Dziękuję za wywiad i życzę 
wielu sukcesów w rozwoju dzia-
łalności klubu.
L.G.: Dziękuję również i serdecz-
nie zapraszam wszystkich zainte-
resowanych na nasze spotkania.
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W dniach 14-15 grudnia Park 
Turystyki za sprawą Jarmarku Świą-
tecznego zamienił się w Świąteczną 
Krainę. Na kolorowych straganach 
można było zakupić żywe choin-
ki, drewniane zabawki, szyte lale, 
ozdoby świąteczne, pyszne cia-
steczka jak i również domowy chleb 
ze smalcem. Świątecznym zakupom 
towarzyszyły występy dzieci i mło-
dzieży z Gminy Brenna uczęszcza-
jących na zajęcia Bazy Talentów. 
Na deskach Amfiteatru wystąpił 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała 
Brenna”,  grupy taneczne Anny Ja-
kubowskiej oraz młodzi perkusiści. 
Druga cześć programu odbyła się w 
sali Kalejdoskop, gdzie swoje umie-

Jarmark Świąteczny już za nami!
jętności zaprezentowali uczący 
się gry na gitarze oraz akordeonie. 
Następnym punktem programu 
było przedstawienie teatralne “Jaś 
i Małgosia” w wykonaniu grupy te-
atralnej Magdaleny Matuli-Kisiały. 
Potem nastąpił moment, na który 
czekały wszystkie dzieci - spotkanie 
ze Świętym Mikołajem, któremu to-
warzyszył Utopiec – Gazda Brennicy. 

Drugi dzień Jarmarku rozpo-
czął się od rozstrzygnięcia konkur-
su na „Najładniejszą świąteczną 
ozdobę”. Ozdoby własnoręcznie 
przygotowali uczniowie szkół pod-
stawowych z naszej gminy. Na-
grody i dyplomy wręczała uczest-
nikom Wójt Gminy Brenna Pani 

Iwona Szarek. Po rozdaniu nagród 
odbyły się warsztaty ozdób cera-
micznych zorganizowane przez 
Pracownię Galeria „Pod Maską”. O 
godzinie 13.00 w Sali Kalejdoskop 
wszystkie panie mogły darmo-
wo wykonać świąteczny makijaż. 

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy i zapra-
szamy w przyszłym roku.

Wyniki konkursu na „Najładniej-
szą ozdobę świąteczną”:

W kategorii klasy I-III: 
I miejsce - Natalia Panek
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Brennej Bukowej/ klasa III
II miejsce - Jakub Kosecki
ZSP w Górkach Wielkich/ klasa III
III miejsce - Robert Moskała
Szkoła Podstawowa nr 1 
w Brennej Leśnicy/ klasa III

W kategorii klasy IV- VI
I miejsce - Łukasz Gawlas
Szkoła Podstawowa nr 1 
w Brennej Leśnicy/ klasa IV
II miejsce - Wiktoria Mędrek
Szkoła Podstawowa nr 1 
w Brennej Leśnicy/ klasa VI
III miejsce - Anna Pawlik
ZSP w Górkach Wielkich/ klasa V

  IT Brenna
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Przywitaliśmy Nowy Rok
Szaleństwo sylwestrowej nocy 

już za nami. Niektórzy Nowy Rok 
przywitali na różnego rodzaju  ba-
lach i zabawach tanecznych. Część 
z nas uczestniczyła pewnie z coraz 
popularniejszych domówkach. Ci, 
którzy zdecydowali się spędzić tą 
noc pod gołym niebem i zawitali 
do Parku Turystyki w Brennej, na 
pewno nie mieli czego żałować.

Na zorganizowanej przez Ośro-
dek Promocji, Kultury i Sportu Gmi-
ny Brenna plenerowej zabawie syl-
westrowej na amfiteatrze, bawiło 
się wielu mieszkańców naszej gmi-
ny oraz gości. Na parkiecie królo-
wały taneczne przeboje szalonych 
lat 90-tych. W nastrój oraz klimat 
zabawy w stylu dance wprowadził 
wszystkich Dj Daniel. Nie zabrakło 
oczywiście wspólnego odtańcze-
nia hitu tamtych lat - Macareny. 
Przed północą na scenie pojawił 
się wszystkim dobrze znany Jasiu 
Staś, który poprowadził końcowe 
odliczanie oraz złożył bawiącym się 

noworoczne życzenia. O godzinie 
00.15 wszystkie oczy zwróciły się 
w stronę boiska, bo właśnie o tej 
godzinie rozpoczął się zogranizo-
wany wspólnie z Hotelem „Kotarz”  
widowiskowy pokaz sztucznych 
ogni. Przez cały dzień aż do północy 
czynne było również lodowisko, na 
którym szalały zarówno dzieci jak i 

dorośli. Fantastyczna zabawa trwa-
ła do 2 w nocy, a po wyłączeniu mu-
zyki, niektórzy nadal tańczyli pod 
sceną. Życzmy sobie aby Nowy Rok 
2014 był równie udany jak zabawa, 
podczas której go przywitaliśmy.  

 Sonia Gawlas
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Ekumeniczny wieczór kolęd
Piękne kolędy i pastorałki 

rozbrzmiewały w święto Trzech 
Króli 6 stycznia na Ekumenicz-
nym Koncercie Kolęd w Koście-
le Ewangelicko - Augsburskim 
Apostoła Bartłomieja w Brennej. 

Podczas koncertu zaprezento-
wali się: Orkiestra Dęta Diecezji 

Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, Kapela „Malinio-
rze”, Chór z Parafii w Katowicach-
Bogucicach, Chór Benedictus oraz 
Magnificat. Wieczór umilił również 
śpiew dziecięcego Chóru „Świe-
tliki” oraz uczniów Zespołu Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich. 

Licznie zgromadzeni mieszkań-
cy Gminy Brenna oraz turyści mo-
gli wczuć się w świąteczny klimat.

  OPKiS
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Sukces Pań z KGW Brenna

Kolędowanie „Małej Brennej”

Już po raz czwarty odbył się Re-
gionalny Konkurs Wyrobów Kulinar-
nych na Święta Bożego Narodzenia. 

13 grudnia 2013 roku w ustroń-
skim Domu Kultury Prażakówka do 
rywalizacji w trzech kategoriach 
stanęło 11 zespołów. W konkur-
sie udział wzięły Koła Gospodyń 
Wiejskich z powiatu cieszyńskiego 
oraz osoby prywatne. Uczestnicy 
przygotowali zarówno tradycyjne 
potrawy wywodzące się z kuchni 
śląska cieszyńskiego jak i nowocze-
sne dania z innych regionów Polski. 
Przygotowane smakołyki przydzie-
lono do odpowiednich kategorii 
konkursowych: ciasta ciasteczka, 
pasztety i wędzonki oraz potrawy 
z ryb. Jury oceniało: smak, jakość 
dań, wystrój stoiska, zgodność re-
ceptury jak również pomysłowość 
i sposób podania. Sum wędzony 
przygotowany przez Panie z KGW 

Brenna okazał się bezkonkurencyj-
ny w kategorii potrawy z ryb, tym 
samym zajmując pierwsze miejsce. 
Po ocenach jury przyszedł moment, 
na który czekali wszyscy przybyli w 
tym dniu do Prażakówki.  Degusta-
cja specjałów przygotowanych na 
konkurs zaspokoiła podniebienia 
nawet najbardziej wymagających 

smakoszy.  Patronatem honorowym 
imprezę objęli Poseł na Sejm RP 
Czesław Gluza oraz Burmistrz Mia-
sta Ustronia Pan Ireneusz Szarzec. 

Paniom z KGW serdecz-
nie gratulujemy zwycięstwa i 
życzymy dalszych sukcesów!

 Sonia Gawlas

Choć w ciągu ostatnich lat, nie-
stety, kolędników z prawdziwego 
zdarzenia jakoś coraz rzadziej moż-
na spotkać. Nawet w tak mocno z 
tradycją związanym miejscu, jakim 
jest Brenna. Potwierdzali to wszy-
scy, których 28 grudnia minionego, 
2013 roku odwiedził z kolędą Dzie-
cięcy Zespół Regionalny „Mała Bren-
na”.  W tym roku kolędowaliśmy w 
rejonie Jatnego. Wszędzie przyjmo-
wano nas z otwartymi ramionami i 
radością. Czyli tak, jak kolędników 
w swoich chatach przyjmowało się 
dawniej. Takie odwiedziny w go-
spodarstwie były wręcz pożądane, 
niosąc z sobą z kolędą i powinszo-
waniami wróżbę dobrego Nowego 
Roku. Otwieranie drzwi przed ko-
lędnikami to również wyraz wielkie-
go szacunku dla tradycji i kultury 
naszego regionu. Kolędujemy, żeby 
pamiętano o dawnej obrzędowości 
i góralszczyźnie. Kolędujemy, żeby 
dzielić się radością Bożego Narodze-
nia. Kolędujemy, żeby spotykać się 

w tym szczególnym czasie z ludźmi, 
którzy tak, jak my, miłują góralsz-
czyznę, która w tym dziecięcym 
wydaniu ma bodaj najwięcej uroku. 

Serdecznie przepraszamy tych, 
których nie udało nam się od-
wiedzić. Obiecujemy, że za rok 

będziemy kolędować więcej, niż 
jeden dzień. Gorąco też dziękuje-
my za hojność. To, co zebraliśmy 
podczas kolędowania przyda się 
na pewno w trakcie przygotowań 
do wyjazdów naszego Zespołu.
Fotografia z 2012 r., ul. Śniegociny.
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Konkurs recytatorski
Dnia 13.12.2013r. w Szkole Pod-

stawowej nr 1 w Brennej Leśnicy 
odbył się szkolny konkurs recyta-
torski. Celem konkursu była popu-
laryzacja literatury, ukazanie pięk-
na polskiego języka, rozwijanie 
dziecięcych talentów, doskonalenie 
wyrazistej mowy, rozwijanie pamię-
ci dzieci oraz wyrabianie odwagi i 

Na szczęście, na zdrowie na ten Nowy Rok.
Żeby Wom się darzyło i mnożyło w domu i w oborze.

A w tym karnawale żebyście się dobrze bawili
i jako pączki w maśle się pławili.

Żeby gospodyni miała pełne pudła,
coby  ij rodzina i óna nie schudła.
Żebyście mieli kapusty okróngłe,

ziemniaki pocióngłe.
Pszynicę ziarnistą, a jynczmiyń wónsaty.

Żeby wosz gospodorz zawsze był bogaty.
Żebyście mieli snop przy snopie,

kopę przy kopie.
A gospodorz między snopami,

jako miesiónc miyndzy gwiozdami.
Żebyście dużo gorzałki nie pili,

moc fajki nie kurzyli.
To się dobrze będziecie mieli,

jako w niebie anieli.

      Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała Brenna”

śmiałości. Konkurs 
przeznaczony był 
dla uczniów klas 
1-3.  Każdy uczest-
nik musiał zarecy-
tować co najmniej 
dwa wybrane wier-
sze. Jury oceniało 
głównie staranne 
opanowanie tek-
stu, intonacje, mo-
dulacje, tempo i 
siłę głosu, postawę 
recytatora, strój, 
dodatkowe rekwi-
zyty oraz ogólne 
wrażenie estetycz-
ne. Uczniowie dali 
popis swoich umie-

jętności. Jury miało trudne zada-
nie. Przyznano następujące lokaty:
1 miejsce: Stanisław Mendrek z klasy 2
2 miejsce: Anna Moiczek z klasy 1
3 miejsce: Igor Greń z klasy 3
Wyróżnienie przyznano Justynie 
Kłósko z klasy 2. Ponadto udział 
wzięli: Maria Sidzina(kl.2), Monika 
Greń (kl.1), Hubert Chrapek i Ma-

ciej Heller(kl.3). Wszyscy uczest-
nicy byli świetnie przygotowani, 
otrzymali dyplomy i nagrody. Fun-
datorem nagród był Bank Spół-
dzielczy Brenna, a organizatorem 
konkursu była pani Jadwiga Madzia.

   SP1
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Konkurs „Bolek i Lolek”
W ostatnim czasie w Szkole Pod-

stawowej nr 1 w Brennej Leśnicy 
odbył się konkurs plastyczny  zatu-
tuowany „Bolek i Lolek”. Do konkur-
su mogły przystąpić przedszkolaki 
z naszej gminy. Cel jaki przyświecał 
konkursowi to głównie rozwijanie 
wyobraźni, sprawności manualnej 
dzieci oraz odkrywanie nowych 
pasji. W konkursie wzieły udział:  
Przedszkole Publiczne z Brennej, 
Oddziały Przedszkolne przy Szko-
le Podstawowej nr 1 i Szkole Pod-
stawowej nr 2, a z Górek: Odzdział 
Przedszkolny przy Zespole Szkół Pu-
blicznych nr 1 w Górkach Wielkich i 
Przedszkole Publiczne w Górkach 
Wielkich. Dzieci wykonały wiele fan-
tastycznych, bardzo kreatywnych 
prac plastycznych. Były one ocenia-
ne przez specjalną komisję w dwóch 
kategoriach: 3-4 latki i 5-6 latki.  

Laureatką I miejsca w ka-
tegori 3 - 4 latki została: Mag-

dalena Leś ( Przedszkole Pu-
bliczne w Górkach Wielkich, 
opiekun Bożena Wieczorek). 

II miejsce przyznano Mikołajo-
wi Szturc (Przedszkole Publiczne w 
Brennej, opiekun: Anna Mojeścik).

III miejsce przypadło Nad-
ii Brodacz (Przedszkole Pu-
bliczne w Górkach Wielkich, 
opiekun Bożena Wieczorek).

W kategori 5-6 latków I miej-
sce zajął Igor Jaworski (Przed-
szkole Publiczne w Brennej, 
opiekun: Aleksandra Strach).

II miejsce zdobyła Maja Siąkała 
(Oddział Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Brennej Le-
śnicy, opiekun: Magdalena Urbaś), 
oraz Kacper Kasprzyca (Oddział 
Przedszkolny przy Zespole Szkoł 
Publicznych nr 1 w Górkach Wiel-
kich, opiekun: Katarzyna Holisz).

III miejsce: Klaudia Musiał 
(Oddział Przedszkolny przy Szko-

le Podstawowej nr 1 w Brennej 
Leśnicy, opiekun: Sylwia Chmie-
lowiec), oraz Marta Mendrek (Od-
dział Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Brennej Leśni-
cy, opiekun: Sylwia Chmielowiec)

W tej kategori przyznano rów-
nież jedno wyróżnienie. Otrzy-
mała go Dominika Bąk (Oddział 
Przedszkolny przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Brennej Leśni-
cy, opiekun: Sylwia Chmielowiec) 
Dzieciom zostały ufundowane 
ciekawe nagrody oraz dyplomy.

Konkurs wywołal wiele po-
zytywnych emocji wśród dzieci 
z naszej gminy. Organizatorem 
konkursu była mgr Sylwia Chmie-
lowiec, nauczyciel w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Brennej Leśnicy.

 Sylwia Chmielowiec
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Szansa na lepsze jutro - projekt systemowy 
pn. „Możesz Więcej”

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Brennej w 2014 roku  po 
raz kolejny będzie realizował pro-
jekt systemowy współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego pn. „Możesz więcej” – Prio-
rytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. W latach 2008-
2013 przeszkoliliśmy 120 klientów 
GOPS w Brennej, będących miesz-
kańcami naszej gminy, posiada-
jących status osoby bezrobotnej 
lub nieaktywnej zawodowo. Celem 
projektu była aktywizacja zawodo-
wa tych osób, podwyższenie ich 
pozycji społeczno-zawodowej oraz 
zmniejszenie zjawiska wyklucze-
nia społecznego. Zaplanowane w 
projekcie działania umożliwiły w/w 
nabycie nowych kwalifikacji. Kurs 
opiekuna osoby starszej ukończyły 
32 osoby, kurs prawa jazdy katego-
rii B lub C ukończyły 52 osoby,  kurs 

spawania metodą MAG 8 osób, kurs 
kelner-barman 6 osób, drwal-pilarz 
10 osób oraz 12 osób kurs ochro-
ny fizycznej osób i mienia. Oprócz 
szkoleń zawodowych uczestnicy 
projektu brali udział w szkoleniach 
miękkich, w trakcie których objęci 
byli wsparciem terapeutów, psycho-
logów i pedagogów oraz  korzystali 
z pomocy doradcy zawodowego. 
W roku bieżącym do udziału w pro-
jekcie systemowym pn. „Możesz 
więcej” zaprosimy 13 kobiet i 12 
mężczyzn. Będą oni uczestnika-
mi kursu „Przedstawiciel handlo-
wy z obsługą kasy fiskalnej z pra-
wem jazdy kat. B”. Wybrane osoby 
spełnią kryteria obowiązujące w 
poprzednich projektach, czyli są 
mieszkańcami gminy Brenna, po-
siadają status osoby bezrobotnej 
lub nieaktywnej zawodowo, korzy-
stają ze świadczeń pomocy spo-
łecznej. W tegorocznym projekcie 
przewidziano objęcie zindywidu-
alizowanym wsparciem osoby w 

wieku 18 – 30 lat, w 100% będą 
to nowi uczestnicy, nieobjęci do-
tąd wsparciem w ramach projektu. 
 Dla uczestników projektu sys-
temowego przygotowaliśmy na-
stępujące szkolenia miękkie:
1. Trening integracyjny z elementa-
mi komunikacji.
2. Ja – źródło siły i możliwości z ele-
mentami autoprezentacji.
3. Trening asertywności i radzenia 
sobie ze stresem.
4. Zajęcia aktywizacji zawodowej  z 
doradcą zawodowym.

Uczestnicy projektu będą 
mieli zagwarantowany catering, 
wsparcie finansowe, badania le-
karskie, materiały szkoleniowe. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
realizacji projektu systemowego 
pn. „Możesz więcej” można uzy-
skać w siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Brennej, 
ul. Leśnica 8 pokój 10, numer tele-
fonu 33 8536 459 wew. 110 - 114.

  GOPS

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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 Sprzedawco, alkohol nie dla małoletnich!
Omijanie prawa, wartości, za-

sad, których lekceważenie bywa-
ło i bywa „CNOTĄ”, a tym samym 
stanowi promocję swobody do-
stępu do alkoholu oraz stwarza-
nia realnego ryzyka dla naszych 
dzieci. Dlaczego tak się dzieje?                                                

Kupują najczęściej piwo, które 
w opinii społecznej nadal nie jest 
zaliczane do alkoholu, chcąc zaim-
ponować i podkreślić swoją „do-
rosłość” lub sprawdzić „Jak to jest 

po wypiciu alkoholu”. Alkohol w 
postaci piwa, wina, czy wódki nie 
jest przeznaczony dla młodzieży i 
powoduje u nastolatków, którym 
udało się obejść prawo z pomocą 
sprzedawcy, większe lub mniejsze 
szkody.  Niepokoi fakt, że robią to 
coraz młodsze osoby i pomimo Wa-
szej świadomości o szkodliwości 
alkoholu niektórzy z Was nie prze-
strzegają obowiązującego prawa 
sprzedając alkohol nieletnim. Picie 
alkoholu w młodym wieku, w okre-
sie rozwoju to powód do wzrostu 
gwałtownego ryzyka szybkiego 
uzależnienia się, wystąpienia  za-
truć, wypadków niejednokrotnie          
ze skutkiem śmiertelnym, samo-
bójstw, aktów przemocy, wanda-
lizmu, konfliktów z prawem czego 
jako społeczeństwo na co dzień do-
świadczamy ponosząc konsekwen-
cje i  koszty. Jednym z głównych, 
istotnych czynników powodują-
cych uzależnienie to niewidzialne, 
niemierzalne uwarunkowania i pre-
dyspozycje genetyczno-biologicz-
ne, które jak do tej pory nikomu nie 
udało się określić przed rozpoczy-
nającym się procesem uzależnienia.

Jako rodzice macie także świado-

mość i dobrze wiecie, że  w Waszym 
wypadku również nie da się od-
dzielić życiowych ról, że raz jestem 
rodzicem, a raz sprzedawcą. Sami 
doświadczacie myśli, uczuć towa-
rzyszących  w chwili pojawienia się 
w stosunku do Waszych dzieci real-
nych zagrożeń, a mimo to niektórzy 
z Was nie wahają się i sprzedają lub 
podają alkohol nieletnim. Czy sądzi-
cie, że Wasze dzieci są bezpieczne? 

Widok uzależnionych 13-to, 14-
to latków w ośrodku, w Bielsku-Bia-
łej,  Chorzowie wyciska łzy, zapiera 
oddech w piersiach bo jest przej-
mujący,  a zarazem przerażający, 
rodzący pytania: Czym to dziecko 
zawiniło, że już na starcie ma „spa-
prane” życie?  Jak to dziecko sobie 
poradzi w tym i tak nie łatwym ży-
ciu?, Czy wytrwa w abstynencji?                                                                                                                          

Prawda jest taka, że wielu ucie-
ka z tych ośrodków, nie wytrzy-
muje tempa, presji społecznej i jak 
bumerang wracają do środowiska, 
gdzie w samotności  i zapomnieniu 
powoli umierają. Czy tak musi być? 

 Krystian Fest

 Niepokojące dane o narkotykach w Polsce
W ubiegłym roku wykryto aż 

73 nowe substancje psychoak-
tywne (potoczna nazwa to do-
palacze) – informuje raport. W 
tym niechlubnym rankingu wy-
przedzają nas jedynie Francuzi.

Pełny tekst raportu w języ-
ku polskim mogą Państwo po-
brać ze strony internetowej: 
www.emcdda.europa.eu O RA-
PORCIE INFORMOWAŁY TEŻ MEDIA:

Niepokojące dane o narkoty-
kach w Polsce (Panorama) – wiado-
mosci.onet.pl

  Krystian Fest
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Boże tak żal!
Poniżej zamieszczono autor-

ski tekst nadesłany do redakcji. 
Trudno pogodzić się z chorobą 

drugiego człowieka, ale trzeba sta-
wić jej czoła. Nie pamiętam, kiedy 
uświadomiłam sobie, że mój mąż 
jest chory. Może powinnam się już 
zorientować po paru latach małżeń-
stwa, może wtedy gdy przyszedł w 
5 rocznicę naszego ślubu komplet-
nie pijany, może wtedy gdy wracał z 
pracy coraz częściej w stanie wska-
zującym, ale do mnie  to nie docie-
rało. Pierwszą osobą, która mnie 
uświadomiła, że mąż jest alkoholi-
kiem była córka, która szukała po-
mocy u szkolnego pedagoga i tam 
padło stwierdzenie – tata jest alko-
holikiem. Żyłam z tym człowiekiem 
już trochę czasu, ale teraz to wiem, 
że nie znałam  go w ogóle. Posta-
nowiłam walczyć o niego, o nasze 
małżeństwo bo wydawało mi się,  
że poradzę sobie z wódką i przecież 
nie ma rzeczy niemożliwych, jak bę-
dziemy chcieli   to zwyciężymy, ale 
się nie udało. Wódka była ważniej-
sza i zwyciężyła. Przez kilkanaście 
lat walki poznałam dobrze tę choro-
bę jak ona działa na ludzi, jak rozta-
cza nad nimi władzę. Pierwszy ciąg 
męża trwał prawie trzy miesiące. 
Robiłam podstawowe błędy żony 
alkoholika - szukałam, wylewałam 
wódkę, chroniłam go, brałam za 
niego całkowitą odpowiedzialność  
i widziałam, jak z dnia na dzień 
już bez wódki nie może żyć. Chciał 
przerwać, ale już nie mógł i znów 
dzwoniłam, pytałam i załatwiałam 
detoks, pilnowałam i zawiozłam. O 
jaka była ulga, gdy przyjechałam do 
domu, w którym nie było smrodu i 
lęku o jego życie, a przede wszyst-
kim odwiozłam go z przekonaniem, 
że tam mu pomogą, że już będzie 
dalej wszystko dobrze. Wrócił pełen 
nadziei i chęci  do leczenia. Razem 
poszliśmy do przychodni i podjęli-
śmy leczenie. Spotkania na katowic-
kiej dużo mi dały poznałam przy-
czynę, znalazłam wiele odpowiedzi 
na moje pytania, uświadomiono mi, 
że ja i moje dzieci musimy normal-

nie żyć. Przerwa nie trwała długo po 
pół roku znów zaczął się koszmar. 
Pamiętam mój strach gdy zauważy-
łam, że znów zaczął pić. Nie słuchał 
moich argumentów, że to się skoń-
czy kolejnym ciągiem, że będzie co-
raz gorzej i tak też się  stało. Kolejny 
ciąg i znów patrzyłam, jak ze wspa-
niałego człowieka robi się wrak, jak 
nic nie jest ważne ani ja, ani dzieci. 
Przerażało mnie  to, że jeździł  po 
wódkę samochodem więc schowa-
łam samochód, nie prałam jego rze-
czy, nie gotowałam robiłam wszyst-
ko, aby jak najszybciej osiągnął 
dno. Poprosił  i pomogłam, wzięłam 
urlop, pilnowałam i przechodziłam 
z nim detoks. Gotowałam rosołki, 
herbatki w najgorszym dniu trzę-
sawki  nawet karmiłam  bo miałam 
nadzieję, że to go czegoś nauczy-
ło,  że nie  można walczyć z wód-
ką  bo zawsze się przegra i udał się 
na kolejną terapię. Tym razem mąż 
podszedł do leczenia bardzo serio. 
Widziałam jak zaczyna cieszyć  się 
życiem, a my w domu odzyskuje-
my spokój było pięknie i chyba za 
pięknie. Mąż zlekceważył pewne 
symptomy, a ja nie zauważyłam i 
znowu zaczął pić, a dom ze szczę-
śliwego stał się koszmarny. Znam 
uczucie, gdy nie chce się wracać do 
domu, jak ucieka się   od awantu-
ry, jak małe dziecko staje w obronie 
bo czuje, że musi bronić mamy. Nie 
pamiętam ile razy przechodziłam z 
nim detoks, ile razy on wracał do pi-
cia. Wódka  po raz kolejny postawiła 
nasz dom do góry nogami. Najgor-
sze w tym wszystkim było życie w 
ciągłym strachu, że wódka go zabi-
je. Co jeden raz zdawał sobie spra-
wę, że jest przegrany, nie miał siły, 
nie mógł pracować, pogłębiała się 
jego depresja, bardzo cierpiała jego 
i nasza psychika. Dzieci bardzo bo-
leśnie to przeżywały, wstydziły się 
i w końcu zaczęły go traktować jak 
powietrze, a znajomi coraz bardziej 
się odsuwali. Jego chore ego nie 
pozwalało mu szczerze na ten te-
mat porozmawiać, udawał silnego 
i żył  w kłamstwie. Przestał chodzić 

na spotkania AA myślę, że to z po-
czucia wstydu, bezsilności i bezrad-
ności. Przez wódkę stracił wszystko, 
a najgorsze, że nienawidził siebie 
za to co robi i bezsilny, bezradny w 
końcu się poddał chorobie. Ze swej 
strony robiłam wszystko aby go ra-
tować, ale z perspektywy czasu to 
chyba przez to, że tak bardzo się 
starałam  stworzyłam mu idealne 
warunki do picia - dom, pieniądze, 
całkowite przejęcie przez siebie 
domowych obowiązków, wycho-
wywania dzieci, pomoc w odtru-
ciach i cały czas ślepo mu wierząc 
łudziłam się, że to ostatni raz, ale  
to było kolejne kłamstwo. Teraz to 
wiem, że alkoholizm to straszna 
wyniszczająca  i śmiertelna choro-
ba, która pozostawia po sobie tyl-
ko ból i zgliszcza. Mimo informa-
cji, wiedzy o tej strasznej chorobie 
nie potrafiłam tego przełożyć  na 
istotne konsekwentne działania w 
stosunku do niego, gdyż manipu-
lował mną i dziećmi wpychając nas 
w poczucie winy wyrzucając nam 
argumenty z ręki, pozbawiając sił i 
wiary do ich  realizacji. Zginął tra-
gicznie. Mimo upływu czasu nadal 
nie możemy się pogodzić z faktem, 
że wóda odebrała mnie, naszym 
dzieciom, rodzinie, przyjaciołom  
kochanego, dobrego człowieka bo 
takim był, pozostawiając głęboki 
żal, ból, poczucie krzywdy, winy i 
rodzące się z nastaniem każdego 
nowego dnia pytania, które  na za-
wsze pozostaną bez odpowiedzi.                                                                                                                     

Matki, żony, siostry, córki wo-
bec alkoholu jesteśmy bezsilne, 
ale nie bezradne. Pozbądźcie się, 
jak najszybciej tego fałszywe-
go wstydu. Nie wstydźcie się bo 
nie ma czego i sięgnijcie  po po-
moc. Im wcześniej  dowiecie się 
i poznacie przebieg tej strasznej, 
niszczącej choroby i podejmiecie 
prawidłowe, konsekwentne działa-
nia to jest szansa zatrzymania jej 
rozwoju, powrotu do normalnego 
życia, a co najważniejsze uniknię-
cia kolejnej bezsensownej śmierci.   

  Żona



23 Strona 23

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka



24Strona 24 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
SportSport

VII Amatorska Liga FUTSALU
jedna odpowiedź już padła

Zaledwie osiem kolejek wystar-
czyło, by uzyskać odpowiedź na 
pytanie, czy podobnie jak to mia-
ło miejsce w VI edycji rozgrywek, 
tak i teraz znajdzie się drużyna, 
która sięgnie po mistrzostwo, nie 
zaznając po drodze goryczy poraż-
ki. Wiadomo już, że żadnej z ekip 
ta sztuka się nie uda, ponieważ 
ostatni zespół, który mógł tego 
dokonać – Kamtex, niespodzie-
wanie przegrywając w 8 kolejce 
z Teksidem Skoczów, stracił taką 
szansę. Aktualnie po rozegraniu 
11 kolejek każdy team ma na swo-
im koncie przynajmniej 1 porażkę.

Rzut oka na tabelę
Stawce drużyn przewodzi Mario-

Team - ekipa, która obok Kamtexu 
i Niebieskiej Erki jest najpoważniej-
szym kandydatem do końcowego 
zwycięstwa. Na uwagę zasługuje 
także fakt, że obecny lider w obu 
konfrontacjach ze swoimi naj-
groźniejszymi rywalami wychodził 
obronną ręką, dlatego jak na razie 
legitymuje się najlepszym bilansem 
bezpośrednich spotkań. Drugie 
miejsce przypada obecnie Niebie-
skiej Erce, zaś trzecie Kamtexowi. 
Z walki o mistrzostwo powoli „wy-
cofuje się” Alco-Skład, który „zła-
pał” lekką zadyszkę i jak tak dalej 
pójdzie może niedługo ostatecznie 
stracić szansę na zdobycie 1 miej-
sca. Tabelę zamyka Czyż Bud, dzier-
żący niechlubny rekord 11 porażek 

z rzędu. Drużyna nie zasmakowała 
jeszcze w tym sezonie zwycięstwa, 
dlatego nie ma się co dziwić, że 
jest czerwoną latarnią VII edycji 
rozgrywek. Zespołowi ambicji od-
mówić nie można, biorąc jeszcze 
pod uwagę fakt zbliżania się okre-
su transferowego, co za tym idzie 
możliwości wzmocnienia się, moż-
na być pewnym, że zawodnicy Czyż 
Budu zrobią wszystko, aby zmienić 
swoją obecną, fatalną sytuację.

Zestawienie najgroźniejszych
Największy postrach wśród 

bramkarzy „sieją” aktualnie snaj-
perzy Kamtexu i Pasterny Przy-
jaciele – Andrzej Sikora i Robert 
Haratyk, którzy jako jedyni mogą 

się pochwalić 19 trafie-
niami w rozgrywkach. 
Jedną bramką mniej 
na koncie legitymują 
się: Andrzej Kowalik 
(FC Blaszok) i Michał 
Czakon (Oldboje Be-
skid Skoczów). Realną 
szansę na walkę o ty-
tuł króla strzelców za-
chowuje także Mateusz 
Bralewski, zawodnik 
Nieckarz-Teamu, któ-
ry tylko „dzięki” swo-
jej nieskuteczności nie 
przewodzi w klasyfika-
cji strzelców oraz będą-
cy w tym sezonie w bar-
dzo dobrej dyspozycji 
Dawid Chraścina, czoło-
wy zawodnik Kamtexu. 
Wspomniani dwaj dżen-
telmeni mają na swo-
im koncie po 17 goli.

    
  

Krzysztof Gawlas
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Zimna woda zdrowia doda!
Dla większości z nas kąpiel na 

w rzece lub jeziorze kojarzy się z 
okresem letnim. Na podbój akwe-
nów ruszamy zazwyczaj od poło-
wy czerwca, gdyż jak głosi stare 
przysłowie „Boże Ciało - do wody 
śmiało!”. Inaczej jest w przypad-
ku morsów. Dla nich kąpiel w wo-
dzie mającej 15 stopni i więcej 
to żadne wyzwanie, dlatego do 
wody najchętniej wskakują zimą.  

Niewielu mieszkańców Brennej 
wie, że w Brennej Leśnicy działa 
Regionalny Klub Morsa Śląska Cie-
szyńskiego. Prezesem klubu jest 
Pan Jan Holeksa, właściciel Zajazdu 
„Pod Przyłazem”, obok którego zbu-
dowano tamę, co stwarza idealne 
warunki do kąpieli. Klub został zare-
jestrowany 31.10.2003 roku. Obec-
nie liczy sobie 50 członków z całego 
regionu śląska cieszyńskiego. Roz-
piętość wiekowa morsów jest impo-
nująca, gdyż najmłodszy ma 7 lat, a 
najstarszy aż 77! Warunkiem przy-
należności do klubu jest podpisanie 
specjalnej deklaracji uczestnictwa.   

Na pierwszy rzut oka może się 
wydawać, że taka kąpiel to nic trud-
nego. Nic bardziej mylnego, gdyż 

aby jej spróbować, a przy okazji 
nie nabawić się choroby trzeba się 
solidnie przygotować. Długość roz-
grzewki zależy od indywidualnych 
potrzeb każdego morsa. Jednym 
zajmuje to dosłownie chwilkę, in-
nym potrzeba 15 minut. Treningi 
każdy z nas może zacząć w domu. 
Na początek zaleca się stosowanie 
naprzemiennych pryszniców ciepłą 
i zimną wodą. Zalecana jest również 
gimnastyka i biegi. Przed kąpielom 
w zimnej wodzie trzeba się na tyle 
rozgrzać żeby czuć było ciepło. Ta-
kie kąpiele pozytywnie wpływają 
na zdrowie uodparniając organizm. 
Przeciwwskazaniami są jedynie wy-
soka cukrzyca i choroby krążenia.

Zastanawiające jest pytanie, jaką 
najwyższą temperaturę może mieć 
woda, żeby kąpiel w niej zaliczać 
do kąpieli morsów. Okazuje się, że 
różnie to bywa. Niektórzy twierdzą, 
że wraz z przyjściem kalendarzowej 
zimy kąpią się już tylko morsy, mimo 
iż czasami są to dodatnie tempera-
tury wody. Przyjmuje się jednak, 
że sezon na takie kąpiele rozpo-
czyna się przy ujemnej tempera-
turze bądź przy pierwszym śniegu. 

Jak wspomina Pan Jan członko-
wie Regionalnego Klub Morsa Ślą-
ska Cieszyńskiego mieli okazję ką-
pać się przy minus 23 stopniach co 
jest nie lada wyczynem. Większość 
morsów wchodzi do wody trzy 
razy i ucieka  Najwytrwalsi potrafią 
spędzić w wodzie nawet 15 minut. 

W sobotę 30 listopada w re-
stauracji „Pod Przyłazem” odbyło 
się Walne Zebranie Regionalne-
go Klubu Morsów Śląska Cieszyń-
skiego. Dla członków klubu była 
to również okazja, aby zainaugu-
rować sezon i wskoczyć do lodo-
watego górskiego potoku. Nasze 
morsy po rozpoczęciu sezonu spo-
tykają się co tydzień w każdą nie-
dzielę. Nowy Rok witają w lodo-
watej wodzie z lampką szampana.  

Członkowie klubu uczestniczą 
także w Światowych Zlotach Mor-
sów, które odbywają się w nad-
morskich miejscowościach w na-
szym kraju. W takich spotkaniach 
jak mówi Pan Holeksa uczestniczy 
nawet ponad 1000 morsów. Zima 
nad morzem to doskonały czas aby 
poprawić stan swojego zdrowia, 
ponieważ właśnie wtedy najlepiej 

wchłania się jod. 
W s z y s t k i c h , 

którym niestrasz-
ne ujemne tempe-
ratury i lodowata 
woda zachęcamy 
do podjęcia pró-
by zimnej kąpie-
li i wstąpienia 
do klubu morsa. 

  
Sonia Gawlas
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Włóczykij z Górek Małych
Na pierwszy rzut oka dobrze 

zbudowany, lekko przygarbiony, nie 
wyróżniający się z tłumu i mogłoby 
się wydawać, że niemający niczego 
ciekawego do powiedzenia. Wraże-
nie to, już po kilku minutach roz-
mowy, okazuje się jakże nietrafne, 
ponieważ człowiek, o którym mowa 
jest zdeterminowany i pełny wiary 
w siebie. Pasjonat, który odważnie 
opowiada o tym, co było kiedyś, z 
dumą jak jest teraz i o tym, co planu-
je w niedalekiej przyszłości. Prosty, 
skromny, bardzo życzliwy, niesamo-
wicie bogaty wewnętrznie, twardo 
stąpający po ziemi - taki właśnie 
jest niespełna 60-letni mieszkaniec 
Górek Małych, Jan Strach, miłośnik 
Nordic Walking, 12-ty zawodnik 
Mistrzostw Świata w Nordic Wal-
king w swojej kategorii wiekowej.

Początek przygody 
z Nordic Walking

Pan Jan należy do klubu „Włó-
czykije” ze Skoczowa, który zrzesza 
sympatyków Nordic Walking. Swoją 
przygodę z tym sportem rozpoczął 
3 lata temu i kontynuuje ją nie-
przerwanie do dzisiaj. Pasję, którą 
rozwija, zaszczepił w nim jego ko-
lega – Zbigniew Jaworski – prezes 
„Włóczykijów”. Klub zrzesza 36 za-
wodników w różnym wieku. Wszy-
scy trenują 2 razy w tygodniu, zaś 
Ci, którzy startują w zawodach - 3 
razy w tygodniu.  Treningi odby-
wają się na różnych dystansach, a 
te są uzależnione od długości od-

cinków, które trzeba pokonać na 
zawodach czy mistrzostwach. Je-
żeli startuje się na 10 km, to jed-
nostka treningowa odbywa się na 
15 km, jeżeli na 20 km, to dystans 
treningowy jest równy 25 km. „Włó-
czykije” najczęściej trenują na tra-
sach w Skoczowie i okolicach oraz 
w niejednokrotnie w Beskidach:  
„To gwarantuje uzyskanie lep-
szej kondycji” - podkreśla Pan Jan.

Największe osiągnięcia
Nasz bohater zapytany o swoje 

największe sportowe sukcesy bez 
zająknięcia wymienia 12-te miejsce 
w kategorii M55 (mężczyźni 55-59 
lat) na Mistrzostwach Świata Nordic 
Walking w Szklarskiej Porębie – Ja-
kuszycach, na słynnych trasach FIS. 
W tej kategorii wystartowało blisko 
80 osób, nie tylko z Polski, tak więc 
stawka była bardzo mocna. Warto 
też dodać, że Pan Jan był w niej jed-
nym z najstarszych, co jeszcze bar-
dziej uwydatnia jego sukces. W całej 
rywalizacji udział wzięło blisko 500 
zawodników, którzy reprezentowa-
li: Polskę, Austrię, Czechy, Niemcy, 
Włochy i Ukrainę. Mimo dobrego 
wyniku czuje lekki niedosyt, ponie-
waż wie, że stać go na więcej i jak 
dodaje, na pewno w tym roku bę-
dzie się starał ten wynik poprawić. 
Mówiąc o sukcesach, warto też od-
notować 6 miejsce w Mistrzostwach 
Polski w Polanicy. Osiągnięcia na 
szczeblu lokalnym to: 4 miejsce w 
Biegu o Wiślańską Kryke w kate-

gorii Nordic Walking oraz nagroda 
specjalna za sportowy chód w ry-
walizacji w Wiśle przy okazji tzw. 
„majówki”. Nie bez znaczenia są też: 
1 miejsce w Mistrzostwach Ustronia 
na 10 km oraz 2 miejsce w Marszu 
Świętojańskim w Pogórzu na 13 km.

Rady dla początkujących
Mieszkaniec Górek Małych za-

chęca do uprawiania Nordic Wal-
king, dodając że w każdej chwili 
można wstąpić w szeregi klubu 
„Włóczykije”, gdzie można liczyć na 
fachową pomoc instruktorów. Sam 
od siebie doradza, że jeżeli już ktoś 
zdecyduje się na „chodzenie z kija-
mi”, powinien się zaopatrzyć w wy-
godne obuwie oraz dobre kije z tzw. 
– jak to nazywa – rękawicą, która 
pomaga w prawidłowym i pewnym 
trzymaniu kija, co z kolei jest dużym 
ułatwieniem przy wykonywaniu 
prawidłowej pracy rąk podczas cho-
du, a ta u blisko 80% osób jest nie-
stety zła. „Najważniejsze, nie tylko 
w Nordic Walking zresztą, są jednak 
chęci – mówi mój rozmówca - bo je-
śli tych nie ma, to nie uda się nic.”

Przeszłość, 
teraźniejszość, przyszłość

„Od najmłodszych lat intere-
sowałem się sportem – wspomina 
Pan Jan. W okresie letnim grałem 
w piłkę nożną, lubiłem też biegi 
przełajowe. Zima to wiadomo: nar-
ciarstwo biegowe i zjazdowe, tenis 
stołowy. Wracając do piłki nożnej, 
grałem w drużynach młodzieżo-
wych LZS Górki oraz Beskidu Sko-
czów i na tym etapie moja przy-
goda z piłką się skończyła, gdyż 
zacząłem pracować na kopalni i go-
spodarstwie rolnym. Miło wspomi-
nam okres 1975-80, kiedy to byłem 
działaczem Młodzieży Wiejskiej. 
„Modne” były czyny społeczne, stąd 
też, ale nie tylko dlatego, brałem w 
nich udział – sadziliśmy drzewka, 
a drogi i chodniki, które budowa-
liśmy, istnieją do dzisiaj i nie ukry-
wam, że chodzę po nich z dumą.  
Niespełna 60-letni sportowiec  
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Uczniowskie „odbijanie piłeczki”
Ten dzień dla jednych okazał 

się pechowy, dla innych szczę-
śliwy – tak można podsumować 
piątek 13 grudnia 2013 r., kiedy 
to na Hali Sportowej LKS „Beskid” 
Brenna uczniowie Szkół Podstawo-
wych naszej gminy rywalizowali w 
Gminnym Turnieju Tenisa Stołowe-
go Szkół Podstawowych. Blisko 60 
uczniów doskonale przygotowa-
nych przez nauczycieli - Bogusława 
Żura z SP2 Brenna Bukowa oraz To-
masza Dybczyńskiego z SP1 Brenna 

Leśnica – miało apetyt na zwycię-
stwo. Tenisiści i tenisistki zostali po-
dzieleni na dwie kategorie wiekowe 
– klasy 1-4 i klasy 5-6. Konfrontacja 
umiejętności odbyła się bez żad-
nych problemów, co pozwoliło na 
uzyskanie odpowiedzi, kto w danej 
kategorii nie ma sobie równych. 

Wśród dziewczynek 1-4 najlep-
szą okazała się Aleksandra Jawor-
ska, reprezentująca SP2 Brenna Bu-
kowa, która zakończyła zmagania 
przed Angeliką Greń z SP1 Brenna 

Leśnica oraz koleżanką ze szkolne-
go korytarza – Karoliną Chrapek. 
W starszej grupie podium opano-
wały uczennice SP1 Brenna Leśni-
ca – Natalia Setnicka, Ewa Pietrzyk 
oraz Kamila Pietrzyk, które zaję-
ły odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce.

Współzawodnictwo chłopców, 
zarówno w kategorii 1-4, jak i 5-6, 
zdominowali uczniowie SP2 Bren-
na Bukowa. W młodszej kategorii 
trzecia lokatę zdołał wywalczyć 
Filip Holeksa, który musiał uznać 
wyższość Pawła Grenia. Po zwy-
cięstwo sięgnął Mateusz Męcna-
rowski. W gronie starszych rywali-
zujących na najwyższym stopniu 
podium stanął Dominik Olchawa. 
Jego dominację tego dnia musieli 
uznać drugi w turnieju Patryk Ma-
dzia oraz trzeci – Grzegorz Kłósko.

Laureaci turnieju otrzymali na-
grody zakupione przez LKS „Be-
skid” Brenna oraz puchary ufun-
dowane  przez Ośrodek Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna.

 Krzysztof Gawlas

wspomina, że potem nadszedł w 
jego życiu okres, który nie był, na 
jego własne życzenie zresztą, taki 
jak powinien. Otwarcie mówi o 
tym, że zmagał się z alkoholizmem, 
ale co warto podkreślić, w pewnym 
momencie przeciwstawił się temu i 
walkę z nałogiem wygrał. Obecnie 
Pan Strach jest na rencie, zajmuje 
się hodowlą kur, kaczek, królików i 
owiec. Bardzo dużo czasu ponow-
nie poświęca na sport, co zresztą, 
jak widać po osiągnięciach, procen-
tuje. Prócz treningów z „Włóczyki-
jami” i startów w zawodach bardzo 
dużo jeździ na rowerze, w zimie 
uprawia narciarstwo biegowe, lubi 
także piesze, górskie wędrówki: 
„Biorę kije, plecak i ruszam.” – mówi. 
Z dużym zainteresowaniem można 
słuchać tego człowieka, bo z wiel-
kim zapałem opowiada o tym, co 
robi, a z jego ust wypływają słowa 

pełne motywacji i wiary w siebie. 
Pan Jan mówi o startach w zawo-
dach, o tym jak niejednokrotnie 
udziela wywiadów do rozgłośni ra-
diowych czy stacji telewizyjnych, o 
czym, jak dodaje, kiedyś nawet nie 
myślał, a co w chwili obecnej jesz-

cze bardziej potęguje jego dumę, 
związaną ze zmianą życia o 180 
stopni. Aktualnie, 12-ty na Mistrzo-
stwach Świata w Nordic Walking w 
swojej kategorii zawodnik, zmaga 
się z kontuzją, co uniemożliwia mu 
treningi. Jednak, kiedy tylko dole-
gliwość ustąpi, ma zamiar dobrze 
przygotować się do majowych Mi-
strzostw Polski w Polanicy. Planuje 
też ponowny start w Mistrzostwach 
Świata, bo jak zapowiada, chciałby 
poprawić swoje 12 miejsce, ponie-
waż twierdzi i ma zresztą całkowi-
tą rację, że stać go na więcej. Na 
razie ogląda sport w telewizji, z 
niecierpliwością oczekując ZIO w 
Soczi. Planuje także wakacyjny, za-
graniczny wyjazd, bo jak słusznie 
zauważa – o czasie na relaks i odpo-
czynek też nie można zapomnieć.

          Krzysztof Gawlas
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Strażacy rywalizowali na parkiecie! 
W piątek 29 listopada br. w hali 

sportowej SP2 Brenna Bukowa od-
był się I Gminny Turniej Piłki Siat-
kowej o Puchar Prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Brennej. Do rywalizacji przystąpiły 
trzy drużyny, reprezentujące gmin-
ne oddziały OSP. Tym razem pano-
wie, którzy w razie potrzeby nara-
żają swoje życie, by nieść pomoc 
innym, wystąpili w niecodziennej 

roli, roli siatkarzy, zamieniając na 
chwilę strażacki mundur na strój 
sportowy. Emocji sportowych, cze-
go można było się spodziewać, nie 
brakowało, ponieważ każda ekipa 
miała ochotę na zwycięstwo i to 
było widać na parkiecie. Nie bra-
kowało także efektownych zagrań 
oraz kombinacyjnych akcji, które 
gwarantowały cenne punkty. Po-
czynaniom zawodników bacznie 

przyglądała się Pani Wójt Gminy 
Brenna - Iwona Szarek, która nagro-
dziła zwycięzców, a tymi w inaugu-
racyjnym turnieju okazali się straża-
cy-siatkarze z OSP Brenna Centrum, 
którzy za sobą pozostawili OSP 
Górki Wielkie i OSP Brenna Leśnica.

 Krzysztof Gawlas
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IV Dziecięcy Mikołajkowy  Turniej Judo
o Puchar Wójta Gminy Brenna 

W dniu 14.12.2012 Zarząd Sto-
warzyszenia Sportowego  ,,DĄB” 
Dębowiec  wspólnie z Urzędem 
Gminy Brenna zorganizował IV 
Dziecięcy Mikołajkowy  Turniej Judo                      
o Puchar Wójta Gminy Brenna  w 
Zespole Szkół Publicznych w Gór-
kach Wielkich. W Turnieju udział 
wzięło 218 zawodników i zawod-
niczek ( przedszkolaków i dzieci 
młodszych) z 20 klubów wojewódz-
twa śląskiego, Słowacji i Czech, 

Ze Stowarzyszenia Sportowe-
go ,,DAB” Dębowiec wystartowa-
ło 22 zawodników, zdobywając:

Dziewczynki:
- w wadze 23 kg:   Mohr Klaudia – II 
miejsce 
- w wadze 24 kg:   Kłósko Justyna – 
III miejsce
- w wadze 24 kg :  Maciejczyk Zu-
zanna– II miejsce
- w wadze 33 kg :  Śmigiel Alicja - III 
miejsce

- w wadze 36 kg:   Mohr Natalia -- II 
miejsce
- w wadze 36 kg    Karkoszka Alek-
sandra – I miejsce
- w wadze 36 kg:   Słowińska Eweli-
na – III miejsce
- w wadze 36 kg:   Adamczyk Liliana 
– IV miejsce
- w wadze 39 kg :  Wieczorek Wero-
nika - II miejsce

Chłopcy:
- w wadze 20 kg:   Małysz Łukasz – I 
miejsce
- w wadze 20 kg:   Jamróz Krzysztof 
– IV miejsce
- w wadze 22 kg:   Kurdun Jędrek - II 
miejsce
- w wadze 24 kg:   Dulat  Baetek – I 
miejsce
- w wadze 24 kg:   Hołomek Rado-
sław – III miejsce
- w wadze 27 kg:   Kurdun Aleksan-
der - I miejsce
- w wadze 27 kg:   Bury Kacper – II 

miejsce
- w wadze 30 kg:   Wawrzacz Mate-
usz – III miejsce
- w wadze 30 kg:   Maciejczyk Ro-
bert – V miejsce
- w wadze 30 kg:  Wantulok Filip - VII 
miejsce
- w wadze 34 kg:  Góralczyk Kacper 
– II miejsce
- w wadze 34 kg:   Madzia Mateusz 
– I miejsce
- w wadze 51 kg:   Kolaczek Artur - II 
miejsce

Klasyfikacja drużynowa:
- I miejsce KOKA Jastrzębie
- II miejsce UKS Rydułtowy
- III miejsce Stowarzyszenie Sporto-
we  ,,DĄB” Dębowiec  
- IV miejsce GWARDIA Bielsko – Bia-
ła 
- V miejsce AZS Gliwice
- VI miejsce  SLAWIA Żylina
- VII miejsce MOSiR Cieszyn

  K.Fest

Mistrzostwa Śląska w Judo - Bytom 2014
W   dniach  11-12.01.2014 r.  w 

Bytomiu   odbyły się  Mistrzostwa 
Śląska w Judo, w których z sekcji 
Stowarzyszenia Sportowego „DĄB” 
Dębowiec wystartowało 4 zawod-

ników w tym nasza judoczka  DO-
MINIKA WIECZOREK  zdobywając                                   
w swojej kategorii wagowej +70 
kg  miejsce II, a tym samym tytuł  
V-ce Mistrzyni Śląska. Gratuluje-

my i życzymy dalszych sukcesów.
 
  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




