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Znawcy ewangelii 
str. 9

Tegoroczne ferie  nie upłynęły 
pod znakiem „białego szaleństwa”. 
Zima nie przyszła i już raczej do nas 
nie zawita, gdyż w przyrodzie czuć 
już zapach wiosny. Wszyscy, którym 
brakowało śniegu i mrozu mogli 
nadrobić niedobory oglądając XXII 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w So-
czi.  Gorące kibicowanie przyniosło 
polskiej reprezentacji 6 medali, a z 
tego aż 4 złote. Skoczni narciarskiej 

Od redakcji
i tras biegowych w Brennej nie 
mamy, ale kto wie, może już nie-
długo narodzi się w naszej miejsco-
wości nowa gwiazda łyżwiarstwa. 
Zdolności i talent dzieci i młodzie-
ży można było podziwiać na otwar-
tym codziennie lodowisku w Parku 
Turystyki. Widać, że sukcesy pol-
skich sportowców, maja ogromny 
wpływ na młode pokolenie, gdyż 
od dnia kiedy Zbigniew Bródka 

zdobył złoty medal w łyżwiarstwie 
szybkim nie milkły pytania o moż-
liwość wypożyczenia panczen. 
Dzięki lodowej ślizgawce mieliśmy 
w gminie chociaż mała namiast-
kę zimy tego roku. Teraz razem z 
budzącą się do życia przyrodą za-
praszam na spacery, aby obudzić 
organizm z „zimowego” letargu.

 Sonia Gawlas

Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg 
na dzierżawę  pięciu kiosków gastronomicznych położonych w Parku Turystyki 

w Brennej Centrum na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Całoroczne  kioski gastronomiczne o powierzchni, kioski: nr 1,2,3 – 41,36m², nr 5 – 37,29m² położone 
są na terenie Parku Turystyki w Brennej Centrum, na działkach o numerach ewidencyjnych 1788/5 

zapisana w KW BB1C/00043155/2 oraz 1787/6  zapisana w KW BB1C/00067335/2,   oznaczone 
w ewidencji gruntów jako Bi, stanowiące jedn. planu  o symbolu 4.UT.87 – tereny sportowo turystyczne 

wraz z niezbędnym zapleczem usługowo-obsługowym o szerokim profilu programowym.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2014 r.  o godz. 14.00 w  Amfiteatrze, 
przy ul. Malinowej 2b w Brennej Centrum.

Stawka wywoławcza czynszu za jeden kiosk gastronomiczny wynosi 
1000,00 miesięcznie plus 23 % VAT.

Wadium w wysokości 1500,00 (słownie złotych:(jedentysiącpięćsetzłotych) winno być wniesione 
w pieniądzu najpóźniej do dnia 24 marca  2014r.  na konto OPKiS 

nr 22 1240 4142 1111 0010 4292 9287 w Banku Pekao SA.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu 
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. 
Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. 

Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu:  energia elektryczna, woda, 
ścieki itp. Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu 

Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Dyrektor  zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu 
przeprowadzania przetargu znajdują się 

na stronie internetowej Gminy Brenna  

BIP – Instytucje Publiczne-OPKiS-Ogłoszenia.
Projekt umowy do wglądu w Informacji Tury-

stycznej, Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Ogłoszenie
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W grudniu 2013 r.  Gmina Bren-
na podpisała umowę z firmą Usłu-
gi Instalatorskie Wod.-Kan. C.O. i 
Sprzętowo – Budowlane Seweryn 
Całus z Cieszyna, na budowę kana-
lizacji sanitarnej wraz z przyłącza-
mi domowymi w Brennej przy ul. 
Miodowej. Inwestycja realizowa-

Budowa kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Miodowej w Brennej

na jest w oparciu o dokumentację 
projektową,  wykonaną przez HU-
DRO-LINE PROJEKT Jacek Hyrnik z 
Ustronia. W ramach zadania wyko-
nana zostanie sieć kanalizacyjna 
grawitacyjna z rur PCV ø 200-160 
łącznej długości  1.307 mb  oraz  
przyłącza ø 160 PCV łącznej dłu-

gości 126 mb,  do 25 budynków. 
Wartość robót wg umowy wy-

nosi netto: 321.303,00 zł, brut-
to  395.202,69 zł. Umowny termin 
zakończenia robót  31.07.2014 r.

 UG Brenna

Budowa wodociągu w Górkach Wielkich 
W lutym 2014 r. Gmina Brenna 

podpisała umowę z firmą HYDRO-
INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych 
Homa – Homa Spółka Jawna z Ma-
zańcowic, na budowę wodociągu w 
Górkach Wielkich ul. Kamińskiego, 
Poprzeczna, Spółdzielcza, Wiosen-
na. Inwestycja realizowana jest w 

oparciu o dokumentację projekto-
wą, wykonaną przez HYDRO-LINE 
PROJEKT Jacek Hyrnik z Ustronia. 

W ramach zadania wykona-
na zostanie sieć wodociągowa Dz 
110/90/75/63/40 o łącznej długości 
665 mb.

Wartość robót wg umowy wy-

nosi netto 117.146,62 zł, brutto  
144.090,34 zł.

Umowny termin zakończenia ro-
bót  31.07.2014 r.

 UG Brenna

Ogłoszenie
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej, ul. Wyzwolenia 34, działając na podstawie 

art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. Nr 123 poz. 858 z dnia 12.06.2006 r. – tekst jednolity ze zm.) 

ogłasza taryfę dla  zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującą 
od dnia 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. 

dla odbiorców usług.

W okresie od 1 lutego 2011r. do 31 stycznia 2013r. obowiązywać będą następujące ceny 
i stawki w zakresie odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę:  

I. Odprowadzanie ścieków
1.  cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków  - 5,70 zł 
2.  stawka opłaty abonamentowej za punkt na miesiąc - 4,21 zł 

II. Zaopatrzenie w wodę
1.   cena za 1 m3   wody     - 4,31 zł 
2.   stawka opłaty abonamentowej za punkt na miesiąc - 4,21 zł

Wyszczególnione ceny i stawki zawierają podatek  VAT. 
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków / doprowadzonej wody  i  stawka opłaty abonamentowej 
za punkt na miesiąc stosowane będą łącznie. W przypadku kiedy dla danego punktu u odbiorcy, 

rozliczenia z odbiorcą prowadzi się łącznie do obu rodzajów prowadzonych usług 
(wyszczególnionych powyżej),  naliczana będzie jedna opłata abonamentowa.
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Wójt Gminy Brenna przyznaje do-
tację na realizację zadania własnego 
Gminy Brenna w zakresie sprzyjania 

Wyniki konkursu ofert - Sport
rozwojowi sportu w 2014 roku dla:

- Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Brenna-Górki na zadanie 
pn. „Doskonalenie umiejętności 
sportowych dzieci i młodzieży 
poprzez organizację szkoleń, tre-
ningów i zajęć sportowych wraz z 
uczestnictwem w zawodach spor-
towych” w kwocie 27.700,00 zł

- Ludowego Klubu Sportowe-
go „Beskid” Brenna na zadanie pn. 
„Realizacja programu szkolenia 
sportowego oraz startów w za-

wodach i rozgrywkach z zakre-
su piłki nożnej, skibobów, tenisa 
stołowego” w kwocie 23.200,00 zł

- Ludowego Klubu Sportowego 
„Spójnia” Górki Wielkie na zadanie 
pn. „LKS Spójnia Górki Wielkie –pro-
mocja i rozpowszechnianie spor-
tu wśród młodzieży i dzieci gmi-
ny Brenna” w kwocie 29.100,00 zł.

 
 UG Brenna

W związku z pojawiający-
mi się sygnałami świadczącymi 
o niedostatecznej wiedzy oby-
wateli w zakresie konieczności 
ochrony danych osobowych oraz 
dokumentów tożsamości, prze-
kazuję Państwu informację w za-
kresie zgodnego z prawem po-
stępowania w tym względzie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. 
o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (tekst jednolity: Dz. U. 
2006 r. Nr 139 poz. 993),nikt nie 
może zatrzymać dowodu osobiste-
go chyba, że możliwość taka wynika 
z wyraźnego uregulowania za-
wartego w przepisach prawa. 
Powyższe oznacza, że przedsię-
biorcy nie mają podstawy praw-
nej, aby żądać od swoich klien-
tów pozostawienia dowodu 
osobistego ,,pod zastaw”. Działa-
nie takie nie znajduje umocowania 
w obowiązujących przepisach pra-
wa oraz wiąże się z dużym nie-
bezpieczeństwem wykorzystania 
danych zawartych w dowodzie 
osobistym (lub innym dokumencie 
tożsamości) klienta przez nieuczci-
wego przedsiębiorcę do popełnie-
nia przestępstwa na szkodę osoby, 
której dane zostały wykorzystane.
Ponadto w przypadku utraty do-
wodu osobistego,  fakt taki powi-
nien zostać niezwłocznie zgłoszo-

Dbaj o swoje bezpieczeństwo tożsamości!
ny w dowolnym organie gminy, 
a w przypadku utraty dowodu oso-
bistego za granicami kraju, w urzę-
dzie konsularnym. Dokument taki 
zostanie natychmiast unieważnio-
ny w systemie informatycznym, co 
daje gwarancje bezpieczeństwa 
posiadaczowi dokumentu, że nie 
zostanie obciążony negatywnymi 
skutkami w przypadku nielegal-
nego posłużenia się dokumentem 
przez nieuczciwego znalazcę.  Dla 

zwiększenia bezpieczeństwa oso-
by, która utraciła dowód osobisty, 
fakt ten należy zgłosić również do 
dowolnego banku. Powyższe zo-
stanie odnotowane w systemie in-
formatycznym, do którego dostęp 
mają wszystkie banki, co skutko-
wać będzie umożliwieniem zacią-
gnięcia zobowiązania przez prze-
stępcę z wykorzystaniem danych 
osobowych poszkodowanej osoby.                                          

 UG Brenna
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2014 - rokiem Henryka Sławika
W dniu 18 listopada 2013 r. 

Sejmik Województwa Śląskie-
go podjął uchwałe Nr IV/44/2013 
w sprawie przyjęcia rezolucji o 
ogłoszeniu roku 2014 Rokiem 
Henryka Sławika. Dlatego też 
przybliżamy Państwu tą ważną 

postać w dziejach Polski i Śląska.
Henryk Sławik (ur. 1894 w Szero-

kiej, obecnie Jastrzębie-Zdrój, zm. w 
1944 w Mauthausen) – polski dzien-
nikarz, działacz Polskiej Partii So-
cjalistycznej, w czasie wojny jeden 
z organizatorów pomocy pol-
skim uchodźcom (w tym Żydom), 
którzy znaleźli się na Węgrzech.

Od urodzenia związany z Gór-
nym Śląskiem, uczestnik wszyst-
kich trzech powstań śląskich, 

aktywny działacz plebiscyto-
wy. Od 1928 roku redaktor na-
czelny „Gazety Robotniczej”, 
w latach 1929-1930 radny Katowic, 
od 1934 członek Rady Naczelnej PPS. 
Był także delegatem do Ligi Naro-
dów oraz działaczem związkowym.

Po klęsce wrześniowej w 1939 
znalazł się na Węgrzech, gdzie sta-
nął na czele Komitetu Obywatel-
skiego ds. Opieki nad Uchodźcami 
Polskimi. Organizował pomoc dla 
internowanych wojskowych i dla 
uchodźców cywilnych, pomagał w 
wyjazdach na Zachód, we współ-
pracy z delegatem węgierskiego 
rządu Józefem Antallem wystawiał 
uchodźcom dokumenty, które wie-
lu z nich – zwłaszcza uciekającym 

z Polski Żydom – uratowały życie.
Pomagał także ratować żydow-

skie dzieci, dla których wraz z dr 
Józefem Antallem oraz razem z 
Zdzisławem Antoniewiczem, ks. 
prałatem dr Miklósem Beresztó-
czym, biskupem w Vác – ks. dr. 
Árpádem Hanauerem, a przede 
wszystkim prymasem Jusztini-
ánem kardynałem Serédi pomógł 
utworzyć sierociniec w miejsco-
wości Vác pod Budapesztem, który 
oficjalnie nosił nazwę Dom Sierot 
Polskich Oficerów. Szacuje się, że 
Henryk Sławik uratował życie pra-
wie 30 000 polskim uchodźcom, 
wśród których było ok. 5000 Żydów.

Aresztowany w 1944 po wkro-
czeniu Niemców na Węgry, w 
śledztwie całą odpowiedzial-
ność wziął na siebie, nie przy-
znając się do znajomości z Antal-
lem. Zamordowany 23 sierpnia 
w niemieckim obozie koncen-
tracyjnym Mauthausen-Gusen. 
Według świadków przed śmier-
cią krzyknął: „Jeszcze Polska!”. 

Za ratowanie Żydów z naraże-
niem własnego życia Sławik został 
pośmiertnie w 1990 r.  uhonorowa-
ny tytułem Sprawiedliwego wśród 
Narodów Świata przez izraelski 
Instytut Yad Vashem. Według róż-
nych szacunków dzięki Sławikowi 
i jego współpracownikom ratują-
ce życie dokumenty wystawiono 
pięciu tysiącom polskich Żydów, 
którzy w czasie II wojny świa-
towej znaleźli się na Węgrzech.

Jego działalność na Węgrzech 
została opisana m.in. w książce 
Grzegorza Łubczyka Henryk Sławik 
– polski Wallenberg (Wydawnictwo 
RYTM, 2003), adaptacja filmowa pt. 
Mój tata, Henryk Sławik w reż. G. 
Łubczyka i M. Maldisa, (2004) zdo-
była nagrodę Kryształ TV Polonia, 
tłumaczenie węg. A lengyel Wallen-
berg (Polski Wallenberg) oraz Czer-
wony ołówek Elżbiety Isakiewicz.

 UG Brenna
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Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Oddział Regio-
nalny w Częstochowie zachęca 
wszystkich rolników do udziału w 
XII edycji Ogólnokrajowego Kon-
kursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne organizowanego wspólnie 
z Ministerstwem Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Państwową Inspekcją 
Pracy oraz innymi instytucjami. 

Celem Konkursu jest promo-
cja zasad ochrony zdrowia i ży-
cia w gospodarstwach rolnych. 
Warunkiem uczestnictwa jest 

XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

zgłoszenie gospodarstwa rolne-
go w Oddziale Regionalnym KRUS 
w Częstochowie ul. Korczaka 5, 
(34) 365 32 92 lub w Placówkach  
Terenowych  KRUS w terminie do 
14 marca 2014r. Formularze zgło-
szeniowe i szczegółowe informa-
cje o warunkach udziału w Kon-
kursie dostępne są w Placówce 
Terenowej KRUS w Cieszynie, a 
także na stronie internetowej KRUS 
(www.krus.gov.pl).

Komisje Konkursowe w zgło-
szonych gospodarstwach będą 
oceniać elementy wpływają-
ce bezpośrednio na bezpie-
czeństwo pracy, między innymi:
- ład i porządek w obrębie podwó-
rza, zabudowań i stanowisk pracy
- stan budynków inwentarskich i 
gospodarczych, w tym schodów i 
używanych drabin oraz instalacji i 
urządzeń elektrycznych,
- wyposażenie maszyn i urządzeń 
używanych w gospodarstwie w 
osłony ruchomych części, podpory 
i inne zabezpieczenia przed wypad-

kami,
- stan techniczny maszyn i urządzeń 
stosowanych w gospodarstwie,
- warunki obsługi i bytowania zwie-
rząt gospodarskich,
- stosowanie, stan i jakość środków 
ochrony osobistej,
- rozwiązania organizacyjne, tech-
nologiczne i techniczne wpływające 
na bezpieczeństwo osób pracują-
cych i przebywających w gospodar-
stwie rolnym,
- estetykę gospodarstw.

Przystąpienie do Konkursu to 
szansa i okazja do poprawy sta-
nu bezpieczeństwa i higieny pra-
cy we własnym gospodarstwie 
rolnym, to sprawdzian efektów 
swojej pracy i wprowadzonych 
innowacji czy ulepszeń na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pracy. 
Zdobyta przy okazji uczestnictwa 
w Konkursie nagroda to dodatkowa 
motywacja i promocja dla laureata 
i regionu, z którego się wywodzi. 

 KRUS PT Cieszyn



8Strona 8 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Kultura

W Brennej Hołcynie, na zachod-
nich stokach góry Kotarz rośnie 
wyjątkowe w skali kraju drzewo. 
Jodła pospolita, którą w 2006 roku 
ustanowiono pomnikiem przy-
rody jest najgrubszą jodłą w Pol-
sce! Obwód pnia drzewa wynosi 
aż 416 cm, a jego wysokość 44m.
Wcześniej, zaszczytne pierwsze 
miejsce należało do jodły rosnącej 
w Pszczelinach w Bieszczadach, 
jednak huragan Ksawery, który 
przeszedł nad Polską na począt-
ku grudnia zeszłego roku powalił 
mające 516cm obwodu drzewo. 

Mamy rekordzistkę!
Żeby dotrzeć do jodły trzeba 

wybrać się na dłuższy spacer. Na-
leży z Brennej Centrum kierować 
się w stronę doliny potoku Hołcy-
na idąc „Bajkowym Szlakiem Utop-
ca” oznaczonym biało-czerwony-
mi kwadratami. Początkowo szlak 
wiedzie drogą asfaltową dostępną 
dla ruchu samochodowego około 
3 km. Następnie za szlabanem ko-
lejne 3 km wiedzie wąską asfalto-
wą drogą do składnicy drewna. W 
tym miejscu Szlak Utopca odbija w 
prawo na Grabową, a wszyscy po-
szukiwacze jodły powinni skręcić 

w lewo przecinając potok i mijając 
drewnianą wiatę po lewej stronie. 
Następnie kierować się stromo pod 
górę wzdłuż jednego z dopływów. 
Idąc drogą leśną po kilkunastu mi-
nutach po prawej stronie można 
zauważyć grób partyzanta. Od tego 
miejsca do jodły pozostało około 
5 minut marszu. Na pomnikowym 
drzewie znajduje się tabliczka, a 
o pień oparty jest kamień z zapi-
sanymi wymiarami rekordzistki.    

 Sonia Gawlas
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„Nawróćcie się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie.” (Mt 3,2) to 
fragment ewangelii św. Mateusza, 
której znajomością musiało wy-
kazać się 43 finalistów XIX Diece-
zjalnego Konkurs Wiedzy Biblijnej. 
Wydarzenie odbyło się 16 stycz-
nia w Sali Mikroklimat przy parafii 
Wszystkich Świętych w Górkach 
Wielkich. Konkurs adresowany był 
do uczniów klas IV-VI szkół pod-
stawowych, a we wszystkich jego 
etapach wzięły udział aż 872 osoby. 
Honorowy patronat nad konkursem 
objęli: biskupi diecezji: Bielsko-Ży-
wieckiej, Częstochowskiej, Gliwic-
kiej, Katowickiej oraz Sosnowiec-
kiej. Organizatorem wydarzenia 
byli: Wydziały Katechetyczne die-
cezji: Bielsko-Żywieckiej, Często-
chowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, 
Sosnowieckiej, doradcy metodycz-
ni religii oraz lokalne wydziały edu-
kacji. Celem konkursu było przede 
wszystkim: przybliżenie uczniom 
Ewangelii świętego Mateusza, uka-
zanie wartości Pisma Świętego w 
życiu człowieka, pogłębienie wia-
ry i kształtowanie chrześcijańskich 
postaw w oparciu o poznane Słowo 
Boże, pobudzenie do większego 
zainteresowania i aktywności na 
lekcjach religii i w życiu szkoły oraz 
inspirowanie do czynnego uczest-
nictwa w życiu Kościoła i społecz-
ności lokalnej.

Miło nam poinformować, że 
II miejsce w finale zdobywając 
45 punktów zajęła Julia Sajak, 
uczennica SP w Górkach Wiel-
kich, którą do konkursu przy-
gotowywała Pani Małgorzata 
Dziadkiewicz. Julii do pierwszego 
miejsca, które zajął Kacper Jarco 
z SP 1 Cięcina zabrakło zaledwie 
jednego punktu. Podium uzupełnił 
Szymon Mol z SSP KTK Bielsko-Biała.

Nad prawidłowym przebiegiem 
rywalizacji czuwało jury w składzie: 
ksiądz Marek Studenski – dyrektor 
Wydziału Katechetycznego Kurii 
Diecezjalnej Diecezji Bielsko-Ży-
wieckiej, Anna Ficoń doradca meto-
dyczny religii, Katarzyna Chrobok, 

Znawcy ewangelii 
Katarzyna Czujak oraz ks. Krzysztof 
Walczak

Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło: Księdza Biskupa Piotra 
Gregera, Pana Stanisława Fabe-
ra – Śląskiego Kuratora Oświaty, 
Pani Elżbiety Adamowskiej - Dy-
rektora Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Bielski-Białej, Pani Iwo-
ny Szarek -Wójta Gminy Brenna 
oraz Karola Niedźwieckiego – Dy-
rektora ZSP w Górkach Wielkich.

Dzięki fundatorom laureaci 
otrzymali „Leksykony biblijne”, a 
zwycięzca odebrał również czytnik 
e-booków (ufundowany przez Ku-
ratora) oraz zaproszenie na waka-
cyjny wyjazd nad morze (nagroda 
ks. prob. K. Pacygi). Wszyscy fina-
liści otrzymali drobne upominki. 

 Sonia Gawlas
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8 lutego 2014 r w OSP w 
Brennej odbył się bal organi-
zowany przez Radę Rodziców 
SP nr 2 w Brennej Bukowej.
Salę ustrojono w scenografi przed 
walentynkowej –dominował kolor 
czerwony z akcentem złota. Oprawa 
muzyczna oraz prowadzenie impre-
zy została  tradycyjnie powierzona 
zespołowi Jonny Band Jana Stasia.

Przybyłych gości powita-

Niech żyje bal!
ła pani dyrektor szkoły Mar-
ta Myczka oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców Ilona Kamińska.

Na uczestników balu czekało 
bogate menu, barek pełen napo-
jów oraz słodkie wypieki rodziców. 

Każda przybyła para otrzymała 
miły upominek - niespodziankę, a 
w trakcie zabawy miała okazję brać 
udział w zakupie róż dedykowanych 
paniom przez ich partnerów za mile 

spędzony wieczór. Panie natomiast 
w podziękowaniu mogły się zrewan-
żować zakupem sercowych lizaków.

Wszystkie zebrane fundusze jak 
co roku przekazane zostały na cele 
statutowe Rady Rodziców i Szkoły.

Goście bawili się do samego 
rana, a żegnając się z nami zapo-
wiadali już swój udział w przy-
szłorocznym balu. To naprawdę 
wspaniała rekomendacja, podzię-
kowanie i komplement w jednym. 
Dziękujemy więc i my Wam drodzy 
goście za podjęcie decyzji spędze-
nia sobotniego wieczoru z nami.

Szczególne słowa uznania na-
leżą się sponsorom i wszystkim 
darczyńcom. Życzliwość tych osób 
przybierała różne formy. Były 
przekazywane upominki rzeczo-
we, bony i zaproszenia. Ogromne 
podziękowania więc kierujemy 
do właścicieli firm, sklepów, re-
stauracji, zakładów usługowych i 
wielu, wielu przedsiębiorców któ-
rych nie sposób nam wszystkich 
wymienić. Dzięki waszemu  wspar-
ciu, bal został bogato uatrakcyj-
niony a zebrane kwoty przeszły 
nasze najśmielsze oczekiwania

Podziękowania składamy jeszcze 
raz wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania tak uda-
nej zabawy. Dziękujemy Wam dro-
dzy rodzice za wkład wniesiony w 
trakcie przygotowań przed i po balu. 
Dziękujemy nauczycielom , pani ku-
charce oraz obsłudze i personelowi 
za zaangażowanie i okazaną pomoc.

Podziękowania kierujemy rów-
nież dla jednostki OSP w Brennej 
Centrum z prezesem Józefem Fer-
feckim na czele.

Rada Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr.2 
w Brennej Bukowej
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Po przerwie do Piwnicy Arty-
stycznej w Brennej Centrum powró-
ciły przedstawienia teatralne dla 
najmłodszych. W piątek 31 stycznia 
sala piwnicy zapełniła się po same 
brzegi najmłodszymi mieszkańcami 
gminy oraz gośćmi przebywającymi 

Bajkowa lekcja dobrego wychowania
w Brennej podczas ferii zimowych. 
Dzieci poznały historię niegrzecznej 
i upartej królewny Kasi oraz jej mę-
ża-wyrozumiałego królewicza Julia-
na. „Nie będę jeść marchewki! Nie 
będę ubierać czapki”- to tylko jed-
ne z niewielu grymasów niesfornej 

księżniczki. Młodzi widzowie razem 
z królewiczem starali się nauczyć 
niepokorną królewnę dobrych 
manier oraz czarodziejskich słów: 
„przepraszam”, „proszę”, „dziękuję”. 
Jak się okazało jedzenie marchew-
ki i noszenie czapki w wietrzne dni 
możne jedynie wyjść na zdrowie i 
szkoda, że królewna musiała się o 
tym przekonać na własnej skórze. 

Uśmiechnięta i pobudzona 
spektaklem widownia nagro-
dziła aktorów gromkimi brawa-
mi i chętnie pozowała z nimi do 
zdjęć. Artyści również podzięko-
wali publiczności za tak ciepłe 
przyjęcie, gdyż była to pierwsza 
wizyta Teatru Edukacji i Profilak-
tyki MASKA z Krakowa w Brennej. 

Już dziś zapraszamy wszyst-
kich miłośników bajek na ko-
lejne przedstawienie p.t. „Małe 
co nieco Tygryska”, które od-
będzie się 21 marca o godzinie 
16.30 w Piwnicy Artystycznej.

 Sonia Gawlas
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W dniach 30.01- 02.02.2014r w 
Zespole Szkół nr 5 w Tychach, przy 
ul. Edukacji 11 odbyły się XII Tyskie 
Dni Suzuki w których uczestniczy-
ła grupa naszych góreckich dzieci 
uczących się grać na skrzypcach w 
ramach Bazy Talentów działającej 
przy Ośrodku Promocji, Kultury i 
Sportu Gminy Brenna. Warsztaty  
organizowane są dwa razy w roku 
przez naszą nauczycielkę i zara-
zem dyrektorkę Szkoły Suzuki w 
Tychach, panią Elżbietę Węgrzyn. 
Uczestnicy  podzieleni zostali na 
grupy ze względu na stopień opa-
nowanych umiejętności i od czwart-
ku 30 stycznia  uczęszczały na za-
jęcia prowadzone przez różnych 
nauczycieli. W tym roku dzieci grały 
pod kierunkiem Svena Sjögrena ze 
Szwecji, który na tyskich warszta-
tach gościł już po raz drugi,  Koena 
Rensa, którego wszyscy dobrze pa-
miętamy, gdyż już w poprzednim 
roku razem się wygłupialiśmy, ba-
wiliśmy i oczywiście graliśmy,  Griet 
Wytynck, która odwiedziła nas po 
raz pierwszy – razem z Koenem 
przylecieli do nas z Belgii oraz Yoko 

XII Tyskie Dni Suzuki
Hoshino- Japonką mieszkającą w 
Niemczech. Dzieci miały również 
zajęcia z Marcinem Pokusą- grały 
z nim muzykę góralską ze słuchu. 
Marcin Pokusa jest góralem i człon-
kiem zespołu „Siewcy Lednicy”, a 
zajęcia z nim były wielką przygodą. 

Trzeba w tym miejscu wspo-
mnieć, że dzieci góreckie zrobi-
ły niesamowity postęp w grze na 
skrzypcach, dlatego też po raz 
pierwszy niektórzy z nich uczest-
niczyli w zajęciach dla orkiestry 
zasilając ją brzmieniem swoich in-
strumentów. Trzy dziewczyny z na-
szej grupy, uczą się grać również 
na altówce i na warsztatach miały 
zajęcia wspierające naukę również 
na tym instrumencie. Oprócz lekcji 
gry na skrzypcach, dzieci miały też 
zajęcia taneczne pod kierunkiem 
pana Piotra Grzesiaka, zajęcia pla-
styczne z panią Moniką Grabow-
ską- Pniak i zajęcia gimnastyczne 
z panią Anną Widzyk. Codziennie 
o godzinie 16.00 odbywały się 
koncerty solowe, w których bra-
li udział uczniowie (wytypowani 
przez swojego nauczyciela), którzy 

w przeciągu ostatnich miesięcy 
zrobili największy postęp w grze 
na instrumencie lub wkładali w nią 
najwięcej pracy. My kibicowaliśmy 
dzieciom z nasze grupy , były to: 
Julia Zeprzałka, Kasia Tęcza, Ewa 
Tęcza, Natalia Gawron i Kamila Sta-
nisławska. Oprócz tego, Patrycja 
Burian, Kasia Tęcza, Julia Zeprzałka 
i kilkoro innych altowiolistów dało 
przepiękny popis kanonu Pachel-
bela zagranego na cztery głosy na 
altówkach. Codziennie zajęcia koń-
czyły się o godzinie 19.00. Dzięki 
uprzejmości naszej nauczycielki, 
pani Elżbiety Węgrzyn, na nocleg 
jeździliśmy do jej szkoły muzycz-
nej, oddalonej 4 km od „Budowlan-
ki”. Tam całą grupą spożywaliśmy 
kolacje, śniadania oraz spaliśmy 
po to, by następnego dnia już o 
godz.8.30 rozpoczynać zajęcia. 
W piątkowy wieczór odwiedziła nas 
cała kadra nauczycieli. Mieliśmy 
okazję poczęstowania ich naszymi 
polskimi gołąbkami, a później dzie-
ci zbierały autografy i wygłupiały 
się razem z zaproszonymi gośćmi. 
Było to nie lada wyzwanie dla na-
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szych dzieciaczków, gdyż wszystkie 
rozmowy odbywały się w języku 
angielskim. Wieczór został zakoń-
czony pamiątkowym zdjęciem. 

Ostatniego dnia warsztatów, o 

godz. 13.00, na scenie stanęło oko-
ło 230 skrzypków, którzy wspólnie 
dali niezapomniany, dwugodzinny 
koncert. 

To były fantastyczne dni, pełne 

dobrej energii i bogate w nowe umie-
jętności. Nie mogliśmy sobie wy-
marzyć lepszego zakończenia ferii.

 Magdalena Tęcza

W piątkowe popołudnie 24 
stycznia 2014r. przewodnik Piotr 
Stebel zabrał wszystkich uczest-
ników prelekcji w niezapomnianą 
podróż po Tajlandii. Podczas 90 
minutowego spotkania uczestnicy 
poznali malowniczy kraj Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. W Sali Kalej-
doskop w Amfiteatrze  zagościła 
niecodzienna atmosfera za sprawą 
niezwykłego filmu przeplatanego 
ciekawymi opowiastkami o tym 
niezwykłym kraju. Prelekcja prze-
pełniona była prawdziwą pasją po-
dróżowania Pana Stebla. Podróż-
nik pokazał wiele interesujących 
miejsc m.in. świątynie Buddyjską 
Wat Tramit -“Złotego Buddy”, słyn-
ny most na rzece Kwai, piękne parki 
narodowe -Erewan i Ko Chang. Nie-
zwykły był również pokaz tresury 

Wyprawa po Tajlandii już za nami!

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

słoni w Maesa oraz piękny ogród z 
ponad stu gatunkami orchidei. W 
Tajlandii jednak najbardziej urze-
kająca jest możliwość bliskiego 

spotkania z egzotyczną przyrodą. 

  IT Brenna
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Deutsch-Wagen-Tour  
przystanek ZSP Górki Wielkie

Animacje językowe, gry, zabawy 
i konkursy – tak w skrócie można 
podsumować nietypową lekcję ję-
zyka niemieckiego, która odbyła się 
w Zespole Szkól Publicznych w Gór-
kach Wielkich. Ale może po kolei…

Deutsch-Wagen-Tour, bo taką 
nazwę nosi program zainicjowa-
ny w 2009 r., ma na celu zmoty-
wowanie uczniów do nauki języka 
niemieckiego oraz inspirację na-
uczycieli, dlatego opiera się na nie-
konwencjonalnych metodach, ukie-
runkowanych na naukę poprzez 
śmiech i zabawę. Efektowne zajęcia 
prowadzą specjalnie do tego przy-
gotowani lektorzy, którzy wyposa-
żeni w odpowiednie przybory i ga-
dżety oraz funkcjonalny samochód, 
docierają do najdalszych zakątków 
naszego kraju. Dzięki zaangażowa-

niu Pani Karoliny Jurys-Szmukier, 
nauczycielki języka niemieckiego 
w ZSP Górki Wielkie, Deutsch Wa-
genom wraz z lektorem pojawił się 
także na parkingu góreckiej szkoły. 
Pani pedagog „zafundowała” tym 
samym swoim podopiecznym nie 
lada niespodziankę, ponieważ dzię-
ki jej staraniom uczniowie mieli 
okazję uczestniczyć w ciekawych 
zajęciach, sprawdzając swoją do-
tychczasową wiedzę oraz umiejęt-
ność konwersacji w języku naszych 
zachodnich sąsiadów. A że można 
interesująco i ciekawie, w niesza-
blonowy sposób prowadzić zaję-
cia, pokazała germanistka, lektorka 
Goethe-Institut w Krakowie, Pani 
Beata Hadasz.  Lektorka programu 
poprzez animacje językowe, gry, 
zabawy i konkursy zobrazowała 
uczniom niecodzienny sposób na-

uki języka obcego, a Ci jak moż-
na było zauważyć, byli dalecy od 
zaznania nudy, ponieważ bardzo 
licznie i chętnie angażowali się we 
wszystko, za co byli nagradzani 
gadżetami i co chyba ważniejsze 
zyskiwali nową wiedzą językową. 
Jedyne nad czym można ubolewać 
w związku z opisywanym progra-
mem, to fakt, że niekonwencjonal-
ne lekcje, będące jego założeniem, 
nie są w szkołach codziennością.

   
 Krzysztof Gawlas
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Ferie w bibliotece

Ferie w bibliotece upłynęły pod 
znakiem wspólnej zabawy, zajęcia 
były urozmaicone. Spotykaliśmy 
się w drugim tygodniu zimowej 
przerwy od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10.00 – 12.00 Każdego 
dnia odwiedzało nas więcej dzieci. 
Czytaliśmy wiersze Jana Brzechwy 
ze „Zwierzyńca”, „Gramy w zielone” 
Władysława Broniewskiego oraz 
bajkę „Franklin gra w hokeja”. Dzie-
ciom bardzo podobały się zabawy 
ruchowe, graliśmy w mini-kręgle, 
rzutki. Konkurencje nagrodzone zo-
stały książkami, zakładkami, przy-
borami szkolnymi. Dużą frajdę dała 
naszym podopiecznym gra Twister, 
w której mogły wykonywać różne 

akrobacje. Wspólnie odkryliśmy 
urok gier planszowych takich jak 
warcaby, „Farma”, „Koty i myszy”, 
dużo emocji dostarczyła też gra kar-
ciana Uno. Podczas zajęć wykonali-
śmy tekturowe zwierzaki – słonie, 
kota, psa, rybę oraz ilustracje wy-
korzystujące kody kreskowe – wy-

klejaliśmy kreskowe psy. Zrobiliśmy 
również guzikowe kwiaty, a tak-
że walentynkowe serca z papieru.

Dodatkową atrakcją był występ 
teatru Edu-Artis z Krakowa z przed-
stawieniem „Z wizytą w smerfowym 
lesie”. Smerfy wprowadziły dzieci 
w leśny świat, zwracały uwagę na 

właściwe zachowanie na 
łonie natury, zachęca-
ły, aby dbać o czystość 
otoczenia. Poprzez ruch 
i zaproszenie dzieci na 
smerfną imprezę ak-
torom udało się zak-
tywizować najmłod-
szych oraz ich rodziców.

Dziękujemy wszyst-
kim dzieciom, które 
uczestniczyły w biblio-
tecznych zajęciach za 
mile spędzony czas, 
aktywność, dobry hu-
mor i zaangażowa-
nie. Bardzo serdecznie 
dziękujemy również 
wolontariuszce Eli.

  Biblioteka
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Sukcesy góreckich uczniów
  Styczeń i luty to miesiące karna-

wału. W związku z tym, Cieszyński 
Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” 

zorganizował konkurs plastyczny 
pt.: „Barwny karnawał, czyli zapu-
sty”. Konkurs skierowany był do 

przedszkolaków oraz uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 
W konkursie tym wzięły udział  
24 placówki oświatowe z Cieszy-
na i innych miast Polski i Czech. 

Nadesłano 178 prac, z których 
jury wyłoniło najlepsze. Miło nam 
jest poinformować, iż w kategorii 
przedszkola 2 miejsce zajął Bartosz 
Madzia z Oddziału Przedszkolnego 
przy ZSP w Górkach Wielkich (opie-
kun: mgr Katarzyna Holisz). Z ko-
lei w kategorii szkoły podstawowe 
również 2 miejsce zajęła Wiktoria 
Miłosz z klasy 3a z ZSP w Górkach 
Wielkich (opiekun: mgr Ludwika 
Obracaj). Natomiast Bianka Kosec-
ka (opiekun: mgr Maria Płomień-
ska- Krzak) otrzymała wyróżnienie 
w kategorii gimnazja. Warto wspo-
mnieć, że Bianka to również uczen-
nica góreckiej szkoły. Wszystkie 
nagrodzone prace zostały wyekspo-
nowane na wystawie w COK „Dom 
Narodowy” w Galerii „Na Piętrze”, 
trwającej od 12 do 28 lutego 2014r. 
Zwycięzcom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów!

 ZSP Górki Wielkie

 „Co rusz ścierały się pomy-
sły niezgorsze wprawdzie, któ-
re jednakowoż w try miga, 
wbrew oczekiwaniom, niestety ob-
racały się wniwecz” - to tylko frag-
ment dyktanda, z którym 5 grudnia 
zmierzyli się gimnazjaliści z ZSP w 
Górkach w XIII Powiatowym Kon-
kursie Ortograficznym „Strumień-
ska Żaba”, od 13 lat cieszącego się 
sporą popularnością w powiecie. 
Jak co roku patronat nad konkur-
sem objęli Starosta Cieszyński i 
Burmistrza Strumienia. Dyktando o 
znamiennym tytule „Wątpliwa prze-
pustka do sławy”, którego autorką 
- podobnie jak w latach ubiegłych 

Dawid Najda z ZSP w Górkach laureatem 
„Strumieńskiej Żaby”

- była prof. Aldona Skudrzyk z Uni-
wersytetu Śląskiego, okazało się 
przepustką do sukcesu dla ucznia 
klasy IIb, Dawida Najdy, który został 
jego laureatem. Dawid znalazł się w 
gronie 10 najlepszych, którzy zostali 
wyłonieni z 65 uczestników dyktan-
da z 22 gimnazjów. Obok Dawida, 
którego opiekunką była Pani mgr 
Urszula Pyda, górecką szkołę re-
prezentowały Marta Kocman z kla-
sy IIc i Agnieszka Owczarzy z klasy 
IIIb. Dawidowi serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

 ZSP Górki Wielkie
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Święta Bożego Narodzenia to 
czas zbliżeń wyznawców różnych 
religii. Ekumeniczny wymiar tego-
rocznego kolędowania można było 
dostrzec 19 grudnia w Zespole 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich, gdzie zostały wystawione ja-
sełka pt. „Betlejemskie Narodzenie”. 
Dzieci wyznania katolickiego oraz 
protestanckiego przeniosły widzów 
do Betlejem sprzed ponad dwóch 
tysięcy lat, ale ich program boga-
ty był również w sceny pokazują-
ce dzisiejszy wymiar świąt - czy w 
przedświątecznym zabieganiu nie 

przeoczymy płaczu malutkiego Je-
zusa? Jasełka odbyły się ponownie 
6 stycznia w sali Mikroklimat przy 
parafii p.w. Wszystkich Świętych w 
Górkach Wielkich, gdzie zaproszo-
no parafian, w szczególności zaś 
najmłodszych wraz z rodzicami. 
Ostatni raz widzowie mieli oka-
zję obejrzeć tegoroczne jasełka 
19 stycznia w kościele ojców Fran-
ciszkanów w Górkach Wielkich 
(Sojka) podczas adoracji przy Bo-
żym Żłóbku. I tym razem ekume-
niczne kolędowanie przeniosło się 
ze sceny na całą widownię, roz-

świetlając twarze, a może przede 
wszystkim serca przybyłych gości. 

 „Betlejemskie Narodzenie” przy-
gotowali: grupa formacyjna „Dzieci 
Boże” pod opieką Pani Małgorzaty 
Dziadkiewicz, szkolny chór „Per-
spektywa” wraz z zespołem instru-
mentalno-wokalnym pod kierow-
nictwem Pana Marcina Janasika 
oraz chór „Świetliki” pod dyrekcją 
Pani Bogusławy Jaworskiej. 

 ZSP Górki Wielkie

Ekumeniczne jasełka
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Poniżej zamieszczono autor-
ski tekst nadesłany do redakcji. 

Jestem mieszkańcem Gminy 
Brenna. Mam 28 lat i jestem na od-
wyku narkotykowym. Wiem, że nie-
którzy czytając to pomyślą, że to 
tylko jakaś bajka, historia wymyślo-
na ku przestrodze młodych ludzi. 
Niestety to prawda. Dużo osób uwa-
ża, że do naszej Gminy nie dotarły 
jeszcze zła wielkiego świata i żyją 
w błogiej nieświadomości tego co 
czai się za rogiem. Myślą, że to jest 
daleko od nas. Niestety. Rodzice czy 
aby na pewno wiecie jak spędzają 
wolny czas wasze dzieci? Co dzieje 
się na ogniskach, parkingach, im-
prezach? Kiedy kilka lat temu koń-
czyłem gimnazjum największym 
problemem nauczycieli i rodziców 

Niewinnie sie zaczęło
było popijanie piwa i palenie pa-
pierosów przez uczniów. Dziś takie 
problemy to pestka. Dziś takie za-
chowanie jest dla frajerów. Teraz li-
czy się to żeby znaleźć łatwy dostęp 
do zioła i się wyluzować. Sam wpa-
dłem w te sidła mając już ponad 20 
lat, ale znajdują się w moim kręgu 
znajomych dzieciaki, które ledwie 
co opuściły mury naszych gminnych 
szkół. Coraz więcej słyszymy o ta-
kich aferach, ale wszyscy myślą, że 
to dotyczy patologii. Nieprawda te-
raz nie wystarczy mieć 5 zł  na piwo, 
ta zabawa na początku niewiele 
kosztuje i  wszyscy mogą sobie na 
nią pozwolić. Mefedron, kryształ, 
zielsko, amfetamina i reszta jest w 
zasięgu ręki. Po aferze z dopala-
czami i zamknięciu sklepów szu-

kało się towaru na własna rękę. Na 
całym Śląsku Cieszyńskim i naszej  
Gminie jest wielu dilerów. Sztuczne 
życie powoduje, że zanikają wszyst-
kie odczucia, żyje się od działki do 
działki, zostają tylko znajomi, któ-
rzy biorą tak jak ty, tracisz kasę, 
żeby tylko coś brać, myślisz, że to 
kontrolujesz, że bierzesz dla zaba-
wy, żeby było, żeby żyć bez stresu. 
Nie czerpiesz prostych przyjemno-
ści  z życia, nic cię nie cieszy możesz 
przesiedzieć cały dzień   w domu 
przed telewizorem, komputerem 
stajesz się leniwy i wiecznie głodny. 
Najgorsze jest to, że wszystkie te 
środki (towar)  oraz osprzęt (młyn-
ki  do mielenia zioła, szisze, bonga, 
lufki) są ogólnodostępne i można 
je dostać w niektórych sklepach, 
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klubach, restauracjach, wystarczy, 
że znasz odpowiednie hasła, kody 
na daną rzecz i ją dostajesz. Rodzi-
na żyje  w błogiej nieświadomości, 
nie zdaje sobie sprawy, że coś się 
dzieje z ich dzieckiem bo nie widać 
żadnych oznak, jak po alkoholu. 
Wszystko zakamuflowane pod no-
sem rodziców, nauczycieli, policji.                                   

Zaczynasz okłamywać rodzinę, 
chowasz się przed nimi, przed świa-
tem, nie panujesz nad swoim  zacho-
waniem, brak konsekwencji, tracisz 
i ranisz osoby, które kochasz i które 
cię kochają, zostajesz sam bo mają 
dość i opuszczają cię. Opuszczają 
cię nawet znajomi od zabawy bo ty 
masz problemy i jesteś zagrożeniem 
dla nich, a oni dalej chcą trwać nie 
zagrożeni w tym sfiksowanym świe-
cie. Jak przestajesz brać zaczyna                                                                  
cię dopadać szara rzeczywistość, 
nie umiesz sobie dać rady z tym co 
cię otacza. Dopadają cię depresje, 
nie zapłacone rachunki, rosnące  z 
każdym dniem długi, które masz do 
spłacenia bo zabawa kosztowała.

Zacząłem od 2008 roku. Przez 
Internet w Bielsku Białej znala-

złem sklep z dopalaczami.  Żad-
na impreza nie mogła się bez 
tego obejść. Bez tego nie było 
zabawy. Sklep zamknięto i poja-
wili się nowi znajomi – dilerzy.

Życie stało się jednym wielkim 
kłamstwem. Na odwyk trafiłem 
po tym, jak w końcu dziewczyna 
nie wytrzymała i wyrzuciła mnie z 
domu. Byłem z nią 10 lat,   a ona nic 
o tym nie wiedziała - nie zauważy-
ła, kiedy zacząłem brać, zauważyła 
zmiany ale nie przypisała ich do na-
łogu. Na każde zachowanie była wy-
mówka, było kłamstwo. Każdy ob-
jaw uzależnienia szło zamaskować i 
te najbardziej widoczne po paleniu 
zioła - przekrwione oczy, które moż-
na zniwelować kroplami do oczu. 
Zwalałem to zawsze na karb pracy, 
jakąś substancję wywołującą uczu-
lenie, pracę  z dziwnym materiałem. 
Po zapaleniu możesz sobie wkręcić 
wszystko. Dopiero dziewczyna nie 
wytrzymała moich kłamstw i zaczę-
ła mnie sprawdzać w końcu wyrzu-
ciła mnie z domu i kazała iść się le-
czyć. Łatwo było w to gówno wejść 
natomiast największym problemem  

było jak to zrobić. Szukałem na wła-
sną rękę, ale terapie w prywatnych 
ośrodkach kosztują, poza tym mu-
sisz być abstynentem. Do Ośrod-
ków państwowych czeka się w ko-
lejce około 1 roku. Dzięki pomocy 
udało mi się i tak trafiłem do Ośrod-
ka Leczenia Uzależnień. Przestałem 
brać i chcę wrócić do mojej dziew-
czyny,  normalnego życia. Jest mi 
bardzo  ciężko ale wiem, że nie ma 
innej drogi. Przede mną  długa dro-
ga i nie będzie łatwo, ale chcę żyć.

Rodzice bądźcie czujni bo być 
może, że Wasze dziecko już w tym 
siedzi. Nie chowajcie  głowy do pia-
chu, nie udawajcie, że nie ma pro-
blemu, nie zamiatajcie ich pod dy-
wan  bo  tak łatwiej żyć, a to się mści.

Młody jeśli myślisz, że je-
steś „TWARDZIELEM” i Ciebie to 
nie dotyczy to się mylisz. Ja to 
już wiem, a Paweł zapłacił za tą 
„przygodę” wysoką cenę jaką 
jest życie. Kto będzie następny?

 Mieszkaniec

Śląski Urząd Wojewódzki w Ka-
towicach informuje, że wzorem lat 
ubiegłych Ministerstwo Sprawiedli-
wości organizuje „Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem”. W dniach od   24 lutego do 
1 marca 2014 roku osoby pokrzyw-
dzone przestępstwem będą mogły 

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
skorzystać z bezpłatnych porad i in-
formacji udzielanych przez specjali-
stów  w trakcie pełnienia przez nich 
dyżurów, w piętnastu Ośrodkach 
Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem. Dyżury będą odby-
wały się  od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00-18.00, natomiast 

w sobotę  w godzinach 10.00-13.00. 
Lista Ośrodków i ich adresy znajdu-
ją się na stronie internetowej Mini-
sterstwa Sprawiedliwości oraz na 
stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 Krystian Fest
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„Najdonioślejszy wynalazek 
techniki ostatnich czasów, zado-
mowiony już prawie wszędzie w 
miastach, zaczyna sobie zdoby-
wać i wioski nasze. Za przykła-
dem innych gmin śląskich po-
szedł również nasz zakątek górski. 

Pierwsze radjo w Brennej zapro-
wadzono przed dwoma laty na tut. 
nadleśnictwie, dalsze dwie stacje 
odbiorcze powstały niedawno u in-
nych miłośników radja. Wszystkie 
trzy stacje jednak, służąc użytkowi 
prywatnemu, były dla szerszego 
ogółu nieprzystępne. Z ramienia 
Stowarzyszenia Katolickiej Młodzie-
ży Męskiej zawiązała się tedy osob-
na Sekcja Radjowa, mająca za zada-
nie zaprowadzenie radja w Domu 
Katolicko-Ludowym [tzw. lokalu, 
wybudowanego społecznie w 1923 
r., po wojnie – siedzibie kina i GO-

Co zawdzięczamy buczańskim harcerkom?
K-u], gdzie szersze warstwy naszej 
ludności mogłyby z niego korzystać. 

Niedawno, bo dnia 30. lip-
ca [1927 r.] odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej stacji radjo-odbior-
czej. Koszta zaprowadzenia radja są 
dość znaczne, dochodzą bowiem 
do 800 zł, mamy jednali nadzieję, 
że ruchliwy Komitet przy poparciu 
ogółu rychło uwieńczy swe dzieło 
całkowitą spłatą tej kwoty, w której 
to pracy życzymy »Szczęść Boże!« 

Warto jeszcze wspomnieć, że 
harcerki-seminarzystki z Małopol-
ski, bawiące na letnisku w tut. szko-
le II., z okazji otwarcia radja zajęły 
się przyozdobieniem sali Domu 
Katolicko-Ludowego, upiększając 
ją nader gustownymi ozdobami 
papierowymi własnego pomysłu. 
»Za ich bezinteresowną, cenną 
współpracę składamy pannom har-

cerkom staropolskie »Bóg zapłać!«”
Tekst korespondencji, jaką w 

„Gwiazdce Cieszyńskiej” zamiesz-
czono 5. sierpnia 1927 r., jest nie-
zwykle ciekawy – oto, do Brennej, 
na stałe zawitał jeden z donioślej-
szych wynalazków przełomu XIX i 
XX w.! Otwarcie publicznej stacji 
radiowej, z pewnością było dużym 
wydarzeniem w życiu naszej wio-
ski. I choć zdarzenie to jest intere-
sujące samo w sobie i można roz-
patrywać je w różnych aspektach, 
podnosząc na przykład otwartość 
na świat oraz przedsiębiorczość 
mieszkańców Brennej (w szczegól-
ności zaś młodych działaczy sku-
pionych w organizacji młodzieży 
katolickiej), zachęcam by zwrócić 
uwagę na inną, równie ciekawą 
kwestię. Dotyczy ona ostatniej czę-
ści przywołanego tekstu – podzię-

VII Światowa Konferencja Skautek zorganizowana w 1932 r. na Buczu, sprowadziła do Górek Wielkich gości, 
m. in.: z Wielkiej Brytanii, Indii, Egiptu, RPA, Australii, Nowej Zelandii, USA, Kanady.
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kowań, skierowanych pod adresem 
harcerek, które przyozdobiły sie-
dzibę nowopowstałej radiostacji. 
Otóż okazuje się, iż wzmianka ta 
jest jedną z niewielu, jakie na temat 
obecności harcerstwa w Brennej i 
Górkach, znaleźć można na łamach 
prasy okresu międzywojennego (!). 
Jest to ważne o tyle, iż brak źró-
deł potwierdzających żywy udział 
harcerzy w życiu społecznym tych 
miejscowości, może tworzyć mylne 
wyobrażenie, iż faktycznie istnienie 
ośrodków harcerskich na Buczu i w 
Górkach Wielkich nie miało żadne-
go wpływu na losy otaczających je 
społeczności. Tymczasem, o czym 
dziś po upływie wielu lat rzadko 
się pamięta, było zupełnie inaczej. 

Otóż, jeszcze nim w lipcu 1931 
r. nastąpiło uroczyste otwarcie Ślą-
skiej Stanicy Harcerskiej i Szkoły In-
struktorskiej na Buczu, udział mło-
dzieży harcerskiej w życiu Brennej 
i Górek był widoczny. Tylko w lecie 
1929 r., gdy harcerze po raz pierw-
szy liczniej zjechali w nasze strony, 

odbyły się na Buczu i w jego oko-
licy dwa kursy instruktorskie, dwa 
obozy stacjonarne i dwa wędrow-
ne, 13 wycieczek harcerskich, a po-
nadto zjazd starszyzny harcerskiej i 
24 inne wycieczki, podczas których 
miały miejsce liczne kontakty mło-
dzieży z miejscową ludnością, wień-
czone wspólnymi ogniskami obozo-
wymi, w których miało brać udział 
nawet od 40 do 200 miejscowych! 

Kontakty te jeszcze się nasili-
ły, gdy w 1932 r., po reorganizacji, 
ośrodek na Buczu przemianowa-
no na Szkołę Instruktorską Harcer-
stwa Żeńskiego, prowadzoną przez 
Główną Kwaterę Harcerek. Nastę-
pował powolny proces, w którym 
kadra i uczestniczki kursów, zbli-
żały się do lokalnej społeczności, 
w wyjątkowy sposób wzbogacając 
jej życie. Wystarczy powiedzieć, 
iż w Górkach, Brennej i sąsiednich 
wioskach, harcerki z Bucza zorga-
nizowały, będące w całej Polsce 
niezwykłą rzadkością, wiejskie dru-
żyny harcerskie (chłopców i dziew-

cząt, które działały w siedmiu miej-
scowościach!). Jedną z pierwszych 
była drużyna w Górkach Wielkich, 
założona w 1933 r. przez Kamilę 
Kmecińską (którą opiekowała się 
ona aż do wybuchu II wojny świa-
towej). W rok później, powstała dru-
żyna w Brennej, prowadzona przez 
Stefanię Wasilewską, a następnie 
przez Tamarę Zacharow. Ale nie 
dość na tym, w naszych górskich 
i podgórskich wsiach, prowadziły 
one także drużyny zuchowe i zało-
żone przez siebie, pierwsze na na-
szym terenie przedszkola (od 1937 
roku działały one już w Górkach i 
Brennej)! Ponadto dla tutejszych 
dzieci, będących członkami, stwo-
rzonych przez buczanki drużyn 
harcerskich organizowano obozy 
i wycieczki. Pierwszy obóz harce-
rzy, powstałego na Buczu hufca (w 
skład którego wchodziły okolicz-
ne drużyny), odbył się w Brennej, 
w dolinie potoku Barujec, w 1935 
roku, wzbudzając powszechne za-
interesowanie. Wzięło w nim udział 

Wnętrza Szkoły Instruktorskiej Harcerstwa Żeńskiego na Buczu.
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28 dziewczynek, m.in. z Brennej i 
Górek Wielkich oraz Małych. Kolej-
ne obozy miały miejsce już dalej 
– w Białej pod Olkuszem (1936), 
w Koźlu koło Białegostoku (1938), 
w Gliczarowie na Podhalu (1939).    

Trudno przecenić, jakie harcer-
skie doświadczenia miały znacze-
nie dla ówczesnych mieszkańców 
naszych miejscowości. Dziś, kiedy 
przyzwyczajeni jesteśmy, iż w nie-
mal każdej wiosce funkcjonuje kilka 
placówek przedszkolnych, a współ-
czesna młodzież zwiedza europej-
skie stolice, nie pamiętamy, iż jesz-
cze osiemdziesiąt lat temu, niemal 
całe dzieciństwo naszych dziadków 
upływało na pasaniu bydła, innych 
gospodarskich obowiązkach, czy 
opiece nad młodszym rodzeń-
stwem oraz o tym, że horyzont ich 
życia często nie wykraczał poza ro-
dzinną miejscowość i pobliski Sko-
czów, rzadziej – Bielsko lub Cieszyn!

Dzięki staraniom rezydujących 
na Buczu harcerek, okoliczne miej-
scowości stały się wręcz modelowy-
mi przykładami wdrażania oświaty 
i postępu na wieś. W harcerskim 
ośrodku organizowano m. in. kursy 
dla gospodyń wiejskich (później, 
od 1937 r. założono nawet Szkołę 
Przysposobienia Gospodyń Wiej-
skich). Ponadto otworzono świe-

tlicę, w której okoliczna młodzież 
mogła wypocząć, twórczo spędzić 
czas, zdobyć przydatne umiejętno-
ści praktyczne oraz zapoznać się z 
książką i kulturą, organizując m.in. 
przedstawienia teatralne. W ośrod-
ku działało ambulatorium, w któ-
rym udzielano pomocy medycznej 
mieszkańcom pobliskich osiedli.

Głównym zadaniem placówki 
na Buczu było organizowanie kur-
sów, szkolących harcerskich in-
struktorów – nauczycielek dopiero 
poznających harcerstwo, a także 
drużynowych oraz doświadczonych 
harcerek, ubiegających się o sto-
pień harcmistrzowski i podharcmi-
strzowski. Nie tylko zdobywały one 
wiedzę teoretyczną, ale również 
praktyczną, wizytując prowadzone 
przez buczański hufiec jednost-
ki, na co dzień pracując z dziećmi 
i młodzieżą, m. in. z młodymi har-
cerkami z Brennej i Górek, ale nie 
tylko. Na Buczu funkcjonowała 
bowiem również Dziecięca Szkoła 
Internatowa, w której także zdoby-
wały one praktykę pedagogiczną, 
opiekując się grupą zorganizowa-
nych w drużyny i zastępy zuchowe 
dzieci. Były to dzieci pochodzące z 
Górnego Śląska, z rodzin dotknię-
tych bezrobociem, które w liczbie 
ok. 60 przybywały na Bucze, w co-

miesięcznych turnusach. Harcerki 
prowadziły także specjalną „klasę 
zdrowia”, do której przyjmowano 
regularnie, na okres 4 miesięcy, 
ok. 20 dzieci zagrożonych gruźlicą. 

Łącznie, w przeciągu siedmiu 
lat funkcjonowania Szkoły Instruk-
torskiej Harcerstwa Żeńskiego na 
Buczu, przeprowadzono ok. 170 
kursów dla ok. 3 tysięcy instruk-
torek i instruktorów, organizując 
m.in. 4 krajowe konferencje progra-
mowe instruktorek. W ten sposób, 
pracujące na Buczu harcerki, miały 
udział w wychowaniu całego poko-
lenia młodych Polaków. Bilans tej 
działalności prezentuje się impo-
nująco, nic jednak dziwnego, sko-
ro za jej inaugurację uznać można 
VII Światową Konferencję Skautek, 
otwieraną w lipcu 1932 r. przez wo-
jewodę Michała Grażyńskiego, Olgę 
Małkowską i Lady Olave Baden-Po-
well – ikony polskiego harcerstwa 
i skautingu. Na konferencję tą zje-
chało wówczas do Górek Wielkich, 
oprócz licznych zastępów harcerzy 
z Polski, ponad 60 gości z 24 krajów 
świata! Tak barwnego i egzotyczne-
go tłumu, jaki tworzyły kierownicz-
ki skautingu z Indii, Egiptu, RPA, Au-
stralii, Nowej Zelandii, USA, Kanady 
i wielu krajów Europy chyba jesz-
cze długo później w naszych stro-

nach nie widziano… 
O pracujących na 

Buczu harcerkach 
winniśmy pamiętać 
również dlatego, iż 
pokazały one miesz-
kańcom Górek Wiel-
kich, Górek Małych 
oraz Brennej, tak 
dorosłym, jak i dzie-
ciom, świat, jakiego 
wcześniej nie zna-
li – pełen przygód, 
zabaw, radości, wy-
zwań i możliwości.

 Wojciech Grajewski 

Wnętrza Szkoły Instruktorskiej Harcerstwa Żeńskiego na Buczu.
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Nie da się ukryć, że lodowisko w 
czasie tegorocznych ferii zimowych 
w województwie śląskim było tłum-
nie oblegane przez wypoczywają-
cych, którzy nie mieli możliwości 
założenia nart, dlatego zdecydowali 

Ferie „zimowe” na lodowisku
się ubrać łyżwy i równie efektywnie 
wykorzystać czas, poświęcając go 
na dobrą zabawę w Parku Turystyki. 
Oczywiście nie był to jedyny powód 
tak chętnego korzystania z gminnej 
ślizgawki. Powodów było jeszcze co 

najmniej kilka, a 
najważniejszymi z 
nich z pewnością 
liczne konkursy i 
atrakcje organi-
zowane na tafli. 
Proste konkuren-
cje sportowe, w 
których liczyła się 
przede wszystkim 
dobra zabawa, 
były sprawdzia-
nem umiejętności 
jazdy na łyżwach 
dla uczestników. 
Nie brakowało 

upadków, śmiechu oraz jak to bywa 
w czasie rywalizacji, także i woli 
walki. Na wszystkich uczestników 
po skończonych zmaganiach czeka-
ła słodka niespodzianka, która mia-
ła uzupełnić zużytkowaną podczas 
zabawy energię. Wśród jeżdżących 
na łyżwach nie brakowało osób z 
duszą artysty, o czym mogliśmy 
się przekonać podczas malowania 
Utopca na lodzie. Każdy, kto czuł się 
na siłach, mógł przy użyciu farby w 
sprayu spróbować odwzorować na-
szą słynną i niezwykle sympatyczną 
maskotkę. Zainteresowanie ma-
lowaniem na lodzie również było 
duże, ale nie ma się co dziwić, prze-
cież niecodziennie mamy możli-
wość malowania na tafli lodowiska.

     
 Krzysztof Gawlas
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Niewielkie ilości białego puchu 
nie były przeszkodą w przepro-
wadzeniu akcji „Bezpieczna Zima 
z Radiem ZET”, która odbyła się w 
weekend 15 i16 lutego w Brennej 
Centrum. W sobotę liczne zabawy 
i konkurencje sportowe były orga-
nizowane w Parku Turystyki, gdzie 
bawiło się mnóstwo przyjezdnych 
i mieszkańców, uczestnicząc w bar-
dzo ciekawych i efektownie wyglą-
dających zmaganiach. Nie obyło się 
bez rodzinnego przeciągania liny, 
konkursu skoków narciarskich czy 
biegów, za co uczestnicy zostali 
nagradzani gadżetami i upominka-
mi od Fundacji Radia Zet, firmy HI 
TEC czy Raiffeisen Polbank. Chęt-
ni mogli również wczuć się w rolę 
hokeistów, ponieważ odbyła się 
seria strzałów na bramkę na lodo-
wisku przy użyciu profesjonalnego 

Bezpieczna Zima z Radiem ZET w Brennej!
sprzętu. Ważnym elementem so-
botniej imprezy było zobrazowanie 
fanom sportów zimowych kwestii 
bezpieczeństwa podczas jeżdżenia 
na stoku. Współorganizatorzy akcji 
zaprezentowali efekty wypadku w 
momencie użytkowania kasku oraz 
jego braku, co dało wszystkim od-
powiedź, że właśnie kask powinien 
być nieodłącznym elementem wy-
posażenia każdego narciarza czy 
snowboardzisty. Poruszono rów-
nież aspekt trzeźwości na stoku, 
czym zajęli się policjanci w asyście 
Sznupka – policyjnej maskotki. Przy 
okazji wykładu stróżów prawa, każ-
dy kto wątpił w to, iż nie powinno 
się szusować pod wpływem alkoho-
lu, mógł założyć alkogogle – oku-
lary imitujące obraz, który widzi 
osoba nietrzeźwa – przekonując 
się w ten sposób, że jest to na-

prawdę niebezpieczne i ryzykowne. 
W niedzielę uwagę zaintereso-

wanych skierowano na stok Starego 
Gronia w Brennej Centrum, gdzie 
odbył się drugi dzień „Bezpiecznej 
Zimy z Radiem ZET”. W godzinach 
dopołudniowych przeprowadzono 
amatorskie zawody w narciarstwie 
alpejskim z cyklu IX edycji Pucharu 
Beskidzkich Groni, które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. W 
czasie rywalizacji na stoku obok tra-
sy zjazdowej poruszało się czterech 
instruktorów narciarstwa, ubranych 
w specjalne kombinezony Radia 
ZET, którzy służyli swoją pomo-
cą narciarzom nieuczestniczącym 
w zawodach. Panowie odznaczali 
dobrze jeżdżących karteczkami, 
uprawniającymi do odbioru nagród 
oraz „ganili” nieostrożnych użyt-
kowników stoku, co nie wykluczało 
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ich jednak z możliwości ubiegania 
się o gadżet, a to było możliwe po 
udzieleniu odpowiedzi na jedno z 
przygotowanych pytań. Event, po-
dobnie jak to miało miejsce w sobo-
tę, nie mógł się odbyć bez wzmianek 

o kwestiach bezpieczeństwa na sto-
ku. Tematu podjęli się obyci w nim 
policjanci, którzy bardzo rzeczowo 
i ciekawie przedstawili omawiany 
problem. Imprezę zakończono roz-
daniem pucharów i dyplomów naj-

lepszym alpejczykom, rywalizują-
cych w Pucharze Beskidzkich Groni.

 Krzysztof Gawlas

W dniu 08.02.2014 r.  w Byto-
miu odbyły się II Kwalifikacje do 
Kadry Śląska Młodzików i Mło-
dziczek w Judo, w których wzię-
ła udział  nasza judoczka Domi-
nika  Wieczorek  zdobywając w 
swojej kategorii wagowej - 70 kg 
I miejsce, i tym samym zakwalifi-

Kwalifikacje do Kadry Śląska Bytom 2014
kowała się do ścisłej Kadry Śląska 
Młodzików i Młodziczek w Judo. 

Dominice serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych.

 Krystian Fest

Abstynenci rywalizowali po raz szesnasty
To co jest zmorą tegorocznej 

zimy, czyli niedostatek śniegu, nie 
było przeszkodą dla organizatorów 
XVI Zimowych Igrzysk Abstynen-
tów. Igrzyska rozpoczęły się uroczy-
stą mszą świętą w kościele Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Jana 
Chrzciciela w Brennej Centrum. Po 
uroczystej „ceremonii otwarcia” 
uwaga „olimpijczyków”, zaproszo-
nych gości oraz kibiców skupiła się 
wokół stoku Starego Gronia, który 
również i w tym roku był areną ry-
walizacji i dobrej zabawy. Program 
igrzysk przewidywał rzecz jasna 
slalom gigant, a właściwie mini sla-
lom, którego tegoroczna trasa, z 
wiadomych przyczyn, została spryt-

nie zmodyfikowana przez organi-
zatorów, którzy podobnie jak ich 
koledzy w Soczi, dwoili się i troili, 
by niedostatek białego puchu nie 
przeszkodził w przeprowadzeniu 
rywalizacji. Tę ostatecznie udało 
się przeprowadzić. Co warte zazna-
czenia, zmagania ukończył nawet 
niespełna 4-letni narciarz, który jak 
widać wykazał się nie lada odwa-
gą i może być dla niektórych przy-
kładem do naśladowania. Zjazd na 
byle czym oraz cross na jabłusz-
kach, to kolejne konkurencje, które 
odbyły się w ramach igrzysk. Dla 
zawodników, którzy nie narzekają 
na brak adrenaliny, zorganizowa-
no  konkurs na rzeźbę śniegową. 

Inwencji twórczych nie brakowało, 
a uwagę skupiały przede wszyst-
kim śnieżne rzeźby żółwia i skocz-
ni narciarskiej Adama Małysza. Nie 
mogło zabraknąć konkursu rzutu 
śnieżką do celu, w którym moż-
na było się wykazać precyzją, cel-
nością, a także rozładować swoje 
emocje. Najlepsi „olimpijczycy” w 
poszczególnych konkurencjach 
zostali odznaczeni pamiątkowy-
mi dyplomami i pucharami, które 
wręczyli ks. Prałat Władysław Zązel 
oraz Wójt Gminy Brenna, Pani Iwo-
na Szarek, czyli osoby patronują-
ce Zimowe Igrzyska Abstynentów.

 Krzysztof Gawlas
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W dniach od 20.01 do 24.01.2014 
r. w ramach  ferii zimowych w celu 
zapełnienia wolnego czasu na-
szym milusińskim  ks. Marian Ku-
lik wraz z wolontariuszami i tego 
roku nie pozwolił  na nudę, stara-
jąc się poprzez liczne atrakcyjne 
zajęcia ciekawie wypełnić dzie-
ciom czas zimowego wypoczynku.     

W ramach zrealizowanego  pro-
gramu prowadzone były  zajęcia 
teatralne, konkursy, zabawy spor-
towe, a prace w grupach wpływały 
na integrację zróżnicowanych wie-
kowo uczestników. Zorganizowano 
wyjazd  do Studia Filmów Rysun-
kowych w Bielsku-Białej oraz  ku-
lig, który odbył się na wozach kon-
nych w związku z brakiem śniegu, 
zakończony  jak tradycja nakazuje  
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. 
W trakcie realizacji zajęć, każdy 
uczestnik  miał także zapewniany 
posiłek, gorącą herbatę oraz napoje.

Ferie zimowe - Brenna 2014
Współorganizatorami tego zada-

nia był Urząd Gminy, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 oraz Parafia pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Brennej.  Łącznie w  tych 
zajęciach udział wzięło  135 dzieci.

W imieniu dzieci pragnę ser-
deczne podziękować opiekunom, 

sponsorom za zaangażowanie, 
wsparcie i pomoc przy organizacji 
naszym milusińskim tegorocznego 
zimowego wypoczynku.

                                                                                                                            
 Krystian Fest



27 Strona 27

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

SportSport

„FUTSAL-owe wieści”
Mario-Team w drodze po tytuł
 
Obecny lider VII Amatorskiej Ligi 

FUTSALU nie zwalnia tempa i suk-
cesywnie gromadzi punkty, będąc 
na najlepszej drodze do zdobycia 
mistrzowskiego tytułu. Drużyna ma 
za sobą najcięższy pojedynek run-
dy rewanżowej z Niebieską Erką, z 
którego wyszła obronną ręką, wy-
grywając 6:2 i nie pozostawiając 
złudzeń, kto w obecnym sezonie 
rządzi w lidze. Zwycięstwo nad 
ubiegłorocznym mistrzem pozwo-
liło nie tylko na samodzielne prze-
wodnictwo w stawce drużyn, ale 
też na wypracowanie lepszego bi-
lansu bezpośrednich spotkań, co, 
choć bardzo mało prawdopodobne, 
może się okazać bardzo istotne w 
ostatecznym rozrachunku. Jak na 
razie nie ma jednak widoków na to, 
by którykolwiek z zespołów był w 
stanie realnie zagrozić będącemu w 
równej, wysokiej formie liderowi ta-
beli. Pozostali grają w kratkę, prze-
platając dobre mecze, ze skrajnie 
słabymi występami, co na pewno, 
patrząc przez pryzmat pościgu za 
najlepszą drużyną, niczego dobre-

go nie wróży. Inny scenariusz, niż 
taki, w którym Mario-Team zdoby-
wa tytuł mistrzowski, raczej w grę 
nie wchodzi, dlatego reszcie staw-
ki pozostaje chyba jedynie walka 
o srebro i brąz. Nikt wcale nie po-
wiedział, że tu emocji zabraknie, 
bo tych z pewnością będzie mnó-
stwo. Miejsca bowiem są zaledwie 
dwa, a kandydatów co najmniej 
pięciu. Do zdobycia pozostało 30 
punktów i walka o każdy z nich do 
końca na pewno będzie zacięta.

Haratyk nie zwalnia tempa
 
Nie ma nic odkrywczego w 

stwierdzeniu, że Rafał Haratyk, 
zawodnik drużyny Pasterny Przy-
jaciele, jest najpoważniejszym 
kandydatem do zdobycia korony 
króla strzelców. Popularny „Hary” 
rozstrzelał się na dobre, o czym 
świadczą 34 bramki na jego koncie. 
I tutaj, w walce o zaszczytny tytuł 
najlepszego snajpera kolorytu nie 
zabraknie, ponieważ znając chary-
zmę i ducha walki pozostałych na 
liście, można być przekonanym, 
że Panowie broni nie złożyli i ze 

wszystkich sił postarają się jak naj-
efektywniej konkurować z obecnym 
egzekutorem biało-niebieskich.

Przed nami jeszcze 10 kolejek 
spotkań w VII już edycji halowych 
rozgrywek. Kolejek zapewne cie-
kawych, emocjonujących, dających 
odpowiedzi na kilka nurtujących 
wszystkich pytań. Nie ma zatem 
cienia wątpliwości, że powodów 
do ekscytacji nie zabraknie, a im 
bliżej finiszu, również i skrajnych 
odczuć, poznamy bowiem zwy-
cięzców i przegranych, a tych na 
pewno prócz umiejętności sporto-
wych poróżnią wrażenia związane 
z wynikiem. Z drugiej jednak strony 
trudno mówić o zwycięzcach i prze-
granych, ponieważ każdy uczest-
nik VII Amatorskiej Ligi FUTSALU 
powinien czuć się zwycięzcą, nie 
o wynik przecież sprawa się toczy, 
a o promocję aktywnego trybu ży-
cia, a do tej przyczyniają się bez 
wyjątku wszyscy, którzy w każ-
dą środę wbiegają na parkiet Hali 
Sportowej ZSP w Górkach Wielkich.

 Krzysztof Gawlas 
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Krzyżówka

Rozwiązanie hasła należy dostarczyć do biura Informacji Turystycznej 
(ul. Wyzwolenia 77). Pierwsze trzy osoby otrzymaja upominki Gminy Brenna

Hasło:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1  2  3  4  5

6 7

8  9  10                  11          12                  13                 14
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Poziomo: Pionowo:

8  9  10                  11          12                  13                 14

Kącik poezji
„A miłość”

Mówią, że miłość jest głupia
i tylko chwilę trwa,

że rani, niszczy, zabija,
że szczęścia nie może dać.

A przecież miłość jest  piękna.
Jak letni wiatr w ciepłe dni
jak słońce na horyzoncie,

kiedy oznajmia świt.
Jak las szumiący zielenią.
Pachnący cichym mchem.

Jak śpiew ptaków na niebie,
goniących własny cień.
Miłość to czyjeś oczy.
Głębsze niż oceany.
Dotyk, który budzi

zimne wygasłe wulkany
Westchnienia co przegonią,

czarne burzowe chmury.
I pocałunek, który

roztopi lodowe góry.

  Ewa Chmielewska

„Bez miłości”

Kim bym była,
gdybym miłości

nie zaznała?
Kim bym była,

gdybym się
z Ciebie naśmiewała?

Wiem, miałam wszystko
- nie mam nic,

ale nie powiem Tobie - idź,
bo zawsze chciałam

mieć Cię blisko.
Ta miłość to jest dla mnie...

wszystko!

  Beata Jamróz
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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
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Wkrótce w Gminie Brenna
Wkrótce w Gminie Brenna

LGD Nasze Stowarzyszenie przygotowuje się 
do wydania śpiewnika, w którym zamieścimy 

najbardziej znane i typowe dla naszego regionu piosenki.  

Jeżeli znacie tradycyjną i charakterystyczną 
pieśniczkę Ziemi Cieszyńskiej, którą śpiewacie wraz z waszymi 

rodzinami podczas biesiad, podzielcie się nią wraz z Cieszyńską 
Krainą. Prześlijcie tekst piosenki listownie na adres:

 
Stowarzyszenia 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9 

lub mailem na biuro@cieszynskakraina.pl.

Najbardziej popularne umieścimy w śpiewniku, a dla osób 
które nadeślą tekst piosenki przewidujemy małą niespodziankę.

info: www.cieszynskakraina.pl




