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Nowe oświetlenie
str. 5

W szkołach zabrzmiał ostatni, 
długo oczekiwany dzwonek. Na-
deszło kalendarzowe lato, a wraz z 
nim czekamy jeszcze tylko na nieco 
wyższe temperatury. Z pewnością 
pomogą one w miłym spędzeniu 
kolejnych plenerowych imprez, 
które odbędą się w naszej gminie. 
Relację z tych, które miały miejsce 
w czerwcu, można przeczytać w 
tym numerze Wieści. Chciałabym 
zwrócić szczególną uwagę na arty-
kuły dotyczące 10 –lecia istnienia 
Beskidzkiej 5 oraz kolejnych suk-

Zakończenie roku szkolnego, to bardzo oczekiwany i uroczysty dzień.  
To w tym dniu, brzmienie dzwonka zwiastuje zwieńczenie pewnego etapu  

edukacji, czasu wytężonej pracy, ale także sukcesów i radości.  
Rozpoczyna się okres odpoczynku - wakacji. 

Z tej też okazji, dyrektorom, nauczycielom, uczniom  
oraz pracownikom szkół i przedszkoli życzę wielu słonecznych dni,  
udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń,  

interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dla niektórych z Was okres wakacji będzie zakończeniem pewnego etapu 
w życiu, a u niektórym otworzy zupełnie nowy, nieznany i interesujący.  

Niech ten kolejny ważny czas stanie się Waszym sukcesem,  
rozwinie Waszą wiedzę i pozwoli zrealizować wszystkie zamierzone cele.

       Wójt Gminy Brenna
  

        Iwona Szarek

Od redakcji

Drodzy dyrektorzy, 
nauczyciele i uczniowie!

cesów naszych pociech z zespo-
łu „Mała Brenna”. W wolnej chwili 
zapraszam do jedynego w Polsce 
działającego obserwatorium nie-
toperzy, które powstało w Gimna-
zjum w Brennej. Jest to nowa atrak-
cja naszej gminy, o której mam 
nadzieję usłyszą nie tylko miesz-
kańcy, ale także turyści przyjeżdża-
jący w te strony. Nietoperze można 
oglądać i „podsłuchiwać”, ale bez 
obaw, wszystko zgodnie z prawem. 
Zachęcam do aktywnego spędze-
nia wolnego czasu nie tylko przed 

telewizorem oglądając Mundial i ki-
bicując swojej ulubionej drużynie. 
Pobiegajmy, pograjmy w piłkę lub 
w minigolfa albo po prostu pospa-
cerujmy. Teraz gdy dni są najdłuż-
sze, jest ku temu najlepszy czas.   

Wszystkim czytelnikom ży-
czę, aby czas wakacji upły-
nął pod znakiem dobrej zaba-
wy i odpoczynku. Zadbajmy 
również o kwestie bezpieczeń-
stwa, o których coraz częściej sły-
szymy w mediach. Miłej lektury! 

  Sonia Gawlas
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Ciepłe czerwcowe popołudnie, 
Pani Zuzanna Gawlas siedzi przed 
domem, promienie słońca jeszcze 
oświetlają piękny stary dom znaj-
dujący się na północnym zboczu 
doliny Leśnicy, jest cicho i spokoj-
nie, wydaje się że nic więcej jej nie 
potrzeba, że żyje się tutaj jak u Pana 
Boga za pieckiem. Pewnie tak jest, 
skoro Pani Zuzanna w tym roku ob-
chodzi wyjątkowy jubileusz, 90 rocz-
nicę urodzin, a wygląda znacznie 
młodziej, sprawnie się porusza, nie 
zawodzi ją pamięć, a przede wszyst-
kim towarzyszy jej pogoda ducha, 
jest bardzo wesołą i ciepłą osobą.

Pani Zuzanna urodziła się 2 
czerwca 1924 r., od zawsze mieszka 
w Brennej Leśnicy, gdzie wraz z mę-
żem tuż po wojnie własnymi siłami 
i wyrzeczeniami wybudowali dom. 
Obecnie z całą rodziną spotyka się 
tylko na jubileusze, wesela, ponie-
waż zebranie wszystkich członków 
rodziny jest niezmiernie trudne. 

Recepta na długowieczność
Pani Zuzanna urodziła 13 dzieci, 
ma 40 wnuków, 53 prawnuków i 1 
praprawnuka. Najbardziej ją cieszy 
i dumą rozpiera, iż wszystkie dzieci 
żyją w zgodzie; twierdzi, że najważ-
niejsze w życiu, to bycie dobrym 
dla siebie i innych, i tego należy 
uczyć młodych. Wstaje o 5 rano i 
codziennie chodzi do znajdujące-
go się nieopodal jej domu kościoła. 
Pani Zuzanna mówi z wiarą i wiel-
kim przekonaniem, że modlitwa ma 
ogromną moc. Wspomina jak dzie-
ci wracały wieczorem do domu, po 
pracy, ze szkoły, to zawsze, chociaż 
nieraz się nie chciało, trzeba było 
odmówić jedną dziesiątkę różańca. 
Kiedyś podczas jednego z takich 
wieczornych spotkań stwierdziła, 
że ma 8 synów i chciałaby, aby któ-
ryś został księdzem. Jej życzenie się 
spełniło, najmłodszy syn Andrzej 
obecnie służy na parafii w Bielsku-
Białej. Jest otoczona najbliższymi, 
to daje jej największą radość i siłę. 

W Brennej mieszka jej się bardzo 
dobrze. A jaki Pani Zuzanna ma se-
kret na długowieczność? To przede 
wszystkim swojskie, naturalne je-
dzenie, wyhodowane czy wypro-
dukowane własnoręcznie oraz picie 
zaparzonych ziół, jednak nie tych 
kupionych w sklepach, ale zebra-
nych z naszych przydomowych 
ogródków, pól i lasów. 

Panią Zuzannę z okazji jej urodzin 
odwiedziła Pani Wójt Iwona Szarek, 
składając jej najlepsze życzenia i 
wręczając bukiet kwiatów. Redakcja 
Wieści również przyłącza się do naj-
szczerszych powinszowań, życząc 
Szanownej Jubilatce, aby zdrowie 
i pogoda ducha nigdy ją nie od-
stępowała. Dziękując za spotkanie, 
jednocześnie obiecaliśmy Pani Zu-
zannie, że odwiedzimy ją za 10 lat.

  Dorota Greń
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Dnia 7 maja 2014 r. został doko-
nany odbiór końcowy  zadania  pn.: 
„Budowa i modernizacja oświetle-
nia ulicznego w Górkach Wielkich 
przy ul. Nowy Świat”. Zadanie jest 
współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w ramach 
PROW na lata 2007-2013. Wartość 
dofinansowania wynosi 80% kosz-
tów kwalifikowanych. Wykonawcą 
zadania była firma Instalatorstwo 
Elektryczne „SZCZOTKA” Arkadiusz 
Szczotka z siedzibą w Górkach 
Wielkich. Inwestycja była realizo-
wana w oparciu o dokumentację 

Doświadczenie ostatnich dni 
pokazuje, że kanalizacja sanitar-
na, która winna być dobrem, może 
być źródłem olbrzymich kłopotów 
zarówno dla właścicieli nierucho-
mości jak i Zakładu Budżetowego 
Gospodarki Komunalnej, jako jej 
administratora. Podczas wzmo-
żonych opadów deszczu dla czę-
ści nieruchomości położonych 
przede wszystkim w Górkach, ka-
nalizacja staje się urządzeniem 
dostarczającym a nie odprowadza-
jącym ścieki. Przestaje być droż-
na przede wszystkim z powodu 
wprowadzania do kanałów wód 
opadowych i drenażowych  oraz 
odpadów stałych. Odpady takie 
jak: żwir, piasek, żywność, teksty-
lia i ręczniki jednorazowe zmniej-
szają przepustowość kanałów.

Pamiętajcie, że pozbywając się 
wód opadowych i drenażowych 
oraz odpadów stałych, które ze 

Oświetlenie w Górkach Wielkich  
przy ul. Nowy Świat

Szanowni właściciele oraz użytkownicy  
nieruchomości podłączonych  

do kanalizacji sanitarnej

projektową, wykonaną przez Usłu-
gi Projektowe Pomiary Elektryczne 
Urządzeń Instalacji Elektrycznych 
mgr inż. Marian Babiarz z Cieszyna. 

W ramach zadania zabudowane 
zostały: 1 słup typu ŻN-10, 1 słup 
E-10-,5/4,3 oraz 5 słupów typu SAL
-W1, wraz z montażem 20 wysięgni-
ków rurowych, 25 opraw oświetle-
niowych typu OUSe100W z lampami 
sodowymi WSL100W (NAV T100).

Wartość robót wg umowy wy-
niosła netto 40.638,45 zł, brutto  
49.985,29 zł.

  UG Brenna

względu na wymiary mieszą się w 
przewodach kanalizacyjnych, two-
rzycie zagrożenie wylania kanali-
zacji na pozostałych nieruchomo-
ściach podłączonych do kanalizacji 
sanitarnej. Dotyczy to każdej nie-
ruchomości, która może mieć ten 
wątpliwy przywilej znajdując się 
w sąsiedztwie  powstałego zatoru, 
czy miejsca wprowadzanych wód.

Dlatego też przypominamy, że 
kanalizacja sanitarna służy wyłącz-
nie do odprowadzania ścieków 

sanitarnych. W związku z tym obo-
wiązuje bezwzględny zakaz wpro-
wadzania do kanalizacji sanitarnej 
wód opadowych i drenażowych 
oraz odpadów stałych. Za złamanie 
tego zakazu  zgodnie z art. 28 pkt. 
4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków grozi kara ograniczenia wol-
ności lub kara grzywny do 10000 zł.  

  UG Brenna
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Czystość otaczającej nas przy-
rody jest rzeczą bezcenną, w szcze-
gólności jeżeli chodzi o rzeki.
W związku z panującą w ostatnim 
czasie słoneczną pogodą sprzy-
jającą odpoczynkowi i rekreacji 
nad brzegami Brennicy, wypo-
czywające nad rzeką osoby zo-

Dobra wiadomość dla rodziców! 
 

W Górkach Wielkich powstał pierwszy w naszej gminie punkt opieki nad dziećmi PROMYCZEK. 
Działa on na zasadach podobnych do tych panujących w żłobkach. Może przyjąć aż 30 dzieci  

w dwóch grupach wiekowych (od 20 tyg. życia do 1,5 roku oraz od 1,5 roku do 3 lat).  

Sale zostały urządzone w budynku mieszkalnym przy ulicy Zalesie 8/1. Inicjatorem powstania  
punktu opieki jest Spółdzielnia Socjalna OKO PRZYSZŁOŚCI z Brennej. Dzięki bezpiecznemu otoczeniu  

i wykwalifikowanej kadrze dzieci mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu,  
uczestniczenia w różnorodnych zajęciach ( m.in. plastycznych, rytmicznych, technicznych,  

nauce języka obcego) oraz konsultacjach ze specjalistami.  

Punkt czynny jest od pon do pt w godz. 6.30-17.30 
oraz sb w godz. 7.00-15.00 z wyłączeniem świąt.  

Zapraszamy wszystkie maluchy!

 

Zadbaj o czystość w miejscu wypoczynku!

Żłobek w Górkach Wielkich

stawiły już za sobą sporo śmieci. 
W związku z powyższym bardzo 
prosimy o zabieranie śmieci z tych 
miejsc. Brzegi rzek to nie wysypisko!
W wielu miejscach nad brze-
giem Brennicy ustawione są ko-
sze na śmieci, w których moż-
na pozostawić bieżące odpadki. 

Apelujemy, zatem do osób spę-
dzających wolny czas nad rzeką 
o zadbanie o czystość i porzą-
dek w miejscu wypoczynku.

  UG Brenna

Reklama
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W naszej gminie jest już czyn-
ne jedyne w Polsce obserwato-
rium nietoperzy. To nie lada atrak-
cja zarówno dla mieszkańców jak 
i dla turystów przyjeżdżających 
w te strony na wypoczynek. Dzię-
ki projektowi p.n. „Ochrona nie-
toperzy w Gimnazjum w Brennej” 
każdy może z bliska przyjrzeć się 
tym niezwykłym latającym ssa-
kom. Projekt współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. Eks-
pertyza chiropterologiczna przy-
gotowana przez: Tomasza Jąderko, 
Roberta W. Mysłajka oraz Korneliu-
sza Kurka wykazała, że poddasze 
budynku zamieszkują dwa gatunki 

Obserwatorium nietoperzy już czynne
nietoperzy podlegające ochronie 
ścisłej: podkowce małe i nocki duże.

W związku z projektem 13 
czerwca br. w Gimnazjum w Bren-
nej odbyła się konferencja, na którą 
przybyli: przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie, nauczy-
ciele, członkowie Komisji ochrony 
Przyrody PTTK „Beskid Śląski” Od-
dział w Cieszynie, przedstawiciele 
Nadleśnictwa Ustroń, przedstawi-
ciele Urzędu Gminy Brenna oraz 
wielu innych zaproszonych gości. 
Podczas spotkania wyświetlony zo-
stał 10 minutowy film prezentujący 
projekt. Pan Robert Mysłajek oraz 
Pani Natalia Kisza wygłosili krót-
kie prezentacje na temat wartości 
ekologicznej nietoperzy oraz ga-
tunków występujących na terenie 

gminy Brenna. Każdy przybyły na 
konferencję miał również możliwość 
zwiedzenia nowo powstałego ob-
serwatorium. Rozdano również pa-
miątkowe gadżety promujące projekt. 

Wszystkich, którzy chcieliby 
stanąć oko w oko z tymi wyjątko-
wymi zwierzętami zapraszamy do 
odwiedzenia Gimnazjum. Obserwa-
torium czynne jest w każdy wtorek 
od godziny 10.00 do 14.00 oraz w 
pozostałe dni w tygodniu (poza 
weekendami) po wcześniejszej re-
zerwacji, której można dokonać w 
Informacji Turystycznej Gminy Bren-
na (tel. : 33 8586 971). Zapraszamy!   
 
  Sonia Gawlas
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W Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Stefana Żeromskiego w Brennej 
od listopada 2013 roku, w ramach 
projektu ,,Edukacja równych szans” 
prowadzone są różnorodne zaję-
cia rozwijające konkretne umiejęt-
ności, talenty i zainteresowania. 
   Uczniowie naszej szkoły chętnie 
uczestniczą w różnych formach 
zajęć. Należy podkreślić, że na za-
jęciach artystycznych rozbudzają 
i rozwijają wrażliwość estetyczną, 
poprzez wykorzystanie znanych i 
nowatorskich technik plastycznych. 
Treningu cierpliwości dostarczają 
dzieciom zajęcia robótek ręcznych, 
gdzie wykonują proste wzory, uczą 

Projekt „Edukacja równych szans”

się robienia słupków, półsłupków, 
dzięki czemu rozwijają zdolności 
manualne. Dzieci uczestniczą także 
w zajęciach wyrównawczych, przez 
co podnoszą swoją wiedzę i umie-
jętności oraz utrwalają wiadomości 
zdobyte na lekcjach z konkretnych 
przedmiotów. Tak więc zaintereso-
wani światem przyrody analizują 
zagadnienia i problemy o tej tema-
tyce. Uczniowie, którzy chcą pod-

nosić swoje kompetencje języko-
we z zapałem ćwiczą umiejętności 
redagowania różnorodnych tek-
stów, dbają o estetykę zapisu oraz 
poprawność ortograficzną i inter-
punkcyjną. Uczniowie zdolni po-
dejmują także działania związane z 
przygotowaniem przedstawień te-
atralnych, projektowaniem strojów 
i elementów dekoracyjnych. Mają 
możliwość rozwijania zaintereso-
wań związanych z teatrem, kinem, 
sztuką i muzyką.  W ofercie eduka-
cyjnej znajdują się również zajęcia 
z języka angielskiego, na których 
dzieci utrwalają zdobyte umiejęt-
ności, mają możliwość ubogacania 
słownictwa. Oprócz doskonalenia 
umiejętności językowych  rozwijają 
także logiczne myślenie, rachunki. 
Mają możliwość korzystania z geo-
planów, a także manipulowania 
bryłami na zajęciach wyrównaw-
czych z matematyki. Dbałość o kon-
dycję fizyczną rozwijają uczniowie 
na zajęciach sportowych poprzez 
gry zespołowe, lekką atletykę, jaz-
dę na rolkach oraz zabawy według 
inwencji twórczej uczestników.
  
 Opracowała:  
 Barbara Brańczyk - Rucka,  
 SP 2 Brenna
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Od listopada br. szkolnego przy 
Gimnazjum w Brennej prowadzą 
działalność liczne koła zaintereso-
wań w ramach projektu unijnego 
„Edukacja równych szans”. W ramach 
projektu uczniowie uczęszczają na 
następujące zajęcia: dziennikarskie, 
zajęcia z biologii, zajęcia z języka 
angielskiego, matematyki, historii, 
lingwistyczne, komputerowe, ta-
neczne, geograficzne, regionalne, 
z fizyki i chemii, teatralne, plastycz-
ne oraz klub filmowy. Prowadzo-
ne są także zajęcia wyrównawcze 
mające na celu pomoc uczniom 
mającym trudności w nauce.

Zajęcia teatralne to wspaniałe 
spotkania ze sztuką. Efektem ich 
są spektakle bożonarodzeniowe 
„Śmieszne jasełka”, które uczniowie 
zaprezentowali rodzicom, społecz-
ności szkolnej, a także w Górskim 
Domu Seniora i w Domu Spokojnej 
Starości w Brennej Spalonej. Drugim 
przedsięwzięciem był walentynko-
wy wieczór poetycki. Grupa zapre-
zentowała swój liryczny program 
nie tylko rodzicom, przyjaciołom, 
ale także we wszystkich domach 
spokojnej starości w Brennej. Obec-
nie młodzi adepci sztuki pracują nad 
dramatem groteskowym pt. „Kroki”.

Na zajęciach ze sztuk plastycz-
nych uczniowie poznali następu-
jące techniki plastyczne: pergama-
no, quilling i filcowanie na sucho. 
Mogli poznać profesjonalne na-
rzędzia pracy oraz alternatywne 
sposoby wykonania dzieł. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyła 
się technika filcowania na sucho.

Zajęcia „Baw się i tańcz” prze-
znaczone są dla grupy dziewcząt, 
których pasją jest taniec nowocze-
sny. Starają się zachęcić innych do 
tańca poprzez pokazywanie wła-
snych układów. Odbiorcą jest spo-
łeczność szkolna. Co tydzień uka-
zuje się także gazetka redagowana 
przez uczniów, która informuje o 
nowych formach tańca. Dziewczęta 
tworzą własną choreografię i przy 
tym dobrze się bawią! Opracowują 
taneczne układy do hip-hopu, zum-

Projekt „Edukacja równych szans”
by, jezzu, dancehallu i poi. Poi jest 
to rodzaj tańca, który wywodzi się z 
Nowej Zelandii, polegający na kom-
binacjach z piłką na sznureczku. Na-
tomiast hip-hop, zumba, jezz, dan-
cehall, to style niezwykle popularne, 
o których każdy z nas kiedyś słyszał. 
Wszyscy są zaangażowani w zajęcia, 
ponieważ ich pasją jest taniec. W 
czasie zajęć nawiązują się przyjaź-
ni. Wykorzystywany jest sprzęt taki 
jak: piłki, zestaw do zumby i poi, 
skakanki, wstążki itp. zakupione w 
ramach projektu, dzięki czemu za-
jęcia są jeszcze bardziej atrakcyjne.

Zajęcia lingwistyczne mają uła-
twić uczniom naukę języków ob-
cych poprzez wskazanie wspólnych 

łacińskich korzeni słownictwa w 
języku angielskim i języku nie-
mieckim. Uczniowie tworzą i ze-
stawiają grupy znaczeniowe słów  
w językach polskim, łacińskim, an-
gielskim, niemieckim, oraz innych 
z grup językowych: romańskich, 
germańskich i słowiańskich. Za-
jęcia wskazują uczniom wspólną 
genezę i podobieństwo  znacze-
niowe słów w językach łacińskim, 
angielskim i języku niemieckim. 
Uczniowie tłumaczą teksty pisane 
w obrębie wymienionych języków 
(teksty źródłowe, prasy codziennej, 
teksty internetowe). Szczególna 
uwagę zwraca się na samodzielną 
konwersację uczniów w obrębie ję-
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Projekt „Edukacja równych szans”

zyków angielskiego i niemieckiego.
    Zajęcia historyczne mają posze-
rzyć  wiedzę i  motywować uczniów 
w zdobywaniu wiedzy w zakresie 
nauk historycznych. Uczniowie 
opracowują źródła do powstają-
cej monografii Brennej (kwerenda 
archiwalna, wywiady ze starszy-
mi mieszkańcami miejscowości). 
Zbierają i  archiwizują dokumenta-
cję fotograficzną dotyczącą dzie-
jów  Brennej i zmieniających się 
warunków  życia mieszkańców na 
przestrzeni wieków. Sporządzają 
katalog zabytków Brennej, zbie-
rają dokumentację fotograficzną 
dotyczącą obecnego stanu zabyt-
ków w Brennej. Uczniowie two-
rzą fotograficzną dokumentację 
miejsc pamięci narodowej w gmi-

nie Brenna. W czasie zajęć zwra-
ca się uwagę na zagrożenia wyni-
kłe z nietolerancji, homofobii we 
współczesnym świecie, oraz na ich 
podłoże historyczne i kulturowe.
   Na zajęciach  fizyczno-chemicz-
nych realizowany jest ogólnopolski 
konkurs pt.: „Aktywni dla klimatu” 
w ramach kampanii edukacyjnej 
zorganizowanej przez Fundację 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w 
Warszawie  pod nazwą: „Stop zmia-
nom klimatu”. Uczestnicy konkursu 
podzielili się zadaniami: stworzyli 
ekologiczną mapę gminy, sporzą-
dzili krótką charakterystykę gmi-
ny pod kątem powierzchni, liczby 
mieszkańców, szkół, charakteru 
gminy. Zebrali informacje o punk-
tach selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, punktach wykorzy-
stujących odnawialne źródła ener-
gii (kolektory słoneczne), sporzą-
dzili diagnozę klimatyczną gminy i 
przeprowadzili wśród mieszkańców 
ankietę na temat ekologii (oszczę-
dzanie wody, używanie żarówek 
energooszczędnych, wykorzysta-
nie transportu samochodowego). 
Obecnie trwa drugi etap tej kam-
panii – zbiórka elektroodpadów. 
Wyniki znane będą końcem maja.
   W ramach zajęć rozwijających 
zdolności i umiejętności z regiona-
lizmu, uczniowie przede wszystkim 
poznawali historię swojej rodziny 
tworząc drzewa genealogiczne. 
W tym celu wykorzystywali pro-
gram „MyHeritage Family Three 
Builder”. Efektem finalnym zajęć 
było wykonanie drzewa gene-
alogicznego metodą tradycyjną.

Opracowały: Maria Bąk,  
Patrycja Przybyła, Agata Adamek - 
uczennice Gimnazjum w Brennej

W roku szkolnym 2013/2014 
uczniowie Szkoły Podstawowej                   
im. T. Kościuszki w Górkach Wiel-
kich po raz kolejny mają możli-
wość uczestnictwa w zajęciach 
prowadzonych w ramach projektu 
„Edukacja równych szans”, który 
współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

W zakresie tego projektu na te-
renie góreckiej placówki odbywa 
się wiele kółek z poszczególnych 
przedmiotów rozwijających zainte-
resowania uczniów. Dyrektor szko-
ły, Pan Karol Niedźwiecki podkreśla, 
że dzięki tym zajęciom dzieci mają 
możliwość nie tylko poszerzania 
swojej wiedzy, ale również uczest-
niczenia w  wielu konkursach, gdzie 
niejednokrotnie odnoszą sukcesy.

Do największych osiągnięć nale-
ży zaliczyć:

- II miejsce Julii Sajak, uczen-
nicy kl. 6a szkoły podstawo-
wej w finale XIX Diecezjalne-

go Konkursu Wiedzy Biblijnej,
- II miejsce dziewcząt ze szko-

ły podstawowej w mini koszy-
kówce w Powiecie Cieszyńskim,

- II miejsce chłopców ze szko-
ły podstawowej w mini koszy-
kówce w Powiecie Cieszyńskim.

Sukcesy naszych podopiecz-
nych jednoznacznie wpisują się 
w motto projektu, które brzmi: 
„Człowiek – najlepsza inwestycja”. 
Z jednej strony uczniowie posze-
rzają swoją wiedzę i umiejętno-
ści, z drugiej, poprzez uczestnic-
two w konkursach, reprezentują 
szkołę, dbając o jej dobre imię.

„Uczestniczyłam w zajęciach 
rozwijających w celu przygoto-
wania do konkursu. Tematyka po-
ruszanych zagadnień znacznie 

poszerza treści realizowane na 
zajęciach lekcyjnych. Mogę też za-
wsze liczyć na wsparcie i pomoc 
ze strony nauczyciela prowadzą-
cego kółko. To wszystko spowodo-
wało, że zajęłam wysokie miejsce 
w konkursie i zamierzam nadal 
uczestniczyć w tych zajęciach” - 
mówi uczennica klasy szóstej.

Warto podkreślić, że projekt 
realizowany przez gminę Brenna 
przyczynił się też do pozyskania 
wielu pomocy naukowych, dzięki 
którym nauczyciele mogą uroz-
maicać charakter zajęć, wpływając 
tym samym na ich atrakcyjność. 
To powoduje, że uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Górkach Wielkich 
z chęcią i sumiennie uczestniczą 
w szeregu zajęć proponowanych 
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przez placówkę. Zdobytą wiedzę 
wykorzystują później podczas za-
jęć lekcyjnych, co z kolei wpływa na 
osiągane przez nich wyniki w nauce.

Jednym słowem należy stwier-

dzić, że projekt „Edukacja równych 
szans” pozytywnie wpływa na pra-
cę Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich, zapewniając wszech-
stronny rozwój nie tylko uczniom, 

nauczycielom, ale i całej placówce.

Opracowały: Anna Ferfecka, 
Małgorzata Nalepa ze Szkoły  

Podstawowej w ZSP

Projekt „Edukacja równych szans”
„Tegoroczne zajęcia unijne po-

zwalają likwidować bariery eduka-
cyjne wynikające z faktu, że jesteśmy 
placówką wiejską” - przyznaje Karol 
Niedźwiecki, dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich. 

„To inwestycja w dzieci i mło-
dzież, która będzie procentować 
już w niedalekiej przyszłości” - pod-
kreślają nauczyciele. „Rozwój wła-
snych pasji, ale także pokonywanie 
ograniczeń” - dodają uczniowie. 
Wszyscy zgodnie uważają, że pro-
jekty takie jak tegoroczna „Eduka-
cja równych szans” sprzyjają roz-
wojowi całej naszej społeczności.

„Jesteśmy środowiskiem wiej-
skim, więc zdajemy sobie sprawę 
z barier edukacyjnych, których 
źródłem jest oddalenie szkoły od 
dużych ośrodków naukowych czy 
też kulturalnych. Projekty takie jak 
„Edukacja równych szans” są zatem 
dla nas bardzo ważne, gdyż niwelu-
ją owe bariery, pokazują dzieciom 
i młodzieży, że z pomocą dobrych 
nauczycieli, a takich u siebie mamy, 
mogą rywalizować z uczniami z 
całego powiatu, a nawet woje-
wództwa. Mamy na koncie sukcesy 
naukowe i sportowe, nasi wycho-
wankowie regularnie biorą udział w 
konkursach przedmiotowych i za-
wodach sportowych, nie ustępując 
miejsca uczniom szkół miejskich” 
- mówi dyrektor ZSP w Górkach 
Wielkich Karol Niedźwiecki. A gdzie 
poszerzać ich zainteresowania, roz-
wijać pasje i zdolności? „Służą temu 
właśnie zajęcia dodatkowe rozwi-
jające zdolności i umiejętności, na 
których nauczyciel wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom uczniów, 
przygotowuje ich do konkursów i 
zawodów, a także poświęca czas 
uczniom słabym, potrzebującym 
dodatkowego wsparcia metodycz-

nego. Dla nich pomyślane są zaję-
cia dydaktyczno-wyrównawcze i 
specjalistyczne” - dodaje K. Niedź-
wiecki - „Nie zapominajmy również 
o zajęciach w ramach pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej, któ-
rą objęci są wszyscy uczniowie, a 
także indywidualnym poradnictwie 
zawodowym dla uczniów klas III 
gimnazjum, dokonujących wyboru 
szkoły ponadgimnazjalnej. Wszyst-
kie wymienione grupy zajęć zna-
lazły się w tegorocznym projekcie 
„Edukacja równych szans”. Projekt 
ten, realizowany w gminie Brenna, 
był skierowany do szkół podstawo-
wych i gimnazjów, a współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Edukacja oparta na 
równych szansach, bez uprzedzeń, 
podziałów i dostępna dla wszyst-
kich to ciekawy projekt, wspania-
ła idea dla uczniów i nauczycieli”. 

„Chodziłam na zajęcia rozwija-
jące zdolności i umiejętności, które 
przygotowały mnie do konkursu 
przedmiotowego. Traktowałam go 
w kategoriach sprawdzenia się, nie 
liczyłam na zajęcie wysokiego miej-
sca. Dopiero teraz widzę, ile wynio-
słam z tych zajęć. Wiedza, którą na 
nich zdobyłam, zdecydowanie wy-
kracza poza program realizowany 
na lekcjach. To świetna inwestycja 
w przyszłość, a także możliwość 
poszerzania własnych zaintereso-
wań pod okiem nauczyciela, któ-
ry w pełni poświęcił mi swój czas. 
Ważne było to, że pracowaliśmy 
w małej grupie, a na zajęcia cho-
dzili tylko ci z nas, którzy chcieli. 
Wybrałam przedmioty humani-
styczne, bo rozważam pójście do 
szkoły ponadgimnazjalnej na taki 
profil” - mówi uczennica trzeciej 
klasy gimnazjum, która w tym roku 

szkolnym uczestniczyła w zajęciach 
z przedmiotów humanistycznych 
w ramach projektu „Edukacja rów-
nych szans”. Podobnego zdania 
jest jej koleżanka: „Spotykając się 
w małych grupach, mieliśmy nieby-
wałą szansę, aby skorzystać z wie-
dzy prowadzącego, dopytać go o 
szczegóły, posłuchać ciekawostek. 
Po prostu dogłębnie zapoznać się 
z danym zagadnieniem - tak dla 
siebie, nie dla ocen. Zajęcia pomo-
gły mi w zrealizowaniu projektu 
edukacyjnego, do którego wszyscy 
musieliśmy przystąpić w drugiej 
klasie”. Gimnazjalistki uczestniczy-
ły w zajęciach rozwijających zdol-
ności i umiejętności, które adreso-
wane były do uczniów zdolnych. 

W ramach projektu część dzieci 
uczestniczyła w zajęciach dydak-
tyczno-wyrównawczych, które z 
kolei wyszły naprzeciw uczniom 
słabym, potrzebującym dodatko-
wego wsparcia nauczyciela w ni-
welowaniu dysfunkcji i braków w 
wiedzy zdobywanej na lekcjach. 
Nauczyciele prowadzący takie zaję-
cia przyznają, że są one niezbędne, 
bo część uczniów nie radzi sobie z 
przyswajaniem ogółu wiadomości. 
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„Stąd zajęcia oparte na ćwiczeniach 
utrwalających, które służą przećwi-
czeniu materiału lekcyjnego raz 
jeszcze, a czasami - bo i z takimi 
uczniami pracujemy - kilkakrotnie, 
powtórzeniu i zwróceniu uwagi na 
najważniejsze treści. Projekt „Edu-
kacja równych szans” pozwolił nam 
poświęcić takim dzieciom więcej 
uwagi - przyznaje matematyczka 
ucząca w Szkole Podstawowej - 
wzmocnił w uczniach poczucie wła-
snej wartości, pokazał im, że oni też 
potrafią zrozumieć matematykę, 
potrzebują tylko więcej czasu na 
opanowanie pewnych zagadnień, a 
z naszą pomocą może się to udać”. 

Kolejne zajęcia odbywa-

ły się w ramach pomocy psy-
c h o l o g i c z n o - p e d a g o g i c z n e j 
i indywidualnego poradnictwa za-
wodowego. Pomocą psychologicz-
no-pedagogiczną objęci są wszy-
scy uczniowie naszej placówki, w 
ramach pracy z tym uczniami od-
bywają się zajęcia z pedagogiem 
szkolnym, na bieżąco rozwiązywane 
są problemy wychowawcze. Zajęcia 
unijne zwiększyły ilość spotkań in-
dywidualnych. Z kolei indywidual-

ne poradnictwo zawodowe adreso-
wane było do uczniów klas trzecich 
gimnazjum, którzy stoją przed wy-
borem szkoły ponadgimnazjalnej. 

W ramach programu „Edukacja 
równych szans” szkoła została tak-
że doposażona w pomoce dydak-
tyczne, które uatrakcyjniły zajęcia 
oraz wsparły proces dydaktyczny. 
Zostały zakupione m.in. programy 
multimedialne, plansze ścienne, 
filmy i gry edukacyjne, plakaty i 
mapy, testy, diagramy i krzyżów-
ki w wydaniach książkowych, a 
także przybory do rysowania dla 
młodszych dzieci (farby, szablo-
ny, masy plastyczne, szkicowni-
ki, akcesoria dekoracyjne i inne).

Spore zainteresowanie uczniów 
Zespołu Szkół Publicznych w Gór-
kach Wielkich zajęciami w ramach 
programu „Edukacja równych 
szans” oraz zaangażowanie nauczy-
cieli w efektywne prowadzenie tych 
zajęć pokazują, że takie programy 
są potrzebne w każdej instytu-
cji, u podstaw której stoi eduka-
cja. A edukacja oparta na równych 
szansach to edukacja bez uprze-
dzeń, podziałów i dostępna dla 
wszystkich uczniów, a więc taka, 
której potrzebuje każda szkoła.

Opracowała: Dominika Badura 
z Gimnazjum w ZSP
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Z obrad Rady Gminy
Kolejne w tym roku posiedze-

nie radnych odbyło się 27 maja. 
XXXI sesja była tzw. sesją absolu-
toryjną, co oznacz że radni udzie-
lili absolutorium Wójtowi Gminy. 

Procedura absolutoryjna pole-
ga na przekazaniu do Rady Gminy 
sprawozdania z wykonania budżetu 
za poprzedni rok wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego gmi-
ny oraz sprawozdania finansowego. 
Następnie Komisja Rewizyjna rozpa-
truje przedstawione sprawozdania 
oraz zapoznaje się z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Komi-
sja Rewizyjna opiniuje wykonanie 
budżetu gminy i występuje z wnio-
skiem do Rady Gminy o udzielenie 
bądź nieudzielenie absolutorium  
dla Wójta. Wniosek Komisji Rewizyj-
nej podlega zaopiniowaniu przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową.

Na majowej sesji radni przed 
przystąpieniem do uchwalania 
projektów uchwał w pierwszej ko-
lejności rozpatrzyli i zatwierdzi-
li sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu podejmując uchwałę Nr 
XXXI/346/14 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowe-
go oraz sprawozdania z wykona-
nia budżetu gminy za 2013 rok.

Następnie radni - po zapozna-
niu się z ww. sprawozdaniami, 
opiniami RIO, informacją o stanie 
mienia gminy oraz stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej podjęli uchwałę 
Nr XXXI/347/14 w sprawie udziele-
nia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwałę w sprawie absolu-
torium radni podejmują bez-
względną większością głosów 
ustawowego składu rady. W sesji 
uczestniczyło 12 radnych, za udzie-
leniem absolutorium Wójtowi Gmi-
ny Brenna oddano 10 głosów, dwóch 
radnych wstrzymało się od głosu.

Pani Wójt w imieniu swoim, 

pracowników urzędu oraz jedno-
stek podległych podziękowała rad-
nym za udzielone absolutorium.

Ponadto na sesji podjęto na-
stępujące uchwały:

1) Nr XXXI/348/14 w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu

2) Nr XXXI/349/14 w spra-
wie udzielenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej Brenna Centrum dotacji 
celowej na zakup samochodu prze-
znaczonego do zapewnienia goto-
wości bojowej jednostki

3) Nr XXXI/350/14 w sprawie 
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych w 
Gminie Brenna na lata 2014-2020

4) Nr XXXI/351/14 w spra-
wie zmiany uchwały Nr XXII/246/13 
Rady Gminy Brenna z dnia 7 lutego 
2013 r. w sprawie określenia szcze-
gółowych warunków przyznania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnie-
nia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania, z wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi

5) Nr XXXI/352/14 w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad po-
noszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia

6) Nr XXXI/353/14 w sprawie 
zatwierdzenia i realizacji Gminne-
go Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Brenna na lata 2014-2016

7) Nr XXXI/354/14 w sprawie 
przyjęcia planu nadzoru nad żłob-
kami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami

8) Nr XXXI/355/14 w spra-
wie wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Brenna

9) Nr XXXI/356/14 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXV/275/13 
Rady Gminy Brenna z dnia 29 sierp-
nia 2013 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na współdziałanie z samo-

rządami gmin i powiatów w celu re-
alizacji projektu „Program Rozwoju 
Subregionu Południowego Woje-
wództwa Śląskiego/Plan Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych 
celem wzmocnienia współpracy 
między JST koniecznej do realiza-
cji wspólnych działań na obszarze 
funkcjonalnym”

10) Nr XXXI/357/14 w spra-
wie rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości

11) Nr XXXI/358/14 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2014 rok

12) Nr XXXI/359/14 w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej 

Sesję jak zwykle poprzedziły po-
siedzenia Komisji Rady Gminy, na 
których omawiano wszystkie pro-
jekty uchwał, pisma i wnioski miesz-
kańców skierowane do Rady oraz 
rozpatrywano przedstawione przez 
Wójta sprawozdanie z wykonania 
budżetu za poprzedni rok. Posie-
dzenia Komisji odbyły się w dniach:
7 maja  – Komisja Rewizyjna,
19 maja  – Komisja Kultury, Oświaty, 
Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych,
21 maja  – Rozwoju Gminy, Sportu, 
Budownictwa i Ochrony Środowiska,
26 maja  – Komisja Budżetowo – 
Gospodarczo – Finansowo – Rolna. 

Z ważniejszych spraw poru-
szonych na posiedzeniu Rady to 
konieczność wykonania remontu 
ulicy Długiej w Górkach Wielkich, 
jak również wykoszenie trawy wo-
kół ławeczek przy ulicy Sporto-
wej w Górkach wzdłuż Brennicy, 
zwrócenie uwagi na nieudrożnio-
ny przepływ wody pod mostem na 
ulicy Malinowej oraz na odwodnie-
nie przy ulicy Zalesie w Górkach. 

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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Piracki Dzień Dziecka
Piraci, którzy okazali się nad po-

dziw sympatyczni, opanowali Park 
Turystyki podczas tegorocznego 
Dnia Dziecka. Zabawa rozpoczęła 
się od pasowania na pirata. Gry i 
zabawy ruchowe, pirackie malowa-
nie twarzy, tatuaże i wiele innych 
niespodzianek i atrakcji, czekało na 
najmłodszych w tym wyjątkowym 
dniu. Sporym zainteresowaniem 
cieszył się olbrzymi statek kołyszą-
cy. Uczestnicy chętnie korzystali z 
zabaw i konkursów przygotowa-
nych przez animatorów. Spotka-
nie z Utopcem – maskotką gminy 
Brenna, jak zawsze wywołało dużo 
uśmiechu i radości na twarzach 
dzieci. Impreza z okazji Dnia Dziec-
ka zrealizowana została w ramach 
projektu „Lato z Utopcem – przy-
goda z zabawą i nauką, aktywny 
wypoczynek w Gminie Brenna” 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Podczas imprezy odbył się rów-
nież wakacyjny koncert w wyko-
naniu dzieci uczęszczających na 
zajęcia w ramach „Bazy Talentów”. 
Na scenie amfiteatru jako pierw-
sza zaprezentowała się grupa Pana 
Andrzeja Żydka, którzy doskonalą 
swoje umiejętności w grze na bęb-
nach i perkusji. Jako drudzy wystą-
pili podopieczni Pana Błażeja Żura. 
Po ich występnie scena należała do 
uczniów sekcji skrzypcowej, którzy 
doskonalą grę pod czujnym okiem 
Pań: Elżbiety Węgrzyn oraz Doroty 
Musialik. Następnie na akordeonie 
zagrali wychowankowie Pana Mar-
ka Bronowskiego. Jako przedostat-
nie zaprezentowały się grupy ta-
neczne: Feniks, Rytmix I i Rytmix II, 

które szkoli Pani Anna Jakubowska. 
Koncert zakończył Dziecięcy Zespół 
Regionalny „Mała Brenna” pod kie-
runkiem Pani Anny Musioł. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się tak-
że wystawa prac dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia z rękodzieła, które 
prowadzi Pani Maria Greń. W podzię-
kowaniu za całoroczną pracę, każdy 
instruktor od swoich podopiecz-
nych otrzymał symboliczną różę. 
„Baza Talentów” co roku daje nam 
wielkie powody do dumy, kształcąc 
młodych, zdolnych uczniów. Jednak 
okres wakacji, to także czas odpo-
czynku od zajęć, do których powró-
cimy w kolejnym roku szkolnym.

Informacja Turystyczna
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Rozśpiewane koła gospodyń wiejskich
W dniach 7-8 czerwca  br. w Par-

ku Turystyki w Brennej Centrum 
odbyły się Regionalne Spotkania 
z Tradycją, w tym V Wojewódzki 
Przegląd Zespołów Regionalnych 
Kół Gospodyń Wiejskich połączony 
z prezentacją rękodzieła ludowego 
oraz tradycyjnych potraw. Były też 
stoiska i materiały promocyjno-in-
formacyjne instytucji związanych z 
rolnictwem i obszarami wiejskimi, 
w tym KRUS, ARiMR, ARR. Stoiska 
z tradycyjnymi wyrobami kulinar-
nymi i rękodziełem przygotowały: 
KGW Brenna, Dzięgielów, Zwardoń, 
Czaniec, Bujaków. W parku zlokali-
zowanych było też kilkadziesiąt in-
nych punktów gastronomicznych, 
handlowych, rozrywkowych. Cie-
kawa oferta imprezy oraz wspa-
niała pogoda przyciągnęły wielu 
amatorów  folkloru. W sumie w 
ciągu dwóch dni Regionalnych 
Spotkań z Tradycją Park Turystyki 
odwiedziło kilka tysięcy osób, któ-
re mogły wysłuchać, pooglądać i 

podziwiać różnorodne atrakcje ofe-
rowane przez Organizatorów imprezy.

Do Przeglądu zgłosiło się 40 
zespołów, w tym ponad 800 osób 
występujących, prezentujących 
folklor cieszyński, śląski, żywiecki, 
krakowski, laski i inne. Grupy repre-
zentowały 2 województwa – śląskie 
i małopolskie, reprezentowały 12 
powiatów i ponad 20 gmin. Zespoły 
zachwycały regionalnymi strojami 
ludowymi, bogactwem repertu-
aru prezentowanego najczęściej 
przy akompaniamencie  ludowych 
kapel oraz niepowtarzalnym en-
tuzjazmem. Szczególny zachwyt 
i aplauz publiczności wzbudził 
występ zespołu „Echo Hecznaro-
wic” oraz „Jasieniczanka”. Rodzimą 
Brenną reprezentowała kapela 
„Maliniorze”. Całej imprezie towa-
rzyszyła wspaniała, życzliwa i peł-
na naturalnej spontaniczności at-
mosfera. Na zakończenie każdy 
zespół otrzymał pamiątkowy dy-
plom, upominki i gorące podzię-

kowania za udział w przeglądzie.
Celem działania było zacho-

wanie unikalności kulturowej wsi 
oraz ochrona tradycji i dziedzictwa 
kulturowego, poprzez zaprezen-
towanie tradycyjnych pieśni, gwa-
ry, strojów regionalnych, a także 
tradycyjnych potraw i rękodzieła 
związanych z terenami wiejskimi. 
Ważnymi przesłankami były rów-
nież promocja obszarów wiejskich 
Podbeskidzia i jej bogactwa kultu-
rowego, w celu zwiększenia atrak-
cyjności turystycznej regionu i 
integracji społeczności wiejskiej. 

Organizatorami Regionalnych 
Spotkań z Tradycją byli: Rejonowy 
Związek Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Bielsku-Bia-
łej, Rejonowa Rada Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz Ośrodek Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna.

Patronat honorowy pełnili: Prezes 
Krajowego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych, Przewod-
nicząca Krajowej Rady KGW, Staro-
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sta Cieszyński, Wójt Gminy Brenna.
Imprezę odwiedziło wiele osób 

– mieszkańców, turystów i hono-
rowych gości, w tym m.in. Poseł 
do Parlamentu Europejskiego p. 
Małgorzata Handzlik, Posłanka na 
Sejm RP p. Aleksandra Trybuś, Czło-
nek Zarządu Województwa Śląskie-
go p. Stanisław Dąbrowa, Dyrektor 
Oddziału Regionalnego KRUS w 
Częstochowie p. Irena Łaba, Dyrek-
tor Oddziału Terenowego Agencji 
Rynku Rolnego p. Tomasz Żabiński, 
Prezes Wojewódzkiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rol-
niczych w Katowicach p. Andrzej 
Krawczyk, Przedstawicielka Sekre-
tariatu Regionalnego Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich Wydziału Tere-
nów Wiejskich Urzędu Marszałkow-

skiego w Katowicach p. Aleksandra 
Czucz, Wójt Gminy Brenna p. Iwona 
Szarek, Wójt Gminy Węgierska Gór-
ka p. Piotr Tyrlik, Kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR w Między-
świeciu p. Andrzej Lasoń, Kierow-
nik Oddziału Terenowego KRUS w 
Cieszynie p. Lucyna Czech, Radny 
Powiatu Suskiego – p. Ryszard Had-
ka, p. Danuta Durzyńska – Sekretarz 
Gminy Stryszawa. Organizatorów 
reprezentowali: p. Katarzyna Ma-
cura – Dyrektor Ośrodka Promocji 
Kultury i Sportu Gmina Brenna, p. 
Antonina Górna – Przewodniczą-
ca Rejonowej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich, Gertruda Proksa – czło-
nek Krajowej Rady KGW, Andrzej 
Wrona – Członek Zarządu Krajowe-
go Związku RKiOR, Waldemar Pie-

czara – Przewodniczący Rady Rejo-
nowego Związku Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych w Bielsku-
Białej, Edward Korczyk – Honoro-
wy Przewodniczący Rady RZRKiOR, 
Zofia Dwornik – Honorowy Czło-
nek Rady, Stanisława Kasperczyk – 
członek Prezydium Rady RZRKiOR 
oraz Danuta Kożusznik – Prezes 
Zarządu RZRKiOR i Jadwiga Gęba-
la – W-ce Prezes Zarządu RZRKiOR.

Przedsięwzięcie było współfi-
nansowane przez Unię Europejską 
w ramach Schematu III Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Danuta Kożusznik

10 lat Beskidzkiej 5
Dokładnie 12 czerwca b.r. mi-

nęło 10 lat odkąd podjęto współ-
pracę pomiędzy pięcioma gmina-
mi: Brenną, Istebną, Szczyrkiem, 
Ustroniem i Wisłą. Tego właśnie 
dnia na Przełęczy Salmopolskiej 
odbyło się uroczyste spotkanie 
wójtów i burmistrzów Beskidzkiej 5 
oraz kierowników Działów Promo-
cji poszczególnych miejscowości.

Wydarzenie było doskonałą oka-
zją do podsumowania dotychcza-
sowych działań partnerstwa oraz 
przedstawienia planów na przy-
szłość. Włodarze gmin: Iwona Szarek 
- Wójt Gminy Brenna, Danuta Rabin 
- Wójt Gminy Istebna, Wojciech By-

dliński - Burmistrz Miasta Szczyrk, 
Ireneusz Szarzec - Burmistrz Ustro-
nia, Jan Poloczek - Burmistrz Wisły 
podpisali Deklarację Dalszej Współ-
pracy: „Działając na rzecz Beskidz-
kiej 5 od 10 lat widzimy korzyści, 
jakie niesie za sobą współpraca 
między naszymi gminami. Wspólna 
promocja, rozwój, budowa oferty 
turystycznej musi być kontynuowa-
na. Deklarujemy dalsze aktywne 
współdziałanie w ramach Beskidz-
kiej 5”. Podczas konferencji Pan 
Bartosz Tyrna - Wiceprezes Stowa-
rzyszenia Wspierania Inicjatyw Go-
spodarczych Delta Partner, w skró-
cie przedstawił historię powstania 

Beskidzkiej 5, jej główne cele, otrzy-
mane nagrody i wyróżnienia oraz 
dalsze plany działania. Zgromadzo-
nym na spotkaniu gościom przy-
grywała kapela Młode Ondraszki.

Przez 10 lat współpracy beskidz-
kich gmin: Brennej- siły spokoju, 
Istebnej – siły tradycji, Szczyrku – 
siły energii, Ustronia – siły zdrowia 
oraz Wisły – siły źródeł, zrealizowa-
no wiele programów oraz podjęto 
działania na rzecz promocji regio-
nu oraz rozwoju turystyki. Zreali-
zowano m.in. „Program rozwoju i 
promocji produktów turystycznych 
i kulturowych Beskidzkiej 5” sfi-
nansowany z środków UE oraz roz-
poczęto projekt „Siła płynie z gór 
– ogólnopolska kampania promo-
cyjna Beskidzkiej 5,” ze środków 
UE w ramach RPO WSL. Poza tym 
Beskidzka 5  dokonuje certyfika-
cji produktów lokalnych Znakiem 
Promocyjnym „Beskidzki produkt 
na 5”. Działania Beskidzkiej 5 zo-
stały wyróżnione Nagrodą Główną 
w konkursie „Polska pięknieje – 7 
cudów Funduszy Europejskich”  w 
kategorii „Produkt promocyjny” za 
projekt realizowany w latach 2006-
2007 „Program rozwoju i promocji 
produktów turystycznych i kultu-
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rowych Beskidzkiej 5”.Współpraca 
między gminami owocuje również 
wspólną promocją na targach tury-
stycznych oraz organizacją imprez. 

W związku z obchodami 10-lecia 
Beskidzkiej 5, 20 czerwca w Szczyr-
ku w amfiteatrze „Skalite” odbyła się 
Wielka Jubileuszowa Impreza. Po 
uroczystym otwarciu na scenie za-
prezentowały się zespoły dziecięce 
z gmin objętych współpracą: „Mała 
Brenna” z Brennej, „Mały Ondraszek” 
ze Szczyrku, „Mali Tkocze” z Wisły, 
„Mała Jetelinka” z Istebnej oraz „Ma-
żoretki” z Ustronia. „Nie lada atrak-
cją, szczególnie dla dzieci był „Pią-
tek” –nowa maskotka Beskidzkiej 
5”. Włodarze gmin Beskidzkiej 5 po-
dziękowali za 10lat wspólnej pracy 
na rzecz Beskidzkiej 5. Na koniec im-
prezy na scenie amfiteatru odbyły 
się koncerty zespołów: Mistic, Tekla 
Klebetnica i Wałasi. Gwiazdą wie-
czory była grupa „Akurat”. Podczas 
wydarzenia” miała miejsce również 
projekcja filmu p.t. „Redyk Karpac-
ki” w reżyserii Wjciecha Jachymia-
ka, która odbyła się w kinie „Beskid. 

  Sonia Gawlas
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Kreatywny Dwór Kossaków
Już po raz trzeci w Górkach Wiel-

kich odbyły się Warsztaty Działań 
Kreatywnych organizowane przez 
Fundację im. Zofii Kossak i Centrum 
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. W 
trwających tydzień zajęciach udział 
wzięli studenci artystycznych szkół 
wyższych: ASP w Katowicach, UMCS 
w Lublinie, ASP we Wrocławiu, UŚ 
w Cieszynie, AJD w Częstochowie, 
ASP w Gdańsku oraz ASP w Łodzi. 
Wykonywali oni zadania obejmują-
ce zagadnienia z zakresu: ilustracji/
grafiki oraz malarstwa z naciskiem 
na interdyscyplinarność w poszu-
kiwanych rozwiązaniach. Tematem 
przewodnim prac graficznych było 
hasło: „Co się kryje w ciemnościach”, 
a obrazy skoncentrowały się wokół 
pejzażu. Bardzo ciekawym projek-
tem okazała się instalacja wyko-
nana z patyków przy użyciu tzw. 
mappingu. W ramach warsztatów 
odbyły się również bezpłatne spo-
tkania z młodymi artystami oraz wy-
kładowcami. Podczas tzw. „Rozmów 
o sztuce” prezentowali oni swoją 
twórczość oraz swoje pracownie. 

Zaproszeni studenci oraz wykła-
dowcy poprowadzili również trwa-
jącą trzy dni „Akademię Umiejętno-
ści”. Jedenastu młodych artystów 
w wieku od 6 do 13 lat pod czuj-
nym okiem instruktorów wykonało 
prace, do których inspiracją były 
nietoperze i wszystkie zwierzęta 
oraz stwory, które mogą kryć się 
w ciemnościach nocy. Dzieci na-
uczyły się jak od samego początku 
robi się odbitki graficzne, zaczy-
nając od zaprojektowania własnej 

matrycy. Samodzielnie za pomo-
cą prasy, której zakup był możliwy 
dzięki dofinansowaniu Gminy Bren-
na, odbijały zaprojektowane wcze-
śniej płytki z linoleum. Zapoznały 
się również z techniką kolografii, 
czyli projektowania matrycy z róż-
nych materiałów, które po odbiciu 
na prasie tworzą fantazyjne wzory.

Zakupiona w zeszłym roku prasa 
graficzna stwarza możliwość zorga-
nizowania w tym roku warsztatów 
graficznych dla dorosłych i dzieci 
(11+). Spotkania w Pracowni Gra-
ficznej u Kossaków, które rozpocz-
ną się w czerwcu, odbywać się będą 
cyklicznie co miesiąc. Jest to nie 
lada atrakcja dla wszystkich, którzy 
mają ochotę spróbować swoich sił 
m.in. w technice linorytu. Zajęcia 
poprowadzi Alicja Woźnikowska-
Woźniak – członkini Spółdzielni 
Socjalnej Parostatek, projektantka 
graficzna z wieloletnim doświad-
czeniem w prowadzeniu kursów 
rysunku i grafiki. Udział w warszta-
tach jest bezpłatny, a zapisy trwają.

III Warsztaty Działań Kreatyw-
nych zakończyły się wernisażem, 

podczas którego zaprezentowano 
zarówno prace studentów, jaki i 
dzieci biorących udział w warsz-
tatach. Jury w składzie: pani prof. 
Ewa Zawadzka – Komisarz Warsz-
tatów, pan Henryk Bzdok, pan 
prof. Witold Jacyków, pan dr hab. 
prof. AJD Zdzisław Wiatr, pani dr 
Katarzyna Łukasik, pani dr Mał-
gorzata Bałdyga – Nowakowska, 
pani mgr Gabriela Cichowska oraz 
pani p. Anna Fenby Taylor przy-
znało nagrody za najlepsze prace 
wykonane podczas warsztatów.

Wydarzenie było również oka-
zją do uczestnictwa w spotkaniu na 
szlaku Via Ducalis, podczas którego 
prelekcję pod hasłem „Między Habs-
burgami, Górkami a Kossakami” 
przedstawił historyk pan Mariusz 
Makowski. Na koniec spotkania od-
był się koncert muzyki klasycznej w 
wykonaniu Escape String Quartet.

 Sonia Gawlas

Foto:  Rafał Soliński 
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Spórnych dziecek sukcesy na estradach
Miłość i szacunek do folkloru jest 

czymś, o co coraz trudniej. Dlatego 
tak ważna jest edukacja regionalna. 
Na szczęście do szkół i przedszkoli 
wracają różnorakie zajęcia folklo-
rystyczne, a i dorośli mogą sobie 
przypomnieć tradycyjne rzemiosło 
podczas warsztatów, które organi-
zuje Gmina Brenna. Najpełniej jed-
nak można poczuć góralszczyznę, 
patrząc na tańczących i śpiewa-
jących członków zespołów regio-
nalnych. A już zwłaszcza udziela 
się entuzjazm, z jakim prezentują 
tradycje naszego regionu dzieci. 

20 maja na scenie w Trzyńcu, 
w Czechach, Dziecięcy Zespół Re-
gionalny Mała Brenna pokazał ten 
właśnie entuzjazm, zarażając nim 
i wzbudzając spory aplauz widow-
ni zgromadzonej podczas organi-
zowanego przez tamtejszy PZKO 
„Dnia Oszeldy”. Występ był też dla 
zespołu możliwością sprawdze-
nia, jak na scenie będzie wyglądał 
program, który dzieci przygotowy-
wały cały rok. Była to ciężka praca, 

pełna poświęcenia i wymagająca 
sporego zaangażowania nie tylko 
ze strony dzieci, ale też rodziców i 
opiekunów z breńskiego OPKiSu. 
Opracowywaliśmy scenografię, re-
kwizyty, układy i wiele innych ele-
mentów, na które złożył się wielki 
sukces, który właśnie świętujemy.

A sukcesem tym jest bardzo 
dobry występ podczas 38 Karpac-
kiego Festiwalu Dziecięcych Ze-
społów Regionalnych, który odbył 
się 14 i 15 czerwca na scenie pięk-
nego amfiteatru w Rabce Zdroju. 
„Mała Brenna” brała w nim udział 
w niedzielę, drugiego dnia festiwa-
lu, dzięki akredytacji uzyskanej od 
Regionalnego Ośrodka Kultury w 
Bielsku-Białej po świetnym wystę-
pie podczas Wojewódzkiego Prze-
glądu Dziecięcych Zespołów Regio-
nalnych w Wiśle w ubiegłym roku. 
Festiwal w Rabce ma charakter 
ogólnopolskiego przeglądu, pod-
czas którego pokazują się najlepsze 
zespoły regionalne. Dlatego sam w 
nim udział jest sporym powodem 

do radości. Zwłaszcza, że jesteśmy 
grupą o najniższej średniej wieku.

Nasz dzień na festiwalu rozpo-
częła próba. Scena rabczańskiego 
amfiteatru mocno różni się od scen, 
na których występujemy i ćwiczy-
my na co dzień. To, w połączeniu 
ze stresem, sprawiło, że próba wy-
padła nienajlepiej. Ale wiedzieliśmy 
już, co musimy zrobić, byśmy mogli 
być zadowoleni z występu konkur-
sowego. Po korowodzie, podczas 
którego rabczańska widownia oglą-
dała krótkie prezentacje zespołów, 
występowaliśmy jako przedostatnia 
grupa. Co prawda nie bez potknięć, 
ale widowisko, które przygotowa-
liśmy, pokazaliśmy bardzo dobrze. 
Dzieci były skoncentrowane i dały 
z siebie wszystko. Za to „wszystko”, 
czyli za swobodę wykonania otrzy-
maliśmy wyróżnienie. Bardzo do-
ceniono również muzyków z kapeli 
„Maliniorze”, czyli Damiana Nowa-
ka, grającego na gajdach i skrzyp-
ka, Janka Musioła. W tym miejscu 
również bardzo im dziękuję, za nie-
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ocenioną pomoc przy programie.
Podczas tradycyjnych konsulta-

cji pokonkursowych z jury spotka-
łam się z wieloma ciepłymi słowami 
i wyrazami uznania dla umiejęt-

ności dzieci. A po zapoznaniu się 
z protokołem, okazało się, że nie 
tylko wyróżnienie nam przyznano. 
Jury Festiwalu wybrało „Małą Bren-
ną”, wraz z pięcioma innymi, znako-

mitymi zespołami z całej góralskiej 
rodziny, jako reprezentantów Pol-
sko podczas 23 Międzynarodowe-
go Festiwalu Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych „Święto Dzieci Gór”, 

który odbędzie się w No-
wym Sączu w dniach 26 lip-
ca – 2 sierpnia 2015 r. Przez 
cały tydzień będziemy wy-
stępować na festiwalowych 
estradach, integrować się z 
zagranicznymi dziecięcymi 
zespołami i promować na-
szą Gminę w świecie. Ostat-
ni raz zespół z Brennej miał 
taką okazję jeszcze za czasów 
świętej pamięci pani Elżbie-
ty Bauer i były to „Bukowe 
Groniczki”. Dziś już dorośli 
członkowie tamtego zespołu, 
którzy w latach 90-tych byli 
na „Święcie Dzieci Gór” do 
dziś wspominają niezwykłe 
doświadczenia z Festiwalu. 

Wszyscy mamy powo-
dy, by być dumnymi z „Ma-
łej Brennej”. Wszyscy też 
mamy powody, by się cieszyć 
i wspierać dalszą działal-
ność zespołu. Jest to piękny 
kwiat, wieńczący  piąty rok 
naszej działalności. Jeszcze 
raz dziękuję zwłaszcza ro-
dzicom i opiekunom, którzy 
cierpliwie znosili kolejne do-
datkowe próby i całą masę 
wyjazdów, które mieliśmy 
w ostatnim czasie. Przed 
nami zasłużone wakacje.

Pieknaś Ty, wiosko, pieknaś 
ma Brenno, sercu najmilejszo! 
Szumne mosz dziewki, szwar-
nych pachołków, dlo mnie 
najdroższo!

    
 Anna Musioł

Foto Grzegorz Moskała 
 oraz Gorce24.pl
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Już od trzech lat na terenie Gmi-
ny Brenna wsród młodzieży panuje 
moda na bębny. Przez działającą 
przy OPKiS Gminy Brenna sekcję 
perkusyjną przewinęło się już około 
50 osób. Grupa grająca na bębnach z 
różnych stron świata nieraz hałaso-
wała dla okolicznych mieszkańców.

Tym razem przyszła pora na 
wyjazdowe muzykowanie. Szó-
stego czerwca młodzi bębniarze 
udali się do magicznego miejsca  
w Goleszowie - Etnochaty Topolej. 
To właśnie tam od kilku tygodni 
goszczą gwiazdy muzyki etnicz-
nej  - marokański zespół Chigaga.

Zanim rozpoczął się między-
kulturowy dialog muzyczny, mło-
dzież wzięła udział w warsztatach 
prowadzonych przez ich własne-
go instruktora Andrzeja Żydka. 
Wspólnie z pozostałymi chętnymi, 
którzy zjechali się z całego ślą-
ska (a było ich ponad 50!) uczy-
li się grać afrykańskich rytmów.

Wreszcie przyszedł moment 
spotkania  z zespołem w składzie 
El Mahjoub Laghfiri, Abdelouahab 
Khoumani, Aissa El Mghafri, Khali-
fa Naji, Abdessamad Naciri. Muzycy 

Marokańskie klimaty w Goleszowie

dali próbkę swoich umiejętności 
wprawiając w zachwyt zebranych. 
Już po kilku minutach grali i śpie-
wali swoje pieśni, a młodzi bębnia-
rze akompaniowali im rytmicznymi 
wstawkami na bębnach. Panowie 
w turbanach nawet dali krótki po-
kaz tańca pustynnego! Tak nie-
postrzeżenie minęła kolejna go-
dzina tego muzycznego święta.

Nasza młodzież wywarła ogrom-

ne wrażenie na przybyszach z 
pustyni - powiedzieli, że Polska 
to najbardziej „rozbujany“ kraj w 
jakim byli. Gminę Brenna repre-
zentowali: Maja Gończarczyk-Dec, 
Julia Konieczny, Paulina Koniecz-
ny, Tymek Kukla, Szymon Kukla, 
Kacper Moskała, Dawid Greń, An-
drzej Greń, Anna Greń, Igor Piór.

 Andrzej Żydek

Sukces uczniów Gimnazjum w Brennej
Uczennice kl. 2A Gimnazjum w 

Brennej: Dominika Greń, Aleksan-
dra Holeksa, oraz uczeń Daniel Ku-
czera zostali finalistami XII Powia-
towego Gimnazjalnego Konkursu 
Regionalnego „Śląsk Cieszyński – 
moja mała Ojczyzna wczoraj i dziś”. 
Konkurs odbył się w dn. 22.05.br. w 
Gimnazjum w Goleszowie.  Konkurs 
miał charakter multidyscyplinar-
ny i obejmował szeroką wiedzę na 
temat  przyrody, geografii, historii, 
literatury, kultury (w tym kultury 
ludowej), turystyki, architektury 
całego Śląska Cieszyńskiego w jego 
historycznych granicach pomiędzy  
rzekami Ostrawicą i Białą (obej-
mujący również obszar Zaolzia, 
czyli zachodnią część Śląska Cie-
szyńskiego w granicach Republiki 

Czeskiej, zajętej siłą przez wojska 
czeskie w czasie czeskiego najazdu 
w 1919 r.). Celem konkursu jest pro-
pagowanie wśród uczniów wiedzy 
na temat bogactwa kultury Śląska 
Cieszyńskiego i kształtowanie toż-
samości regio-
nalnej niszczonej 
przez masmedia  
i nasilający się  
kosmopolityzm. 
Patronat nad 
konkursem spra-
wuje od roku 
premier prof. 
dr  hab. Jerzy 
Buzek. Najcen-
niejszą nagrodą 
dla zwycięzcy 
konkursu jest 

wyjazd na wycieczkę do Brukseli, 
ufundowaną przez pana premiera 
Jerzego Buzka. Uczniów do kon-
kursu regionalnego przygotował 
nauczyciel historii Piotr Skałka. 

 Gimnazjum w Brennej
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„Szumno naszo godka” - pod ta-
kim hasłem 23 maja br. w Zespole 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich odbył się Gwarowy Konkurs 
Recytatorski. Wydarzenie, które z 
roku na rok przyciąga coraz więk-
szą rzeszę entuzjastów, ma na celu 
rozpowszechnianie i propagowa-
nie gwary śląska cieszyńskiego. Po 
uroczystym otwarciu konkursu na-
stąpiła prezentacja tekstów gwa-
rowych. Pierwsze występy należały 
do uczniów klas I-III. W tej kategorii 
wiekowej wygrała Julia Nowak (SP 
2 Brenna Bukowa), która zapre-
zentowała wiersz Jana Chmiela pt. 
„Jak się baba chłopu przypodobać 
chciała”. Drugie miejsce zajął Jan 
Grabowiecki (SP 2 Brenna Buko-
wa), a trzecie Emilia Brodacz (SP 

„Szumno naszo godka”

Europa - palcem po mapie

Górki Wielkie). Wyróżnienie przypa-
dło Juli Dróżdż (SP nr 6 Pierściec). 
Następnie szanse na popis swoich 
umiejętności recytatorskich mie-
li uczniowie klas  IV – VI. W tej ka-
tegorii wiekowej zwyciężył Jakub 
Barański (SP nr 6 Pierściec), który 
pięknie wyrecytował wiersz Lidii 
Szkaradnik pt. „Moc krawalu skyrs 
Mikołoji”. Drugie i trzecie miejsce 
zajęli: Dawid Kołder i Aleksandra 
Strach (SP Górki Wielkie). Wyróż-
nienie zdobyli: Dominika Banot (SP 
nr 7 Pogórze) oraz Julia Maciejow-
ska (Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Grodziec). Jury w składzie: Jolan-
ta Skóra, Anna Mazur oraz Urszula 
Stefania Korzonek przyznało, że 
miało nie lada orzech do zgryzie-
nia, gdyż wszystkie występy były na 

bardzo wysokim poziomie. Całość 
uświetnił występ szkolnego chó-
ru „Perspektywa” pod opieką Pana 
Marcina Janasika. Konkurs odbył 
się pod patronatem Pani Wójt Iwo-
ny Szarek, która po zakończeniu 
rozdała uczestnikom nagrody oraz 
pamiątkowe dyplomy. W zorgani-
zowaniu spotkania pomogli spon-
sorzy : Wójt Gminy Brenna, Avionic 
Sp.j., C3 Sp. z o.o., Cukiernia Bajka 
Baszczyńska i Baszczyński Sp.j., 
Holeksa Krzysztof Przedsiębior-
stwo Handlowe, Zakład Piekarniczy 
Jan i Sylwer Pasterny „Pasja”, Rada 
Rodziców przy szkole w Górkach 
Wielkich oraz Zrzeszenie BPS Bank 
Spółdzielczy w Górkach Wielkich.

 Patryk Podsiadło

Biblioteka w Górkach Małych zaprasza  
dzieci i gimnazjalistów  

na warsztaty podróżniczo-literackie 
„Europa – palcem po mapie”. 

 
Zajęcia odbywać się będą w okresie wakacji  

w każdy czwartek w godz. 10 – 12.  

Zapraszamy serdecznie,  
będziemy podróżować po krajach  

Unii Europejskiej, poznawać ich kulturę,  
będą zabawy, gry, konkursy.  

Informacje pod nr tel. 33 8539 186  
lub na stronie biblioteki:  

www.biblioteka.brenna.org.pl. 
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Tydzień Bibliotek 2014
Tegoroczny XI Ogólnopolski Ty-

dzień Bibliotek upłynął pod hasłem 
„Czytanie łączy pokolenia”. Do bi-
blioteki w Brennej i Górkach Małych 
zaprosiliśmy 9 i 22 maja znanych i 
lubianych pisarzy – Jolantę Reisch-
Klose piszącą dla młodszych dzieci 
oraz Krzysztofa Petka autora powie-
ści przygodowych dla młodzieży. 
Spotkania cieszyły się dużym powo-
dzeniem, autorzy opowiadali o swo-
ich książkach, zachęcali do czyta-
nia, dzielili się swoimi wrażeniami z 
podróży. Krzysztof Petek zaprezen-
tował gimnazjalistom kilka chwy-
tów przydatnych do samoobrony.

Dzieci z przedszkola w Górkach 

Bibliomaniak to konkurs na 
największą ilość przeczytanych w 
czasie wakacji książek. Mogą wziąć 
w nim udział dzieci i młodzież 
ze szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z terenu gminy Brenna.

Konkurs trwa od 30 czerwca do 
22 sierpnia 2014. Osoba, która chce 
brać udział w konkursie, musi zgło-
sić swój udział osobiście lub tele-
fonicznie w bibliotece w Brennej 
(tel. 33 8536 359) lub filii w Górkach 
Małych (tel. 33 8539 186). Impreza 
finałowa wraz z uroczystym wrę-
czeniem nagród odbędzie się 28 
sierpnia 2014 o godz. 10-tej w sali 
sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej.

Serdecznie zapraszamy, czytaj 
razem z nami!

miały okazję 8 maja obejrzeć w bi-
bliotece teatr pt. „Małe co nieco 
Tygryska” w wykonaniu „Maski” z 
Krakowa. Spektakl ten zachęcał do 
dbania o swoje zdrowie, nie prze-
jadania się słodyczami. Natomiast 
15 i 23 maja górecką bibliotekę 
odwiedziły przedszkolaki i zapo-
znały się z jej funkcjonowaniem, 
dowiedziały się o różnych formach 
książki, obejrzały bajki, mogły też 
samodzielnie je wypożyczyć za 
pomocą elektronicznego czytnika.

Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy podczas Tygodnia Biblio-
tek odwiedzili nasze placówki, ser-
decznie zapraszamy do korzysta-

nia z naszych usług przez cały rok.

 Anna Habarta

Zostań Bibliomaniakiem lata 2014!

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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Coraz częściej nasza gmina 
na szeroką skalę promowana jest 
w mediach. Wydaje się, że w do-
bie czwartej władzy, taki właśnie 
sposób promocji naszej miejsco-
wości najlepiej dociera do poten-
cjalnych odbiorców. 5 czerwca br. 
znów mieliśmy okazję zaistnieć 
w środkach masowego przekazu. 

16 – 17 czerwca br. w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Brennej p. 
Marta Madzia i p. Gabriela Sikora 
zorganizowały „II Przedwakacyjne 
wietrzenie pokoi”. W tych dniach 
dzieci miały możliwość sprzedaży, 
wymiany lub odkupienia zabawek, 
z których już „wyrosły” lub po pro-
stu się nimi nie bawią. Celem akcji 
nie było uzyskanie jak największe-
go dochodu, ale pozwolenie dzie-
ciom podjęcia ważnych decyzji 
dotyczących przedmiotów, które 
są dla nich wartościowe. Dzieci 
poświęciły dużo pracy w przygo-
towanie zabawek, a później w cza-
sie wymiany starały się sprzedać 
swoje rzeczy wkładając w to dużo 
energii i zaangażowania. Akcja 
przyniosła wszystkim wiele radości.

 Marta Madzia

TVP Katowice znów w Brennej

II Przedwakacyjne wietrzenie pokoi

Tego właśnie dnia w karczmie 
„Na Kamieńcu” w Brennej i w 
karczmie „Pod Strzechom” w 
Górkach Wielkich nagrywano 
odcinek programu „Gwarowy 
Koncert Życzeń” Telewizji Ka-
towice. Prowadzący program: 
Aneta Legierska (kierownik pro-
mocji i informacji turystycznej 
w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Istebnej) oraz Mirosław Szołty-
sek (artysta, lider zespołu Miro-
sław Szołtysek i Wesołe Trio) w 
pięknej scenerii naszej gminy, 
składali najserdeczniejsze ży-
czenia solenizantom oraz de-

dykowali im piosenki ulubionych, 
regionalnych wykonawców. Emisję 
programu miała miejsce na ante-

nie TVP Katowice 8 i 15 czerwca.  

 Sonia Gawlas
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Podczas letnich wakacji, przez 
całe dwa miesiące  w Parku Tury-
styki w Brennej będą odbywały 
się różnorodne zajęcia plastycz-
ne oraz sportowe. Pod okiem in-
struktorów dzieci będą miały oka-
zję rozwijać pasje artystyczne i 
sportowe, a przy tym miło spędzić 
wolny czas. Oferta wakacyjnych 
zajęć to połączenie aktywnego 
wypoczynku z zabawą i nauką. 
Zajęcia sportowe, czyli różne-
go rodzaju gry i zabawy odby-
wać się będą w każdy wtorek 
lipca i sierpnia w godzinach od 
16.00 do 18.00 (oprócz 1 lipca). 
Na zajęcia plastyczne rozwijają-
ce wyobraźnie artystyczną za-
praszamy w każdy czwartek lip-
ca i sierpnia w godzinach od 
16.00 do 18.00 (oprócz 3 lipca). 
Udział w zajęciach jest bezpłat-
ny. Nie trzeba się na nie wcze-
śniej zapisywać, wystarczy przyjść 
i przynieś ze sobą zgodę rodzica 
oraz zabrać zapał do działania i 
uśmiech na twarzy. Zgodę rodzica 
można pobrać ze strony interne-
towej www.brenna.org.pl lub pod-
pisać na miejscu przed zajęciami. 
     Natomiast w piątkowe popołu-

Lato w Parku Turystyki – moc atrakcji  
dla najmłodszych

dnia w okresie wakacyjnym zapra-
szamy najmłodszych na Plenerowy 
Teatr. Cykl przedstawień rozpocz-
nie się 4 lipca opowieścią o królew-
nie Fruszy. W następnym tygodniu 
przeniesiemy się do piekarni mi-
strza Bartłomieja, gdzie poznamy 
przygody młodego piekarza Janka. 
Kolejny spektakl pt. „Opowieść o 
dwóch siostrach” uczy, że uczciwa 
praca i dobroć popłaca a lenistwo 
i chciwość – wręcz przeciwnie. W 
przedstawieniu pojawi się Utopiec 
– postać wodnika znanego na Ślą-
sku Cieszyńskim i zarazem maskot-
ka gminy Brenna. Spektakl „Najcen-
niejszy skarb zimy”, który odbędzie 
się 25 lipca to opowieść osnuta 
na motywach bajek rosyjskich. 1 
sierpnia zapoznamy się historią 
Skarbnika, będącego strażnikiem 
kopalń. Przedstawienie „Gospo-
darz i Juroszek”, które  zobaczymy 
8 sierpnia wykorzystuje postać 

mniej znanego na Śląsku dobrego 
psotnika – Juroszka. Pewnego dnia 
pojawia się on w wiejskiej chacie 
gospodarza, gdzie okazuje się bar-
dzo pomocny. Na przedstawienie 
„O zaczarowanym źródle”, które 
opowiada o wędrówce braci do nie-
zwykłego źródełka zapraszamy 22 
sierpnia. Ostatni z cyklu spektakl 
przedstawia perypetie Elizy, która 
wyrusza na poszukiwanie braciszka, 
który zgubił się w wielkim mieście. 
Łącznie na scenie Amfiteatru odbę-
dzie się osiem spektakli w wykona-
niu Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska”.      
     Zajęcia oraz Plenerowy Teatr dla 
dzieci realizowane są w ramach 
projektu „Lato z Utopcem – przy-
goda z zabawą i nauką, aktywny 
wypoczynek w Gminie Brenna”  
współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 Informacja Turystyczna

Czesław jest mieszkańcem 
domu „Centrum Edukacji So-
cjalnej”, który mieści się na 
ul.Błogockiej 30 w Cieszynie. 
W domu najwięcej czasu spę-
dza w warsztacie, gdzie tworzy 
swoje prace, jest to jego pierw-
sza wystawa, więc dla niego 
osobiście jest już to sukces, 
że ktoś ma okazje je obejrzeć.

Czesław ma wiele ta-
lentów, właśnie jednym 
z nich jest malowanie,

Prywatnie Czesław jest 
bardzo skromną osobą, któ-
ra chyba do końca nie zda-

Wystawa prac Czesława Grenia
je sobie sprawy z talentu, 
jaki posiada. Uczestnicząc w 
warsztatach treningu pracy, 
Czesław oddaje się swojej pa-
sji, czerpiąc inspiracje z natury.

Jak sam się ocenia?: „Naj-
gorzej nie maluję, ale naj-
lepiej...daleko mi do tego.” 

Pracę Czesława Gre-
nia będzie można obej-
rzeć w lipcu w sali Kalej-
doskop w Amfiteatrze w 
Brennej. Serdecznie zapraszamy. 

  Szczepan Spis
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W dniu 1.06.2014 r. z okazji Dnia 
Dziecka odbył się Turniej Dzieci 
w Judo. Turniej, w którym udział 
wzięło 121 zawodników i zawod-
niczek (przedszkolaków i dzieci 
młodszych) zrzeszonych w sekcjach 
sportowych województwa śląskie-
go, został zorganizowany przez Za-
rząd Stowarzyszenia Sportowego 
,,DĄB” Dębowiec oraz Gminę Dębo-
wiec. Pojedynki, w których uczest-
niczyli również przedstawiciele 
naszej gminy odbywały się z po-
działem na grupy wiekowe. Uczest-
nicy za zdobyte miejsca otrzymali 
pamiątkowe medale, dyplomy i 
nagrody. W klasyfikacji drużynowej 
Stowarzyszenie Sportowe ,,DĄB” 
Dębowiec, w którego barwach wy-
stąpili nasi judocy zajęło  II miejsce.

 

W dniach 13, 18 i 23 czerwca 
bieżącego roku dla młodzieży kl. I  
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego 
w Brennej oraz Zespole Szkół Pu-
blicznych w Górkach Wielkich został 
zrealizowany cykliczny program 
- szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Realizatorami tego szkolenia 
byli dysponujący praktyczną  i pro-
fesjonalną wiedzą czynni zawodo-

Turniej Judo Dzieci z okazji Dnia Dziecka 

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
wo ratownicy medyczni Cieszyń-
skiego Pogotowia Ratunkowego. 
Programem szkolenia zostały rów-
nież objęte zagadnienia udzielania 
pierwszej pomocy w sytuacjach 
zagrożeń zdrowia i życia związa-
nych z ruchem drogowym oraz za-
grożeń związanych z zażywaniem 
substancji psychoaktywnych - do-
palaczy i alkoholu. Łącznie progra-
mem zostało objętych 130 uczniów.

Nadmienić pragnę, że tego-
roczna edycja programu mogła zo-
stać zrealizowana również dzięki 
wsparciu i przekazanym środkom 
finansowym przez Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego w 
Bielsku - Białej w kwocie 800,00 zł.

 Krystian Fest

Klasyfikacja indywidualna w po-
szczególnych grupach wiekowych 
i kategoriach wagowych. 

Dziewczynki:
Rocznik - 2002/2003
Weronika Wieczorek - kategoria wa-
gowa 43 kg - I miejsce

Rocznik - 2004/2005
Justyna Kłósko - kategoria wagowa 
27 kg - I miejsce

Chłopcy:
Rocznik - 2004/2005
1. Kacper Bury - kategoria wagowa 
29 kg - II miejsce
2. Radosław Hołomek - kategoria 
wagowa 30 kg - II miejsce
3. Łukasz Małysz - kategoria wago-

wa 30 kg - III miejsce

Rocznik - 2006
1. Krzysztof Jamróz - kategoria 
wagowa 24 kg - III miejsce
2. Mateusz Madzia  - 
kategoria wagowa 36 kg - I miejsce

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

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

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, e-mail: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Iwona Szarek 
Przyjmowanie stron w każdy wtorek od 14:00 do 16:00. 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz Sekretarz 
Gminy Brenna - Krzysztof Majeran 
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

Biuro Rady Gminy Brenna
Przewodniczący Rady Gminy Brenna - Marek Wojnar
Przyjmowanie stron w każdą środę od 14:00 do 15:30. 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna)
a także w: Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), 
Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok 
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), 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), Delikatesach 
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, 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
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19 

ISSN 1895-670X
Redakcja: Sonia Gawlas, Katarzyna Macura, Łukasz Muschiol, Krzysztof Gawlas, Aneta Mędrek i Marzena Gawlas. 
Stali Współpracownicy: Dorota Greń, Wojtek Grajewski i UG Brenna.  
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
Korekta: Sonia Gawlas, Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Skład: Łukasz Muschiol 
Druk: Eurodruk, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 26 02

Ważne i przydatne numery telefonów
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...I znowu nocy będzie mało...!


