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Noc Świętojańska 2014

Nowoczesny folk z Zakopanego

Spotkania Wójta z mieszkańcami

W tym numerze:

Wakacyjne szaleń
stwo!
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Wykosił konkurencję
str. 12

Połowa wakacji minęła. Opty-
mista stwierdzi: został jeszcze cały 
sierpień, pesymista – lipiec już za 
nami. Tak czy inaczej dzień powo-
li zaczyna się skracać, a jak mówi 
przysłowie od Hanki następują 
zimne wieczory i poranki. Na gril-
lowanie po zmroku trzeba więc 
będzie zaopatrzyć się z cieplej-
sze bluzy i swetry. Nie przydadzą 
się natomiast specyfiki odpędza-
jące komary, a to dzięki kolonii 

Wójt Gminy Brenna – Pani Iwona Szarek,  
serdecznie zaprasza 

wszystkich mieszkańców na spotkania,  
które odbędą się kolejno:

- 2 września br. w Szkole Podstawowej Nr 1  
w Brennej Leśnicy,

- 3 września br. w sali sesyjnej  
Urzędu Gminy Brenna,

- 4 września br. w Zespole Szkół Publicznych  
w Górkach Wielkich.

Od redakcji

Spotkania Wójta Gminy Brenna  
z mieszkańcami

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00

Tematyką spotkań wiejskich będzie omówienie bieżących spraw gminy.

nietoperzy zamieszkującej strych 
Gimnazjum w Brennej. Może nie 
wszyscy jeszcze o tym wiedzą, ale z 
pewnością każdy kto odwiedzi ob-
serwatorium dowie się, że te poży-
teczne zwierzęta są najlepszą linią 
obrony przed plagami insektów. 

Na popołudniowy relaks po-
lecam również sierpniowy numer 
Wieści, a w nim: relacja z Nocy 
Świętojańskiej, Gwiazdy Waka-
cji, Mistrzostw Górali Karpackich  

w Koszeniu Łąki, Festynu w Górkach 
oraz wielu innych wydarzeń, które 
miały miejsce w lipcu. Zapraszam 
również na ostatnią stronę, aby 
móc zaplanować swój wolny czas 
i nie opuścić żadnego wydarzenia 
z sierpniowego kalendarza imprez. 

  Sonia Gawlas 



4Strona 4 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

W czerwcu br. wykonano rozbu-
dowę oświetlenia ulicznego przy ul. 
Bukowej w Brennej na odcinku od 
ul. Nostrożny do parkingu przy re-
stauracji Skalica. W ramach zadania 
zabudowano trzy słupy z oprawami 
OUSc 100 W,  co pozwoli na popra-
wę bezpieczeństwa na ponad 150 
m łuku drogi oraz w rejonie przy-
stanku autobusowym komunikacji 
publicznej. Całkowity koszt robót 
to 8 200 złotych. Ponadto przy ul. 
Huta w Brennej zabudowano jeden 
słup ze skrzynią sterowniczą i punk-
tem zapalania oraz zabudowano 
trzy oprawy OUSc – 150 W. Całko-
wity koszt robót to ponad 5 700 zł.

  UG Brenna

Kolejne punkty oświetleniowe na terenie gminy

Do remontu nawierzchni drogi w 
ramach usuwania skutków powodzi 
z 2011 r. zakwalifikowana przez Wo-
jewodę Śląskiego została ul. Sporto-
wa w Górkach Wielkich w km 0+000 
– 0+294 (w części należącej do Gmi-
ny Brenna). W tym roku na powyż-

Remont ul. Sportowej w Górkach Wielkich 
sze zadanie gmina pozyskała dota-
cję ze środków budżetu państwa w 
wysokości 115 679,00 złotych. Koszt 
całego zadania to 147 498,77 zł, a 
udział własny gminy 31 819,77 zł.

Roboty polegające na remon-
cie zniszczonej nawierzchni drogi 

zostały wykonane przez wyłonio-
ną w przetargu nieograniczonym 
firmę DRO-MOST z Brennej. Prace 
zostały zakończone 30 czerwca br.

  UG Brenna

Utrzymywanie czystości wód
Woda jest najpowszechniej-

szym związkiem chemicznym wy-
stępującym na Ziemi. Występuje 
niemal wszędzie – w oceanach, 
morzach, rzekach, we wszystkich 
cieczach, w ludzkim ciele i zwie-
rzętach. Jest niezbędna do życia. 
Przy jej udziale zachodzi większość 
reakcji chemicznych i fizycznych.

Należy pamiętać o tym, by rzek 
i innych zbiorników wodnych nie 
traktować jak śmietników. Nieste-
ty, wiele osób nie przestrzega tych 
zasad, ludzie nieustannie wywożą 
worki pełne śmieci i pozostawiają 
je w lasach, nad brzegami rzek lub 
rzucają do wody. Nie dopuszczaj-

my się takich czynów, a jeżeli bę-
dziemy świadkami takiego zacho-
wania bezzwłocznie to zgłaszajmy.

Woda jest naszym wspólnym 
dobrem, ale dobrem zagrożonym, 
o które wszyscy musimy dbać. 
Wody powierzchniowe są głów-
nym źródłem wody pitnej w Pol-
sce, a jednocześnie zbiornikami, 
do których wpuszcza się wodę 
już zużytą, oczyszczoną w oczysz-
czalni ścieków. Niestety prawie, 
co druga polska rzeka jest zanie-
czyszczona tak, że została zachwia-
na jej równowaga ekologiczna.

Jak dbać o czystość wody? Nie 
wrzucajmy do wody śmieci i nie 

wylewajmy do niej detergentów 
ani innych szkodliwych substancji. 

Przypominania nigdy dość, bo 
na co dzień zapominamy o tym, że 
właśnie z akwenów czerpiemy wodę 
do domowego użytku, a także spę-
dzamy nad wodami swój wolny czas.

Dlatego też, szczególnie w 
miesiącach wakacyjnych zwraca-
my uwagę i apelujemy do osób 
spędzających wolny czas nad rze-
ką o zadbanie o czystość i po-
rządek w miejscu wypoczynku.

  UG Brenna
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Pani Zofia Graj laureatem nagrody „Prymus 2014”
Podczas obchodów Międzyna-

rodowego Dnia Spółdzielczości, 
które odbyły się 26 czerwca br.  
w siedzibie Krajowej Rady Spółdziel-
czej w Warszawie, wręczone zostały 
statuetki „Prymus 2014”. Nagrody 
co roku przyznawane są przez re-
dakcję „Tęczy Polskiej” oraz Krajową 
Radę Spółdzielczą.   Pani Zofia Graj - 
Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Brennej, 
została laureatką tego zaszczytne-
go wyróżnienia w uznaniu za za-
sługi w zarządzaniu Spółdzielnią. 
O nagrodzie oraz działalności Spół-
dzielni rozmawiałam z Panią Zofią 
Graj. 

Sonia Gawlas: Jest Pani preze-
sem Gminnej Spółdzielni od 2002 
roku. Co uważa Pani za najwięk-
szy sukces?

Zofia Graj: Największym suk-
cesem jest zwiększenie zatrudnie-
nia w Gminnej Spółdzielni. To jest 
największa radość, że można było 
tylu osobom z regionu dać pracę. 
W dzisiejszych czasach jest to dla 
nas priorytet. Zatrudnienie z 40 
osób w 2002 roku jak przejmowa-
łam funkcję prezesa, wzrosło w tej 
chwili prawie dwukrotnie. Jeste-
śmy z tego bardzo dumni i to wła-
śnie jest nasz największy sukces.

S.G.: Czy w dzisiejszych cza-

sach działalność spółdzielcza 
nadal się rozwija i czy jest konku-
rencyjna względem działalności 
prywatnych?

Z.G.: Myślę, że wystarczy popa-
trzeć na nasze sklepy, aby stwier-
dzić, że działalność spółdzielcza się 
rozwija. Sklepy mamy piękne. Roz-
budowaliśmy sklep w Górkach Ma-
łych, zupełnie odnowiliśmy sklep 
w Górkach Wielkich, mamy piękny 
nowy sklep na Bukowej. Dzierża-
wimy także sklep w Skoczowie. Są 
to cztery sklepy w sieci Delikatesy 
Centrum. Poza tym prowadzimy 
trzy placówki na tradycji – sklep w 
Brennej Leśnicy, u Pinkasa i na Krzy-
żówce. Myślę, że nasze placówki nie 
odstają od standardów europej-
skich. Na pewno nie zostaliśmy w 
tyle. Sklepy są nowoczesne, o czym 
świadczy ich zewnętrzny wizerunek 

oraz wyposażenie. Jest możliwość 
płacenia kartą, płacenia rachun-
ków. Jeżeli są jakiekolwiek nowinki 
na rynku, staramy się je na bieżąco 
wprowadzać. Myślę, że dzięki temu 
mamy silną pozycję na naszym lo-
kalnym rynku. Pragnę nadmienić, 
że w bieżącym roku obchodzimy 
65-lecie założenia Spółdzielni.

S.G.: Jakie są dalekosiężne 
plany Spółdzielni? Czy możemy 
spodziewać się nowych obiektów 
usługowych?

Z.G.: Po wielu latach usilnych 
starań odzyskaliśmy obiekt Restau-
racji „Beskid” w Brennej Centrum. 
Placówka wymaga ogromnych na-
kładów remontowych i finanso-
wych. Myślę, że jako Prezes Spół-
dzielni sprostam temu zadaniu  
i przekażemy w użytkowanie lo-
kal nowoczesny, spełniający ocze-
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Dotacje 2014
Na 2014 rok  zostały uruchomio-

ne działania związane z dofinaso-
waniami, pożyczkami i dotacjami 
przez NFOŚiGW. Najwięcej skorzy-
stają jednostki samorządowe oraz 
współdziałające z nimi instytucje 
pożytku publicznego. Indywidualni 
inwestorzy także nie mają powo-
dów do narzekań. Można ubiegać 
się o dotację na systemy fotowolta-
iczne, małe elektrownie wiatrowe, 
układy mikrokogeneracyjne, źró-
dła ciepła opalane biomasą, pom-
py ciepła oraz kolektory słoneczne.

Środki na realizację powyższych 
instalacji można uzyskać poprzez 
udział w programach Prosument, 
KAWKA oraz dofinansowania do 
domów energooszczędnych. Pro-
gram Prosument jest dla wszyst-

kich, którzy chcą zainwestować w 
dom ekologiczny czyli taki, który 
jest wyposażony w systemy od-
nawialnych energii takich jak in-
stalacje oze do produkcji energii 
elektrycznej lub ciepła. Z programu 
Prosument mogą skorzystać osoby 
fizyczne, spółdzielnie mieszkanio-
we, wspólnoty mieszkaniowe, któ-
re chciałyby zmodernizować swoje 
kotłownie i ograniczyć zanieczysz-
czenie powietrza oraz zmniejszyć 
rachunki za ogrzewanie wody użyt-
kowej i centralnego ogrzewania.

Dofinansowanie do domów 
energooszczędnych jest prze-
znaczone dla osób fizycznych 
budujących domy w standar-
dzie NF40 lub NF15. O dofinan-
sowanie mogą także ubiegać się 

osoby fizyczne kupujące dom 
lub mieszkanie od dewelopera. 

Program KAWKA skierowany 
jest do podmiotów, które na rzecz 
ochrony powietrza podejmą się 
termomodernizacji budynków 
wielorodzinnych, zastosują kolek-
tory słoneczne celem obniżenia 
emisji CO2 do atmosfery czy zbu-
dują stację zasilania w CNG/LNG.

Zachęcamy do zapoznania się z 
uruchomionymi programami na rok 
2014, których opis można znaleźć 
na naszej stronie : Dotacje 2014

  Zapraszamy

Źródło: www.ekologiczny-dom.com

kiwania wymagających klientów. 
Do tego zobowiązuje nas również 
lokalizacja obiektu w samym cen-
trum Brennej. Uruchomienie Re-
stauracji „Beskid” pozwoli na za-
trudnienie kolejnych pracowników.

S.G.: Ilu obecnie członków 
zrzesza Spółdzielnia?

Z. G.: Na dzień 31 grudnia 2013 
roku Spółdzielnia liczyła 77 człon-
ków.  

S.G.: Ile Spółdzielnia posiada 
placówek usługowych?

Z.G.: Spółdzielnia posiada sie-
dem sklepów detalicznych i jed-
ną piekarnię. Ponadto posiadamy 
placówki dzierżawione, z których 
korzystają osoby płacące czynsz. 
Sukcesem jest dla nas również fakt, 
że nasza piekarnia nadal działa na 

starych zasadach: sprawdzonych, 
dobrych recepturach oraz co jest 
ewenementem na skalę regionu 
-  nadal wypiekamy chleb w pie-
cach węglowych. Nasz GS-owski 
chleb jest najlepszy i to cenią so-
bie mieszkańcy naszej gminy. 

S.G.: Czy mimo nawału obo-
wiązków związanych z prowadze-
niem Spółdzielni, znajduje Pani 
czas dla siebie. Co wtedy lubi 
Pani robić najbardziej?

Z.G.: Rodzina jest dla mnie bar-
dzo ważna. Ogromną przyjemność 
sprawia mi spędzanie czasu z wnu-
kami. Cieszę się, bo tej miłości w 
sercu mam ogromnie dużo i podzie-
lę się nią. Bardzo lubię wypoczywać 
nad morzem. Są to czasami krótkie 
wypady, ale podczas nich regeneru-

ję się i nabieram pozytywnej ener-
gii. Ktoś kiedyś powiedział mi, że 
obserwując moją pracę, widzi, że w 
mam w życiu misję do spełnienia i 
powinnam ją dalej realizować, co 
też staram się czynić. Bardzo lubię 
literaturę piękną. Moim ulubionym 
pisarzem jest Paulo Coelho. Nato-
miast życiowym mottem są słowa 
Tomasza a Kempis Cyt.: „Nie uzależ-
niaj pokoju od ludzkich słów, bo czy 
cię dobrze, czy źle osądzają, nie sta-
niesz się przez to innym człowiekiem”.

S.G.:  Bardzo serdecznie dzię-
kuję Pani za miłą rozmowę i pysz-
ne ciasto.

Z.G.: Dziękuję
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Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza Firmy z województwa śląskiego do wzięcia udziału w projekcie „Prze-
testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”  

Projekt skierowany jest do wszystkich mikro i małych przedsiębiorstw, których roczne zużycie energii jest  
niemniejsze niż 500GJ (138,9 MWh). Usługa świadczona w ramach projektu jest bezpłatna.

Dzięki większej efektywności energetycznej Twoja firma: 
 - Zaoszczędzi energię i pieniądze! 
 - Przyczyni się do ochrony środowiska! 
 - Będzie bardziej konkurencyjna! 

Usługa składa się z dwóch etapów. 

I Etap usługi polega na wykonaniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Eksperci z dziedzi-
ny zarządzania energią wskażą obszary, w których można usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  
Kolejnym etapem będzie wsparcie przy wprowadzeniu rekomendacji z audytu w praktykę. 

Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Firmy nie ponoszą kosztów związanych 
 z realizacją usługi. Usługą doradczą w ramach projektu zostanie objętych 30 firm.  

Więcej informacji - energo@rig.katowice.pl

Podnieś efektywność energetyczną w firmie! 

Kolejne w tym roku posiedze-
nie radnych odbyło się 9 lipca. 
Na XXXII sesji, którą poprowa-
dził Wiceprzewodniczący Rady 
podjęto następujące uchwały:
1) Nr XXXII/360/14 w sprawie Wie-
loletniego Programu Gospodaro-
wania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Brenna na lata 2014-2019
2) Nr XXXII/361/14 w sprawie 
przyjęcia aktualizacji „Progra-
mu poprawy gospodarki wod-
no-ściekowej na terenach znaj-
dujących się poza aglomeracją 
Skoczów. Budowa przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ście-
ków na terenie Gminy Brenna”
3) Nr XXXII/362/14 w spra-
wie aktualności studium uwa-
runkowań i kierunków zago-

Z obrad Rady Gminy
spodarowania przestrzennego  
i miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego Gminy 
Brenna
4) Nr XXXII/363/14 w spra-
wie zmian w uchwale budżeto-
wej Gminy Brenna na 2014 rok
5) Nr XXXII/364/14 w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej.  

Posiedzenia Komisji Rady Gmi-
ny poprzedzające sesję odbyły się  
w dniach:
2 lipca – Komisja Rozwoju Gminy, 
Sportu, Budownictwa i Ochrony 
Środowiska,
3 lipca  – Komisja Kultury, Oświaty, 
Ochrony Zdrowia i Spraw Socjal-
nych, 
7 lipca  – Komisja Ładu i Porządku 

Publicznego,
8 lipca  – Komisja Budżetowo – Go-
spodarczo – Finansowo – Rolna.

Z ważniejszych spraw poruszo-
nych na posiedzeniu Rady to przede 
wszystkim konieczność wykonywa-
nia dalszych remontów nawierzch-
ni na drogach gminnych oraz czysz-
czenie rowów odwadniających. 

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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Najkrótsza noc w roku przypada 
z 21 na 22 czerwca, kiedy to słońce 
przekracza zwrotnik Raka. Wówczas 
obchodzono Święto Kupały. Ko-
ściół, zwalczając to pogańskie świę-
to wyznaczył na dzień 24 czerwca 
wspomnienie św. Jana. Czas to nie-
zwykły, to święto słońca, najdłuższy 
dzień spotyka się z najkrótszą nocą, 
następuje przesilenie letnie. Wie-
rzono, iż na każdej granicy czasowej 
dzieją się niezwykłe rzeczy. Nie ina-
czej ma się dziać podczas wigilii św. 
Jana. W tą niezwykłą noc dawniej w 
Brennej z rozchodu, mirty, buksz-
panu i mniszków lekarskich plecio-
no wianki, którymi „majono domy”, 
czyli wieszano je nad drzwiami i 
oknami. Natomiast na groniach 
palono watry. Ogniu przypisuje się 
moc oczyszczającą i odradzającą. 
Wobec tego rozpalanie ognisk w 
momencie, gdy nastaje lato, gdy 

Magiczna Noc
rozpoczyna się czas dojrzewania, 
urodzaju i żniw  ma wielką symbolikę. 

Noc świętojańska i obecnie jest 
w Brennej wyjątkowym czasem. W 
miejscowym kościele rzymskoka-
tolickim poświęconym Św. Janowi 
co roku w pierwszą sobotę po 24 
czerwca rozpoczyna się  tradycyjna 
część Nocy Świętojańskiej. Po ob-
rzędzie poświęcenia ognia górale 
z Zespołu Regionalnego „Brenna” 
podążają w pochodzie na amfite-
atr, aby na miejscu rozpalić wa-
try. Coroczną  obrzędowość Nocy 
Świętojańskiej prowadzoną przez 
Zespół Regionalny „Brenna” im. 
Józefa Macha zapoczątkowała Elż-
bieta Bauer, ówczesna opiekunka 
Zespołu wraz z ks. Józefem Budnia-
kiem, uprzednim proboszczem pa-
rafii św. Jana Chrzciciela. Wówczas 
oprócz poświęcenia ognia zgodnie 
z tradycją rozpalalano na groniach 

watry. Jedna grupa podążała na 
Kotarz, druga na Malinę, a inna na 
Skałkę. Rozpalali ogniska i bawi-
li się przy muzyce do rana. Obec-
nie część tradycyjna kończy się na 
amfiteatrze, gdzie po zapaleniu 
watry następuje część artystycz-
no-rozrywkowa, którą w tym roku 
poprowadził Jan Staś. Na deskach 
amfiteatru wystąpili: Zespół Regio-
nalny „Brenna” im. Józefa Macha, 
Orkiestra Dęta im. Czesława Gre-
nia,  kapele góralskie „Maliniorze” 
i „Sarpacka”, zespół folk-rockowy z 
Węgierskiej Górki „Kapela Pieczar-
ki” oraz miejscowy zespół „Johnny 
Band”, który bawił tłumnie zebraną 
publiczność do białego rana. Noc 
Świętojańska w Brennej jest ideal-
nym przykładem łączenia tradycji 
z nowoczesnością i dobrą zabawą. 
 
  Dorota Greń
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Kogo nie było niech żałuje! Nie-
samowita dawka energii jaką zgo-
towała nam w tym roku Gwiazda 
Wakacji przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania. W sobotę 12 lipca w 
amfiteatrze w Parku Turystyki swoje 
największe przeboje zagrał zespół 
Future Folk, który łączy elektronicz-
ną muzykę taneczną z góralszczy-
zną. Zespół na polskiej scenie mu-
zycznej działa od 2011 roku. W skład 
grupy wchodzą:  Stanisław Karpiel - 
Bułecka i Szymon Chyc-Magdzin ro-
dem z Zakopanego, którzy wnoszą 
typowe dla regionu elementy tra-
dycji ludowej oraz Matt Kowalsky, 
który wzbogaca całość o nowocze-
sne brzmienia. Zespół w maju tego 
roku wystąpił na XII Sopot TOPtren-
dy Festiwal w konkursie Trendy. 
Z piosenką “Malinowa dziewczy-
no” wygrał koncert Trendy 2014. 
Jak się okazało zaproszenie do 
Brennej tej właśnie wschodzącej 
gwiazdy, było strzałem w dziesiąt-

Pozytywna dawka folkowej energii 
kę. Zabrana w amfiteatrze publicz-
ność razem z zespołem zaśpiewała 
ich największe hity: „Twarda skała, 
„Janko” oraz „Holny wietrze”. Pięk-
na pogoda i pozytywna atmosfera, 
jaka unosiła się nad Parkiem Tu-
rystyki wprawiła wszystkich w re-
welacyjny nastrój. Artyści okazali 
się nie tylko fantastycznymi muzy-
kami, ale również bardzo sympa-
tycznymi młodymi ludźmi, którzy 
po gromkich brawach, aż trzy razy 
powracali na scenę. Długo jeszcze 
po samym koncercie rozdawali au-
tografy i z uśmiechem na twarzach 
pozowali do zdjęć ze swoimi fana-
mi. Takie gwiazdy miło jest gościć 
na deskach naszego amfiteatru.   

Future Folk to nie jedyna grupa, 
która w sobotnie popołudnie wystą-
piła w Parku Turystyki. Tego dnia na 
scenie pojawiły się również zespo-
ły: Rewizor oraz GalHan. Pierwszy 
z nich założony został w czerwcu 
2009 roku w Bielsku-Białej. Grupa 

w swej twórczości prezentuje kla-
syczne brzmienia lat 60 i 70. Drugi 
zespół powstał w 2006 roku. Tworzą 
go muzycy, którzy w swoich utwo-
rach łączą rock, grunge oraz bluesa.

  Sonia Gawlas
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Szczęśliwy Koszęcin dla dziewczynek  
z „Małej Brennej” 

Podczas „Święta Śląska”, 28 i 29 
czerwca, w siedzibie Zespołu „Śląsk” 
w Koszęcinie, odbyły się przesłu-
chania w ramach I edycji Europej-
skiego Konkursu „Rozśpiewany 
Śląsk” 2014. Gminę Brenną repre-
zentowała Dziewczęca Grupa Śpie-
wacza z zespołu „Mała Brenna” w 
składzie: Julia Nowak, Paulina Pod-
żorska, Magdalena Podżorska, Mi-
chalina Żyłka, Amelia Zdziebczok, 
Klaudia Holeksa oraz Nadia Bryłka. 

Przypominamy, że dziewczyn-
ki zajęły I miejsce w kategorii ze-
społy wokalne podczas organi-
zowanego 28 kwietnia 2014 roku 
w Cieszyńskim Ośrodku Kultury 
„Domu Narodowym”, XXI Regional-
nego Przeglądu Pieśni im. profesora 
Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie 
2014”. To zwycięstwo było prze-
pustką do występu w Koszęcinie. 

Powołani przez organizatora 
konkursu – Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny – ju-
rorzy, oceniali uczestników w pię-
ciu kategoriach wykonawczych: 

soliści, zespoły wokalno-instru-
mentalne, zespoły pieśni i tań-
ca, zespoły wokalne oraz chóry.

Miło nam poinformować, że 
nasze pociechy otrzymały wyróż-
nienie w kategorii zespoły wokal-
ne (I kategoria wiekowa). Wygraną 
jest uczestnictwo grupy w dwu-
dniowych warsztatach poprowa-

dzonych przez członków Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

To kolejny w tym roku sukces „Ma-
łej Brennej”. Serdecznie gratulujemy 
zarówno zwyciężczyniom jak i Ani 
Musioł, która przygotowała grupę! 

  Sonia Gawlas

Utopiec – Gazda Brennicy nad Bałtykiem
Po raz kolejny Utopiec – maskot-

ka gminy Brenna uczestniczyła w 
Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek 
w Rowach, który odbył się 19-20 
lipca 2014r. Na tegorocznej impre-
zie nie zabrakło również „Piątka” - 
maskotki Beskidzkiej 5, który zawi-
tał do gminy Ustka po raz pierwszy. 

Pierwszego dnia pluszaki od-
wiedziły chore dzieci przebywające 
na Oddziale Dziecięcym słupskiego 
szpitala, wręczając im upominki 
i robiąc wspólne zdjęcia.  Kolej-
nym punktem programu był barw-
ny maskotkowy korowód ulicami 
Rowów, ich prezentacja na scenie 
oraz pyszny tort dla wszystkich.  

W trakcie trwania całej impre-
zy odbywało się głosowanie na 
najsympatyczniejszą maskotkę 

– „Maskotkę NAJ”, którego zwy-
cięzcą został Lew Gryfinek - ma-
skotka powiatu Bełchatowskiego.

     Podczas zjazdu turyści chętnie 
odwiedzali stoisko Beskidzkiej 5, na 

którym można było uzyskać infor-
macje na temat naszego regionu.

 Informacja Turystyczna
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Jest w zespołach wiejskich jakaś siła
Tak jak i w zeszłym roku, tak i 

w tym pogoda podczas imprezy 
p.n. „Wojewódzki Przegląd Wiej-
skich Zespołów Artystycznych” 
dopisała fantastycznie. Była to już 
47 edycja wydarzenia, które przy-
ciągnęło do Parku Turystki wielu 
amatorów kultury ludowej śląska. 
Organizatorami wydarzenia są: 
Ośrodek Promocji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna oraz Regionalny 
Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Jury w składzie Małgorzata Kie-
reś – etnograf, Muzeum Beskidzkie 
w Wiśle, Magdalena Banach-Maka-
ruk – dziennikarz muzyczny, autor-
ka telewizyjnych programów folklo-
rystycznych, Leon Majkut – muzyk 
oraz Krystyna Pieronkiewicz-Piecz-
ko – etnograf, Muzeum Śląskie w 

Katowicach oceniło 63 prezentacje, 
w tym: 9 zespołów regionalnych, 8 
kapel, 5 duetów śpiewaczych, 14 
zespołów śpiewaczych występują-
cych a cappella oraz 27 zespołów 
śpiewaczych z akompaniamentem. 
W sumie w ciągu dwóch dni impre-
zy na deskach amfiteatru wystąpi-
ło ponad 1000 uczestników. Naszą 
gminę z sukcesami reprezentował 
Zespół Regionalny Brenna im. Józefa 
Macha. Grupa pod kierunkiem pani 
Anny Źlik zajęła wraz z Zespołem 
Regionalnym Magurzanie z Łody-
gowic, I miejsce w kategorii auten-
tycznych zespołów regionalnych. 
Serdecznie gratulujemy! Wyniki 
przeglądu dostępne są na stronie 
internetowej: www.brenna.org.pl.

Wydarzenie było również oka-

zją do skosztowania przepysznych 
breńskich kołoczy, które przygo-
towały Panie z KGW Brenna, spró-
bowania naturalnych miodów 
prosto z pasieki, kupienia orygi-
nalnych ludowych strojów oraz 
innych ciekawych wyrobów, które 
wyszły spod rąk ludowych twór-
ców. W tym roku nowością była 
również piękna scenografia która 
ozdobiła amfiteatr. Rozwieszone 
kolorowe chusty oraz pastwisko, 
które stanowiło tło, nadało wystę-
pom prawdziwie wiejski charakter. 

Już za rok zapraszamy na ko-
lejny 48 Przegląd, podczas któ-
rego zespoły z pewnością poka-
żą jak wielka drzemie w nich siła. 

  Sonia Gawlas
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Wykosił konkurencję
Już po raz ósmy odbyły się w 

Brennej Leśnicy Mistrzostwa Górali 
Karpackich w Koszeniu Łąki. 19 lip-
ca tłumy zabrały się w Gospodar-
stwie Agroturystycznym „U Gazdy” 
na Malince, aby dopingować swo-
ich faworytów. Jak zawsze gospo-
darze imprezy Państwo Cieślarowie 
w najdrobniejszych szczegółach 
zaplanowali całą imprezę. W tym 
roku wydarzenie było realizowane 
przy współpracy ze Stowarzysze-
niem Wspierania Inicjatyw Gospo-
darczych Delta Partner z Cieszyna. 
Impreza była jedną z pięciu, które 
zostały objęte projektem pod na-
zwą „Kultywowanie tradycji i zwy-
czajów pasterskich w mikroregionie 
Beskidzkiej 5 – promocja Progra-
mu Owca plus” realizowanym w 
ramach Programu Aktywizacji Go-
spodarczej oraz Zachowania Dzie-
dzictwa Kulturowego Beskidów i 
Jury Krakowsko Częstochowskiej 
– OWCA plus na lata 2010 – 2014. 

Do boju o miano mistrza kosy 
stanęło 15 zawodników w tym dwie 
panie. Po zaciętej walce I miejsce 
zdobył Jan Bednarz z Rajczy, II Ra-
fał Łajczak z Soli, a III Krzysztof 
Bednarz również z Rajczy. Wśród 

kobiet niezwyciężona okazała się 
tak jak i w zeszłym roku Marta Sza-
tanik z Soblówki. Prawie na sam 
szczyt pala wspiął się Tomasz Boj-
da z Brennej, który zdeklasował ry-
wali. W konkurencji toczenia bala 
siana niepokonana była kapela 
Malinorze, która po wyczerpującej 
rywalizacji umilała czas wszystkim 
gościom. Podczas imprezy zagrały 
również kapele: Istebna i Vistula z 
Wisły. Nie zabrakło także pysznego 
regionalnego jedzenia, a królowa-
ły jak zawsze placki ziemniaczane 
prosto z blachy. W roli komentato-
ra wydarzeń sportowych idealnie 
sprawdził się nasz niezastąpiony 
breński konferansjer Szymon Pilch. 

 
  Sonia Gawlas
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Żegnaj szkoło!
Zabrzmiał ostatni dzwonek. 27 

czerwca w Zespole Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich o godzi-
nie 08.30 rozpoczęła się uroczysta 
akademia kończąca rok szkolny 
2013/2014. Podczas wydarzenia bo-
gaty program artystyczny zaprezen-
towali uczniowie zarówno szkoły 
podstawowej jak i gimnazjum. W hu-
morystyczny sposób przedstawiona 
została statystyka ubiegłego roku 
szkolnego. Nastąpiło również sym-

boliczne przekazanie kluczy nowe-
mu samorządowi uczniowskiemu.    

 Pan Dyrektor Karol Niedźwiecki 
wraz z Panią Wójt Iwoną Szarek wrę-
czyli nagrody uczniom odznaczają-
cymi się wysokimi osiągnięciami w 
nauce, sporcie oraz pracą na rzecz 
szkoły. Podziękowali również ro-
dzicom i wszystkim tym, którzy w 
jakikolwiek sposób włączyli się w 
życie placówki. Szczególną uwagę 
zwrócił uczeń Łukasz Bojda, które-

mu przekazano dowód wpłaty środ-
ków zebranych podczas festynu 
zorganizowanego w Ośrodku „Pod 
Brandysem” w Górkach Wielkich.

Wszystkim uczniom złożono 
życzenia bezpiecznych i pełnych 
przygód wakacji, absolwentom 
właściwych wyborów oraz realizacji 
marzeń.  

  Sonia Gawlas

Przedszkolaki przeciwni papierosom
W ramach obchodów Świato-

wego Dnia bez Tytoniu oraz pro-
gramu antytytoniowego pod ha-
słem „Czyste powietrze wokół nas” 
Państwowy Powiatowy Inspekto-
rat Sanitarny w Cieszynie ogło-
sił konkurs plastyczny pt. „Każdy 
papieros niszczy twoje zdrowie”.

Nauczycielki z Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 w Górkach Małych 
ochoczo przyłączyły się do konkur-
su, przygotowując z dziećmi prace 
plastyczne.

Cel był jasny. Chodziło o zwięk-
szenie wiedzy na temat szko-
dliwości czynnego i biernego 
palenia tytoniu oraz kształtowa-
nie postawy odpowiedzialności 
za zachowanie własne i innych.

Dla naszych przedszkolaków te-
mat ten nie był czymś nowym. Od 
trzech lat bowiem, uczestniczymy  
w przedszkolnym programie eduka-
cji antytytoniowej „Czyste powietrze 

wokół nas”, przeprowadzając cykl 
zajęć poświęconych tej tematyce.

Ku naszej dumie laureatem  
I miejsca został Piotr Gielata z na-
szego przedszkola.

W swojej pracy konkursowej 
przygotowanej pod okiem opieku-
na mgr Katarzyny Durbas ukazał, że 
możliwe jest uniknięcie zagrożeń po-

przez świadomy wybór korzystnych 
zachowań sprzyjających zdrowiu.

Oficjalne wręczenie nagród 
odbyło się 26 maja bieżące-
go roku w sali sesyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Cieszynie.

Piotrusiowi gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów.

  Katarzyna Durbas
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Wiosenne inspiracje
„W pasiece – aż dzwoni ,

w powietrzu różowo jest od kwiecia
wiśni i jabłoni,

a wiatr po parku goni,
przyklęka i całuje

zaciśnięte piąsteczki piwonii..”

W maju w Przedszkolu Pu-
blicznym nr 1 w Górkach Małych 
zorganizowany został rodzinny 
konkurs plastyczny inspirowany 
wiosną i jej intensywnym barwami.

Dzieci wraz z rodzicami przy-
gotowały piękne i ciekawe prace. 
Wykonane były w różny sposób: 
malowane, rysowane, wykleja-
ne, ozdabiane płatka-
mi kwiatów i liśćmi. 
Uczestnicy wykazali się 
wielką wyobraźnią, kre-
atywnością i zaangażo-
waniem.

Komisja konkursowa 
miała nie lada problem, 
aby spośród nich wy-
brać tę najpiękniejszą z 
pięknych. Po obradach 
wyłonieni zostali laure-
aci. I miejsce przypadło 
Igorowi Jaworskiemu i 

jego mamie Sylwii. II miejsce zdoby-
ła Patrycja Greń z mamą Anną, miej-
sce III Dominika Staś z mamą Joanną.

Komisja przyznała również 5 
wyróżnień za prace: Magdzi Leś  
i mamy Anety, Roksanki Bąk i mamy 
Magdaleny, Kamila Łyska i mamy 
Marceliny, Kingi Moskały i mamy 
Katarzyny oraz Jasia Jaworskie-
go i mamy Joanny. Pani Joannie 
dziękujemy szczególnie, za pro-
fesjonalne podejście do tema-
tu i wykonanie pięknego obrazu.

Dyrektor przedszkola mgr Bo-
żena Cyganik wraz z organiza-
torem konkursu mgr Katarzyną 

Durbas przygotowały dla każ-
dego dziecka pamiątkowy dy-
plom, a dla laureatów i dzieci wy-
różnionych nagrody rzeczowe.

Dziękujemy wszystkim rodzicom 
i dzieciom za udział w konkursie. 
Życzymy dalszych sukcesów i za-
chęcamy do rozwijania talentów 
swoich pociech jak również wła-
snych, tych jawnych i tych ukrytych.

Dziękujemy również panu 
Krzysztofowi Gawlasowi za po-
moc w organizacji konkursu.

 Katarzyna Durbas

Dzień Dziecka w przedszkolu
31 maja br. o godz. 11:00 dzieci 

z Przedszkola Niepublicznego „Chi-
chopotam” zgromadziły się w pla-
cówce, aby uroczyście obchodzić 
swoje święto. Tegoroczny Dzień 
Dziecka obfitował w bardzo wiele 
atrakcji. Świętowanie rozpoczęło się 
od przedstawienia „Królewna Śnież-
ka i siedmiu krasnoludków”. I tutaj 
niespodzianka - na scenie wystąpili 
rodzice naszych przedszkolaczków, 
którzy bardzo zaangażowali się w 
ten spektakl. Zorganizowali stroje, 
rekwizyty, a przede wszystkim po-
święcili swój cenny czas na liczne 
próby. Ale było warto! Dzieciaki 
były zachwycone - śmiały się do łez 
widząc swoich rodziców przebra-
nych w wyszukane stroje. Płakały 

również wraz z naszymi aktorami, 
gdy Królewna Śnieżka zatruła się 
jabłkiem. Na szczęście wszystko 
dobrze się skończyło. Królewnę 
Śnieżkę uratował Królewicz galopu-
jący na koniu, a wszyscy uczestnicy 
przedstawienia rapowali piosenkę 
„My jesteśmy krasnoludki”, któ-
ra wkrótce znajdzie się na pierw-
szych miejscach list przebojów. 

Po przedstawieniu wszyscy ro-
dzice wraz z dziećmi wzięli udział w 
pikniku. Na szczęście dopisała nam 
pogoda, którą panie nauczycielki 
zamawiały już od środy. Mogliśmy 
jeść kiełbaski, ciasta, bawić się na 
placu zabaw przy przedszkolu. Dzie-
ci najchętniej chodziły z łopatami i 
naśladowały Krasnoludki z przed-

stawienia, śpiewając piosenkę „Hej 
ho, hej ho...”. Tak też żegnały się Kra-
snoludki, które wracały już do swo-
ich domów po pikniku. Na wszyst-
kich twarzach gościł uśmiech! 

Przedstawienie z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowane przez ro-
dziców będzie naszą coroczną 
atrakcją, tak więc Kochani Rodzi-
ce, może macie jakieś propozy-
cje na następne przedstawienie? 

Serdecznie chciałyśmy po-
dziękować rodzicom, którzy 
zaangażowali się w przedsta-
wienie i organizację pikniku.

Kadra Przedszkola 
Niepublicznego Chichopotam  

w Górkach Wielkich. 
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„Bezpiecznie na wsi…”
Uczniowie  Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Brennej wzięli udział w IV 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym pt. „Bezpiecznie na wsi – nie 
podchodź zuchu do maszyn w ru-
chu” zorganizowanym przez KRUS. 
Uczennice klasy szóstej, pod opieką 
p. Agnieszki Wawrzuty–Pawul i p. 
Marty Madzi, podjęły się trudnego 
zadania. Karolina Jaworska zdobyła 
II miejsce, a wyróżnienie przyzna-
no Wiktorii G. Holeksie. Gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

 Agnieszka Wawrzuta-Pawul 
 Marta Madzia

Tradycją w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Brennej Bukowej stało się 
organizowanie wypoczynku wa-
kacyjnego dla dzieci.  Bardzo cie-
szy nas fakt, że dzieci już w ciągu 
roku szkolnego wielokrotnie py-
tają jakie w tym roku będą waka-
cje. Co roku dzieci biorą udział w 
zabawach, wycieczkach, zajęciach 
sportowych pod określonym ha-
słem. I tak po Tygodniu z: ducha-
mi, dinozaurami, Indianami przy-
szedł czas na Tydzień z piratami. 

W  dniach 7.07-11.07.2014 brało 
w nim  udział 80 dzieci z klas 1-6. 
W poniedziałek o godzinie 10.00 
rozpoczęła się piracka przygoda. 
Aby zabawa była udana trzeba było 
się posilić. Każda z grup wymyśliła 
nazwę swojego zespołu: Mieszan-
ka Wybuchowa, Latający Holender,  
Czarna Perła,  Nemo,  Krwawe Piranie 
i Niebieskie Kotwice, po czym każdy 
z uczestników tworzył list gończy. 
Ponieważ pogoda dopisała mogli-
śmy udać się nad rzekę, gdzie załogi 
rywalizowały w zabawach z wodą.

Wtorek to kolejny dzień zdoby-
wania sprawności pirackich, a tak-
że poszukiwanie ukrytego skarbu. 
Każda załoga otrzymała mapę z 
wytyczonymi zadaniami. Majtko-
wie musieli wykazać się sprytem, 

Tydzień z piratami 
wiedzą, umiejętnościami artystycz-
nymi i sportowymi. Po zdobyciu 
wszystkich sprawności kapitanowie 
udali się na poszukiwanie ukryte-
go skarbu. Tym skarbem okazały 
się pistolety wodne. Ponieważ po-
goda dopisała majtkowie mogli 
stoczć wojnę morską nad Bren-
nicą. Wszyscy świetnie się bawili.

Środa również związana była z 

wodą. W tym dniu udaliśmy na cało-
dniową wycieczkę Pętlą Beskidzką. 
Odwiedziliśmy Aquapark w Istebnej, 
gdzie przez dwie godziny bawiliśmy 
się w wodzie. Później zdobyliśmy 
Ochodzitą w Koniakowie i udaliśmy 
się do Żywca. Tu zwiedziliśmy wy-
stawę ptaków i ssaków, salę tortur 
oraz mini ZOO. To był bardzo wy-
czerpujący ale pełen wrażeń dzień.
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Czwartek rozpoczęliśmy od ma-
lowania twarzy aby trochę upodob-
nić się do piratów. Potem udaliśmy 
się do Cinema City na film pt. „Rio 2”.

Piątek to już ostatni dzień pi-
rackiej przygody. Staliśmy się Eko-
piratami. Po posiłku zabraliśmy się 
do budowania pirackich statków 
wykorzystując do tego butelki 
plastikowe, taśmę i folię. Szkoda 
tylko, że nie mogliśmy zwodować 
naszych tratw- padał deszcz. Za to 
świetnie bawiliśmy się przy muzyce 
w czasie pirackiej dyskoteki. Nie-
spodzianką tego dnia była pizza.

To już koniec pirackiej przygody. 
Czas szybko minął, dzieci chętnie 
brały udział w zabawach i powtarza-
ły, że jest super. Z niecierpliwością i 

Laureaci konkursów przedmiotowych
Jak co roku góreckie gimna-

zjum może pochwalić się sukcesami 
uczniów, którzy zdobyli zaszczyt-
ne miano laureatów konkursów 
przedmiotowych. Pod skrzydłami 
Pani Grażyny Kubok tytuł laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Matematyki zdobył 
Radosław Greń (kl. IIIb). Warto pod-
kreślić, że Radek został laureatem 
drugi rok z rzędu. Z kolei Dominik 
Reckwald (kl. IIIb), który przygoto-
wywał się pod okiem Pana Włady-
sława Gawlasa, został Laureatem 
Konkursu Przedmiotowego z Hi-
storii. Magiczną granicę 54 punk-
tów na 60 możliwych do zdobycia, 

która pozwala zostać laureatem, 
osiągnął również uczeń klasy IIb, 
Heinrich Mamica-Hüsken, które-
go do Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Niemieckiego przygoto-
wała Pani Karolina Jurys-Szmukier. 
Laureatem XIII Wojewódzkiego 
Konkursu Biblijnego został z ko-
lei podopieczny Pani Małgorzaty 
Dziadkiewicz, Kacper Greń (IIIa).

W bieżącym roku szkolnym suk-
cesy odnosili nie tylko gimnazjali-
ści. Na uwagę zasługuje osiągnięcie 
absolwentki klasy 6a SP, Julii Sajak, 
która zdobyła I miejsce i tytuł lau-
reata w XVII Międzynarodowym 
Konkursie Wiedzy Biblijnej JONASZ 

w kategorii klas 5-6. Julia przygo-
towywała się pod opieką Pani Mał-
gorzaty Dziadkiewicz. Laureatem 
konkursu został również Paweł Mi-
tręga z klasy 6c, podopieczny Pani 
Bogusławy Jaworskiej. Tytuł finali-
sty zdobyli: uczeń klasy IIb Gimna-
zjum Dawid Najda (opiekun p. B. Ja-
worska), Wojciech Gawlas (kl. 5c SP, 
opiekun p. M. Dziadkiewicz), Anie-
la Bąk i Jakub Pokładnik (kl. 3a SP, 
opiekun ks. Henryk Waszut). Lau-
reatom oraz finalistom, a także ich 
opiekunom serdecznie gratulujemy. 

 Dominika Badura ZSP  
 w Górkach Wielkich

ciekawością oczekiwały, co wyda-
rzy się w kolejnym dniu. Żegnając 
się z nami chciały zapisywać się 
już na przyszłoroczne wakacje. I to 
jest dla nas naj-
większą nagro-
dą za włożony 
wysiłek i trud. 
Tydzień ten 
p r z y g o t o w a ł y 
i zorganizo-
wały dla dzie-
ci: Agnieszka 
Frączek, Joan-
na Konieczny, 
Marta Madzia, 
Barbara Siedlo-
czek, Gabriela 
Sikora, Agniesz-

ka Wawrzuta-Pawul. Ahoj piraci! 

  Gabriela Sikora
  Agnieszka Frączek
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Wakacje w bibliotece
W bibliotece w Górkach Małych 

rozpoczęły się warsztaty podróż-
niczo-literackie dla dzieci i gimna-
zjalistów pt. „Europa – palcem po 
mapie”.  Zwiedziliśmy już Belgię i 
Niemcy, przed nami kolejne kra-
je Unii Europejskiej. Wspólna za-

bawa, gra w mini-kręgle i rzutki, 
zagadki, czytanie ciekawych ksią-
żek, malowanie farbami do twa-
rzy, wykonanie komiksu, pszczoły, 
pokaz multimedialny, słodki po-
częstunek to wszystko dzieje się 
na naszych zajęciach. Poznajemy 

też nowe kraje, ich kulturę, trady-
cje, ciekawostki z nimi związane.

Zapraszamy, podróżuj z nami po 
Europie! 

  Biblioteka

Wakacje 2014 
W ramach letniego wypoczynku 

dla naszych milusińskich zorgani-
zowane zostały zajęcia, w ramach 
których każdy z uczestników miał 
zapewnioną opiekę, posiłek i napo-
je. Zaangażowanie i pomysłowość 
opiekunów, organizowane gry, 
zabawy sprawnościowe, wyjazdy, 
wycieczki, konkursy, ogniska z pie-
czeniem kiełbasek nie pozwalały na 
nudę. Realizacja zorganizowanych 
przez ks. Mariana Kulika z parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela i Panią Gabrielę 
Sikora zajęć, odbyła się w Gimna-
zjum im. Jana III Sobieskiego oraz 
Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej.  

W ramach tegorocznego wypo-
czynku, dzieci i młodzież z naszej 
gminy będzie również wypoczywać 
na zorganizowanych przez ks. Ma-
riana Kulika, ks. Kanonika  Krzysz-
tofa Pacygę z parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Górkach Wielkich oraz 
Henryka Kubicę ze Stowarzysze-
nia Sportowego DĄB Dębowiec, 
współfinansowanych przez gminę 
Brenna wyjazdach nad morze do 

Władysławowa, Mikoszewa oraz 
Dąbkowic. Łącznie zorganizowany-
mi formami letniego wypoczynku 
objętych zostanie ponad 240 dzieci. 

Korzystając z okazji w imie-
niu naszych milusińskich oraz 
swoim pragnę podziękować Pani 

Iwonie Szarek - Wójtowi Gminy 
Brenna za pomoc i przychylność, 
a  współorganizatorom i  opieku-
nom za wkład i zaangażowanie. 

  Krystian Fest 
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Karta Dużej Rodziny

W związku z wprowadzeniem 
Ogólnopolskiej Karty Dużej Ro-
dziny informujemy, że w gminie 
Brenna wnioski o wydanie karty 
można składać w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.00-15.00.

Karta przysługuje rodzinom z 
przynajmniej trójką dzieci, nie-
zależnie od dochodu. Rodzice 
mogą korzystać z karty dożywot-
nio, dzieci  do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, (tj. do 25 roku 
życia), osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas trwania 

orzeczenia niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty przy 

składaniu wniosku:
- w przypadku rodzica oraz mał-

żonka rodzica - dokument potwier-
dzający tożsamość;

- w przypadku dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia - akt urodzenia 
lub dokument potwierdzający toż-
samość;

- w przypadku dzieci powy-
żej 18 roku życia - dokument po-
twierdzający tożsamość oraz za-
świadczenie ze szkoły lub szkoły 
wyższej o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce;

- w przypadku dzieci legitymu-
jących się orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności w wieku powyżej 
18 roku życia - dokument potwier-
dzający tożsamość oraz orzecze-
nie o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności;

- w przypadku dzieci umiesz-
czonych w rodzinie zastępczej 

lub rodzinnym domu dziec-
ka - postanowienie o umiesz-
czeniu w rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku dzieci powyżej 
18 roku życia, które nadal prze-
bywają w pieczy zastępczej - za-
świadczenie o pozostawaniu w 
dotychczasowej rodzinie zastęp-
czej lub  rodzinnym domu dziecka.

Karta oferuje system zniżek oraz 
dodatkowych uprawnień. Jej posia-
dacze będą mieli możliwość korzy-
stania z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transportowej na 
terenie całego kraju. Zniżki mogą 
oferować nie tylko instytucje pu-
bliczne, ale również przedsiębiorcy 
prywatni. Dokładny wykaz zniżek 
znajduje się na stronie rodzina.gov.
pl i będzie na bieżąco aktualizowany. 

Wszystkie miejsca oferujące 
zniżki będą opatrzone logo „Tu ho-
norujemy Kartę Dużej Rodziny”.

  GOPS  Brenna

Powstrzymaj pijanego kierowcę
Problem nietrzeźwości na dro-

gach od lat pozostaje jednym z 
głównych zagadnień bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego w Polsce. 
Tylko w 2012 r. doszło do 2336 wy-
padków z winy nietrzeźwych kie-
rujących. Zginęło w nich 206 osób, 
a 2125 zostało rannych. Zgodnie z 
wynikami badań przeprowadzo-
nych w 2011 r. przez OBOP na zlece-
nie Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego aż 12,5% Pola-
ków przyznaje się do tego, że pro-
wadziło samochód po pijanemu.

Każdego dnia możesz spotkać na 
swojej drodze pijanego kierowcę. 
Pamiętaj, że stanowi on śmiertel-
ne zagrożenie. Powstrzymanie nie-
trzeźwego kierującego to absolutna 
konieczność – w przeciwnym razie 
może dojść do tragedii. Sprawdź, 
jaka powinna być Twoja reakcja. 

Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek 
zauważysz dziwne zachowanie 

kierowcy na drodze, które może 
świadczyć o tym, że jest on pod 
wpływem alkoholu lub innych środ-
ków psychoaktywnych, niezwłocz-
nie powiadom policję. Zadzwoń 
pod numer 112. Podczas rozmowy 
określ miejsce, w którym się znaj-
dujesz i powiedz, jakie zachowania 
kierowcy wzbudzają Twój niepo-
kój. Opisz jego samochód (nume-
ry rejestracyjne, marka, kolor).                                                                                                   

Po zakończeniu rozmowy pocze-
kaj na reakcję policji lub zastanów 
się, czy jesteś w stanie samodziel-
nie podjąć interwencję, pamiętając 
przy tym o swoim bezpieczeństwie. 
Możesz skonsultować swój plan 
działania telefonicznie z policjan-
tem i np. jechać w bezpiecznej odle-
głości za samochodem kierowanym 
przez nietrzeźwego, informując na 
bieżąco o trasie, którą pokonujesz.                                                  
Nigdy nie zapominaj o własnym 
bezpieczeństwie. Powstrzymaj się 

od podejmowania na własną rękę 
pościgów za pijanym kierowcą czy 
zajeżdżania mu drogi. Weź pod 
uwagę, że osoby pod wpływem al-
koholu mogą być agresywne i stwa-
rzać zagrożenie. Zawsze rozsądnie 
oceniaj sytuację, w jakiej się znaj-
dujesz. Reaguj adekwatnie. Zrezy-
gnuj z bezpośredniej interwencji, 
jeśli nietrzeźwy kierowca jest sil-
niejszy fizycznie, rozdrażniony i 
pobudzony. Możesz zdecydować 
się na fizyczne powstrzymanie ko-
goś od jazdy, jeśli masz przekona-
nie, że jego opór nie będzie duży 
lub będziesz w stanie bez trudu 
go przełamać (np. jeśli kierowca 
jest tak pijany, że ledwo trzyma 
się na nogach lub posiadasz zna-
czącą fizyczną przewagę). Zawsze 
warto poprosić drugą osobę, by 
pomogła Ci w interwencji. Wspól-
nie poczekajcie na przyjazd policji.                                         

Jeśli kierowca, który wyraźnie 
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jest pijany, zatrzyma się (np. na 
światłach czy na poboczu), możesz 
zareagować, korzystając z prawa 
do ujęcia sprawcy przestępstwa                           
na gorącym uczynku. W ramach 
tzw. zatrzymania obywatelskiego 
możesz otworzyć drzwi samocho-

du pijanego kierowcy i wyciągnąć 
kluczyki, uniemożliwiając mu w 
ten sposób dalszą jazdę. Bądź sta-
nowczy – wyraź swój sprzeciw wo-
bec jazdy pod wpływem alkoholu, 
uświadom ryzyko, z jakim się wiąże. 
Możesz odwołać się   do prawa i su-

rowych kar za prowadzenie w sta-
nie nietrzeźwości oraz do emocji, 
wskazując na możliwość spowodo-
wania tragedii na drodze. Następ-
nie poczekaj  na przyjazd policji.

KIEROWCO – PAMIĘTAJ, ŻE NIE MA BEZPIECZNEJ DAWKI ALKOHOLU DLA  KIERUJĄCEGO POJAZDEM.

GOSPODARZE RODZINNYCH I TOWARZYSKICH SPOTKAŃ – ZADBAJCIE O TRZEŹWOŚĆ 
I BEZPIECZNE POWROTY DO DOMÓW WASZYCH GOŚCI.

WSPÓŁPASAŻEROWIE PODRÓŻY – WYMAGAJCIE TRZEŹWOŚCI  OD WASZYCH OJCÓW, MĘŻÓW, BRACI, 
KOLEGÓW SIADAJĄCYCH ZA KIEROWNICĘ, GDYŻ WSZYSCY JESTEŚMY WSPÓŁODPOWIEDZIALNI   

ZA BEZPIECZNE PODRÓŻOWANIE   I  BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH. 

PAMIĘTAJ! – PIJANY KIEROWCA TO ŚMIERTELNE ZAGROŻENIE. OD TEGO, CZY ZAREAGUJESZ MOŻE ZALE-
ŻEĆ CZYJEŚ ŻYCIE. NIGDY NIE PRZYMYKAJ OKA NA NIEBEZPIECZNE SYTUACJE NA DRODZE. 

www.powstrzymaj.pl
Policyjne nr. telefonów: 1. Nr. alarmowe - 997, 112, 2. Komisariat Policji w Skoczowie - 33 8533213,  33 8563610    

     3. K.P.P. w Cieszynie - 33 8516200, 4. K.P.P. - Wydział Ruchu Drogowego - 33 8549510

          Opracował Krystian Fest

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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Działania zmniejszające  
zagrożenia związane z alkoholem podczas

letniego wypoczynku
SPRZEDAWCY: 

Zbliżają się wakacje. To czas 
wolny od zajęć szkolnych, w którym 
młodzież szuka pomysłu na spę-
dzenie wolnego czasu, czas festy-
nów, koncertów kwitnącego życia 
towarzyskiego, a zarazem okres, 
kiedy młodzi ludzie decydują się 
pierwszy raz sięgnąć po alkohol. 
Omijanie prawa, którego lekcewa-
żenie nadal bywa „CNOTĄ”, stanowi 
promocję swobody dostępu do al-
koholu i stwarza realne zagrożenie 
dla naszych dzieci. Alkohol nie jest 
dla młodzieży. Powoduje u tych, 
którym udało się obejść prawo, lżej-
sze lub cięższe szkody zdrowotne, 
ryzyko zatruć niejednokrotnie ze 
skutkiem śmiertelnym oraz szybkie 
uzależnienie. Czy tak musi być ?

- Sprzedaż alkoholu nieletnim jest 
przestępstwem. Konsekwencją jest 
utrata koncesji na sprzedaż alko-
holu oraz kara grzywny (ustawa o 
wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 18 
ust 10 art. 43 ust 1, 3).

- Sprzedawca bądź osoba podająca 
napoje alkoholowe jest uprawniona  
do zażądania okazania dokumen-
tu stwierdzającego wiek nabywcy 
(ustawa  o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi - art.15, ust.2).

RODZICE, OPIEKUNOWIE  
DZIECI I MŁODZIEŻY:

- nie częstuj piwem, winem i wódką 
w żadnych okolicznościach;
- ustal z dziećmi jasne zasady doty-
czące nie spożywania alkoholu oraz 
określ konsekwencje grożące za ich 
złamanie;
- rozmawiaj z dzieckiem o zagro-
żeniach wynikających z używania 
alkoholu (wypadki, utonięcia, kon-
flikt z prawem, przypadkowe kon-

takty seksualne itd.);
- staraj się sprawdzić, z kim i w ja-
kich okolicznościach przebywa 
twoje dziecko;
- nie ułatwiaj dzieciom przebywa-
nia w miejscach promocji alkoholu
(np. podczas imprez masowych 
sponsorowanych przez browary);
- sprawdź czy kierowca autokaru, 
który wiezie twoje dzieci jest trzeź-
wy;
- skontaktuj się ze sklepami i punk-
tami sprzedaży alkoholu w pobli-
żu miejsca twojego wypoczynku 
- uczul sprzedawców, aby przestrze-
gali zakazu sprzedaży alkoholu nie-
letnim;
- zwracaj uwagę innym osobom do-
rosłym, aby nie sprzedawały i nie 
kupowały alkoholu nieletnim;
- przeciwdziałaj dostępnymi środ-
kami prawnymi nielegalnej rekla-
mie i promocji alkoholu;
- upewnij się, czy osoby opiekujące 
się twoimi dziećmi przestrzegają 
tych samych zasad;

ŚWIADKOWIE RYZY-
KOWNYCH  SYTUACJI:

Zainterweniuj, gdy:
- jesteś świadkiem 
sprzedaży alkoholu nie-
letnim lub, gdy wiek ku-
pującego budzi Twoje 
wątpliwości, a sprzeda-
jący nie poprosił o do-
kument potwierdzający 
pełnoletniość;
- widzisz nietrzeźwego 
wychowawcę kolonij-
nego lub kierowcę au-
tobusu;
- zauważysz, że wycho-
wawca zezwala dzie-
ciom na kupno i spoży-
wanie alkoholu;
- widzisz nieletniego 
kupującego lub pijące-
go alkohol.

MOŻESZ PODJąĆ OSOBISTą  
INTERWENCJĘ:

- zwrócić uwagę sprzedawcy, że ma 
prawo prosić o pokazanie doku-
mentu potwierdzającego wiek ku-
pującego;
- poinformować o tym fakcie poli-
cję;
- zgłosić fakt do Pełnomocnika 
Wójta Gminy lub Gminnej Komisji           
ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych przy Urzędzie Gminy.

 Opr. Krystian Fest
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Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii 
Od lipca 2014 roku do Punktu 

Konsultacyjnego ds. narkomanii 
mogą zgłaszać się po pomoc wszy-
scy mieszkańcy Powiatu Cieszyń-
skiego. Punkt Konsultacyjny działa 
w Centrum Profilaktyki Edukacji 
i Terapii „Kontakt” Stowarzysze-
nia Pomocy Wzajemnej „Być Ra-
zem”, ul. Ks. Janusza 3 w Cieszynie. 

Oferta Punktu skierowana jest w 
szczególności do 
osób używających 
środków psycho-
aktywnych, ich bli-
skich jak również 
osób, które chcia-
łyby zasięgnąć 
specjalistycznych 
informacji na te-
mat narkomanii. 
W Punkcie Konsul-
tacyjnym dyżuruje 
terapeuta uzależ-
nień, który doko-
nuje wstępnej dia-
gnozy problemu, 
zbiera informacje 
dotyczące za-
awansowania uza-
leżnienia, udziela 
porad i informacji 
oraz wspiera de-
cyzję o leczeniu 
i motywuje do 
podjęcia terapii. 
Dodatkowo osoby 
e k s p e r y m e n t u -
jące ze środkami 
psychoaktywnymi 
wraz ze swoimi 
rodzinami mogą 
skorzystać z kon-
sultacji i psycho-
terapii rodzinnej. 

Od 2012 roku 
Punkt obejmo-
wał wsparciem 
m i e s z k a ń c ó w 
gminy Cieszyn. 
Dzięki dotacji z 
Województwa Ślą-
skiego od lipca 
do grudnia 2014 
roku mieszkań-

cy gmin Powiatu Cieszyńskie-
go mogą zgłaszać się po pomoc 
dzwoniąc pod nr tel. 33 479 54 55.

Szczegółowe informacje pod nu-
merem telefonu (33) 479 54 55 lub 
w biurze Centrum Profilaktyki Edu-
kacji i Terapii „Kontakt” przy ul. Ks. 
Janusza 3 w Cieszynie albo mailowo 
e-mail: cpeitkontakt@bycrazem.pl.

Punkt jest współfinansowany ze 

środków Gminy Cieszyn w ramach 
realizacji Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii w Gminie Cieszyn 
oraz ze środków Województwa Ślą-
skiego.
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Charytatywnie w Ośrodku „Pod Brandysem”
Gwizdkiem sędziego rozpoczę-

ła się wspomniana powyżej im-
preza, a zainaugurowali ją piłkarze 
na boisku trawiastym ZSP Górki 
Wielkie, uczestniczący w rozgryw-
kach piłkarskich szóstek. Panowie, 
łącząc przyjemne z pożytecznym, 
dorzucili swoją cegiełkę do szczyt-
nego celu, jakim była zbiórka fun-
duszy na rehabilitację Łukasza 

Bojdy. Wynik rozgrywek był rzecz 
jasna sprawą drugorzędną, jed-
nak warto wspomnieć w kilku sło-
wach, jak zakończyły się zmagania.

Do rozgrywek zgłosiło się 7 ze-
społów: – Młodzi Gniewni, Zmar-
nowane Talenty, Bywalcy Maxima, 
Alco-Skład, Kamtex, Czyż Bud i 
Pasterny Przyjaciele. Wspomniane 
ekipy drogą losowania podzielono 

na 2 grupy – cztero i trzy zespoło-
wą. W grupach rozegrano mecze 
systemem „każdy z każdym”, na-
stępnie zwycięzcy danych grup, 
spotkali się w finale, wiceliderzy 
zagrali o 3 miejsce, zaś kolejne dru-
żyny o 5 miejsce. W wielkim finale 
drużyna Pasterny Przyjaciele po 
rzutach karnych pokonała Kamtex. 
Trzecie miejsce przypadło Bywal-
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com Maxima. Uczestników turnieju 
swoim udziałem zaszczycił Jan Woś, 
były znakomity piłkarz Odry Wodzi-
sław, Ruchu Chorzów czy Groclinu 
Grodzisk Wielkopolski, który przy-
czynił się znacznie do zwycięstwa 
swojej drużyny – Pasterny Przyja-
ciele – we wspomnianym turnie-
ju, zdobywając przy okazji tytuł 
króla strzelców, zawodnik zdobył 8 
bramek. Najlepszym bramkarzem 
został Jerzy Olchawa (Kamtex).

Kolejnym punktem festynu były 
występy artystyczne młodzieży ZSP 
Górki Wielkie. Uczniowie zaprezen-
towali swoje aktorskie umiejętno-

ści w czasie spektaklu teatralnego, 
przygotowanego przez panią Ur-
szulę Pydę oraz wokalne, kiedy na 
scenie pojawił się chór szkolny pod 
kierownictwem pana Marcina Ja-
nasika. Muzyczne klimaty kontynu-
ował zespół Bevin, który poprzedził 
występy orkiestry dętej OSP Górki 
Wielkie. Przed zmrokiem swoje po-
pisy zaprezentowały Panie z teatru 
ognia Inferis, które pokazały, że 
ogniem można się też posługiwać 
w artystyczny sposób, zachwycając 
publiczność. Równie efektownie, 
zgromadzonych na imprezie uczest-
ników, do późnych godzin wie-

czornych bawił zespół Musicstaś.
Warto jeszcze raz zaznaczyć, że 

główną ideą sobotniego Festynu w 
Ośrodku „Pod Brandysem” była chęć 
pomocy Łukaszowi Bojdzie, cho-
remu na zanik mięśni kręgosłupa, 
dlatego wszystkim osobom, które 
w jakikolwiek sposób przyczyniły 
się do wsparcia inicjatywy, należą 
się słowa uznania i serdeczne po-
dziękowania. Na leczenie Łukasza 
udało się zebrać kwotę 8200 zł.

 Krzysztof Gawlas

Rywalizacja o piłkarski Puchar Wójta Gminy Brenna
Cieszy fakt, że w tegorocznych 

rozgrywkach najmłodsi uczniowie 
Szkół Podstawowych zapoczątko-
wali, miejmy nadzieję, nową spor-
tową tradycję, mianowicie rywali-
zacją o Puchar Wójta Gminy Brenna 
w kategorii Chłopców Szkół Pod-
stawowych, klasy 1-3. Do rozgry-
wek przystąpiły 3 drużyny: Brenna 
Leśnica, Brenna Bukowa I i Brenna 
Bukowa II. Rzecz jasna, przy takiej 
ilości drużyn najbardziej sprawie-
dliwym systemem, który pozwolił 
wyłonić najlepszą ekipę, był sys-
tem gry „każdy z każdym”. Warto 
zaznaczyć, że młodzi piłkarze mimo 
niewielkiego doświadczenia, ambi-
cją i poziomem gry nie ustępowali 
swoim starszym kolegom, którzy 

toczyli boje w miniony poniedzia-
łek. W rywalizacji najlepiej wypadła 
I-sza reprezentacja Brennej Buko-
wej, która ograła Brenną Leśnicę 
i Brenną Bukową II. Rywalizacja 
przy niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych toczyła się na 
hali sportowej LKS „Beskid” Brenna. 

Uczniowie Szkół Podstawowych 
naszej gminy rywalizowali z kolei 
na Orliku. Rzecz jasna, dla każdego 
ucznia dana rywalizacja, w której 
uczestniczy, jest najważniejszą na 
świecie, dlatego też można przy-
puszczać, że owe rozgrywki dla nie-
których miały nie mniejszą rangę, 
niż odbywający się w tym czasie 
w Brazylii mundial dla piłkarzy re-
prezentacji w nim występujących. 

Jedno jest pewne, uczestnicy opi-
sywanych zmagań zostawili mnó-
stwo potu i serca na Orliku, chcąc 
zrobić wszystko, aby to właśnie ich 
drużyna odniosła zwycięstwo. Jako, 
że rozgrywki miały za zadanie wyło-
nić najlepszą szkolną reprezentację 
dziewczyn i chłopców Szkół Podsta-
wowych, zwycięzca mógł być tylko 
jeden w danej kategorii. Wśród płci 
pięknej najlepiej zaprezentowały 
się uczennice z Brennej Leśnicy, wy-
przedzając koleżanki z Górek Wiel-
kich oraz Brennej Bukowej. Zaciętą 
rywalizację, podobnie jak to miało 
miejsce w kategorii dziewcząt, to-
czyli również chłopcy. Tutaj pierw-
sze miejsce przypadło młodym 
adeptom piłki nożnej z Górek Wiel-
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kich, którzy zakończyli turniej przed 
Brenną Bukową i Brenną Leśnicą.

Najstarsi przedstawiciele gmin-
nych szkół gimnazjalnych zmierzyli 
się na boisku trawiastym w Brennej 
Centrum. W tej rywalizacji również  
nie brakowało zaciętości i ambicji. 
Piłkarki i piłkarze walczyli niemal o 
każdy centymetr murawy i chyba 
nie będzie przesadnym użyć pił-

karskiego powiedzenia i dodać, że 
dosłownie „gryźli trawę”. Wszystko 
oczywiście zgodnie z przepisami i 
rywalizacją fair play, co w sporto-
wej rywalizacji powinno być aspek-
tem dużo bardziej istotnym niż sam 
wynik. W kategorii dziewcząt mecz 
pomiędzy Gimnazjum w Brennej, 
a Gimnazjum w Górkach Wielkich 
zakończył się zwycięstwem Gór-

czanek. Puchar za zwycięstwo 
powędrował także do gabloty 
sportowej Gimnazjum im. Jana III 
Sobieskiego w Brennej, ponieważ 
w konfrontacji męskiej części repre-
zentantów gminnych gimnazjów 
lepsi okazali się piłkarze z Brennej. 

 Krzysztof Gawlas
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Mistrzostwa Śląska w Lekkoatletyce
Czerwiec był miesiącem zma-

gań lekkoatletów, którzy walczyli 
o miano najlepszych w wojewódz-
twie śląskim. Nasi uczniowie na 
co dzień trenujący przy gminnych 
świetlicach środowiskowych, po raz 
kolejny nie zawiedli. Był to najlep-
szy sezon w krótkiej historii startów 
breńskich zawodników. Złote me-
dale zdobyli: Agnieszka Greń w bie-
gu na 1500m juniorek młodszych, 
Nadia Krzempek w biegu na 600m 
(kat. 2003 i młodsi) z wynikiem 
2.01.25, Julia Kocurek w rzucie pił/
pal z wynikiem 36m, oraz Radosław 
Greń w biegu na 1km z wynikiem 
3.00.84. Bardzo dobrze zaprezento-
wali się również w biegu na 600m 
dziewcząt rocznika 2001 i mł. Nata-
lia Chrapek (1.56.24) i Patrycja Chu-
jeba  (2.00.09) oraz  chłopcy: Da-
wid Oleś (1.45.82), Samuel Kuczera 
(1.56.07) i Daniel Oleś (2.27.84).

   OPKiS
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Czwartki Lekkoatletyczne  2014  
To już piąty rok startów uczniów 

z terenu gminy Brenna w Czwart-
kach Lekkoatletycznych. W tym 
roku do  rywalizacji  przystąpiło 
około pięćdziesięciu uczniów na-
szej gminy. Zmagania rozpoczęły 
się w połowie września ubiegłego 
roku. Sześć kolejnych startów wy-
łoniło zwycięzców w trzech katego-
riach wiekowych (2003, 2002,2001 
rok urodzenia). Nasi młodzi lekko-
atleci zaprezentowali się znako-
micie i wywalczyli aż 18 nominacji 
do startu w finale w Łodzi. Ogólno-
polski Finał odbył się na stadionie 
AZS Łódź, gdzie do startu podczas 
dwudniowych zawodów przystąpi-
ło ok. 3 tys. uczniów z całego kra-
ju. Najlepiej z naszej ekipy zapre-
zentował się Dawid Oleś (uczeń 
piątej klasy SP1 Brenna Leśnica), 
który wywalczył 4 miejsce w bie-
gu na 1km (czas 3.10.91). Świet-
nie rzucała piłeczką palantową 
Julia Kocurek (ZSP Górki Wielkie), 
uczennica czwartej klasy zajęła 8 
miejsce z wynikiem 40 metrów. 

Wyniki pozostałych naszych re-
prezentantów:

Dziewczęta - rocznik 2001
29 miejsce - Natalia Chrapek  (SP-1 
Brenna) - bieg na 600 m (1.53,93)
71 miejsce - Natalia Setnicka (SP-1 
Brenna) - rzut piłeczką palantową 
(30.50)

Dziewczęta - rocznik 2002
51 miejsce - Patrycja Chujeba (SP-
2 Brenna) - bieg na 300 m (53,81)
52 miejsce - Ewa Pietrzyk (SP-1 
Brenna) - rzut piłeczką palantową 
(30.00)
57 miejsce - Alicja Ferfecka (SP-1 
Brenna) - rzut piłeczką palantową 
(26.50)

 
Dziewczęta - rocznik 2003

18 miejsce - Nadia Krzempek (SP-2 
Brenna) - bieg na 300 m (0.53,35)
36 miejsce - Wiktoria Kmiecik (SP-2 
Brenna) - bieg na 300 m (0.55,60)
58 miejsce - Agnieszka Greń (SP-1 
Brenna) - rzut piłeczką palantową 

(22.00)

Chłopcy - rocznik 2001
45 miejsce - Radosław Greń (SP 
Górki Wielkie) - bieg na 300 m 
(0.45,73)

Chłopcy - rocznik 2002
57 miejsce - Jakub Krzempek (SP-2 
Brenna) - bieg na 300 m (0.58,18)
70 miejsce - Dawid Moskała (SP-1 
Brenna) - rzut piłeczką palantową 
(30.00)
71 miejsce - Konrad Cieślar (SP-1 
Brenna) - rzut piłeczką palantową 
(27.00)

Chłopcy - rocznik 2003
21 miejsce - Samuel Kuczera (SP-1 
Brenna) - skok w dal (3.99)
39 miejsce - Dominik Kawulok (SP-
1 Brenna) - rzut piłeczką palantową 
(38.00)
56 miejsce - Daniel Oleś (SP-1 
Brenna) - bieg na 300 m (1.05,08) 

   OPKiS 

Rodzeństwo biegaczy ze szkoły  
w Górkach Wielkich ponownie na podium

Agnieszka Greń, uczennica kla-
sy IIIb Gimnazjum w Górkach Wiel-
kich, a wkrótce absolwentka naszej 
szkoły, zdobyła I miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa Śląskiego 
Seniorów, Juniorów i Młodzików 
w Lekkiej Atletyce. Zawody odbyły 
się w Bielsku-Białej w dniach 7-8 
czerwca. Agnieszka pokonała dy-
stans 1500 m w czasie 5:18:74. Jest 
to kolejny sukces młodej biegaczki, 
podobnie jak jej brata, Radosława, 
ucznia klasy 6c SP, o którym - ze 
względu na wspaniałe rozpoczęcie 
sezonu - pisaliśmy niedawno. Warto 
tutaj wspomnieć m.in. o zdobyciu 
przez niego Mistrzostwa Śląska w 
biegach przełajowych 14 marca czy 
I miejscu w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach w Biegach Przeła-

jowych tydzień później. Ostatnim 
sukcesem Radka jest zajęcie I miej-
sca w Mistrzostwach Województwa 
Śląskiego Dzieci w Lekkiej Atle-
tyce, które odbyły się 18 czerw-
ca w Sosnowcu. Mistrz pokonał 
dystans 1000 m w czasie 3:00:83.

Radkowi, który od września bę-
dzie uczniem naszego gimnazjum, 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów, natomiast Agnieszce 
dziękujemy za to, że wiele razy 
jako szkoła mogliśmy być dumni z 
niej jako uczennicy naszej placów-
ki. Agnieszko, jako wspaniała bie-
gaczka rozsławiaj nasze okolice w 
swojej dalszej karierze sportowej!

 Dominika Badura 
 ZSP w Górkach Wielkich
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Biegali z Piotrem Kuryło!
Pewnie większości społeczeń-

stwa postać owego dżentelmena 
wiele nie mówi, dlatego tytułem 
wstępu parę słów odnośnie jego syl-
wetki. Urodzony w Prusce Wielkiej 
maratończyk i ultramaratończyk 

specjalizuje się w dość nietypo-
wych biegach. Patrząc na poczyna-
nia i sukcesy Pana Piotra, chciałoby 
się rzecz – im trudniej, tym lepiej. 
Biegacz ma na swoim koncie 2 
miejsce w słynnym Spartathlonie 
(246 km bieg z Aten do Sparty), na 
którego pokonanie potrzebował 
jedynie 24 godzin i niespełna 30 
minut. Jest laureatem Kolosa (na-
groda za „wyczyn roku”), którego 
przyznano mu w 2011 r. za obie-
gnięcie kuli ziemskiej, czyli pokona-
nie blisko 20 tys. km. Uczestniczył 
w I Mistrzostwach Polski w Biegu 
24-godzinnym, zajmując 7 miej-
sce. Na swoim koncie ma również 
przepłynięcie kajakiem rzeki Wisły 
pod prąd, przebiegnięcie Polski ze 
wschodu na zachód i z północy na 
południa. Jednym słowem człowiek, 
dla którego nie ma niemożliwego.

Pan Piotr wraz z zapalonymi 
biegaczami z Brennej i okolic, udał 
się w sobotnie przedpołudnie na 
trening w Beskidy, biegnąc ścież-

kami górskimi do samej Wisły. Tam, 
zorganizowano odpoczynek, po-
dzielono się wrażeniami z trasy, 
których nie da się ukryć, w czasie 
biegu w Beskidach jest mnóstwo, 
a także wymieniono poglądy oraz 
doświadczenia poszczególnych 
zawodników z dotychczasowych 
startów. Weekendowe bieganie z 
„niesamowitym” zawodnikiem za-
kończyło się ponownie w Brennej, 
przed sceną Amfiteatru, gdzie cała, 
jakże ciekawa inicjatywa miała 
swój początek. Niewykluczone, że 
małe wzmianki wizualne pojawią 
się w przyszłości w filmie o Piotrze 
Kuryło, który powstaje na podsta-
wie napisanej przez niego książki 
„Ostatni Maraton”. Ujęcia do po-
wstającej produkcji kręcono tak-
że w czasie wspomnianego biegu, 
dlatego niewykluczone, że można 
będzie oglądać walory przyrodni-
cze naszej gminy w owym filmie.

  Krzysztof Gawlas
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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...!


