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Od redakcjiOd redakcji

Od wydania ostatniego nume-
ru Wieści minęło sporo czasu. Co 
poniektórzy mogli się już zacząć 
martwić, że może mieć to związek 
z kodowaniem i ograniczaniem 
dostępu wszystkim obywatelom 
do najważniejszych wydarzeń. 
Na szczęście nic z tych rzeczy nie 
miało miejsca i w Państwa ręce 
może trafić najnowszy numer na-
szego gminnego informatora. 
Wielu z Was pewnie żyje jeszcze 
euforią po historycznym sukcesie 

Od redakcji
naszych siatkarzy, jakim bez wąt-
pienia jest złoty medal Mistrzostw 
Świata. Historia lubi być przekor-
na i to właśnie we wrześniu 75 lat 
po inwazji tych państw na teryto-
rium Polski, w przeciągu kilku dni 
Polska reprezentacja odprawiła  
z kwitkiem najpierw Rosję a póź-
niej Niemcy. Teraz miejmy nadzie-
ję, że w październiku Nasi dzielni 
kopacze wezmą przykład z siatka-
rzy i również postarają się o nie-
spodziankę, jaką na pewno będzie 

pokonanie reprezentacji Niemiec.  
  Sukces sportowy mamy rów-
nież na naszej lokalnej arenie,  
a wszystko dzięki strażakom z OSP 
Brenna Centrum, którzy okazali się 
najlepsi w Międzygminnych Za-
wodach Sportowo- Pożarniczych 
i wywalczyli Superpuchar. Więcej 
informacji na ten temat znaleźć 
można w tym numerze Wieści.

 Sonia Gawlas

Spotkania Wójta z mieszkańcami
Na początku września odbyły 

się spotkania Wójta Gminy Brenna 
Pani Iwony Szarek z mieszkańcami. 
Podczas trzech spotkań, które mia-
ły miejsce w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Brennej Leśnicy, w sali se-
syjnej Urzędu Gminy Brenna oraz w 
Zespole Szkół Publicznych w Gór-
kach Wielkich omówione zostały 
bieżące sprawy gminy.  

Sonia Gawlas: Spotkała się 
Pani z mieszkańcami naszej gmi-
ny. Jakie kwestie były najczęściej 
poruszane oraz jakie sprawy 
wydają się być najistotniejsze  
z punktu widzenia naszej spo-
łeczności?

Iwona Szarek: Najważniej-
sza jest poprawa warunków życia 
mieszkańców, związana z podsta-
wowymi potrzebami takimi jak: do-
jazd do domu i pracy, zaopatrzenie 
w wodę, odprowadzenie ścieków 
oraz odśnieżanie w okresie zimo-
wym. Tego też dotyczyła większość 
zadawanych pytań.

S.P.: Zbliża się zima. Czy nie 
zaskoczy naszych drogowców? 

I.S.: W tej kwestii mamy poważ-
ną zmianę. Po 15 latach gmina zre-
zygnowała z porozumienia ze Sta-
rostwem Powiatowym i nie będzie 
już wykonywać czynności leżących 
w gestii powiatu. Tym samym od 
tego sezonu zimowego nie będzie-

my ponosili odpowiedzialności za 
odśnieżanie dróg powiatowych 
przebiegających przez obszar na-
szej gminy. Wszystkie interwencje 
związane z jakością ich odśnieża-
nia trzeba będzie telefonicznie kie-
rować bezpośrednio do powiatu. 
W naszym obowiązku pozostanie 
odśnieżanie dróg gminnych i na 
tą usługę zostanie ogłoszony prze-
targ. Zmiany te w znacznym stop-
niu odciążą budżet gminy. 

S.P.: Czy planowane są inwe-
stycje związane z poprawą na-
wierzchni dróg?

I.S.: W przyszłym roku plano-
wany jest remont ulicy Bielskiej  
w Górkach. Zawarliśmy już w tej 
sprawie porozumienie ze Staro-
stwem Powiatowym i jeżeli powiat 
otrzyma dotacje z Programu Naro-
dowego Budowy Dróg Lokalnych 
to jest duża szansa na realizację 
wspomnianego przedsięwzięcia.

Dla nas jako gminy dużym wy-
zwaniem będzie wprowadzenie  
w życie inwestycji rozbiórki i budo-
wy mostu na Węgierskim. Jest to 
bardzo pilna sprawa, gdyż istnieją 
obawy, ze most może ulec dalsze-
mu zniszczeniu.

S.P.: Jakich zmian możemy się 
spodziewać w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, odprowadzania 
ścieków oraz gospodarki odpa-
dami?

I.S.: We wspomnianych te-
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matach uda nam się zrealizować 
wszystko, co zostało zaplanowa-
ne na ten rok. Ukończona zostanie 
kanalizacja w Górkach Małych oraz 
wodociąg i kanalizacja na osiedlu 
Zofii Kossak oraz ulicy Miodowej. 

Ogłoszony został również prze-
targ na budowę kanalizacji w Gór-
kach na Nowym Świecie przy uli-
cach: Majowej, Bocznej, Spokojnej, 
Czarny Las, Jaśminowej, Stolarskiej 
i części Słonecznej.  Wyłoniona zo-
stanie firma i być może już w tym 
roku ruszą pierwsze prace. 

Za niedługo zostanie również 
ogłoszony przetarg na wykonawcę, 
który zajmować się będzie odbio-
rem odpadów komunalnych od 1 
stycznia 2015 r.  

S.P.: Istotnym problemem jest 
również zasięg telefonii komór-
kowej na terenie naszej gminy. 
Czy możemy spodziewać się po-
prawy sygnału?

I.S.: Gmina wystąpiła z proś-
bą do wszystkich najważniejszych 
sieci o poprawę jakości sygnału i 
dwóch operatorów zapewniło, że 
podejmie starania w tym temacie.  

Razem z 12 gminami i powiatem 
cieszyńskim przystąpiliśmy również 
do projektu budowy sieci Interne-
tu szerokopasmowego na terenie 
gmin powiatu cieszyńskiego. Być 
może będzie to szansa na poprawę 

sytuacji, gdyż w przyszłości opera-
torzy będą mogli z niej skorzystać. 

S.P.: Jakie przedsięwzięcia zo-
staną jeszcze podjęte w najbliż-
szym czasie? 

I.S.: Ogłoszony został przetarg 
na obsługę bankową urzędu gmi-
ny i wszystko wskazuje na to, że 
od 1 stycznia będziemy obsługiwa-
ni przez inny bank. Wiąże się to ze 
zmianami rachunków bankowych.

Otrzymaliśmy również środki na 
przebudowę widowni amfiteatru 
w Parku Turystki. Dofinansowanie 
wyniesie 85% wysokości kosztów 
inwestycji.

S.P.: Jak ocenia Pani frekwen-
cję na spotkaniach?

I.S.: Frekwencja nie była zbyt 
wysoka. Na spotkaniach pojawiają 
się najczęściej osoby, które uczest-
niczyły w podobnych zebraniach 
w latach poprzednich. Chciałabym 
zaapelować do mieszkańców, aby 
korzystali i brali w nich udział, gdyż 
jest to okazja do wyjaśnienia i prze-
dyskutowania wielu spraw. 

S.P.: Dziękuję za wywiad.
I.S.: Dziękuję również.

Superpuchar dla OSP Brenna Centrum 
w zawodach sportowo-pożarniczych

W sobotę 6 września 2014 roku, 
na boisku sportowym w Brennej 
Centrum odbyły się Międzygminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP 
gminy Brenna i miasta Ustroń. Tra-
dycyjnie już impreza rozpoczęła się 
przemarszem jednostek spod straż-
nicy OSP w Brennej Centrum. Do 
rywalizacji stanęło dziesięć sekcji 
męskich, siedem drużyn młodzie-
żowych oraz jedna sekcja kobieca. 
Strażacy ochotnicy rywalizowali  w 
sztafecie oraz  ćwiczeniu bojowym. 
Naszą gminę reprezentowało: pięć 

drużyn męskich, po dwie z OSP 
Brennej Centrum i Górek Wielkich 
oraz jedna z Brennej Leśnicy. W za-
wodach sportowo–pożarniczy brała 
udział Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza chłopców działająca przy 
OSP w Górkach Wielkich. W grupie 
A (mężczyźni) na najwyższym stop-
niu podium stanęli druhowie z OSP 
Brenna Centrum, którzy wywalczyli 
pierwsze miejsce w sztafecie  oraz 
zdobili superpuchar. Serdecznie 
gratulujemy! Po odczytaniu proto-
kołu komisji sędziowskiej zwycięz-

cy zawodów otrzymali nagrody, 
puchary oraz dyplomy ufundowane 
przez Wójta Gminy Brenna – Pa-
nią Iwonę Szarek oraz Burmistrza 
Ustronia  - Pana Ireneusza Szarca. 
Organizatorzy gratulują wszystkim 
drużynom udziału w zawodach oraz 
zapraszają do uczestnictwa w przy-
szłym roku, tym razem w Ustroniu. 

  UG Brenna
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Budowa kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Miodowej w Brennej

Od grudnia 2013 r. do lipca 2014 
r. trwały prace związane z budową 
kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami domowymi przy ul. Miodo-
wej w Brennej. Roboty wykonywała 
firma Usługi Instalatorskie Wod.-
Kan. C.O. i Sprzętowo–Budowla-
ne Seweryna Całus z Cieszyna.

W ramach zadania wykona-
na została sieć kanalizacyjna gra-
witacyjna z rur PCV ø 200-160 
łącznej długości 1.307 mb oraz 
przyłącza ø 160 PCV łącznej dłu-
gości 128 mb. Do kanalizacji sani-
tarnej podłączono 25 odbiorców. 
Wartość robót wyniosła netto 

321.303,00 zł, brutto 395.202,69 zł.
Zadanie jest dofinansowane w 

postaci umorzenia z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w wysokości 311.394,24 zł.

  UG Brenna
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Pielgrzymi z Brennej na Ukrainie
Od kilkunastu lat mieszkańcy 

gminy Brenna czynnie wspierają 
parafię rzymskokatolicką z mia-
sta Czerniowce na Ukrainie, stolicy 
ukraińskiej Bukowiny, gdzie najlicz-
niejszą grupą parafian są rodziny 
o polskim pochodzeniu. Corocznie 
gościmy w Brennej dzieci z Czer-
niowiec, które przyjeżdżają na let-
ni wypoczynek, połączony z nauką 

języka polskiego, pod opieką księ-
dza Marka Droździka – proboszcza 
tamtejszej parafii. Przed laty ks. 
Marek Droździk był wikariuszem w 
Brennej, co później zaowocowało 
dalszymi kontaktami i współpracą z 
parafią p.w. Św. Jana Chrzciciela. Od 
samego początku do tej współpracy 
włączyły się władze samorządowe 
Gminy Brenna, użyczając dzieciom 

nieodpłatnie zaplecza noclegowe-
go w szkołach i udzielając pomocy 
finansowej. Pomagali także liczni 
sponsorzy – przedsiębiorcy z tere-
nu gminy Brenna  i osoby indywi-
dualne.   

Co roku, na zaproszenie ks. 
proboszcza M. Droździka, organi-
zowana jest również pielgrzymka 
autokarowa na Ukrainę, z udzia-
łem mieszkańców Brennej i Śląska 
Cieszyńskiego. W lipcu wyruszyła z 
Brennej XVI pielgrzymka do Czer-
niowiec i rumuńskiej Bukowiny.  
Głównym celem wyjazdu pielgrzy-
mów było uczestniczenie w pod-
niosłym wydarzeniu - obchodach 
jubileuszu 200-lecia poświęcenia 
kościoła parafialnego  p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Czernio-
wicach.  Pielgrzymi wzięli udział  w 
uroczystej mszy świętej sprawowa-
nej przez Metropolitę lwowskiego 
arcybiskupa Mieczysława Mokrzyc-
kiego. Jubileusz był szczególny, 
gdyż kościołowi parafialnemu ak-
tem papieskim nadano także tytuł 
bazyliki mniejszej. Akt ten odczy-
tał i wręczył obecny na uroczysto-
ści arcybiskup Pierro Marini, jeden 

Rozbudowa wodociągu w Górkach Wielkich 
ul. Kamińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza i Wiosenna

W okresie od marca do lipca 
2014 r. realizowano roboty związa-
ne z budową wodociągu w Górkach 
Wielkich ul. Kamińskiego, Poprzecz-
na, Spółdzielcza i Wiosenna. Roboty 
realizowała firma HYDRO-INSTAL 
Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-
Homa Spółka Jawna z Mazańcowic. 

W ramach zadania wykonano sieć 
wodociągową ø 110/90/75/63/40 

łącznej długości 655 mb. Właści-
cielom budynków, zlokalizowanych 
przy tych ulicach stworzono tym sa-
mym możliwość podłączenia swo-
ich nieruchomości do gminnej sieci 
wodociągowej, rozbudowywanej 
sukcesywnie w Górkach Wielkich, 
na bazie ujęć w Skoczowie-Pogórzu.

Koszt robót wyniósł netto 
117.114,62 zł, brutto 144.090,34 zł.

Zadanie jest dofinansowane w 
postaci umorzenia z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w wysokości 135.884,40 zł.

  UG Brenna



7 Strona 7

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/Wydarzenia Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

z najbliższych współpracowników 
św. Jana Pawła II. Dla uczczenia tej 
pięknej uroczystości, goście z Bren-
nej przywieźli z Polski w prezencie 
oprócz przedmiotów liturgicznych, 
również dar dla czerniowickiej pa-
rafii od mieszkańców naszej gmi-
ny, przygotowany przez Panią Wójt 
Iwonę Szarek – haftowany, koron-
kowy krzyż wraz z listem gratulacyj-
nym. Po zakończonej mszy świętej 
i festynie, w miejscowej filharmo-
nii odbył się jubileuszowy koncert, 
podczas którego wręczone zostały 
okolicznościowe medale. Była to 
okazja do podziękowania wszyst-
kim osobom i organizacjom, które 
udzielają wsparcia Parafii Rzymsko-
katolickiej w Czerniowcach. W gro-
nie osób wyróżnionych znalazły się 
organizatorki pielgrzymek z Bren-
nej - Pani Helena Musioł oraz Pani 
Joanna Grajewska. Z rąk ks. Marka 
Droździka odebrały one i przywio-
zły do kraju również specjalny me-
dal jubileuszowy, przyznany przez 
Parafian z Czerniowiec mieszkań-
com Gminy Brenna i Pani Wójt Iwo-
nie Szarek.

Podczas pobytu na Ukrainie piel-
grzymi złożyli także kwiaty i zapalili 
znicze na cmentarzu w Rorańczy, 
gdzie znajdują się groby polskich 

legionistów, w tym poległych tam 
cieszyniaków. Po kilkudniowym 
pobycie u naszych wschodnich są-
siadów grupa udała się w dalszą 
podróż do Rumunii, spotykając na 
swoje drodze wielu  Polaków, za-
mieszkujących polskie wsie na Bu-
kowinie.

11 września podczas sesji Rady 
Gminy Brenna, Jubileuszowy Medal 
otrzymany na Ukrainie, został ofi-

cjalnie przekazany Pani Wójt Iwonie 
Szarek.

W kolejnym numerze Wieści 
będzie można przeczytać relację z 
tegorocznego pobytu księdza Mar-
ka Droździka i jego podopiecznych  
w Polsce oraz ze spotkania, które 
miało miejsce 21 września  w „Zo-
grodzisku”.

 Joanna Grajewska 
 Sonia Gawlas
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11 września podczas posiedze-
nia Rady Gminy Brenna, Pani Wójt 
Iwona Szarek wraz z Przewodni-
czącym Rady Panem Markiem Woj-
narem złożyli Pani Annie Musioł i 
zespołowi „Mała Brenna” serdeczne 
podziękowania za udział w krzewie-
niu kultury ludowej naszego regio-
nu. Pani Wójt zaznaczyła, że ten rok 
to prawdziwe pasmo sukcesów ze-

„Mała Brenna” doceniona na sesji
społu. Wśród nich należy wymienić: 
Wyróżnienie podczas 38 Karpackie-
go Festiwalu Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych w Rabce-Zdroju, I 
miejsce w kategorii zespoły folk-
lorystyczne podczas Powiatowego 
Przeglądu Dziecięcych i Młodzie-
żowych Zespołów Artystycznych – 
Cieszyn 2014 oraz Wyróżnienie w 
kategorii zespoły wokalne w kon-

kursie „Rozśpiewany Śląsk” – finał 
XXI Regionalnego Przeglądu Pieśni 
im. prof. Adolfa Dygacza w Koszęci-
nie. Pani Ani oraz zespołowi złożono 
najserdeczniejsze życzenia dalszych 
sukcesów oraz kontynuacji owocnej 
pracy wśród następnych pokoleń. 

 Sonia Gawlas

Letni wypoczynek pełen wrażeń
Podczas letniego wypoczyn-

ku dzieci z naszej gminy nie miały 
szans na nudę, zorganizowano dla 
nich bowiem liczne zajęcia oraz wy-
cieczki. Opiekunowie zadbali o to, 
aby najmłodsi twórczo spędzili czas 
i by ich brzuszki zawsze były pełne. 

Dla 80 dzieci z klas 1-6 ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brennej Buko-
wej zorganizowany został Tydzień z 
Piratami. Każdego dnia uczniowie 
poprzez zabawę nabywali nowych 
doświadczeń, a piracka podróż 
przez Brenną oraz najbliższą oko-
lice okazała się nie lada wyzwa-
niem. Równie miło spędziło czas 
85 uczniów podczas Tygodnia z 
Panem Bogiem zorganizowanym 
przez ks. Mariana Kulika z para-
fii p.w. św. Jana Chrzciciela. Dzięki 
księdzu Marianowi 6 dzieci uczest-
niczyło również we wyjeździe wy-
poczynkowym do Władysławowa.

Niezapomnianymi wspomnie-
niami z wakacji nad Bałtykiem po-

dzielić się może także grupa 53 
dzieci, która dzięki organizatoro-
wi -  parafii p.w. Wszystkich Świę-
tych w Górkach Wielkich i księdzu 
Krzysztofowi Pacydze wypoczywało 
w Mikoszewie. Korzystając z okazji 
koloniści zwiedzili Szymbark, Gie-
trzwałd oraz popływali rowerkami 
wodnymi po jeziorze Ostrzyckim. 

W Dąbkowicach dzięki zaanga-
żowaniu Henryka Kubicy prezesa 

Stowarzyszenia Sportowego DĄB 
w Dębowcu zorganizowano pobyt 
dla grupy 12 dzieci z naszej gminy. 

Warto zaznaczyć, że letni wy-
poczynek dla naszych pociech był 
możliwy dzięki współorganizacji 
oraz dofinansowaniu gminy, za któ-
re bardzo serdecznie dziękujemy. 

  Sonia Gawlas
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Informacja o przeprowadzanej na terenie  
województwa śląskiego akcji szczepienia  

dziko żyjących lisów - jesień 2014 roku
Rusza jesienna akcja szczepie-

nia lisów. W okresie pomiędzy 1 a 8 
października 2014 roku na terenie 
całego województwa śląskiego pro-
wadzona będzie akcja wykładania 
z samolotów szczepionki dla lisów. 

Akcja będzie prowadzona przy 
użyciu samolotów startujących z 
lotniska Katowice - Muchowiec. 
Szczepionka zostanie wyłożona z 
wysokości około 200 metrów, na 
obszarze ponad 10 tys. km2 po-
wierzchni zielonych. W związku z 
wystąpieniem wścieklizny u lisa 
wolno żyjącego w listopadzie 2011 
r. oraz u psa we wrześniu 2012 r. 
nastąpi zwiększenie wyłożenia na 
obszarze wokół miejscowości Pra-
dła do 30 dawek szczepionki na 1 
km2. Na pozostałym terenie woj. 
śląskiego zakłada się wyłożenie 
20 dawek szczepionki na 1 km2. 
W sumie na terenie całego woje-
wództwa śląskiego zostanie wyło-
żonych 223 160 dawek szczepionki.

Szczepionka zatopiona jest w 
przynęcie w postaci małych bru-
natnych kostek o zapachu moc-
no zepsutej ryby. Zapach ten lisy 
wyczuwają z odległości ok. 800 
metrów. Szczepionki zostaną wy-
łożone nie tylko w lasach, ale i na 
pozostałych terenach zielonych np. 
na polach, łąkach, w ogródkach 
działkowych, a nawet w parkach. 

Śląski Wojewódzki Lekarz We-
terynarii apeluje do mieszkańców 
województwa o nie podnoszenie 
szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwa-
jąc zapach człowieka nie zjedzą już 
takiej kostki. Jednocześnie przy-
pominamy, że przez dwa tygodnie 
po przeprowadzeniu akcji nie wol-
no wyprowadzać zwierząt domo-
wych na tereny niezabudowane.

Śląski Wojewódzki Lekarz We-
terynarii w Katowicach informu-
je również, że sama przynęta nie 
jest niebezpieczna dla człowieka. 
Natomiast w przypadku kontak-

tu człowieka z płynną zawartością 
kapsułki, należy niezwłocznie skon-
taktować się z najbliższym leka-
rzem medycyny lub właściwą tery-
torialnie placówką służby zdrowia. 
Dodatkowo, należy również bez-
zwłocznie umyć bieżącą wodą z my-
dłem ręce oraz inne części ciała, któ-
re zetknęły się z płynną szczepionką

Akcja wykładania szczepionek w 
województwie śląskim odbywa się 
dwa razy do roku: wiosną i jesienią. 

Środki na tę akcję pocho-
dzą z rezerwy budżetu państwa. 

W wyniku prowadzonej do tej 
pory akcji szczepienia lisów wol-
no żyjących obserwuje się poważ-
ny spadek wystąpień wścieklizny 
wśród zwierząt i tak:

1) w roku 2003 na terenie całego 
województwa zanotowano jeden 
przypadek wścieklizny u zwierząt 
dzikich;

2) w 2004 zanotowano 2 przy-
padki wścieklizny u zwierząt;
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3) w 2005 roku nie odnotowano 
wścieklizny;

4) w 2006 roku stwierdzono 1 
przypadek wścieklizny u nietope-
rza;

5) w 2007 roku nie odnotowano 
żadnego przypadku wścieklizny u 
zwierząt;

6)  w 2008 roku nie odnotowano 
żadnego przypadku wścieklizny u 
zwierząt;

7) w 2009 roku nie odnotowano 
żadnego przypadku wścieklizny u 
zwierząt;

8) w 2010 roku nie odnotowano 
żadnego przypadku wścieklizny u 
zwierząt;

9) w 2011 roku zanotowano 1 
przypadek wścieklizny u 1 lisa wol-
no żyjącego;

10) w 2012 roku zanotowano 1 
przypadek wścieklizny u psa;

11) w 2013 roku nie odnotowa-
no żadnego przypadku wścieklizny 
u zwierząt;

12) w I połowie 2014 roku nie 
odnotowano żadnego przypadku 
wścieklizny u zwierząt.

  UG Brenna
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Z obrad Rady Gminy
Czwarte w tym roku posiedze-

nie radnych odbyło się 11 wrze-
śnia. Na XXXIII sesji podjęto na-
stępujące uchwały:

1) Nr XXXIII/365/14 w sprawie 
określenia wysokości opłaty od po-
siadania psów, zasad ustalania po-
boru i terminu płatności tej opłaty 
w 2015 roku

2) Nr XXXIII/366/14 w sprawie 
stawek w podatku od nieruchomo-
ści na 2015 rok

3) Nr XXXIII/367/14 w sprawie 
określenia dziennych stawek opłaty 
miejscowej na 2015 rok

4) Nr XXXIII/368/14 w spra-
wie ustalenia wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej na terenie 
Gminy Brenna, ustalenia terminu 
ich płatności, zarządzenia poboru 
opłaty w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wyna-
grodzenia za inkaso w 2015 roku

5) Nr XXXIII/369/14 w sprawie 
udzielenia Powiatowi Cieszyńskie-
mu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem 
na zadanie pn. „Remont drogi po-
wiatowej 2600S Grodziec – Górki 
(ul. Bielska w Górkach Wielkich) na 
odcinku o długości około 0,3 km” 

6) Nr XXXIII/370/14 w sprawie 
wspólnej realizacji z Powiatem Cie-
szyńskim zadania inwestycyjnego 

7) Nr XXXIII/371/14 w sprawie 
wprowadzenia ochrony w drodze 
uznania za pomnik przyrody „Jaski-
ni w Trzech Kopcach” 

8) Nr XXXIII/372/14 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu realizacji 
„Programu poprawy gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenach 
znajdujących się poza aglomeracją 
Skoczów. Budowa przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Brenna” na lata 
2015-2017

9) Nr XXXIII/373/14 w spra-
wie przyjęcia Regulaminu Zespo-
łu Interdyscyplinarnego ds. Roz-
wiązywania Problemów Przemocy  
w Rodzinie w Gminie Brenna okre-
ślającego tryb i sposób powoływa-
nia i odwoływania członków Zespo-
łu oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania

10) Nr XXXIII/374/14 w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu

11) Nr XXXIII/375/14 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2014 rok

12) Nr XXXIII/376/14 w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej 

13) Nr XXXIII/377/14 w sprawie 
zmiany uchwały nr XXXIII/288/09 
Rady Gminy Brenna z dnia 9 grud-
nia 2009 r.

14) Nr XXXIII/378/14 w spra-
wie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego  
w rejonie stacji narciarskiej Świ-
niorka w Brennej

Sesję jak zwykle poprzedziły po-
siedzenia Komisji Rady Gminy, na 
których omawiano wszystkie pro-
jekty uchwał oraz pisma i wnioski 
mieszkańców skierowane do Rady. 

Komisje odbyły się w dniach:
1 września – Komisja Kultury, 

Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw 
Socjalnych, 

4 września – Komisja Budżeto-
wo – Gospodarczo – Finansowo – 
Rolna,

8 września – Komisja Ładu i Po-
rządku Publicznego,

9 września – Komisja Rozwo-
ju Gminy, Sportu, Budownictwa  
i Ochrony Środowiska.

Z ważniejszych spraw poru-
szonych i omówionych na sesji to 
między innymi konieczność wyko-
nania dalszych remontów na dro-
gach gminnych, zwrócenie uwagi 
na drożność rowów melioracyjnych 
oraz wycięcie krzaków przy dro-
gach w miejscach utrudniających 
widoczność kierowców.

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

 Barbara Greń – UG Brenna

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

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

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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Podziękowaliśmy za plony
Rolnicy z naszej gminy, ze swo-

ją ciężką pracą w polu zmagają się 
przez cały rok. W jeden szczególny 
dzień w roku, przypadający zawsze 
w ostatnia niedzielę sierpnia, pod-
czas Dożynek, chcemy podziękować 
gospodarzom za ich trud i wysiłek.

Mieszkańcy oraz liczni goście 
zebrali się wzdłuż głównej drogi, 
aby podziwiać barwny korowód. 
Nie zabrakło w nim: władz samo-
rządowych, dostojników kościel-
nych, członków organizacji i sto-
warzyszeń, przedsiębiorców oraz 
co najważniejsze - rolników. Jak 
co roku, wyłonieni z tłumu przy-
padkowi jurorzy wybrali najlep-
szą scenkę rodzajową. Zwycięzcą 
okazała się firma leśna Czesława 
Stasia. Drugie miejsce przypadło 
kamieniarzom z Józefem Holeksą 
na czele. Ostatnie miejsce na po-
dium zajęła scenka przygotowa-
na przez Firmę Cieślar Trans oraz 
Ośrodek Wypoczynkowy „Solisko”. 

W amfiteatrze wszystkich zgro-
madzonych gości przywitała Wójt 
Gminy Brenna – Pani Iwona Sza-
rek. Rodzinna Grupa Pieśni i Tańca 
„Kotarzanie”, która poprowadziła 
obrzęd dożynkowy, na ręce Gaz-
dów – Państwa Marty i Andrzeja 
Cieślarów złożyli chleb oraz wie-
niec. Pan Cieślar, który wraz z mał-
żonką prowadzi w Brennej Leśnicy 
na Malince Gospodarstwo Agrotu-
rystyczne „u Gazdy” skierował parę 
słów w stronę zebranych gości.  
„Serdecznie witam na tegorocz-
nych dożynkach wszystkich licz-
nie tu zgromadzonych rolników i 
przedsiębiorców z naszej gminy, jak 
również mieszkańców oraz przyby-
łych gości. Zebraliśmy się tutaj już 
po raz 25, aby wspólnie podzię-
kować Bogu za tegoroczne plony. 
Choć prace w polu nadal trwają to 
właśnie Dożynki są symbolem za-
kończenia żniw. Przypominają nam, 
że dzięki ciężkiej pracy gospoda-

rzy na nasze stoły codziennie tra-
fia polski chleb. Praca rolnika jest 
wciąż podstawą egzystencji ludz-
kiej, gdyż zaspokajanie głodu jest 
jedną z głównych potrzeb każdego 
z nas. Dziś chcemy podziękować 
Wam gospodarzom za wysiłek i za-
angażowanie, z którego korzystamy 
wszyscy. Dożynki to przede wszyst-
kim Wasze święto, podczas któ-
rego winni jesteśmy okazać Wam 
wdzięczność i szacunek. Pomimo 
niesprzyjającej pogody, która towa-
rzyszyła nam w tym roku, wspólnie 
dziękujmy za plony, sprawny prze-
bieg żniw oraz opatrzność chronią-
cą nas od klęsk i nieurodzaju. Życzę 
wszystkim miłego świętowania.” 

Po nabożeństwie ekumenicz-
nym, które ubogacił występ miej-
scowych chórów oraz Orkiestry Dę-
tej Czesława Grenia, radni podzielili 
się ze zgromadzonymi symbolicz-
nym, dożynkowym chlebem. Po wy-
stępach zespołów regionalnych na 
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scenie amfiteatru pojawiła się Ka-
tarzyna Zaręba, wokalistka i kom-
pozytorka, która w swojej muzyce 
bazuje na polskich utworach ludo-
wych w aranżacjach jazzowo-po-
powych. Solistce towarzyszyły trzy 
panie z chóru „Benedictus”: Elżbieta 
Hubczyk, Wanda Ostafin i Bronisła-

wa Strach. W 2013 roku Pani Kasia 
wspólnie ze wspomnianymi miesz-
kankami naszej gminy wzięły udział 
w programie telewizyjnym „Must Be 
the Music”. Mimo kaprysów pogody, 
do późnych godzin nocnych trwał 
festyn z zespołem „Kontrast Band”. 

W tym roku pierwszy raz w 

rolę konferansjera dożynkowe-
go wcielił się Szymon Pilch, który 
wspólnie z niezastąpioną Anetą 
Legierską stworzyli świeny duet.     

  Sonia Gawlas

Żywa lekcja historii
Wakacje to niewątpliwie czas 

odpoczynku od szkoły. Nie ozna-
cza to jednak braku możliwości 
uczestniczenia w ciekawych lek-
cjach, tym bardziej kiedy odby-

wają się one w plenerze. W takiej 
właśnie niezwykłej lekcji historii 
na żywo mogli wziąć udział wszy-
scy, którzy w dniach od 15 do 17 
sierpnia zawitali do Parku Turysty-

ki, aby uczestniczyć w IV już edycji 
imprezy pn. „Dni Dawnych Kultur”.  

Za sprawą grup rekonstrukcyj-
nych pod przewodnictwem stru-
mieńskiego „Białogrodu” centrum 
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Brennej zamienione zostało w X 
wieczną słowiańską wioskę. Roz-
stawione namioty, wojowie w nie-
zwykłych strojach oraz zapach 
potraw przyrządzanych według 
tradycyjnych słowiańskich recep-
tur – to wszystko sprawiło, że bez 
problemu można było przenieść 
się wprost do X wieku. W historycz-
nym obozie czekały również pokazy 
rzemiosła oraz prezentacje opan-
cerzenia i uzbrojenia. Odbyły się 
także mrożące krew w żyłach poje-
dynki harcowników oraz walki wo-
jów. Najmłodsi mogli wziąć udział 
w licznych konkursach sprawno-
ściowych, które niejednokrotnie 
wymagały rycerskiej zręczności. 

Największy aplauz widowni wywo-
łała jednak inscenizacja „Najazdu 
Świętopełka”. Wydarzeniu towa-
rzyszyły występy grup: Jar z Polski 
oraz Ragojka z Czech, które tworzą 
muzykę w oparciu o liryczne zapisy 
etnografów oraz podania, legen-
dy i obrzędowość ludową Słowian. 

Równolegle z Dniami Dawnych 
Kultur odbyła się również II Sło-
wiańska Noc Folk-Metalowa. W ze-
szłym roku pierwsza edycja Samha-
inFest’u wygrała w plebiscycie na 
Najlepszą imprezę lata 2013 powia-
tu cieszyńskiego. Nic dziwnego za-
tem, że Park Turystyki przeżył praw-
dziwe oblężenie amatorów ostrych 
brzmień, tym bardziej, że na scenie 

brenneńskiego amfiteatru zapre-
zentowały się najlepsze zespoły 
folk-metalowe z kraju i zagranicy. 
Wystąpili: Othalan (PL), Time of Ta-
les (PL), MorHanA (PL), Welicoruss 
(RU), Square Moon (PL), Helroth 
(PL), Cruadalach (CZ), Silent Stream 
of Godless Elegy (CZ), Thy Worshiper 
(PL) oraz Saltus (PL). Gwiazdą tego-
rocznej festiwalu był zespół Dalaria-
da z Węgier. Nie zabrakło również 
rezydenta SamheinFest’u – grupy 
Radogost, która z roku na rok posze-
rza grono swoich wiernych fanów. 

  Sonia Gawlas
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Święto Ziół i Beskidzkiej Jagnięciny
Połowa sierpnia to czas, gdy 

żniwa powoli dobiegają końca, 
następuje zbieranie plonów, pa-
sterze powoli przygotowują się do 
jesiennego redyku. Pomimo, że lato 
jeszcze trwa, to już powoli czuć za-
pach nadchodzącej jesieni. Na 15 
sierpnia przypada święto Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny,  
powszechnie zwane dniem Mat-
ki Boskiej Zielnej. Tego to dnia od 
dawnych czasów ludzie zbierali dzi-
ko rosnące zioła, kwiaty, kłosy zbóż 
i zanosili je święcić do kościołów. 
Wierzono, że dzięki temu nabierają 

większej mocy leczniczej, ale rów-
nież stają się pomocą w obronie 
przeciw złym duchom, czarowni-
com. Wkładane w chałupach w miej-
scu świętego kątka były na równi 
cenione z wielkanocnymi palmami. 
I dzisiaj ludzie w Brennej zanoszą 
wiązanki ziół i kwiatów do świątyń, 
kultywując odwieczną tradycję. 

W Koziej Zagrodzie, miejscu, 
które łączy tradycyjną kuchnię gó-
rali beskidzkich z warsztatami edu-
kacyjnymi przybliżającymi miejsco-
wym, a także przyjezdnym życie 
dawnych mieszkańców Beskidu Ślą-

skiego nieprzypadkowo 15 sierpnia 
odbyło się Święto Ziół i Beskidzkiej 
Jagnięciny. Podczas pokazów wyro-
bu serów góralskich nie tylko można 
było poznać tajniki powstawania re-
dykołków, bryndzy czy bundza oraz 
zaznajomić się z kulturą szałaśniczą 
beskidzkich górali, ale również każ-
dy uczestnik sam mógł spróbować 
wykonać ser. Oprócz warsztatów 
można było skosztować i zakupić 
pyszną herbatkę z zielin. Na jarmar-
ku poza herbatami sprzedawano 
sery, chleb na zakwasie, smalec, na-
turalne dżemy, powidła, sery oraz 
ponad 80-letni zakwas chlebowy.

Schyłek lata, zakończenie prac 
polowych to również czas tradycyj-
nego pieczenie barana. Zwykle wy-
darzenie to odbywało się pod koniec 
września, gdy owce z hal spędza się 
do gospodarstw, ale w Koziej Za-
grodzie nieco wcześniej  Andrzej 
Cieślar z Gospodarstwa Agrotury-
stycznego U Gazdy z breńskiej Ma-
linki oporządził jagnię, zabajcował, 
by później upieczone na rożnie 
podawać niejednokrotnie osobom, 
które nigdy wcześniej baraniny nie 
jadły. Powszechnie wiadomo, że 
przygotować barana nie jest łatwo. 
Aby mięso dojrzało, skruszało i po-
zbyło się swojego specyficznego 
zapachu należy je długo bejcować 
w zaprawach. Sztuka ta, co wyni-
ka z doświadczeń i niechęci do tej 
potrawy wielu osób,  nie wszystkim 
się udaje. Jagnię podawane w Ko-
ziej Zagrodzie było bardzo smacz-
ne. Baran wypasany na naszych 
beskidzkich łąkach i przygotowa-
ny przez wprawioną rękę Gospo-
darza nie mógł smakować inaczej. 

  Dorota Greń
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Lato z Utopcem 
 „Lato z Utopcem - przygoda z 

zabawą i nauką, aktywny wypo-
czynek w Gminie Brenna” - pod 
takim hasłem został realizowany 
projekt w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju objętego PROW na lata 2007-
2013 w zakresie małych projektów. 
Dzięki dotacjom unijnym podczas 
wakacji nasze pociechy mogły 
korzystać z wielu atrakcji przy-
gotowanych specjalnie dla nich. 

Imprezą promującą cykl za-
jęć dla najmłodszych był zorgani-
zowany 1 czerwca 2014r. „Dzień 
Dziecka”. Przygotowany program 
interaktywny o tematyce pirackiej 
oraz dmuchany kołyszący statek 
przeniosły pociechy do niezwykłej 
krainy. Uzupełnieniem imprezy był 
występ dzieci z gminy Brenna, które 
uczestniczyły przez cały rok szkol-

ny w zajęciach „Bazy Talentów”. 
 W ramach projektu zorganizo-

wano zajęcia sportowe oraz pla-
styczne, które cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Podczas 
warsztatów we wtorkowe oraz 
czwartkowe popołudnia dzieci 
mogły rozwijać swoje zaintere-
sowania i umiejętności oraz miło 
spędzić czas. Dodatkową atrak-
cją dla naszych milusińskich były 
przedstawienia teatralne, które 
odbywały się w piątkowe popołu-
dnia. Tłumy dzieci z zainteresowa-
niem oglądały i słuchały perypetii 
bohaterów poszczególnych bajek.   

Podczas wakacji wszyscy chęt-
ni mogli skorzystać z czterech 
wycieczek górskich prowadzo-
nych przez licencjonowanego 
przewodnika beskidzkiego. Prze-
wodnik pokazał w górach cieka-

we miejsca, interesujące punkty 
widokowe oraz przekazał garść 
wartościowych informacji związa-
nych z regionem, kulturą i historią. 

W każdym z powyższych dzia-
łań towarzyszył nam Utopiec 
– maskotka gminy Brenna. Ten 
przesympatyczny gość odwiedził 
nasze dzieci podczas Dnia Dziec-
ka, warsztatów sportowych oraz 
plastycznych. Pojawił się również 
podczas jednego z przedstawień 
teatralnych: „Opowieść o dwóch 
siostrach”. Chętni, którzy wzięli 
udział w jednej z wycieczek gór-
skich - Bajkowym Szlakiem Utopca, 
mogli poznać jego przeróżne hi-
storie, które widnieją na zamiesz-
czonych tablicach informacyjnych.

 Informacja Turystyczna
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Bibliomaniak 2014
Trwający w czasie wakacji kon-

kurs „Bibliomaniak” dobiegł końca, 
28 sierpnia odbyła się impreza fina-
łowa. Najwięcej książek przeczytali: 
Sylwia Czermak (filia w Górkach Ma-
łych) i Hubert Chrapek (GBP Bren-
na). Dyplomy wraz z nagrodami 
książkowymi i przyborami szkolny-
mi wręczała Pani Wójt Iwona Szarek. 

Ogółem w konkursie wzięło 
udział 34 dzieci, którzy wspól-
nie przeczytali ponad 800 ksią-

żek. Gratulujemy zwycięzcom i 
wszystkim uczestnikom konkur-
su, życzymy dalszego zapału do 
czytania oraz przyjemnej lektury.

Dodatkową atrakcją dla dzieci 
były warsztaty lalkarskie „Z lalką 
na ty”, podczas których dowie-
dzieliśmy się nieco o historii lal-
karstwa, poznaliśmy różne rodzaje 
lalek: kukły, marionetki, pacynki 
i maski. Dzieci miały okazję same 
wykonać swoją kukiełkę, co spra-

wiło im dużą frajdę i radość. Ich 
pomysłowość, zdolności zadziwiły 
aktorów prowadzących warsztaty.

Spotkanie podsumowujące wa-
kacje w bibliotece było bardzo uda-
ne. Dziękujemy wszystkim za ak-
tywny udział. 

Życzymy powodzenia w nowym 
roku szkolnym.

  Biblioteka

Warsztaty podróżniczo-literackie w bibliotece 
W czasie wakacji w bibliotece w 

Górkach Małych w każdy czwartek 
odbywały się warsztaty podróżni-
czo-literackie pt. „Europa – palcem 
po mapie”. Zwiedziliśmy wybrane 
kraje europejskie: Polskę, Niem-
cy, Czechy, Austrię, Szwecję, Bel-
gię, Finlandię i Holandię. Na każ-
dych zajęciach czytaliśmy znane 
i lubiane książki m.in. o kreciku, 
Bambim, smerfach, czy „Dzieciach 
z Bullerbyn”. Poznaliśmy różne cie-
kawostki dotyczące danego kraju, 
poznaliśmy legendę o austriackich 
krasnalach. Dowiedzieliśmy się, że 
jedne z najpiękniejszych koronek 
wyrabiane są w Belgii. Obejrzeli-
śmy na slajdach znane pałace i za-
bytki np. pałac Schönnbrun i Most 
Karola. Spróbowaliśmy charaktery-
stycznych przysmaków: w Szwecji 
bułeczek cynamonowych zwanych 

Kanelbullar, czeskich knedli, toruń-
skich pierników oraz samodziel-
nie wykonanego tortu Sachera. 

Bawiliśmy się wspólnie grając 
w mini-kręgle, mumię, rzutki czy 
budując replikę Mostu Karola. Mie-
liśmy również okazję wykazać się 

zdolnościami arty-
stycznymi wyko-
nując papierowe 
pszczółki, bociany 
kartki z mumin-
kami, komiksy, 
wianki św. Łucji, 
wiatraki, tulipa-
ny oraz krasnale. 
Dużym powodze-
niem cieszyły się 
także wyświetlo-
ne filmy i bajki. 

Zajęcia były 
urozmaicone, cie-

szyły się dużą popularnością, przy-
jemnie spędziliśmy ten wakacyjny 
czas.

Dziękujemy za udział wszystkim 
dzieciom i młodzieży. Zapraszamy 
do biblioteki.

  Biblioteka
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Podsumowanie minionego roku 
szkolnego w Górkach  

Mimo iż wrzesień zwiastuje na-
dejście nowego roku szkolnego, a 
co za tym idzie - nowe wyzwania 
dla uczniów i ich opiekunów, przy-
pomnijmy osiągnięcia szkoły w roku 
ubiegłym. Mamy sukcesy zarówno 
w konkursach przedmiotowych jak 
i zawodach sportowych, a wyniki 
egzaminu gimnazjalnego i spraw-
dzianu szóstoklasisty na tle innych 
szkół prezentują się bardzo dobrze.    

Listę otwierają ci uczniowie gim-
nazjum, którzy z powodzeniem bra-
li udział w konkursach przedmioto-
wych. To właśnie liczba laureatów 
tych konkursów stanowi o jakości 
kształcenia w danej placówce. Pod 
skrzydłami pani Grażyny Kubok ty-
tuł laureata Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Mate-
matyki zdobył drugi rok z rzędu 
Radosław Greń z klasy IIIb. Z kolei 
Dominik Reckwald (również z klasy 
IIIb), który przygotowywał się pod 
okiem pana Władysława Gawlasa, 
został Laureatem Konkursu Przed-
miotowego z Historii. Na tytuł lau-
reata zapracował również Heinrich 
Mamica-Hüsken z klasy IIb, które-
go do Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Niemieckiego przygoto-
wała pani Karolina Jurys-Szmukier. 
Daniel Odoj (kl. Ib) pod okiem pani 
Agnieszki Szczotki został finalistą 
Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Języka Angielskiego. 

Szkoła osiągnęła bardzo dobry 
wynik egzaminu gimnazjalnego. 
Nasi uczniowie na egzaminie z hi-
storii i wiedzy o społeczeństwie 
osiągnęli wynik 64% w porównaniu 
z wynikiem wojewódzkim 59%, z ję-
zyka polskiego 75% przy 69% w wo-
jewództwie, z matematyki 55% przy 
46% w województwie, z przedmio-
tów przyrodniczych 57% przy 52% 
w województwie, z języka angiel-
skiego 70% przy 69% w wojewódz-
twie ( język angielski rozszerzony 
47% przy 45%), język niemiecki 93% 
przy 56% w województwie (należy 
jednak zauważyć, że język angiel-

ski pisali prawie wszyscy uczniowie 
niezależnie od poziomu opano-
wania, niemiecki zaś tylko trzech 
uczniów). Znaczy to, że z większo-
ści przedmiotów w zestawieniu 
ogólnopolskim znaleźliśmy się w 
7, bardzo wysokiej staninie, oraz 
w staninie 6 z języka angielskiego.

Jak co roku nasi uczniowie udo-
wodnili również, że w tematyce 
wiedzy biblijnej nie mają sobie 
równych. Laureatem XIII Konkursu 
Wiedzy Biblijnej został podopiecz-
ny pani Małgorzaty Dziadkiewicz, 
Kacper Greń (kl. IIIa). Z kolei w XVII 
Ekumenicznym Konkursie Wiedzy 
Biblijnej „Jonasz” finalistą został Da-
wid Najda z klasy IIb (opiekun p. Bo-
gusława Jaworska). Dawid zdobył 
również tytuł finalisty Powiatowe-
go Konkursu Ortograficznego „Stru-
mieńska Żaba” (opiekun p. Urszula 
Pyda). W Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym Kangur wyniki bar-
dzo dobre uzyskali Marcin Stasiak z 
klasy IB i Dariusz Greń z klasy IIIB, 
a wyróżnieni zostali Tomasz Gawlas 
(IC), Maria Sorkowicz (IIA), Marek 
Kobosko (IIA) i Michał Gluck z kla-
sy IIIB (opiekun p. Grażyna Kubok). 

W szkole podstawowej na uwa-
gę zasługuje osiągnięcie absol-
wentki klasy 6a, Julii Sajak, która 
zdobyła I miejsce i tytuł laureata w 
XVII Ekumenicznym Konkursie Wie-
dzy Biblijnej „Jonasz”. Julia przygo-
towywała się pod opieką pani Mał-
gorzaty Dziadkiewicz. Laureatem 
konkursu został również Paweł Mi-
tręga z klasy 6c, podopieczny pani 
Bogusławy Jaworskiej. Tytuły finali-
sty zdobyli Wojciech Gawlas (kl. 5c, 
opiekun p. M. Dziadkiewicz), Aniela 
Bąk i Jakub Pokładnik (kl. 3c, opie-
kun ks. Henryk Waszut). Pod okiem 
pani Małgorzaty, Julia została rów-
nież laureatką, a Wojciech finalistą 
XIX Konkursu Wiedzy Biblijnej. W 
Ogólnopolskim Konkursie Matema-
tycznym Kangur wynik bardzo do-
bry uzyskał Dariusz Cieślar z klasy 
3b (opiekun p. Joanna Duczmalew-

ska), a wyróżnieni zostali Teresa Leś 
(kl. 3b, opiekun p. J. Duczmalewska), 
Szymon Krzempek i Józef Strach 
(kl. 3a, opiekun p. Ludwika Obra-
caj) oraz Sara Urbanowicz z klasy 
5c (opiekun p. Katarzyna Zowada). 

W Konkursie Języka Angiel-
skiego FOX wyniki bardzo dobre 
uzyskali Gabriel Sokalski z kla-
sy 2b i Karolina Piaszczyk z kla-
sy 6a, którzy przygotowywali się 
pod okiem pani Iwony Klimurczyk. 
Dzieci kończący szkołę podsta-
wową napisały na wysokim po-
ziomie sprawdzian szóstoklasisty. 

Podopieczni pani Lucyny Krzy-
woń - drużyna chłopców ze szko-
ły podstawowej wywalczyła III 
miejsce w powiecie i IV miejsce 
w rejonie w rozgrywkach sza-
chowych. Z kolei gimnazjaliści 
uplasowali się na II miejscu w 
Podbeskidzkiej Lidze Szachowej.

Dzięki pracy panów Jacka 
Oświecimskiego, Jarosława Sme-
lika i Ryszarda Kołodzieja odnosi-
liśmy również, podobnie jak mia-
ło to miejsce w latach ubiegłych, 
sukcesy w sporcie, nie schodząc z 
miejsc na podium. Chłopcy z pod-
stawówki zajęli 2 miejsce w rejonie 
w sztafetowych biegach przeła-
jowych. W zawodach na szczeblu 
powiatowym zdobyli 2 miejsce w 
koszykówce i 3 miejsce w pływaniu. 
Dziewczyny zaś w powiecie upla-
sowały się na 2 miejscu podium w 
koszykówce i piłce ręcznej. Chłopcy 
wygrali również turniej piłki noż-
nej o Puchar Wójta Gminy Brenna.

Z kolei uczennice gimnazjum 
zdobyły 1 miejsce w piłce nożnej 
w turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Brenna oraz 3 miejsce w turnieju o 
Puchar Burmistrza Skoczowa. Zaję-
ły również 1 miejsce w powiecie i w 
rejonie w piłce ręcznej i 3 miejsce 
w półfinale wojewódzkim, co daje 
9 miejsce w województwie śląskim. 
Kolejne sukcesy to: 2 miejsce w re-
jonie i 3 w powiecie w sztafetowych 
biegach przełajowych dziewcząt, 3 
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miejsce w powiecie w koszykówce 
chłopców, 2 miejsce w rejonie i w 
powiecie w lekkiej atletyce dziew-
cząt, 3 miejsce w powiecie w lek-
kiej atletyce chłopców, 2 miejsce w 

powiecie w piłce ręcznej chłopców. 
Mamy nadzieję, że nowy rok 

szkolny będzie obfitował w suk-
cesy równe tym, którymi cieszy-
liśmy się w roku ubiegłym. Raz 

jeszcze dziękujemy wyróżnio-
nym uczniom i ich opiekunom.

Dominika Badura
ZSP w Górkach Wielkich

XXIII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej  
Twórczości Artystycznej – „Zamczysko” 2014 r.

W dniach od 28 do 31 sierpnia, 
u podnóża ruin XIV wiecznego zam-
ku w Ogrodach Plebańskich miej-
scowego kościoła w Olsztynie k/
Częstochowy, odbył się po raz XXIII 
Ogólnopolski Przegląd Abstynenc-
kiej Twórczości Artystycznej – „Za-
mczysko” 2014 r. Organizatorami te-
gorocznego przeglądu byli: Gminny 
Ośrodek Kultury w Olsztynie, Trzeź-
wościowe Stowarzyszenie Kultural-
no - Turystyczne w Katowicach, a  
honorowy patronat sprawowali Bo-
lesław Piecha - poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Małgorzata Mańka-
Szulik - prezydent miasta Zabrze, 

Jacek Guzy – prezydent miasta Sie-
mianowice Śląskie, Zbigniew Pod-
raza – prezydent miasta Dąbrowa 
Górnicza, Tomasz Kucharski – wójt 
gminy Olsztyn k/Częstochowy. Do 
grona licznych współorganizato-
rów, sponsorów i darczyńców na-
leży również i nasza gmina, która 
do niedawna miała także swojego 
reprezentanta w osobie śp. Jerze-
go B. Swoją twórczość prezentowa-
ły osoby i rodziny z całej Polski, a 
także przedstawiciele ruchu trzeź-
wościowego spoza naszego kraju. 
Uczestnikiem mógł stać się każdy 
komu nie jest obca idea zdrowego 

i trzeźwego życia. Przesłuchania 
odbywały się w dwóch kategoriach: 
słowa mówionego (poezja, gawęda, 
przedstawienia teatralne itp.) oraz 
twórczości muzycznej. Niezmiernie 
cieszy fakt, że z roku na rok wzra-
sta liczba uczestników wśród dzieci 
i młodzieży. Pogoda, dobry nastrój 
i humor dopisały, a przygotowany 
przez organizatorów bogaty w za-
jęcia warsztatowe oraz dodatkowe 
pozakonkursowe atrakcje program 
nie pozwalał na nudę. 

                                                              
  Krystian Fest

XVI obchody Dnia Trzeźwości w gminie Brenna 
W dniu 23.08.2014r. o godzi-

nie 15.30 w kościele pw. Św. „Jana 
Nepomucena” w Brennej Leśnicy 
uroczystą mszą św. ojciec Zygmunt 
Moćko w koncelebrze  z ojcem Oska-
rem Puszkiewiczem rozpoczęli XVI 
obchody Dnia Trzeźwości w gminie 
Brenna. Słowo boże do zgromadzo-
nych wygłosili ojciec Zygmunt oraz 

ks. Roman Kluz - Proboszcz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Brenna 
- Górki. Po nabożeństwie wszyscy 
uczestnicy tradycyjnie przeszli na 
pole namiotowe „Jarowiska”, gdzie 
o godz. 17.00 rozpoczął się festyn. 
Frekwencja, humor i pogoda rów-
nież dopisały w tym roku. Planowa-
ną do późnych godzin wieczornych 

zabawę o godz. 23.00 przerwała 
niespodziewana ulewa. 

Człowiek jest wielki 
nie przez to co ma,

nie przez to kim jest,
lecz przez to czym może 

dzielić się z innymi.
(św. Jan Paweł II ).
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Za  wsparcie, wkład  oraz otrzy-
maną pomoc przy organizacji te-
gorocznych obchodów, serdeczne 
podziękowania składam na ręce: 
Pani Iwony Szarek - Wójta Gminy 

Brenna, sponsorów i darczyńców - 
Zofii Graj, Wioletty Iskrzyckiej, Rafa-
ła Baszczyńskiego, Sylwestra, Jana, 
Kariny Pasterny, Stanisława Zorem-
by, Proboszczów, przyjaciół z grupy 

AA „Franciszek” oraz sympatyków. 

  Krystian Fest

Ostrzeżenie publiczne
Na stronach internetowych Służ-

by Celnej Republiki Czeskiej uka-
zała się informacja dotycząca prze-
prowadzonej kontroli na terenie 
zakładów w miejscowości Bystrzy-
ca. Podczas kontroli ujawniono 500 
butelek alkoholu o nazwie Absinth 
, który zawierał w swoim składzie 
niebezpieczny dla zdrowia i życia 
konsumentów alkohol metylowy. 
Producentem zakwestionowane-
go alkoholu jest firma VAPA DRINK 
s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraź-
nym czerwonym napisem: ABSINTH 
60%. Celnicy na razie nie wiedzą, 
ile skażonego absyntu znajduję się 
w punktach sprzedaży. W związ-
ku z powyższym Główny Inspektor 
Sanitarny ponownie przypomina, 
że spożywanie alkoholu niewia-
domego pochodzenia, nawet w 
butelkach łudząco przypominają-
cych oryginalne produkty, może 
powodować poważny uszczer-
bek na zdrowiu a nawet śmierć.

Dawka alkoholu metylowego 
zagrażająca  uszkodzeniem nerwu 
wzrokowego wynosi od 4 do 15ml. 
Dawka śmiertelna, minimalna to 
tylko 30ml. W pierwszych godzi-
nach od wypicia alkoholu mety-
lowego objawy są takie same jak 

po wypiciu alkoholu spożywcze-
go- pobudzenie, wesołkowatość, 
wzmożona aktywność fizyczna i 
psychiczna. Po kilku godzinach od 
zatrucia ( czas wystąpienia obja-
wów zależy od wypitej ilości me-
tanolu) Dochodzi do zaburzeń 
świadomości (utrata przytomności 
bez możliwości dobudzenia) .Do-
chodzi do zaburzeń oddychania, 
oddech jest przyspieszony, głębo-
ki. Występują nudności, wymioty 
bule brzucha. Następują: spadek 
ciśnienia tętniczego i przyspiesze-
nie czynności serca oraz zaburze-
nia widzenia ( czasem występują 

z opóźnieniem) do całkowitej nie-
odwracalnej ( najczęściej ) ślepoty.



21 Strona 21

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Z kart historiiZ kart historii

Breńskie Szeregi  
Wspomnienie drużyn harcerskich działających 

przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Brennej
Lata 60 XX wieku to początek 

działalności przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w 
Brennej drużyn harcerskich: męskiej 
83 DH im. T. Kościuszki oraz żeńskiej 
92 DH im. Hanki Sawickiej. Pierwsza 
odnotowana w kronice harcerskiej 
zbiórka odbyła się 25 listopada 1966 
r., natomiast pierwsze udokumen-
towane w tejże kronice przyrzecze-
nie harcerskie złożono 21 czerwca 
1968 roku, podczas tego ważnego 
dla każdego harcerza momentu 
druhna do wszystkich zebranych 
powiedziała: „Bez tego krzyża har-
cerskiego harcerz niewarty”. Pod-
kreślając tymi słowami jak ważne 
dla każdego harcerza jest otrzyma-
nie krzyża i złożenie przyrzeczenia. 

Do roku 1974 brenneńskie dru-
żyny harcerskie bezpośrednio pod-
legały pod Hufiec Cieszyński, w wy-
niku zmian w  administracji hufce 
powiatowe zostały rozwiązane, a na 
ich miejsca powstały hufce gminne. 
Na terenie naszej gminy utworzo-
no Hufiec ZHP Brenna z siedzibą w 
Górkach Wielkich. Pierwszym ko-
mendantem  Hufca została dh Maria 
Skóra. W pierwszym okresie działal-
ności harcerstwa przy SP nr 1 nie 
organizowano jeszcze wyjazdów 
obozowych, przeważały biwaki jed-
nodniowe, gry terenowe, harcerze 
zdobywali sprawności, spotykali się 
przy ogniskach, na wieczornicach, 
andrzejkach, balach, a także uczest-
niczyli w ogólnopolskich wydarze-

niach: alertach, turniejach wiedzy 
obywatelskiej, olimpijskich star-
tach. Z czasem aktywność wzrosła, 
zaczęto wyjeżdżać na stanice i obo-
zy. Od początku powstania Pomnika 
Walki i Zwycięstwa (1972 r.)  bren-
neńscy harcerze z okazji narodo-
wych świąt i rocznic trzymali przy 
pomniku warty, dbali również o po-
rządek wokół niego, składali kwiaty. 

5 grudnia 1974 r. powstał Szczep 
Harcerski im. Partyzantów Beskidz-
kich, który łączył dotychczasowe 
dwie drużyny harcerskie, żeńską 
i męską oraz 2 drużyny zuchowe. 
Chusty członkowie Szczepu nosili 
czerwone z wyszytą nazwą Szczepu 
i znakiem identyfikującym – połą-
czeniem drzewa iglastego z lilijką. 
W dniu nadania Szczepowi imienia 
odbyła się uroczysta wieczornica, 
złożono kwiaty pod Pomnikiem 
Walki i Zwycięstwa, złożono mel-
dunek, otwarto wystawę pn. „Bren-
na – wieś partyzancka”. Stanica Nal 
w 1977 roku w Brennej Lachach 
była pierwszą samodzielną akcją 
letnią Hufca Brenna. Na polanie 
rozbito namioty i kuchnię polową. 
Mimo nieustającego deszczu, błota 
i strumyków wody płynących pod 
namiotami żaden uczestnik stani-
cy nie opuścił obozowiska. Wszy-
scy wytrwale dotrwali do końca. 

Po 15 latach działalności Hufiec 
Brenna został rozwiązany 7 mar-
ca 1991 roku. Połączono mniejsze  
hufce: Brenna, Cieszyn i Skoczów w 

jeden Hufiec Ziemi Cieszyńskiej. 15 
września 1993 roku na bazie Szcze-
pu powstała 24 DH Watra. Harcer-
stwo w Brennej związane było bez-
pośrednio ze szkołą. Członkowie 
harcerstwa byli uczniami jednej 
placówki, a  zbiórki, większość tur-
niejów, biwaków, imprez okoliczno-
ściowych odbywało się na terenie 
szkoły. Często wraz z ukończeniem 
8 klas szkoły podstawowej mło-
dzież odchodziła z drużyny. Jed-
nak w latach 90 zebrali się młodzi 
ludzie, którzy nie chcieli rozstawać 
się z harcerskimi szeregami. Na bi-
waku w Drogomyślu 31 sierpnia 
1995 roku z inicjatywy młodzieży 
powstała Drużyna Starszoharcer-
ska Watra, w skład której wchodzili 
członkowie 24 DH Watra nie uczący 
się już w  SP nr 1 w Brennej. W kro-
nice harcerskiej o tym wydarzeniu 
czytamy: „To właśnie tutaj zrodził 
się pomysł utworzenia naszej dru-
żyny. Co nas do tego skłoniło? Po 
prostu spodobało nam się harcer-
skie życie.” Jednak 24 maja 1996 
roku w wyniku spotkania Rad obu 
drużyn Watry i rozpatrzeniu wszel-
kich za i przeciw zdecydowano o 
połączeniu drużyn w jedną 24 DH 
Watra, w skład której weszły: druży-
na związana z SP 1 w Brennej oraz 
zastępy starszoharcerskie, składają-
ce się z młodzieży ze szkół ponad-
podstawowych. Na czele drużyny, 
jak dotychczas, stała dh Krystyna 
Waniołka, przybocznymi zostali 
dh Michał Musioł i dh Maja Heller. 

24 DH Watra była drużyną wielo-
poziomową, koedukacyjną i środo-
wiskową. Zrzeszała uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Brennej, klasy 
IV-VIII oraz jej absolwentów – zastęp 
starszoharcerski. Drużyna składała 
się z zastępów – męskich i żeńskich. 
Celem drużyny było zwiększenie 
poziomu i wiedzy harcerskiej, rywa-
lizacja na szczeblach hufca, zaanga-
żowanie na rzecz lokalnego środo-
wiska. Barwami drużyny były kolory 
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płonącej watry – czerwony i czarny. 
Piosenkę drużyny „Watra” utworzo-
no w 1995 roku, słowa napisała dh 
Maja Heller, muzykę dh Szymon Bąk. 

W kwietniu 1998 roku nastąpi-
ły zmiany w kierownictwie Druży-
ny. Rozkazem komendanta Hufca 
z funkcji drużynowej zwolniona 
została na własną prośbę dh Kry-
styna Waniołka (hm). Drużynowym 
został mianowany dh Michał Musioł 
(pwd), będący pierwszym instruk-
torem ZHP  wywodzącym się z „Wa-
try”.  Dh Krystyna Waniołka pełniła 
funkcję drużynowej w drużynach 
działających przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Brennej od września 1966 
roku. Przystępując do pracy w SP 1 
istniała już drużyna dziewcząt, z jej 
inicjatywy powstała drużyna chłop-
ców, z czasem przejęła  kierownic-
two nad obiema drużynami,  pro-
wadząc je do połączenia i w dalszej 
przyszłości, tworząc 24 DH Watrę. 

Do roku 2000 harcerstwo przy SP 
1 w Brennej przeżywało swoje naj-
lepsze lata. Nie tylko uczniowie, ale 
również absolwenci szkoły zasilali 
szeregi drużyny. Harcerze brali czyn-
ny udział w grach nocnych, igrach, 
zlotach, turniejach, biegach, biwa-
kach, rajdach, festiwalach, obozach, 
stanicach, manewrach, akcjach 
charytatywnych, wieczornicach, 
imprezach okolicznościowych: an-
drzejkach, balach, wigilijkach. Nie-
rzadko sami będąc ich organizato-
rami i wygrywając różne batalie czy 
to sportowe, sprawnościowe, czy te 
opierające się na wiedzy zawodni-

ków. Druhowie z Brennej w pełni 
uczestniczyli w harcerskim życiu, 
poznawali historię ZHP, swojej dru-
żyny, zdobywali sprawności i kolej-
ne stopnie, składali przyrzeczenia. 

W wyniku reorganizacji szkolnic-
twa, powstania gimnazjów zosta-
ła utrudniona działalność drużyn 
funkcjonujących przy placówkach 
i będących z nimi ściśle związa-
nych. Zbiórki „Watry” odbywały się 
coraz rzadziej. Ostatnia odbyła się 
w maju 2002 roku. Harcerzami z 
24 DH, którzy jako ostatni złoży-
li przyrzeczenie byli dh Katarzyna 
Greń i dh Emilia Marek. Pierwszy 
wpis do pierwszej kroniki harcer-
skiej z 1966 roku tworzył Jan Marek, 
ostatni wpis w kronice z 2002 do-
tyczy zbiórki zorganizowanej przez 
przyboczną Ewelinę Marek, córkę 
Jana Marka. Harcertswo w Brennej 
łączyło pokolenia, nierzadko było 
tradycją przekazywaną z pokolenia 
na pokolenie, gdzie mundurek od-
dawano młodszemu rodzeństwu. 
Harcerstwo wartościowo i mądrze 
zagospodarowywało młodym czas 
pozaszkolny. Tworzyło miejsce, 
gdzie zawiązywały się znajomo-
ści, przyjaźnie, gdzie zdobywało 
się umiejętności i wiedzę, a także 
przyswajało się pewne zasady mo-
ralne i patriotyczne. Drużyn harcer-
skich obecnie w naszej gminie już 
nie ma. W naszym powiecie pozo-
stały  w Cieszynie, Skoczowie, Wi-
śle, Chybiu, Mnichu i Strumieniu. 

Dh Krystyna Waniołka, rezy-
gnując z pełniącej funkcji w kroni-

ce napisała: „Praca instruktorska z 
młodzieżą jest ciekawa, twórcza, 
przyjemna, przynosi wiele zado-
wolenia, ale jest również trudna i 
odpowiedzialna. Nie załamujcie się 
przeciwnościami czy niepowodze-
niami. Jeżeli chcecie tworzyć życie 
harcerskie na tym najniższym szcze-
blu – w drużynie, to Wam się UDA! 
Jak mnie się udało, gdy „moja” dru-
żynowa założyła mi na mundurze 
granatowy sznur – a miałam15 lat. 
Życzę wszystkim harcerkom i harce-
rzom „WATRY” wielu mile, ciekawie 
spędzonych chwil na zbiórkach, bi-
wakach, przy ognisku, w pracy dla 
siebie i dla innych; podtrzymajcie 
tradycję „szarego mundurka”, har-
cerstwa w Brennej. Myślę, że może 
znowu kiedyś spotkamy się na 
Szlaku Harcerskiej Przygody, może 
„przy innym ogniu, w inną noc”.

 dh Dorota Greń

Chciałabym złożyć podziękowa-
nia dh Krystynie Waniołce oraz dh 
Michałowi Musiołowi za pomoc  przy 
powstaniu niniejszego artykułu.

Wśród ocalałych dokumentów, 
kronik,  mundurków i innych przed-
miotów świadczących o istnienu 
DH w Brennej nie ma proporca 24 
DH Watry, który został zawieruszo-
ny. Jeżeli ktoś jest w posiadaniu 
rzeczonego proporca prosimy o 
kontakt pod numerem tel. 793 709 
335 lub drogą mejlową pod ad-
resem dorotheagren@gmail.com 
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Druga odsłona Breńskich Kierpców 
Nie będzie chyba przesadnym 

napisać, że organizatorom 2. Biegu 
o Breńskie Kierpce udało się wy-
ciągnąć wnioski z popełnionych w 
ubiegłym roku błędów i tym razem 
przygotować bieg na odpowied-
nio wysokim poziomie. Nareszcie 
w Brennej odbyła się impreza bie-
gowa, która przyciągnęła na start 
230 biegaczy, i która ma szansę na 
stałe zapisać się w kalendarzu bie-
gów górskich, mając przy tym od-
powiednio wysoką rangę. Nie da 
się ukryć, że do Brennej przyjechali 
nie tylko amatorzy, ale także liczący 
się w biegach górskich zawodnicy, 
zaś o imprezie mówiono w TVN24 
i TVP Katowice. Na starcie poja-
wił się utytułowany ubiegłoroczny 
zwycięzca – Jarosław Gniewek, zna-
ny w środowisku biegów górskich 
Piotr Koń czy chociażby zwycięzca 
ubiegłorocznego Silesia Maratho-
nu – Jakub Glajcar. Faworytami do 
podium byli także Marcin Ciepłak, 
Dawid Malina, no i oczywiście re-
prezentant „gospodarzy” – Tomasz 
Kawik. Wśród kobiet, pod nieobec-
ność Anny Celińskiej, najpoważ-
niejszą kandydatką do zwycięstwa 
była bez wątpienia Maria Cebo.

Przebieg rywalizacji
Start biegu pokazał, że faktycz-

nie wymienieni wcześniej zawod-
nicy będą się liczyć w walce o naj-

wyższe cele. Gniewek, Koń, Glajcar, 
Kawik, Malina i Ciepłak przewodni-
czyli stawce biegu, dając wszystkim 
do zrozumienia, że między sobą 
podzielą miejsca na podium i tuż 
poza nim. Jak się finalnie okaza-
ło, walka o Kierpce toczyła się na 
ostatnim kilometrze przed metą. Po 
triumf pewnie zmierzał Dawid Ma-
lina i to właśnie zawodnik Chemika 
Rybnik jako pierwszy zameldował 
się na linii mety. Ku zadowoleniu 
kibiców drugi na mecie stawił się 
Tomasz Kawik. Trzeci dobiegł Piotr 
Koń, zaś czwarty do mety dotarł Ja-
rosław Gniewek. Zwycięzca z 2013 
roku zaliczył po drodze dwa upadki 
i gdyby nie te feralne zdarzenia, to 
całkiem prawdopodobne, że skład 
podium byłby zupełnie inny. Piąty 
na metę wbiegł Ciepłak, zaś szósty 
Glajcar. Warto odnotować, że nowy 
mistrz breńskiego biegu poprawił 
rekord trasy, który od niedzieli 10 
sierpnia 2014 r. wynosi 1:07:08,7.

W rywalizacji płci pięknej zwy-
ciężyła Michalina Mendecka, która 
wyprzedziła Agnieszkę Szurko i Ju-
stynę Adamus-Kowalską. Z rywa-
lizacji już na początkowym etapie 
zmagań musiała się wycofać Maria 
Cebo, która z całą pewnością, gdy-
by mogła kontynuować rywalizację, 
nie dałaby sobie wydrzeć zwycię-
stwa, bowiem zawodniczka RMD 
Montrail Team w całym sezonie 

błyszczy formą. Ponadto w ubie-
głym roku biegaczka potrzebowała 
1:18:36’7 na pokonanie trasy, czyli 
ponad 3 minuty mniej niż tegorocz-
na triumfatorka, co najdobitniej 
pokazuje klasę byłej „Górczanki”.

Najstarszym biegaczem, rywa-
lizującym do tej pory o Breńskie 
Kierpce okazał się reprezentant go-
spodarzy – Józef Droszczak. 80-la-
tek na pokonanie trasy potrzebował 
2:15:46,60. Gratulujemy wigoru!

Biegi Dzieci i Młodzieży
Popularność zyskały także to-

warzyszące rywalizacji dorosłych, 
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biegi dla dzieci i młodzieży, w któ-
rych wystartowało dwa razy więcej 
najmłodszych adeptów biegania 
niż miało to miejsce w ubiegłym 
roku, kiedy do rywalizacji przystą-
piło 70 uczniów i przedszkolaków. 
Przedszkolaki i klasy 1-2 rywali-
zowały na boisku trawiastym, zaś 
klasy 3-4, 5-6 i gimnazjum na pobli-
skich wałach wokół rzeki Brennicy.

Wyniki 2. Biegu o Breńskie 
Kierpce oraz Biegów Dzieci i Mło-
dzieży znajdują się na stronie inter-
netowej www.brenskiekierpce.pl.

 Krzysztof Gawlas

Mieszkańcy Brennej wicemistrzami 
w IV Mistrzostwach Drwali Beskidzkich! 

Po raz kolejny w Brennej odbyły 
się, cieszące się dużą popularno-
ścią wśród turystów i mieszkańców, 
zmagania drwali. Nie ma się zresz-
tą czemu dziwić, ponieważ nieco-
dziennie można oglądać, w dodat-
ku jeszcze na deskach amfiteatru, 
gdzie przeważnie odbywają się 
wydarzenia kulturalne i muzyczne, 
rywalizację z użyciem pił spalino-
wych, ręcznych czy też siekier. Inte-
resujące dla oka pojedynki w okrze-
sywaniu, cięciu stojącego wałka czy 
rąbaniu wałka siekierką potrafiły 

wprawić w zachwyt. Bezcenny dla 
zawodników był doping, który jak 
widać pomógł jednej z breńskich 
ekip w zajęciu wysokiego, 2 miej-
sca. Mowa o duecie Adam Chrapek 
– Piotr Chrapek, który w tegorocz-
nej batalii sprawił swoim sympaty-
kom miłą niespodziankę, plasując 
się tuż za najwyższym stopniem 
podium. „Nasi” musieli uznać wyż-
szość „Wiślaków” – Zbigniewa Ste-
bla i Janusza Szarca, którzy w 4 
edycji mistrzostw odnieśli swoje 3 
zwycięstwo, dając tym samym do 

zrozumienia, że ubiegłoroczny, nie-
udany występ był tylko wypadkiem 
przy pracy. Trzecie miejsce zajęli re-
prezentujący Żywiecczyznę – Rafał 
Łajczak i Marek Waliczek. Warto od-
notować, że walka wszystkich ekip 
była bardzo zacięta, a różnice mię-
dzy każdą z siedmiu drużyn mini-
malne, dlatego też dopiero ostatnia 
konkurencja zadecydowała o losach 
IV Mistrzostw Drwali Beskidzkich 
i podziale na konkretne miejsca.

  Krzysztof Gawlas
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Rockstar Beskidia Downhill - finał Brenna!
Trzy dni trwały zmagania down-

hillowców na stoku Starego Gronia 
w Brennej Centrum, gdzie odbył 
się finał Rockstar Beskidia Down-
hill – Edycja 2014. Zyskująca coraz 
więcej zwolenników impreza przy-
ciągnęła na start wielu uczestni-
ków i fanów tego widowiskowego 
sportu. Wśród startujących mieli-
śmy także reprezentantów naszej 
gminy, którzy dzielnie i całkiem 
zresztą udanie, walczyli o korzyst-

ne czasy i jak najwyższe lokaty. 
W kategorii „Pierwszy start” 2 

miejsce zajął Ferfecki Dominik. 
„Hobby hardtail” zdominował Hu-
bert Greń, który wykorzystał nie-
obecność starszego brata Radosła-
wa – zwycięzcę dwóch ostatnich 
imprez w Ustroniu. 4 miejsce po-
wędrowało do Bartłomieja Gielaty, 
7 do Jakuba Grenia, natomiast 11 
do Jakuba Madzi. Konrad Waliczek 
„wyjeździł” 8 miejsce w kategorii 

„Masters”, zaś Mateusz Madzia w ka-
tegorii „Pro”. Płeć piękną reprezen-
towała Emanuela Waliczek, która 
sięgnęła po 3 miejsce w kategorii 
„Kobiety”. Więcej informacji odno-
śnie całego cyklu na stronie inter-
netowej www.beskidiadownhill.pl.

 Krzysztof Gawlas

Mistrzostwa Nordic Walking LGD
W przedostatnią sobotę wakacji 

do Brennej przyjechali wielbicie-
le Nordic Walking, by uczestniczyć 
w zorganizowanej przez LGD „Cie-
szyńska Kraina” imprezie „Masze-
ruj z kijami”, promującej ten coraz 
bardziej popularny w naszym kraju 
sport. Wydarzenie uroczyście otwo-
rzyli Wójt Gminy Brenna – Pani Iwo-
na Szarek oraz prezes LGD – Pan 
Jerzy Szalbot. Kilka motywujących 
zdań w stronę zawodników skiero-
wał także honorowy gość sobotnie-
go projektu, znany ze świetnych, 
widowiskowych akcji na siatkarskim 
parkiecie – Sebastian Świderski, 
który obecnie pełni funkcję szko-
leniowca ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. 

Sprzyjająca aura, klimat Brennej 
oraz brak wpisowego do udziału w 
rywalizacji, to z pewnością aspekty, 
które przyciągnęły na start tak wie-
lu chętnych zawodników. Sygnał to 
startu rywalizacji na 4 i 10 km dał 

oczywiście „Świder”, który również 
osobiście wręczał medale, kończą-
cym zawody sportowcom. Warto 
zaznaczyć, że do konfrontacji z wy-
magającą trasą oraz zawodnikami 
zgłosili się także fani Nordic Wal-
king z województwa pomorskiego, 

co chyba najlepiej obrazuje wzrost 
popularności marszów z kijami. Wy-
niki zawodów oraz ciekawostki na 
temat tego sportu można znaleźć 
na stronie www.chodzezkijami.pl.

 Krzysztof Gawlas
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V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
Breński Orlik okazał się najbar-

dziej szczęśliwy dla chłopców re-
prezentujących ZSP Górki Wielkie, 
bo to właśnie 12-13-latkowie z tej 
szkoły zaprezentowali się najlepiej 
w piątkowym turnieju, uzyskując 
awans do eliminacji wojewódzkich. 
Do ostatniej konfrontacji nie było 
wiadomo, komu przypadnie repre-
zentować naszą gminę w Skoczo-
wie, ponieważ chrapkę na ten za-
szczyt mieli także młodzi piłkarze 
w trykotach Gimnazjum z Brennej, 
którzy jednak nie zdołali utrzymać 
prowadzenia w decydującym me-
czu z ZSP Górki Wielkie i ostatecz-
nie przegrali 2:1. Trzecie miejsce 
wywalczyli młodzi futboliści z Bren-
nej Bukowej, zaś czwarte przed-
stawiciele SP 1 Brenna Bukowa.

 
Wyniki spotkań:

1. ZSP Górki Wielkie 3:0 SP2 Brenna 
Bukowa
2. Gimnazjum Brenna 5:2 SP1 Bren-

na Leśnica
3. SP2 Brenna Bukowa 2:3 Gimna-
zjum Brenna
4. ZSP Górki Wielkie 9:0 SP1 Brenna 
Leśnica
5. SP2 Brenna Bukowa 2:2 SP1 Bren-
na Leśnica
6. ZSP Górki Wielkie 2:1 Gimnazjum 
Brenna

Mecze rozgrywano systemem 
„każdy z każdym”. Zwycięski ze-

spół będzie walczył w elimina-
cjach wojewódzkich na Orliku 
w Skoczowie 30.09.2014 r. „Gór-
czanom” życzymy jak najlepsze-
go występu i awansu do finałów.

 Krzysztof Gawlas
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Tomasz Kawik - biegacz, trener, przedsiębiorca

Biegacz, trener, przedsiębiorca. 
Najszybszy człowiek wśród miesz-
kańców naszej gminy. Tomasz Ka-
wik, bo o nim mowa, udzielił cie-
kawego wywiadu redakcji „Wieści 
znad Brennicy”. Opowiedział o 
swojej pasji do biegania, planach 
na przyszłość i marzeniach do zre-
alizowania. Zapraszamy do lektury.

Wieści znad Brennicy:  Jak roz-
poczęła się Twoja przygoda z bie-
ganiem?

Tomasz Kawik: Moja przygoda 
z bieganiem rozpoczynała się już w 
szkole podstawowej, uczestniczy-
łem wówczas w szkolnych biegach 
przełajowych. Ogólnie byłem bar-
dzo aktywny sportowo, rywalizo-
wałem niemal w każdej dyscyplinie. 
Ścieżkę w bieganiu można powie-
dzieć przetarł mi starszy brat, a ja 
poszedłem w ślady za nim i tak rok 
po roku bieganie stawało się nieod-
łącznym elementem mojej codzien-

ności. Zawsze byłem indywidualistą 
i starałem się stawiać na sporty in-
dywidualne, w których w głównej 
mierze większość zależy od nas sa-
mych. Ale nie powiem, piłka nożna 
była również  jedną z moich ulubio-
nych dyscyplin.

WzB: Biegasz już parę do-
brych lat. Opowiedz o swo-
ich najważniejszych, najbar-
dziej prestiżowych startach 
i największych sukcesach.

T.K.: Przez te kilkanaście lat 
biegania startowałem już na róż-
nych imprezach biegowych w 
całej Polsce. Do największych 
sukcesów mogę zaliczyć srebro 
Mistrzostw Polski juniorów młod-
szych w biegach górskich, czwar-
te miejsce Mistrzostw Polski ju-
niorów w biegach przełajowych 
oraz reprezentowanie kraju na 
Mistrzostwach Świata w biegach 
przełajowych. Liczne zwycięstwa 
i  miejsca na podium w biegach 
ulicznych na terenie całego kraju.

WzB: Biegi na jakich dystan-
sach najbardziej lubisz i dlacze-
go?

T.K.: Chyba najbardziej to bie-
gi przełajowe, biegi na 10 km oraz 
półmaratony. Dlaczego? To trudne 
pytanie. Moim zdaniem te biegi po 
prostu najlepiej mi wychodzą. Dużo 
na pewno w tym względzie zależy 
od formy i dyspozycji dnia.

WzB: Legitymujesz się czasem 
01:09.24,00 w półmaratonie, czyli 
na dystansie 21,095 km. Powiedz 
czy przygotowania do pokonania 
tego biegu w takim czasie trwają 
długo i czy każdy przy odpowied-
nim treningu może się do takie-
go rezultatu zbliżyć. To przecież 
bieg ze średnią prędkością ok. 
03:13 min/km? 

T.K.: Uważam, że na ten wynik 
złożyły się lata treningu, a nie jeden 
sezon. W miesiącach przygotowa-
nia ogólnego przebiegałem ok. 120 
km tygodniowo + sprawność, siła 
ogólna, treningi na siłowni. Według 
mnie, do pobiegnięcia szybciej niż 
01:10:00 w półmaratonie nie każdy 
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dochodzi. Na pewno jest to kwe-
stia względna, zależy czy mówimy 
o osobach, które są bardzo młode, 
czy osobach powyżej dwudziestu 
paru lat. Te pierwsze przy odrobi-
nie talentu i ciężkim, ale mądrym 
treningu  mają szanse dojść do ta-
kiego wyniku, ale nie ukrywam - nie 
jest łatwo. Druga grupa jest raczej 
niewielka, chyba, że zdarzają się 
jednostki prezentujące tak wysoki 
poziom.

WzB: Niedawno poprawiłeś 
„życiówkę” na 10 km. Obecnie to 
00:32.06,00. Ten czas również bu-
dzi respekt. Znając Ciebie, można 
być pewnym, że będziesz próbo-
wał ten rekord poprawić?

T.K.: Z „życiówki” na 10 km nie 
jestem do końca zadowolony, z wy-
niku w półmaratonie powinna ona 
być o ok. 1 min  lepsza, niestety nie 
wszystko się złożyło, żeby taki wy-
niki  osiągnąć. 

WzB: Każdy sportowiec ma ja-
kiegoś swojego, że tak to nazwę, 
„guru”, innego sportowca, na któ-
rym się wzoruje, podpatruje go. 
Czy Ty masz kogoś takiego?

T.K.: Zawsze mi imponowali bie-
gacze etiopscy, szczególnie:  Haile 
Gebrselassie  oraz Kenenisa Bekele, 
zwłaszcza ich lekkość biegu.

WzB: Nie da się ukryć, że w te-

gorocznym  2. Biegu o Breńskie 
Kierpce zająłeś wysokie  2 miejsce 
w klasyfikacji generalnej.  Dużo 
pracy kosztowało Cię osiągnięcie 
takiego wyniku?

T.K.: W tym roku w okresie 
przygotowawczym postanowiłem 
zwiększyć ilość wycieczek biego-
wych po górach, aby naturalna siła 
biegowa zaprocentowała w trakcie 
tego startu. Tak naprawdę chciałem 
się dobrze zaprezentować w swo-
jej miejscowości i ten bieg wygrać, 
niestety nie udało się w tym roku, 
ale do trzech razy sztuka, kolejna 
okazja już za rok.

WzB: Jakie ważne starty przed 
Tobą?

T.K.: W tym roku chciałbym po-
prawić swoją „życiówkę” na 10 km, 
może uda się w Berlinie 12 paź-
dziernika. Na pewno będą starto-
wał w biegach ulicznych od 5 do 21 
km. Jeszcze rozważam różne opcje, 
więc trudno mi w tym momencie 
odpowiedzieć na to pytanie.

WzB: Pewnie zauważyłeś, że 
Polacy pokochali bieganie i obec-
nie widok biegającego człowieka 
stał się wręcz codziennością. Co 
poradziłbyś początkującym fa-
nom tego sportu?

T.K.: Bardzo się cieszę, że lu-
dzie prowadzą aktywny tryb życia, 

w końcu ruch ma szereg korzyści 
zdrowotnych. Na pewno, żeby nie 
zniechęcali się na początku, stara-
li się trenować spokojnie i czerpali 
przyjemność z biegania oraz zwra-
cali uwagę na rozciąganie, aby za-
pobiegać kontuzjom.   

WzB: Czym zajmujesz się na co 
dzień?

T.K.: Od niespełna roku razem z 
kolegą prowadzę firmę z koszulka-
mi do biegania www.runspiration.
pl, studiuję Informatykę w Krako-
wie, aktywnie spędzam czas biega-
jąc oraz trenując inne osoby.

WzB: Czy prócz biegania masz 
jakieś inne pasje?

T.K.: Bieganie jest jedną z moich 
głównych pasji, ale interesuję się 
również nowinkami technicznymi,  
a także podróżami. Chciałbym od-
wiedzić jeszcze mnóstwo różnych 
zakątków na całym świecie.

WzB: Na koniec pytanie nastę-
pujące, jakie jest Twoje najwięk-
sze marzenie związane z biega-
niem?

T.K.: Marzenie biegowe... Z tych 
realnych to złamanie 30 minut na 
10 km oraz 2 h 20 w maratonie.
     
 Krzysztof Gawlas

SportSport
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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 
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Wkrótce w Gminie Brenna
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Dziękujemy!


