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Czemu służą kosze uliczne...

Promujemy naszą gminę

Puchar Wójta w Narciarstwie Alpejskim

W tym numerze:

„Mała Brenna” wita wiosne!,
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Możliwość kolejnego spotka-

nia się z Państwem na łamach 
„Wieści znad Brennicy” świadczy 
o tym, że mija kolejny miesiąc 
pierwszej kadencji urzędowania. 
Wypełniony kalendarz każdego 
dnia, daje mi odpowiedź na pyta-
nie, dlaczego ten czas tak szybko 
leci. O długich zimowych wieczo-
rach musimy zapomnieć na dobre. 
Wszyscy zaczynamy się zastana-
wiać nad scenariuszem ważności 
spraw, które należy zrealizować w 
okresie przedwiośnia, aby cieszyć 
się pierwszymi owocami wiosny. 
Śnieżna biała puchowa kołdra, któ-
rą przykryta była cała nasza gmina 
rozpłynęła się pod ciepłymi pro-
mieniami słońca. Jak to pod zdjętą 
kołderką - wiele spraw zostało od-
słoniętych. Wiele tematów do reali-
zacji i to właściwie od zaraz. Na do-
datek należałoby zdążyć w okresie 
przedświątecznych porządków. Dla 
realizacji całego katalogu spraw 
potrzebny będzie pozytywnie zda-
ny egzamin współpracy całego 
urzędu z Radą Gminy i z Wami dro-
dzy Mieszkańcy. Sił, pomysłów, en-
tuzjazmu, dobrych chęci na pewno 
nie zabraknie. Mamy świadomość, 
że z drugiej strony skala trudności 
stawia poprzeczkę bardzo wysoko. 
Naszym poczynaniom, jak zawsze, 
przyglądają się różnego rodzaju 
media – jedne bardziej życzliwie, 
drugie mniej – szukając tak zwanej 
taniej sensacji. Na pewno nie będę 
prowadził polemiki na łamach pra-
sowych, ale jeżeli pojawiają się 
informacje nieprawdziwe, których 
celem będzie wprowadzenie Pań-
stwa w błąd to pozwólcie, że będę 
je prostował. Pomyślicie - dlaczego 
o tym wspominam – otóż z wielką 
przykrością muszę stwierdzić, że 
„Głos Ziemi Cieszyńskiej”, który był 
uznawany za gazetę opiniotwór-
czą w regionie, wprowadził czy-
telników w błąd. Otóż w artykule 
„Nasi też chcieli wyższych odpraw” 
podał niesprawdzoną informację, 
że Gmina Brenna poparła pomysł 
podwyżki odprawy od stażu na sa-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

morządowym stanowisku. Drodzy 
Czytelnicy, pewnie  zwróciliście na 
to uwagę i z pewnością było Wam 
przykro, tak jak i mnie. Przedsta-
wiciel gminy nie mógł się podpi-
sać pod tym projektem, bo Gmina 
Brenna nie jest członkiem Śląskie-
go Związku Gmin i Powiatów. W 
październiku 2013 roku Rada Gmi-
ny w Brennej podjęła uchwałę 
o wystąpieniu z tej organizacji 
związkowej. Jak widać, nieścisło-
ści w „Głosie” mogą narobić wiele 
przykrości. Mówiąc kolokwialnie, 
najbezpieczniej być skazanym na 
siebie w kreowaniu własnej rzeczy-
wistości. Wszystkim nam zależy, 
aby prostować i dementować to, 
co nosi znamię plotki czy też wspo-
mnianej wyżej taniej sensacji. Jak 
pokazały cztery ostatnie miesiące, 
umiemy sobie z tym radzić i nieźle 
nam to wychodzi, a przecież prób 
było wiele.

Miniony miesiąc obfitował też 
w wiele spotkań, które odbyły się 
poza murami mojego gabinetu. To 
moje kolejne doświadczenia, które 
pokazują, że pomysły i rozwiązania 
rodzą się nie tylko w murach urzę-
du, ale też i w terenie, stykając się 
z rzeczywistością, która nas ota-
cza i kreuje naszą codzienność. Na 
uwagę zasługują chociażby walne 
zebrania strażackie we wszystkich 
naszych jednostkach OSP. Spra-
wozdania rzeczowo-finansowe 
pokazują, jaki ogrom pracy druho-
wie braci strażackiej włożyli jako 
ochotnicy w poprawę poczucia 
bezpieczeństwa, pewnego zabez-
pieczenia sprzętu i powierzonego 
mienia. Cieszy nas fakt, że garnąca 
się do służby młodzież ma możli-
wości kształcenia się i zdobywania 
wiedzy u boku strażaków doświad-
czonych i profesjonalnie wyszkolo-
nych. Jeżeli wspomniałem o naszej 
młodzieży, to warte jest podkreśle-
nia jej zaangażowanie i współpraca 
z nauczycielami, wychowawcami 
czy trenerami na różnych płasz-
czyznach rozwoju. Na owoce nie-
jednokrotnie trzeba poczekać, ale  

w mojej ocenie są one gwaranto-
wane. 

Wracając do spraw bieżących, 
czeka nas, jak co roku, po zimowa 
inwentaryzacja stanu nawierzchni 
wszystkich dróg na terenie gmi-
ny. Z wielu powodów, to jeden z 
najtrudniejszych tematów, mię-
dzy innymi bezpieczeństwa, wize-
runku, rozwoju, promocji i wielu 
innych aspektów. Chciałbym, aby 
w objazdach, weryfikacji i oględzi-
nach uczestniczyli również radni 
naszej gminy. Pragniemy to zrobić 
sprawiedliwie, odpowiedzialnie 
i bardzo rzetelnie. Ograniczone 
możliwości finansowe przewidzia-
ne i założone w budżecie, w tym 
zakresie będą jedną z najtrudniej-
szych decyzji. Mam świadomość 
drodzy Mieszkańcy, jakie są Wasze 
potrzeby i oczekiwania. Pragniemy 
bowiem tak przygotować harmo-
nogram kolejności prac, aby za-
gospodarować środki, zarówno te 
własne, jak i pozyskane w sposób 
najbardziej efektywny. 

Kończąc nie ukrywam, że moje 
myśli wybiegają w stronę zbliżają-
cych się Świąt Wielkanocnych. Tym 
też radosnym akcentem pozwolę 
sobie zakończyć to dzisiejsze spo-
tkanie z Państwem. Zatem czas na 
życzenia.

  Jerzy Pilch



4Strona 4 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

Życzenia Wójta Gminy Brenna
Radosnych Świąt Wielkanocnych

przepełnionych wiosennym optymizmem
i atmosferą wzajemnej życzliwości

w gronie najbliższych,
a także zdrowia, wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym i zawodowym
wszystkim mieszkańcom 

i wypoczywającym gosciom życzy

 Wójt Gminy Brenna
 Jerzy Pilch

Życzenia od redakcji
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

wszystkim mieszkańcom gminy Brenna
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech radosna nowina Zmartwychwstania Chrystusa,
budzi nadzieję i wypełnia serca 

niekończącą się wdzięcznością i miłością.
Wiele dobra oraz serdecznych spotkań rodzinnych

przy świątecznym stole życzy 

Redakcja Wieści znad Brennicy

Życzenia Stanisława Szweda

Wszystkim mieszkańcom Gminy Brenna 
życzę zdrowych i radosnych 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech czas spędzony w gronie rodzinnym 

wypełni Wasze serca 
wiarą, nadzieją i miłością.

Poseł na Sejm RP
Stanisław Szwed

Re
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Zmarła Anna Bugnon - Rosset, córka Zofii Kossak
27 lutego 2015 roku w wieku 86 

lat w Szwajcarii zmarła Anna Bu-
gnon-Rosset. Była córką Zofii Kossak 
i Zygmunta Szatkowskiego, matką 
czwórki dzieci oraz babcią dla dwa-
naściorga wnucząt. Swoje dzieciń-
stwo spędziła w Górkach Wielkich, 
z którymi była związana do końca 
życia. W 1939 roku z związku z wy-
buchem II wojny światowej opuści-
ła rodzinny dom. Uczestniczyła w 
Powstaniu Warszawskim jako sani-
tariuszka w patrolu sanitarnym Ewa 
Maria, przy kompanii harcerskiej 
w Batalionie „Gustaw” na Starym 
Mieście i w Śródmieściu Północ. W 
1945 roku wyemigrowała z matką 
z Polski. Zamieszkała w Szwajcarii, 
jednak zawsze chętnie przyjeżdża-

ła do ukochanych Górek. W 1998 
roku wspólnie z bratem Witoldem 
Szatkowskim oraz Gminą Brenna 
założyła Fundację im. Zofii Kossak. 
Była autorką książki „Był dom… 
Wspomnienia”, w której wzrusza-
jąco opisuje spędzone w Górkach 
dzieciństwo. 15 marca 2015 roku 
skończyłaby 87 lat.

W imieniu mieszkańców Wójt 
Gminy Brenna – Jerzy Pilch wysłał 
do rodziny zmarłej list kondolen-
cyjny. 

fot. Bartłomiej J. Kwasek, foto-
grafia udostępniona dzięki uprzej-
mości Centrum Kultury i Sztuki 
Dwór Kossaków.

        Izabela Strzebońska
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Czemu służą kosze uliczne...
W związku z notorycznie powta-

rzającą się sytuacją gromadzenia 
odpadów komunalnych na skrzy-
żowaniu ulic Hołcyna i Sportowa 
w Brennej (obok kosza na śmieci), 
pragniemy przypomnieć miesz-
kańcom, jakie ma zastosowanie 
kosz uliczny/parkowy umieszczony 
w przestrzeni publicznej. Kosze te 
służą mianowicie do gromadzenia 
zmieszanych odpadów przy dro-
gach gminnych/powiatowych i w 
miejscach publicznych. Tego typu 
urządzenie dedykowane jest do 
wyrzucenia niewielkich odpadów, 
których przechodzień (mieszkaniec 
lub turysta) chce we właściwy spo-
sób się pozbyć w czasie pobytu w 
przestrzeni publicznej. Kosze ulicz-
ne nie służą do wrzucania odpadów 
komunalnych pochodzących z go-
spodarstw domowych. Taka prakty-
ka niestety weszła w nawyk miesz-
kańcom we wspomnianym miejscu. 
Dlatego zwracamy się o zaprzesta-
nie tej praktyki, która powoduje 
przede wszystkim psucie wizerun-
ku gminy oraz generuje dodatkowe 
koszty związane z utylizacją odpa-
dów komunalnych. Na potrzeby 
opanowania tej zdumiewającej (z 
punktu widzenia wprowadzonego 
systemu gospodarki odpadami) 
sytuacji, planuje się wprowadzenie 
monitoringu wizyjnego wspomnia-
nej lokalizacji. 

 Dariusz Jakubiec 
 UG Brenna

Uprzejmie informujemy interesantów,  
że dnia 03.04.2015 Urząd Gminy  

w Brennej będzie nieczynny.

Za powstałe niedogodności wszystkich 
zainteresowanych serdecznie przepraszamy.
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Wielkanocna Brenna w TVS
Piękno naszej gminy po raz ko-

lejny zmobilizowało ekipy tele-
wizyjne do nakręcenia programu 
właśnie tutaj. Cudowna pogoda 
oraz wyjątkowe miejsce – Kozia Za-
groda, tym razem przyciągnęły do 
Brennej Telewizję TVS oraz jedną 
z jej gwiazd i jednocześnie miesz-
kańca naszej miejscowości Pana 
Damiana Holeckiego. Odcinek pro-

gramu nie zostałby zrealizowany, 
gdyby nie pomoc i zaangażowanie 
mieszkańców. Pięknie przystrojo-
ny i suto zastawiony stół wielka-
nocny przygotowały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Brennej. O 
oprawę muzyczną zadbały: Zespół 
Regionalny „Brenna” im. Józefa Ma-
cha, Rodzinna Grupa Pieśni i Tańca 
„Kotarzanie” oraz góralska kapela 

„Maliniorze”. Również najmłodsze 
pokolenie czyli Dziecięcy Zespół 
Regionalny „Mała Brenna” wystąpi 
w programie, by pokazać jak to u 
nas, tradycyjnie na Święta Wielkiej 
Nocy, chodzono z goiczkiem i ob-
lewano dziewczęta wodą na Śmier-
gust. Oczywiście w programie nie 
zabraknie także włodarza naszej 
gminy Pana Jerzego Pilcha, który 
coraz częściej udowadnia, że świet-
nie sprawdza się przed kamerami. 

Serdecznie zapraszamy do oglą-
dania świątecznego odcinka pro-
gramu „Muzyczny Kącik Damiana 
Holeckiego” prosto z Koziej Zagro-
dy! Oglądajcie nas w świąteczną 
niedzielę oraz „lany poniedziałek”  
o godzinie 15:35 w Telewizji TVS.  

  Sonia Gawlas
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Utopiec - Gazda Brennicy na targach turystycznych 
W dniach 13-15 marca 2015r. 

gmina Brenna wraz z Beskidzka 
5 prezentowały się na stoisku re-
gionalnym województwa śląskiego, 
podczas odbywających się XXI 
Targów Regionów Turystycznych 
NA STYKU KULTUR w Łodzi. Stoisko 
jak co roku cieszyło się dużym zain-
teresowaniem. Oprócz darmowych 
folderów można było uzyskać 
kompleksową informację dotyczącą 

pobytu w regionie.  Trzydniowej im-
prezie towarzyszyły m.in.: spotkania 
z podróżnikami, pokazy artystyczne 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 
Stanisława Hadyny, występy tanec-
zno-muzyczne oraz degustacje 
regionalnych potraw. Na stoisku 
województwa śląskiego codzien-
nie odbywały się liczne konkursy z 
nagrodami, w których mogli wziąć 
udział wszyscy odwiedzający. 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Dodatkową atrakcją była żywa 
maskotka naszej gminy – Uto-
piec. Sympatyczny Gazda Bren-
nicy zrobił prawdziwą furorę nie 
tylko wśród dzieci, ale również 
dorosłych. Targi możemy uznać za 
wyjątkowo udane i z pewnością 
liczba przyjeżdżających do gminy 
Brenna turystów znacznie wzrośnie. 

 Informacja Turystyczna
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20 lat chóru „Magnificat”
Piękny Jubileusz 20-lecia działal-

ności obchodził w marcu ewange-
licki chór „Magnificat”. Z tej okazji  
w kościele Ewangelicko-Augsbur-
skim Apostoła Bartłomieja w Bren-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

nej, odbyła się uroczysta msza 
święta. Wójt Gminy Brenna Pan Je-
rzy Pilch wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Brenna Panem Marci-
nem Janasikiem złożyli członkom 

chóru najserdeczniejsze życzenia 
oraz gratulacje. Do życzeń dołącza 
się również redakcja „Wieści znad 
Brennicy”.      

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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Obchodzili „Dzień Kobiet”
To wyjątkowe święto ustanowio-

ne w 1910 roku, obchodzone jest 
w naszym kraju niezwykle uroczy-
ście. W swoim założeniu ma przy-
pominać o bardzo ważnej roli, jaką 
pełnią w społeczeństwie kobiety. 
Aby uczcić 8 marca, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Górek Wielkich, Klub 
Seniora „Marzenie” z Brennej oraz 
przedszkolaki z Górek zorganizo-
wali spotkania, na które zaproszeni 

zostali Dyrektor Ośrodka Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna Pani 
Katarzyna Macura oraz Wójt Gminy 
Brenna Pan Jerzy Pilch.

Panie z KGW Górki Wielkie na 
czele z Panią Jadwigą Okuń, powi-
tały zaproszonych na uroczystość 
gości przy pięknie przystrojonym  
i suto zastawionym stole. Nie obyło 
się bez pełnych ciepła życzeń, któ-
rymi obdarował Panie Wójt naszej 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

gminy.
Członkowie Klubu Seniora „Ma-

rzenie” obchodzili Dzień Kobiet w 
Ośrodku Wypoczynkowym Krokus 
w Brennej Jaworniku. Prezes Klubu 
Pan Ludwik Gluza wraz z Wójtem 
złożyli Paniom najserdeczniejsze 
życzenia, a przedstawiciele męskie-
go grona seniorów wręczyli piękne, 
ręcznie malowane obrazki przed-
stawiające kwiaty. Również Panie z 
okazji Dnia Mężczyzny, który przy-
pada 10 marca, obdarowały Panów 
symbolicznym „nowym samocho-
dem”. Po uroczystym obiedzie czas 
wypełnił występ rodzinnego zespo-
łu Państwa Matulów z Górek. Całe 
spotkanie upłynęło w pełnej rado-
ści i ciepła atmosferze. 

Również przedszkolaki nie zapo-
mniały o tym ważnym dniu. W śro-
dę 11 marca maluchy z przedszkola 
w Górkach Wielkich przygotowały 
dla wszystkich Pań niecodzienny 
występ.  Zaproszeni goście mogli 
podziwiać występy zdolnych dzie-
ciaczków, które tańczyły, śpiewały, 
a nawet grały na przeróżnych in-
strumentach. Pięknie prezentowała 
się również kolorowa scenografia, 
przygotowana specjalnie na ten 
dzień. Wójt Gminy Brenna oraz Dy-
rektor Zespołu Szkół Publicznych w 
Górkach Wielkich Pan Karol Niedź-
wiecki złożyli życzenia wszystkim 
Paniom oraz wręczyli kwiaty Pani 
Dyrektor Przedszkola Bożenie Cy-
ganik.

  Sonia Gawlas
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Pożar wiedzy ugaszony! 
Co trzyma w ręku patron straża-

ków? W jakiej minimalnej odległości 
od lasu można rozpalić ognisko? Co 
to jest Nomex i amfibia? Co oznacza 
symbol SH-10? To tylko niektóre z 
pytań, z którymi musieli się zmie-
rzyć uczestnicy gminnych eliminacji 
do Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom”. W turnieju, który od-
był się 13 marca w sali Kalejdoskop 
w amfiteatrze, mogli wziąć udział 
uczniowie z terenu Gminy Brenna, 
reprezentujący szkoły podstawo-
we oraz gimnazjalne. Po podlicze-
niu punktów 5 osobowa komisja w 
składzie: przewodniczący – Włady-
sław Gawlas, sekretarz – Prezes OSP 
Górki Wielkie Dh Ryszard Główczak, 
członkowie: Krystyna Tarasiewicz, 

Joanna Konieczny oraz Andrzej Klus 
wyłoniła zwycięzców: 
w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Sara Urbanowicz ze 
Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich
II miejsce - Jakub Krzempek ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej 
III miejsce – Wojciech Gawlas ze 
Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich
w kategorii gimnazja:
I miejsce – Dominika Greń 
z Gimnazjum w Brennej
II miejsce – Kacper Gawlas  
z Gimnazjum w Górkach Wielkich 
III miejsce – Wiktoria Heller  
z Gimnazjum w Brennej

Wszystkim uczestnikom wrę-
czono pamiątkowe dyplomy oraz 

drobne upominki. Na zwycięzców 
czekały wyjątkowe nagrody. Pan 
Wójt Jerzy Pilch wraz z Komendan-
tem Gminnym Związku OSP Brenna 
Dh Józefem Ferfeckim podziękowa-
li uczniom za udział w turnieju, ale 
przede wszystkim za czas poświę-
cony na naukę. Nie zapomnieli rów-
nież o opiekunach, którzy każdego 
roku z ogromnym zaangażowaniem 
przygotowują swoich podopiecz-
nych. W ich stronę także powędro-
wały słowa uznania oraz drobny 
upominek.   

Laureatom życzymy powodzenia 
na kolejnym, powiatowym szczeblu 
eliminacji! 

  Sonia Gawlas
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Brenna siłą natury!
Minęło już ponad 10 lat odkąd 

podjęto współpracę pomiędzy pię-
cioma gminami: Brenną, Istebną, 
Szczyrkiem, Ustroniem i Wisłą two-
rząc Beskidzką 5. Zgodnie z treścią 
haseł promujących poszczególne 
gminy, każdy z partnerów buduje 
i rozwija unikatową ofertę, która 
skupia się na wykorzystaniu spe-
cyfiki potencjału danego ośrodka. 
Równocześnie wszystkie gminy 
współpracujące w ramach Beskidz-
kiej 5 bazują na wspólnych pod-
stawach atrakcyjności turystycznej 
– uwarunkowaniach geograficz-
nych, kulturowych i produktowych.

Do tej pory gminę Brenną re-
prezentowało hasło „siła pokoju”, 
jednak czy na dzień dzisiejszy jest 
one trafione? Położona w dolinie 
Brennicy miejscowość co prawda 
wolna jest od miejskiego zgiełku, 
ale turystów przybywających wła-
śnie tutaj z roku na rok jest coraz 
więcej. Bogaty kalendarz imprez 
odbywających się w Parku Turysty-
ki w Brennej Centrum głównie od 
wiosny do jesieni, pozwala na za-
spokojenie potrzeb każdej grupy 
odwiedzających. Zimową propo-
zycję na spędzenie wolnego czasu 
stanowią liczne ośrodki narciarskie 
oraz czynne całą zimę lodowisko z 
wypożyczalnią łyżew. Tak więc spo-
koju w gminie szukać można tylko 
i wyłącznie podczas górskich wę-
drówek na szlakach turystycznych.

Ze względu na bogactwo walo-
rów przyrodniczych charakteryzu-
jących gminę, postanowiono hasło 
promujące zmienić na „Brenna- siła 
natury”. Spośród wszystkich gmin 
Beskidzkiej 5, to właśnie w Bren-
nej znajduje się najwięcej, bo aż 
54 pomniki przyrody. Wśród nich 
cztery jaskinie stanowią pomniki 
przyrody nieożywionej:  Jaskinia 
w Trzech Kopcach „Grota Klimczo-
ka”, Jaskinia Salmopolska, Jaskinia 
Głęboka oraz Jaskinia w Stołowie. 
Cennymi  walorami przyrodniczy-
mi są osuwiska powstałe w obrę-
bie górno ławicowych piaskowców 
warstw godulskich na zachodnich 

stokach masywu góry Kotarz oraz 
obszar na zachodnich stokach ma-
sywu Grabowej. Wśród walorów 
przyrodniczych można również 
znaleźć będące osobliwością przy-
rodniczą o znaczeniu europejskim 
źródła tufowe. Występują one w 
trzech izolowanych od siebie miej-
scach na terenie Lasu Witaliusz w 
Górkach Wielkich. Towarzyszy im 
zjawisko czynnej depozycji martwi-
cy wapiennej w postaci tufów wa-
piennych i trawertynów. W gminie 
interesującą formą ochrony przy-
rody Natura 2000 objęte zostały 
również dwa specjalne obszary 

ochrony siedlisk: SOOS Beskid Ślą-
ski obejmujący masyw Klimczoka, 
czyli rozległy obszar między doli-
ną Brennicy a Bielskiem Białą oraz 
SOOS Kościół p.w. Wszystkich Świę-
tych w Górkach Wielkich, którego 
strych jest siedliskiem rozrodczym 
dla dwóch gatunków nietoperzy: 
podkowca małego i nocka dużego.

Położenie gminy na styku dwóch 
odmiennych jednostek geomor-
fologicznych powoduje, że rzeźba 
terenu jest mocno zróżnicowana. 
To idealne miejsce na piesze wę-
drówki. Wyznaczono tutaj liczne, ła-
godne trasy przeznaczone dla dzie-
ci oraz osób, dla których turystyka 
aktywna to co najwyżej spacer. Gę-
sta sieć szlaków turystycznych 
prowadzących przez szczytowe 
partie wszystkich breńskich wznie-
sień, sprzyja również uprawianiu 
trekkingu. Miejsce styku Beski-
dów i Pogórza wpłynęło również 
na znaczne zróżnicowanie oraz 
bogactwo fauny i flory obszaru.

Fot.1. Dąb szypułkowy – pomnik 
przyrody na Szpotawicach w Gór-
kach Wielkich
Fot.2. Osuwisko na Kotarzu

 Sonia Gawlas

Informacje/Wydarzenia
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Publiczne Studium Medyczne 
Edukacja Bezpłatna   

Publiczne Studium Medyczne 
przy Szkole Organizacji i Zarządza-
nia w Cieszynie zaprasza w roku 
szkolnym 2015/2016 do edukacji  
na następujących kierunkach:
- opiekun medyczny,
- opiekunka dziecięca,
- terapeuta zajęciowy,
- asystentka stomatologiczna,
- higienistka stomatologiczna,
- asystent osoby niepełnosprawnej,
- opiekunka środowiskowa,
- opiekun w domu pomocy społecz-
nej,
- technik masażysta,
- technik farmaceutyczny,
- technik sterylizacji medycznej,

- technik bezpieczeństwa i higieny 
pracy,
- technik ochrony fizycznej osób i 
mienia.

Nauka w   Publicznym    Studium    
Medycznym jest bezpłatna przez 
cały cykl kształcenia. Absolwenci 
w/w kierunków przystępują do eg-
zaminów zawodowych i otrzymują 
dyplom danej specjalności oraz cer-
tyfikat uprawniający do pracy na te-
renie Unii Europejskiej.

Zdawalność egzaminów ze-
wnętrznych jest prawie 100%, a ab-
solwenci tych kierunków posiadają 
uprawnienia średniego personelu 
medycznego.

Więcej informacji można uzy-
skać dzwoniąc pod numer telefonu: 
33/851 46 88 lub na stronie interne-
towej: www.soiz.pl.

Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy.

Publiczne Studium Medyczne
w Cieszynie

Re
kl

am
a
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Przygotowane przez:
Stowarzyszenie na Recz Niepełnosprawnych SPES
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Przygotowane przez:
Śląską Izbę Rolniczą 
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Przygotowane przez:
Izbę Celną w Katowicach
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Jak to downij w Brynnej na Wielkanoc bywało...
Niedziela Palmowa (Kwietna)
Niedziela Palmowa, inaczej zwa-

na Kwietną, jest ostatnią niedzielą 
Wielkiego Postu, nią to rozpoczyna 
się Wielki Tydzień. Tego to dnia w 
kościołach święci się palmy, przypi-
sując im cudowną, magiczną moc. 
Palma w Beskidzie Śląskim najczę-
ściej przyjmowała postać wiązanki 
baź, witek wierzbowych, zwany-
mi w Brennej kociankami lub ku-
ciankami, do których dołączano, 
w zależności od domu i przekazy-
wanych przez dziadków zaleceń, 
gałązki innych roślin: gruszpanku 
(bukszpan), jałowca, cisu, złotego 
deszczu (forsycji), lysków (leszczy-
ny), zimzielonu (bluszcz). Gałązki 
przewiązywano czerwoną wstążką 
i zanoszono do kościołów. Poświę-
coną palmę po powrocie do domu 
wkładano za obrazy w „świętym 
kątku”, za krokwie, tragarze, aby 
ustrzec dom przed uderzeniem 
pioruna. Podczas burzy wrzucano 
do pieca gałązkę palmy, niewielką, 
aby tylko „dym po dachu przeszedł”. 
Gdy wychodziło się na pole sadzić 
ziemniaki, siać zboże, to wówczas 
wkładało się do ziemi 3 gałązki pal-
my, aby żadne nieszczęścia, powo-
dzie nie zniszczyły plonów. Wierząc 
w leczniczą moc palmy, szczególnie 
chcąc uchronić się przed choroba-
mi gardła, niektórzy połykali trzy 
kucianki. Poświęcona wiązanka słu-
żyła również do okadzania bydła 
podczas pierwszego wypędzania 
krów, owiec na pastwiska, co miało 
odstraszyć złe czary i zachować by-
dło w zdrowiu. Palmy pod żadnym 
pozorem nie można było wyrzucać, 
jedynie, gdy kolejna Niedziela Pal-
mowa się zbliżała i robiono nową 
wiązankę, tę starą  palono.

W Wielkim Tygodniu zwanym w 
Brennej Wielkim Tydniym wykony-
wano porządki w domu i obejściu, 
był to ostatni czas na przygotowa-
nie się do Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego.

Wielki Czwartek
W Wielki Czwartek rozpoczyna 

się Triduum Paschalne, w kościo-
łach „zawiązuje się dzwony”, organy 
milkną, można tylko usłyszeć drew-
niane klekotki, nastaje cisza, która 
trwa, aż do rezurekcji, do ogłosze-
nia Zmartwychwstania Jezusa. Pod-
czas ostatniego bicia kościelnych 
dzwonów domownicy potrząsali 
drzewami owocowymi, aby szczo-
drze rodziły.  

 Wielki Piątek
W nocy z Wielkiego Czwartku na 

Wielki Piątek, po północy, nim słoń-
ce wstanie należało pójść obmyć się 
w wodzie. „O północy mama poga-
niała, żeby iść do rzyki się obmyć, 
miało się tak robić na pamiątkę 
przejścia Pana Jezusa przez wodę 
w noc przed ukrzyżowaniem”. Nale-
żało się obmyć w wodzie zimnej, w 
miejscu, gdzie prąd jest największy. 
Była to najczęściej rzeka, strumyk 
bądź potok, nie mógł to być staw, 
gdzie woda jest spokojna, stała. 
Nad wodę chodziło się całymi ro-
dzinami, gospodarze nierzadko za-
bierali konie i bydło, aby je również 
wprowadzić do rzeki. Przed wej-
ściem do wody mówiono: „Z Wiel-
kiego Czwartku na Wielki Piątek, 

gdy cierpiał Jezus okrutną mękę, 
gdy go kludzili przez rzyke, pytano 
Go: Czy Ci zimno, Czy Cię zimnica 
trzęsie? Na co Jezus odpowiadoł: 
Mnie nie jest zimno, ani mną zim-
nica nie trzęsie. Kto moją mękę pa-
miętać będzie, tego zimnica nigdy 
trząść nie będzie.” Po powtórzeniu 
tych słów trzykrotnie i modlitwie 
„Ojcze nasz” wchodzono do wody. 
Wierzono, iż ma ona tego dnia 
leczniczą moc, kto się nią obmyje, 
będzie zdrowy przez cały rok. Za-
bierano również wodę do domów. 
Podczas drogi powrotnej nie wolno 
było się oglądać, patrzeć na słońce, 
czym prędzej trzeba było dojść do 
gospodarstwa. Wodę z potoków, 
którą przyniesiono do domu prze-
chowywano przez cały rok, wierzo-
no bowiem, że ma magiczną moc i 
nigdy się nie zepsuje. Kropioną nią 
również domy, obejście i zwierzęta. 
Gdy była potrzeba, ktoś z domow-
ników zachorował, to właśnie w tej 
wodzie, go obmywano, polewano 
nią rany. W Wielki Piątek, również 
przed wschodem słońca, w wypa-
rzonej wodą z potoku maślniczce 
należało zrobić masło, które ma 
działać zapobiegawczo przed wszel-
kimi niedomaganiami. Wierzono 
również, że z Wielkiego Czwartku 
na Wielki Piątek woda zamienia się 
w wino. W Wielki Piątek obowiązuje 
post ścisły, tego dnia niewiele się 
jadło, również unikało się wszelkich 
prac, katolicy starali się tego dnia 
nie pracować, a jeżeli tak, to tylko 
do południa. Dla ludności ewan-
gelickich jest to dzień szczególny, 
tego dnia nie wykonywali żadnych 
robót, a też katolicy z szacunku dla 
braci w wierze powstrzymywali się 
od wychodzenia w pole. Do dzisiaj 
można usłyszeć w niektórych do-
mach w Brennej: „Wielki Piątek, to 
najwiynksze świynto ewangelików, 
nie idź do pola.”

Wielka Sobota
Rano w Wielką Sobotę gospody-

ni kończyła gotowanie i pieczenie, 
a piekło się głównie chleb, babki, 
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„kołocze” i „buchty”. Wydmuszki, 
które zostały podczas robienia ciast 
wieszano na drzewach, aby drzewa 
dobrze rodziły. Podczas wieczornej 
uroczystości Zmartwychwstania 
Pańskiego nastąpiło „rozwiązanie 
dzwonów”, w tym czasie gospoda-
rze potrząsali drzewami owocowy-
mi, co również miało gwarantować 
urodzaj, uderzali w ule, by pszczo-
ły dużo miodu dawały. Dawniej w 
Wielką Sobotę w Brennej do kościo-
ła ze święconką, koszykiem ze świą-
tecznymi potrawami nie chodzono. 
Zwyczaj ten pojawił się współcze-
śnie.

Wielkanoc - Niedziela  
Zmartwychwstania Pańskiego

Skoro świt należało w niedzie-
le wstać i popatrzeć na wschodzą-
ce słońce, które tego niezwykłego 
dnia z radości ze Zmartwychwsta-
nia Pana miało trzykrotnie podsko-
czyć. Śniadanie wielkanocne jada-
no wspólnie z jednej miski, była to 
najczęściej jajecznica lub prażon-
ki (kluski zrobione z mąki żytniej, 
polane tłuszczem ze szpyrkami). 
Uroczyste, obfite śniadanie znane 
z obecnych czasów nie było kul-
tywowane, dawniej w Brennej nie 
było takiego zwyczaju. W niektó-

rych domach wspomina się nawet, 
iż dziadkowie nie robili wspólnego 
świątecznego śniadania. Tego dnia, 
podobnie jak w Boże Narodzenie, 
z domu się nie wychodziło, nie od-
wiedzało się sąsiadów, dalszych 
krewnych. Był to dzień, który spę-
dzano w domowym zaciszu wśród 
najbliższej rodziny. Tego dnia dzie-
ci farbowały jajka, używając jako 
barwników łupin z cebuli, pędów 
młodej pszenicy, żyta, kory dębu, 
brzozy, mchu z kamieni rzecznych. 
Chłopcy przygotowywali na Ponie-
działek- śmiergust sikawki z bzu 
oraz karwacze, plecione z 4, 6 bądź 
8 wierzbowych, jałowcowych witek, 
czasem wykorzystywano do two-
rzenia karwaczy gałązki lukrecji. 
Czym grubszy pręt, tym lepiej.

Poniedziałek 
Wielkanocny – Śmiergust

Młodzi chłopcy od wczesnych 
godzin porannych chodzili z sikaw-
kami z bzu czarnego i z karwacza-
mi do domów, gdzie były panny na 
wydaniu. Panna, którą nie polano 
wodą, nie wysmagano karwaczami, 
nie miała powodzenia u mężczyzn, 
nie podobała się, dlatego każdej 
dziewczynie zależało, aby kawa-

ler również pod jej dom przyszedł 
„po śmierguście”. Nie wolno było 
polewać dziewczyn, które chodziły 
z goiczkiem (moiczkiem). Były to 
najczęściej trzy dziewczyny ubrane 
w suknie cieszyńską, zwaną też ślą-
ską, na głowie miały wianki, białe i 
różowe, a środkowa dziewczynka 
trzymała w ręce moiczek, drzewko 
iglaste, najczęściej jodełkę, którą 
strojono wydmuszkami, wstążka-
mi koloru czerwonego, różowego, 
zielonego, niebieskiego i żółtego. 
Na czubku moiczka zawieszony był 
dzwoneczek. Goiczorki chodziły od 
domu do domu, nie wchodząc do 
środka, a śpiewając pod oknami:  
„Daj Pan Bóg dobry dzień pod wa-
sze okienko. Przyszły my pocieszyć 
was miła gaździnko. Goiczek zielo-
ny pieknie przystrojony.(...)”. Pod-
czas refrenu dziewczyna trzymają-
ca goiczek potrząsała nim tak, aby 
dzwoneczek umieszczony na jego 
szczycie zabrzęczał.  Za śpiew i ży-
czenia dziewczyny otrzymywały od 
gospodarzy ciastka, jajka, drobne 
pieniądze.

  Dorota Greń
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W szkołach, ale również i w do-
mach uczymy się dziejów państw 
nie tylko graniczących z naszym 
krajem, ale również tych bardzo 
odległych geograficznie, kulturo-
wo i poglądowo. To cenne  i bardzo 
ważne, abyśmy poszerzali nasze 
horyzonty. Jednak, poznając świat 
nierzadko zapominamy o naszym 
najbliższym otoczeniu. Ileż wiemy 
o swojej małej ojczyźnie, o Śląsku 
Cieszyńskim, o Brennej? Czy doce-
niamy, gdzie mieszkamy i jakie cen-
ne wartości dla rozwoju ma nasza 
ziemia? 

Z myślą o najmłodzych, zain-
spirowana naszą małą ojczyną, po-
wstała we mnie idea warsztatów 
regionalnych, które przy wsparciu 
Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna oraz Fundacj BGK, 
mogły zostać zrealizowane. Głów-
nym założeniem przy planowaniu 
zajęć było, aby dzieci nie tylko po-
znawały świat z książek i filmów, 
ten dalszy, odległy, ale również by 

„Ojcowski dom to istny raj” 
warsztaty regionalne dla dzieci

znały swoje najbliższe otoczenie, 
aby wiedziały jakie zwierzęta za-
mieszkują w lasach, które je otacza-
ją, jakie drzewa, rośliny mogą spo-
tkać podczas wędrówek po naszej 
wsi, aby poznały historię swoich 
dziadków, pradziadków, ich wierze-
nia, tradycje, zawody,  codzienne 
życie, które nieraz całkowicie różni-
ło się od naszego, muzykę, która od 
zawsze była jednym z najważniej-
szych elementów w życiu górali, 
wypełniała każdy dzień, dostarcza-
ła przyjemności, wiedzy i podczucia 
jedności, a umiejętności gry i wy-
robu instrumentów były przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie. By 
najmłodsi poznali swoje korzenie, 
legendy i bajki powstałe na naszym 
terenie, a poprzez odpowiedni cha-
rakter zajęć również rozwijały się 
poznawczo, ruchowo, manualnie. 

Warsztaty regionalne dla dzieci 
pod nazwą „Ojcowski dom to istny 
raj”- najbliższe otoczenie jako źró-
dło wiedzy i doświadczeń wspo-

magających rozwój dziecka jest 
realizowany w Brennej Centrum 
w budynku Amfiteatru od 4 lute-
go i potrwa do 24 czerwca 2015 r. 
Zajęcia  odbywają się raz w tygo-
dniu i są nieodpłatne. Skierowa-
ne są do dzieci w wieku od 5 do 8 
lat, uczęszczających do placówek 
oświatowych na terenie naszej gmi-
ny. Gmina Brenna otrzymała grant 
od Fundacji BGK im. Jana Kantego 
Steczkowskiego na realizacje zajęć 
w ramach programu  „Na dobry po-
czątek”, który ma na celu wyrów-
nanie szans edukacyjnych i wspie-
ranie społeczności lokalnych w 

KulturaKultura

„Dofinansowano ze  
środków Fundacji BGK”



20Strona 20 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

tworzeniu inspirującego otoczenia 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. 

Zajęcia podzielone są na cztery 
bloki tematyczne, tj. historia, przy-
roda i geografia, muzyka i tańce 
oraz kultura i tradycja. Warszaty 
składają się z części poznawczej 
oraz praktycznej, podczas której 
dzieci zdobytą wiedzę wykorzystu-
ją i utrwalają poprzez zajęcia manu-
alne, ruchowe i badawcze. 

Za nami już prawie dwa mie-
siące zajęć. Podczas warsztatów 
dotyczących geografii i przyrody 
dzieci pod okiem Tomasza Gawlasa, 
z wykształcenia geografa, poznały 
faunę naszej gminy. Dowiedzia-
ły się jakie zwierzęta zamieszkują 
nasze miejscowości, gdzie szukają 
schronienia, jakie wydają dźwięki i 
jakie pozostawiają tropy. Nauczyły 
się również rozponawać śpiewy na-
szych ptaków  i dzielić je na te, któ-
re pozostają z nami przez cały rok 
i te, które odlatują na zimę do cie-
płych krajów. Podczas zajęć dzieci 
tworzyły prace plastyczne, a także 
budowały wspólnie budki lęgowe 

dla ptaków, które zostaną powie-
szone w Parku Turystyki. 

Podczas zajęć dotyczących histo-
rii, prowadzonych przez Wojciecha 
Grajewskiego, historyka, pracowni-
ka Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 
dzieci zostały przeniesione do po-
czątków naszej miejscowości, do jej 
pradziejów, gdy tereny należące do 
naszej gminy znajdowały się pod 
wodą. Poznały również pierwszego 
udokumentowanego „mieszkańca” 
Brennej – amonita. 

Zajęcia muzyczno-taneczne pro-
wadzone przez członków Kapeli 
Maliniorze i Zespołu Regionalnego 
Brenna Damiana Nowaka i gościn-
nie Izabelę Szablę, wprowadzają 
najmłodszych w świat dźwięków 
Beskidu Śląskiego.  Dzieci podczas 
zajęć poznały już budowę, sposób 
grania, a także dźwięki okaryny, 
heligonki i skrzypiec. Każdy z tych 
instrumentów wzbudził niemałe za-
interesowanie wśród najmłodszych, 
którzy nie tylko mogli na żywo usły-
szeć jak brzmi dany instrument, ale 
również sami mogli spróbować na 
nim zagrać, niejednokrotnie prze-

konując się jak trudna to sztuka. 
Podczas warsztatów dzieci uczyły 
się również tańców, zabaw charak-
terystycznych dla naszego regionu, 
a także piosenek, które dawniej roz-
brzmiewały wśród naszych groni. 

Podczas zajęć dotyczących kul-
tury i tradycji dzieci pod moim 
okiem poznają świat naszych przod-
ków. Poznały już strój górali, w któ-
rym dawniej chodzono na co dzień, 
narzędzia codziennego użytku, któ-
rymi posługiwali się w Brennej sto 
lat temu, a także próbowali znaleźć 
w świecie współczesnym ich odpo-
wiedniki. Najmłodsi zaznajomili się 
również z legendami, wierzeniami 
naszych dziadków, poznali nocnice 
i utopce, stwory które zamieszkiwa-
ły naszą rzekę i nasze lasy. Na za-
kończenie warsztatów czytana jest 
książka Zofii Kossak „Przygody Kac-
perka góreckiego skrzata”. Dzieci 
podczas kolejnych zajęć dowiadują 
się jak toczą się losy podciepka za-
mieszkującego Dwór Kossaków w 
Górkach Wielkich.

 
  Dorota Greń

KulturaKultura
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Bajkowy świat dziecka 
Każdy dorosły wie, że czytanie 

dziecku bajek już od najmłodszych 
lat nie tylko rozwija jego wyobraź-
nie, ale przede wszystkim uczy do-
brych postaw. Chcąc zadbać o naj-
młodsze pokolenie, bardzo często 
organizowane są w naszej gminie 
interaktywne przedstawienia dla 
dzieci. Ta godzina spędzona nie 
przed komputerem czy telewizo-
rem, ale na spotkaniu z żywą bajką, 
w której występują prawdziwi ak-
torzy, daje możliwość wyostrzenia 
zmysłów na to co dobre i warto-
ściowe. 

Do Bajkowej Piwnicy Artystycz-
nej zawiał najsłynniejszy na świecie 
drewniany pajacyk Pinokio. Wraz z 
dziećmi wziął udział w trudnej lek-
cji podejmowania wyborów między 
dobrem a złem. W nagrodę za wzo-
rową postawę spełniły się jego ma-
rzenia i został prawdziwym chłop-
cem. 

Bajki powróciły również do sali 
Mikroklimat w Górkach Wielkich. 
Aktorzy Studia Małych Form Te-
atralnych, Scenografii i Reżyserii 
Art-Re z Krakowa przenieśli dzieci 
do niezwykle barwnego, zaczaro-
wanego świata zwierząt. Najmłodsi 
razem z krówką, kogucikiem, niedź-
wiadkiem i pieskiem próbowali 
odzyskać chatkę, którą podstępem 
zabrał zajączkowi sprytny lis. Na 
szczęście wszystko dobrze się skoń-
czyło i mały zajączek mógł znów 
zamieszkać w swoim drewnianym 
domku. 

Już dziś zapraszamy na kolejne 
bajki. 10 kwietnia (piątek) do sali 
Mikroklimat w Górkach Wielkich (ul. 
Pod Zebrzydkę 4) na godzinę 16.30 
- przedstawienie p.t. „Stoliczku na-
kryj się” w wykonaniu Studia Ma-
łych Form Teatralnych, Scenografii 
i Reżyserii “ART-RE” z Krakowa oraz 
17 kwietnia (piątek) do Piwnicy Ar-
tystycznej na godzinę 16.30 – bajka 
p.t. „Pipi wędrowniczka” w wykona-
niu Teatru Urwis z Krakowa. Czeka-
my na Was! 

  Sonia Gawlas
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W okresie ferii zimowych mło-
dzież klas trzecich Gimnazjum w 
Brennej miała możliwość uczestni-
czenia w zajęciach tańca towarzy-
skiego. Zorganizowany już po raz 
czwarty przez Dyrektora Gimna-
zjum we współpracy z Radą Rodzi-
ców kurs tańca, stał się już niejako 
tradycją szkoły. Również w tym 
roku, pomimo wczesnej pory, mło-
dzież chętnie poświęciła swój wol-
ny czas i licznie uczestniczyła w za-
jęciach. Po części przyczynił się do 
tego młody instruktor prowadzący 
zajęcia. Pod okiem Dawida Bawora 
z cieszyńskiej „Fabryki Tańca” mło-
dzież przyswajała zasady savoir vi-
vre’u na parkiecie oraz szlifowała 
kroki takich tańców towarzyskich 
jak: walc, salsa, rock and roll, a na-
wet nowoczesnych jak dancehall. 
Na zakończenie kursu młodzież 
wraz z rodzicami przygotowała 
zabawę taneczną, na której zapre-
zentowała swoje nowe umiejętno-
ści. Szczególnie wrażenie wywarł 
na wszystkich tradycyjny „Polonez” 
rozpoczynający zabawę, który na 

Parkiet należał do gimnazjalistów
prośbę rodziców został wykonany 
dwukrotnie.  

   Myślę, że to zapewne dla więk-
szości uczniów był pierwszy w życiu 
tak elegancki bal, który zostawi we 
wszystkich uczestnikach niezapo-
mniane wrażenia. A oto kilka re-
fleksji młodzieży dotyczących tych 
wydarzeń:

Patryk: …„Chodziłem na kurs, bo 
chciałem się nauczyć nowych umie-
jętności, które mogą mi się przydać 
w życiu. Dzięki tym zajęciom nie 
boję się wejść na parkiet i zatańczyć 
z koleżanką…”

Michał: …„Podobał mi się kurs 
tańca, bo nauczyłem się czegoś no-
wego o tańcu. Atmosfera była bar-
dzo fajna i miło spędziliśmy czas. 
No i miałem fajną partnerkę…” 

Mateusz: …„Ogólnie było fajnie. 
Był to ciekawy sposób na spędzenie 
ferii i na ruszenie się z domu…”  

Monika: …„Dzięki tym zajęciom 
nauczyłam się, że nie warto patrzeć 
na nogi podczas tańca. Polecam 
taką formę integracji grupy...”

Rafaela: ...„Przychodzenie na 

kurs było przyjemnością, pomimo 
iż był on w czasie ferii. Gdyby odbył 
się jeszcze raz, bardzo chętnie bym 
w nim uczestniczyła ponownie…”

Oliwia: ….„Dzięki zajęciom, ferie 
spędziliśmy w miłym towarzystwie, 
szkoda tylko, że tak szybko to minę-
ło…”

Marcelina: …„Kurs tańca był bar-
dzo fajną  alternatywą spędzenia 
wolnego czasu podczas ferii zimo-
wych. Dzięki niemu nauczyłam się 
wielu tańców (…) i spędziłam dużo 
czasu wraz z przyjaciółmi, dobrze 
razem się bawiąc. Atmosfera panu-
jąca w grupie była luźna i sympa-
tyczna...”

Miejmy nadzieję, że gimnazjalny 
kurs tańca zagości jeszcze w naszej 
szkole również podczas zajęć szkol-
nych. Tym bardziej, że przed ucznia-
mi klas trzecich jeszcze tradycyjny 
komers na zakończenie gimnazjum. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli w sprawnej organizacji 
balu. Było warto!

 Gimnazjum w Brennej

12 marca 2015 r. w Bibliote-
ce Miejskiej w Cieszynie odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród 

Wzorowi czytelnicy
dla Wzorowych Czytelników Bi-
bliotek Publicznych powiatu cie-
szyńskiego. Zostali nimi Wikto-

ria Stekla z biblioteki w Górkach 
Małych oraz Mateusz Kamiński 
z biblioteki w Brennej. Laureaci 
zwiedzili Książnicę Cieszyńską, 
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, 
oraz wzięli udział w warsztatach.

Konkurs „Bibliomaniak” organi-
zowany przez Bibliotekę Miejską 
w Cieszynie, promuje czytelnictwo 
wśród dzieci i młodzieży. Skiero-
wany jest do młodych czytelników, 
którzy wyróżniają się liczbą wypo-
życzonych książek, dbają o termi-
nowe zwroty i książki, zachowują 
się kulturalnie na terenie biblioteki.

Gratulujemy naszym wzorowym 
młodym czytelnikom oraz życzymy 
wielu sukcesów w życiu osobistym.

 Biblioteka Publiczna 
 w Brennej



23 Strona 23

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

KulturaKultura

Wspaniałe wyniki w Wojewódz-
kim Konkursie Przedmiotowym z 
Języka Polskiego dla Szkół Podsta-
wowych uzyskali uczniowie kla-
sy VI c ze Szkoły Podstawowej im. 

Laureaci w góreckiej szkole
T. Kościuszki w Górkach Wielkich. 
Tytuł finalisty zdobyła Daria Urba-
nowicz, laureatami zaś zostali Sara 
Urbanowicz oraz Wojciech Gaw-
las. Uczniów do konkursu przygo-

towywała p. Małgorzata Nalepa.

 ZSP w Górkach Wielkich
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Zapraszamy na Piknik Rodzinny
Wójt Gminy Brenna we współ-

pracy z Urzędem Gminy, Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, Ośrodkiem Promocji, Kultury 
i Sportu oraz Biblioteką Publiczną  

pragnie zorganizować w dniu 14 
czerwca 2015 r. „Piknik Rodzinny”, 
którego celem będzie zaktywizo-
wanie dzieci, rodziców, dziadków 
naszej gminy do udziału w różno-

rodnych formach aktywności.
Zależy Nam, aby impreza ta była 

inspiracją do pożytecznego spę-
dzenia czasu poprzez udział w zaję-
ciach o charakterze rekreacyjnym, 
sportowym i kulturalnym,  połączo-
nych z działaniami promującymi 
zdrowy tryb życia,  a także  prezen-
tacją dorobku kulturowego naszych 
mieszkańców.

W tym względzie pragniemy Pań-
stwa zaprosić do udziału w warsz-
tatach artystycznych, zabawach, 
grach kreatywnych, prelekcjach, 
przedstawieniach, targach i prezen-
tacjach, w których zarówno  mali, jak 
i duzi  mieszkańcy, wspólnie budu-
jąc więź międzypokoleniową, będą 
mieli możliwość wspólnej zabawy 
na naszym „Rodzinnym Pikniku”.

   GOPS

„Golgota Naszych Czasów” 
Jan Paweł II  - 7 Czerwiec 1979 r.

Droga Krzyżowa o Trzeźwosć Narodu                                                                                 
Oświęcim - Brzezinka 2015 r.

W dniu 7 marca 2015 roku  po-
nad 3000 osób z diecezji Bielsko-
Żywieckiej, Archidiecezji Kato-
wickiej, Krakowskiej oraz innych 
miejscowości z całej Polski, a tak-
że przedstawicieli innych wyznań 
uczestniczyło w 22 Diecezjalnej 
Drodze Krzyżowej o Trzeźwość Na-

rodu, która odbyła się po terenie 
obozu koncentracyjnego w Oświę-
cimiu-Brzezince. W tak licznym 
gronie uczestników nie zabrakło 
mieszkańców naszej gminy.

Budowa tego obozu rozpoczę-
ła się w październiku 1941 r. siła-
mi więźniów i jeńców radzieckich 

osadzonych w Auschwitz i był dru-
gim głównym obozem zespołu. To 
w nim zginęła przeważająca liczba 
ofiar Kl Auschwitz - ponad milion 
osób. 

Konzentrationslager Birkenau 
(Auschwitz II) był obozem śmierci i 
największym nazistowskim obozem 
zagłady. Ginęli  tam ludzie w poni-
żeniu, w niewyobrażalnych mękach 
i bólu spotęgowanych niejedno-
krotnie widokiem umierających w 
udręczeniu swoich bliskich. Znaj-
dowały się tam specjalnie zaprojek-
towane i wzniesione zespoły komór 
gazowych wraz z krematoriami oraz 
otwarte doły z przeznaczeniem do 
palenia ludzkich zwłok, gdy krema-
toria były zbyt obciążone.
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Stacje Drogi Krzyżowej umiej-
scowione były w naznaczonych 
ludzkimi dramatami i cierpieniem 
punktach obozu. Na każdej ze sta-
cji, prowadzący odczytywali krótki 
opis wydarzeń związanych z danym 
miejscem, a po rozważaniach moż-

na było usłyszeć świadectwa osób 
dotkniętych piętnem uzależnienia. 
Jednym  z najdramatyczniejszych 
miejsc była stacja IV. W tym miejscu 
treść odczytanego opisu przypo-
mniała i przywołała uczestnikom 
dramat matek - więźniarek, których 

nowo narodzone dzieci topiono                           
w beczkach, a potem bezsilne, bez-
radne, w spazmach bliskie szaleń-
stwa patrzyły na rozszarpywane 
przez szczury ciała swoich dzieci. 

  Krystian Fest

Bezpieczeństwo Dzieci – nauka od przedszkola
Temat bezpieczeństwa jest jed-

nym z najczęściej podejmowanych 
tematów zarówno przez media, po-
lityków, zarządzających jak i prze-
ciętnych obywateli całego świa-
ta. Nasz Rząd przyjął do realizacji 
na lata 2014-2016, zatwierdzony 
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 
lipca 2014 roku, program pod na-
zwą „Bezpieczna i przyjazna Szkoła”, 
którego celem jest zapobieganie 
problemom i zachowaniom proble-
mowym dzieci i młodzieży.

Bezpieczeństwo jest również 
priorytetem w przedszkolach, gdzie 
realizowana jest podstawa progra-
mowa wychowania przedszkolne-
go, której jeden z piętnastu obsza-
rów mówi o wdrażaniu dzieci do 
dbałości o bezpieczeństwo własne 
oraz innych.  Podstawa programo-
wa zakłada, że dziecko kończące 
przedszkole i rozpoczynające na-
ukę w szkole podstawowej będzie 
wiedziało jak zachować się w sytu-
acji zagrożenia, gdzie można otrzy-

mać pomoc i w jaki sposób o nią 
poprosić. 6 - latek powinien orien-
tować się w bezpiecznym porusza-
niu się po drogach i korzystaniu ze 
środków transportu. Dziecko przed-
szkolne powinno poznać  zagroże-
nia płynące ze świata ludzi i zwie-
rząt oraz nauczyć się ich unikać. 
Przedszkolak powinien wiedzieć, 
że samodzielnie nie może zażywać 
żadnych lekarstw ani stosować 
środków chemicznych.  Dziecko 
kończące przedszkole powinno już 
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mieć rozeznanie gdzie można ba-
wić się bezpiecznie, a gdzie nie po-
winno sobie organizować zabawy.

W naszej placówce podejmu-
jemy szereg zadań przygotowu-
jących dzieci do samodzielności, 
wpajamy zasady bezpieczeństwa 
oraz kształtujemy umiejętność za-
chowania się w sytuacjach zagro-
żenia.  Realizujemy te zadania po-
przez zajęcia w grupach, spektakle 
teatralne, udział w konkursach i qu-
izach międzygrupowych oraz  spo-
tkaniach z przedstawicielami służb 
ratowniczych. W bieżącym roku 
szkolnym przedszkolaki przeszły 
szkolenie z zakresu bezpiecznych 
zachowań w kontakcie z psem, or-
ganizowanych przez funkcjonariu-
szy Komendy Powiatowej Policji w 
Cieszynie, wzięły udział w ćwicze-
niach ewakuacji przeciwpożarowej 
oraz uczestniczyły w zajęciach z za-
kresu udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, prowadzonej 
przez Ratownika Medycznego Po-
gotowia Ratunkowego w Cieszynie, 
pana Rafała Rajskiego. Ratownik w 
praktyczny sposób wyjaśniał dzie-
ciom w jaki sposób mogą pomóc 
sobie lub innym w obliczu zagroże-
nia życia lub zdrowia. 5 - latki  do-
wiedziały się gdzie, mogą szukać 
pomocy i w jaki sposób ją wezwać. 
Przedszkolaki poznały wyposażenie 
oraz przeznaczenie zawartości tor-
by ratownika. Dzieci brały aktywny 
udział w zajęciach, próbowały słu-
chać bicia serca za pomocą steto-
skopu, mierzyć ciśnienie krwi, ban-
dażować symulowane rany, poznały 
właściwości termiczne koca ratun-
kowego oraz zdobyły wiele cennych 
informacji na temat ratowania ludz-
kiego życia.  Serdeczne,  życzliwe i 
cierpliwe podejście pana ratownika 
do dzieci zachęcało je do zadawa-
nia wielu pytań i czynnego udziału 
w zajęciach. Echa szkolenia jeszcze 
przez wiele dni pobrzmiewały w za-
bawach naszych podopiecznych.

  Bożena Cyganik
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Organizatorzy niedzielnego Pu-
charu Wójta Gminy Brenna w Nar-
ciarstwie Alpejskim, połączonego z 
finałem jubileuszowej, 10 odsłony 
cyklu Pucharu Beskidzkich Groni w 
Narciarstwie Alpejskim, zrobili do-
słownie wszystko, by 1 marca im-
preza się odbyła. O tym, że dopięli 
swego, świadczył chociażby fakt, iż 
zmagania alpejczyków wystartowa-
ły punktualnie o 11:00, tak jak za-
planowano. Dokładnie 101 narcia-
rzy zmierzyło się na trasie jednego 
z wyciągów narciarskich Kompleksu 
Brenna WęgierSki. Rywalizacja prze-
biegała, do czego chyba wszyscy 
zdążyli się już przyzwyczaić, w mi-
łej, rodzinnej atmosferze. 

Nikt, rzecz jasna, nie zapomniał 
o jakże ważnej, sportowej walce, 
co było widać w czasie poszczegól-
nych zjazdów, kiedy każdy z uczest-
ników próbował uzyskać jak najlep-
szy czas. O przebiegu rywalizacji 
kibiców na bieżąco informował Jan 
Staś, który to, jak nikt inny, potrafi 
dobrać odpowiednie słowa do za-
istniałej sytuacji, przekazując nie 
tylko sens zdarzenia, ale także wy-
wołując uśmiech na twarzy, co do-
daje niezwykłego kolorytu impre-
zie. Wartym odnotowania jest fakt, 
że ze slalomem zmierzył się także 
sternik naszej gminy – Jerzy Pilch, 
który prywatnie jest wielkim fanem 
sportu, co pokazał między innymi w 
niedzielę, decydując się, nie po raz 
pierwszy zresztą, na udział w zawo-
dach. Wójt gminy Brenna błysnął 
formą, wykręcając dobry, 5 czas w 
swojej kategorii, co w opinii wielu 
znawców tematu jest naprawdę do-
brym wynikiem. 

Po zakończeniu efektownych 
zjazdów Organizatorzy zajęli się 
podsumowaniem „niedzielnego 
giganta” oraz całego cyklu PBG. 
Odznaczono zawodników pamiąt-
kowymi pucharami i medalami, 

Puchar Wójta Gminy Brenna w Narciarstwie 
Alpejskim & Podsumowanie zmagań 

w X Pucharze Beskidzkich Groni w Narciarstwie Alpejskim
zaś laureaci klasyfikacji generalnej 
otrzymali nagrody. Nie obyło się 
także bez podziękowań ze strony 
Dyrektora OPKiS, Pani Katarzyny 
Macura oraz Wójta Gminy Brenna, 
Pana Jerzego Pilcha, adresowanych 
przedstawicieli UKS-u Brenna-Gór-
ki oraz wszystkich osób, które od 

samego początku, a więc od 2004 
roku, przyczyniają się do organiza-
cji tych ciekawych zawodów, po-
święcając swój cenny czas i energię. 
Dziękujemy wszystkim!

  Krzysztof Gawlas
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SportSport

Niesprzyjająca aura nie była 
przeszkodą dla fanów wędkarstwa, 
którzy w sobotę 14 marca br., przy-
jechali na XI Puchar Brennicy w 
Wędkarstwie. Na starcie zmagań 
zameldowało się blisko 80 zawod-
ników, reprezentantów Polski i 
Czech, którym brak sprzyjających 
warunków pogodowych „wynagro-
dziły” bardzo dobrze żerujące tego 
dnia pstrągi. Zawody podzielono 
na dwie 2-godzinne tury, podczas 
których złowiono prawie 100 mia-
rowych okazów pstrąga, co było, 

Łowili po raz jedenasty
jak na tę porę roku znakomitym 
wynikiem, o czym z dumą mówili 
organizatorzy po zakończonej ry-
walizacji. Wędkarzom, prócz wspo-
mnianych pstrągów, udało się także 
złowić kilkadziesiąt innych punkto-
wanych ryb. Impreza zakończyła się 
smacznym obiadem, który zaserwo-
wano w bazie zawodów – Pensjona-
cie Malwa. Tam też, po podliczeniu 
punktów, uhonorowano pucharami 
i nagrodami najlepszych indywi-
dualnie wędkarzy oraz najlepsze 
drużyny. Ceremonii wręczenia prze-

wodniczył sternik gminy Brenna – 
Jerzy Pilch, który przywitał wszyst-
kich obecnych ciepłymi słowami, 
wyrażającymi aprobatę dla tej cie-
kawej imprezy, a także podziękował 
i zachęcił do odwiedzania naszych 
pięknych miejscowości wchodzą-
cych w skład gminy Brenna. 

Wyniki rywalizacji na stronie: 
www.wkswydra.skoczow.pl

        Krzysztof Gawlas
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SportSport

Już w ostatni weekend lutego 
lekkoatleci rozpoczęli sezon star-
towy. Cross Mysłowicki corocznie 
inauguruje rywalizację w biegach 
przełajowych. Bardzo silnie obsa-
dzone biegi w kategoriach młodzie-
żowych dają obraz aktualnej formy 
naszych zawodników. W najmłod-
szej kategorii dzieci rocznika 2002 

WIiosenne starty lekkoatletów UKS Brenna-Górki

Tydzień po pierwszym starcie 
w Mysłowicach, odbyły się Mi-

Mistrzostwa Śląska w Biegach Przełajowych 

i młodsi bezkonkurencyjny okazał 
się nasz zawodnik- Dawid Oleś na 
co dzień uczeń SP1 Brenna Leśnica. 
W kategorii dziewcząt brązowy me-
dal zdobyła Nadia Krzempek uczen-
nica SP2 Brenna, a jej koleżanka Pa-
trycja Chujeba zajęła 8 miejsce.

Ponadto w najkrótszym biegu 
wzięli udział Daniel Oleś, który za-

jął 11 miejsce i Samuel Kuczera 13 
miejsce. W kategorii młodzików 
Radosław Greń zajął 6 miejsce,  
a Agnieszka Greń 5 miejsce w biegu 
juniorek młodszych.

 
 Tomasz Dybczyński

strzostwa Śląska w biegach prze-
łajowych. Nie zabrakło w tych za-

wodach ekipy UKS Brenna-Górki. 
Największą niespodziankę sprawił 
Dawid Oleś, który zdobył złoty me-
dal w biegu na 1 kilometr. Bardzo 
dobrze  spisał się Radosław Greń 
uczeń ZS Górki Wielkie. Startując w 
kategorii młodzików ze starszymi 
od siebie kolegami zajął 3 miejsce w 
biegu na 2 kilometry. Bardzo blisko 
medalu była Agnieszka Greń, która 
po świetnym biegu zajęła 4 miejsce 
na 3 kilometry. W biegu na 1 kilo-
metr w kategorii dziewcząt Nadia 
Krzempek zajęła 5 miejsce w staw-
ce 52 zawodniczek, a Daniel Oleś 12 
miejsce w kategorii chłopców. 

 Tomasz Dybczyński
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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 - Jerzy Pilch
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
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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Redakcja: Sonia Gawlas, Katarzyna Macura, Łukasz Muschiol, Krzysztof Gawlas i Aneta Mędrek.
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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 
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Korekta: Sonia Gawlas, Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
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Druk: Eurodruk, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 26 02



31 Strona 31

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Wkrótce w Gminie BrennaWkrótce w Gminie Brenna



1, 2. 

4.

3,  6.
5.

7.
8.

9.

9.

10.

10.

11, 12.

13.
14.

15.

1, 2. Park Turystyki, Brenna, ul. M
alinow

a 2b, tel. 33 47 40 601 
3. Bajkow

y Szlak Utopca, ścieżka spacerow
a, początek w

 Brennej Centrum
 

4. Chata Grabow
a i Ogród Bajek, Brenna, ul. Grabow

a 52, tel. 510 101 222
5. Kozia Zagroda, Brenna, ul. Sportow

a 3, tel. 500 555 210, w
w

w.koziazagroda.com
6. Piw

nica Artystyczna, Brenna, ul. W
yzw

olenia 77
7. Park Linow

y „Orla Perć”, Brenna, ul. W
yzw

olenia, tel. 661 110 033, 661 222 155, parki@
parkilinow

e.pl 
8. Obserw

atorium
 Nietoperzy, Brenna, ul. Górecka 224, tel. 33 8586 971, it@

brenna.org.pl
9. Przystanie Kajakow

e: Przystań w
odna Hołcyna, Brenna, Hołcyna, tel. 504 134 173

 
 

           Przystań w
odna Leśnica, Brenna, Leśnica, tel. 665 814 616

10. Stadniny: Ośrodek W
ypoczynkow

y „Hucuł”, Brenna, Jatny 120, tel. 33 85 36 521, 602 747 033, w
w

w.hucul.brenna.pl
 

         Ośrodek Konny „U M
atuli”, Górki W

ielkie, Bielska 14, tel. 33 85 39 342, w
w

w.agroturystykam
atula.pl

11. Chlebow
a Chata, Górki M

ałe, ul. Breńska 113, tel. 33 85 39 630, 664 345 019, w
w

w.chlebow
achata.pl

12. Pracow
nia Galeria Pod M

aską, Górki M
ałe, Breńska 111b, tel. 33 43 21 549, 517 777 083, w

w
w.pracow

niagaleria.com
.pl

13. Ośrodek „Pod Brandysem
”, Górki W

ielkie, ul. Sportow
a 8

14. Centrum
 Kultury i Sztuki „Dw

ór Kossaków
”, Górki W

ielkie, Stary Dw
ór 4 , tel. 33 85 10 351, w

w
w.dw

orkossakow.pl
15. M

ikroklim
at, Górki W

ielkie, ul. Pod Zebrzydkę 4, 33 85 36 550

Atrakcje dla Tw
ojego dziecka 

w
 Gm

inie Brenna


