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Od Redakcji
Wraz z nadejściem wyczekiwa-

nego, zwłaszcza przez dzieci mie-
siąca czerwca, powinny wkroczyć 
do naszej gminy pokłady gorącego 
powietrza. Powinny, gdyż do tej 
pory jakoś aura nie sprzyja space-
rom oraz dobremu samopoczuciu. 
Miejmy zatem nadzieję, że bogaty 
kalendarz imprez przygotowany na 
sezon letni, solidnie odstraszy desz-
cze, wiatry i burze.

Warto podkreślić, że nie tylko 
w sezonie letnim w naszej gminie 
sporo się dzieje, o czym niektórzy 
często zapominają, bądź nie zdają 
sobie sprawy, mimo usilnych sta-
rań organizatorów przedsięwzięć. 
Z myślą o najmłodszych, aby miło 
i efektywnie mogli spędzać czas 
poza szkołą i domem, gmina przy-

gotowała kolejne atrakcje! Od maja 
ruszyły zajęcia piłkarskie na Orliku, 
przeznaczone dla dzieci w wieku od 
dwóch do ośmiu lat. Ta wspaniała 
inicjatywa, co bardzo nas cieszy, od 
samego początku spotkała się z du-
żym zainteresowaniem rodziców. 
Kto wie, może wyrośnie w naszej 
gminie godny następca Lewandow-
skiego!  Przypominam również, że 
w każdy piątek lipca i sierpnia w 
Parku Turystyki odbywać się będą 
Plenerowe Teatrzyki dla dzieci. 
Żywe spotkania z aktorami są dla 
najmłodszych nie lada atrakcją, a 
przy tym uczą dobrych postaw oraz 
pokazują najważniejsze życiowe 
wartości takie jak: rodzina, miłość 
oraz tolerancja. Mimo że przerwa 
wakacyjna jest również przerwą w 

zajęciach „Bazy talentów”, to umie-
jętności jakie nabyły dzieci podczas 
zajęć odbywających się przez cały 
rok szkolny, będziemy mogli po-
dziwiać podczas zorganizowanego 
Pikniku Rodzinnego już 14 czerwca! 
W tym dniu wszyscy spotkajmy się 
w Parku Turystyki, gdyż przewidzia-
ne przez organizatorów atrakcje ad-
resowane są nie tylko do dzieci, ale 
również rodziców i dziadków!   

Tymczasem zachęcam do prze-
czytania wielu interesujących arty-
kułów! Życzę miłej lektury!

  Sonia Gawlas 
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Kolejne niedzielne, majowe 

popołudnie w promieniach za-
chodzącego słońca, wpisuje się  
w karty historii naszej gminy. Po-
tok samochodów wyjeżdżających  
z Brennej formuje się w długi zwal-
niający rząd, chcąc w Górkach 
nacieszyć się jeszcze pięknymi 
widokami na rozstanie. To znak, 
że kolejny weekend należy uznać 
za udany. Jestem przekonany, że 
tego samego zdania jesteście Wy, 
drodzy mieszkańcy i czytelnicy 
naszej gazetki. Dlatego też w tak 
pozytywnym nastroju usiadłem 
przed komputer, aby pogodny na-
strój przekazać Wam za sprawom 
słowa pisanego. Szczególnie rado-
śnie mogliśmy przeżywać pierw-
szy weekend majowy.  Wspólnie  
z telewizją TVS promowaliśmy wa-
lory i atrakcje turystyczne. Gości-
liśmy wielu wykonawców, między 
innymi zespół z Czech, Grzegorza 
Poloczka, Damiana Holeckiego, 
którzy bawili licznie zebraną pu-
bliczność w naszym amfiteatrze. 
Jednocześnie był to udany test, dla 
nowo wykonanej widowni.  To waż-
ne, aby umieć dzielić się pozytywną 
energią i radością, którą czerpiemy 
z otaczającej nas majowej zieleni  
i uśmiechających się do nas koloro-
wych kwiatów. Zależy nam bardzo, 
aby do rabatów kwiatowych, które 
powstały w centrum Brennej i Gó-
rek, dopasować w miarę możliwo-
ści finansowych stan naszych dróg. 
To już nie jest takie proste. Firma 
remontowa przesuwając się od Gó-
rek w kierunku Brennej, jak dobry 
dentysta wypełnia i zakleja ubytki 
nawierzchni asfaltowej. Płynnie  
w ten sposób przeszliśmy do re-
alizacji zadań i zagadnień, które 
przed nami. 

Cieszę się niezmiernie, że tak 
liczne grono osób uczestniczyło 
na sali sesyjnej naszego urzędu 
w spotkaniu dotyczącym budo-
wy przydomowych, biologicznych 
oczyszczalni ścieków. Jest to kolej-
ny ważny krok w kierunku popra-
wy gospodarki wodno-ściekowej 
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naszej turystycznej gminy. Kana-
lizacja jest niewątpliwie priory-
tetem w portfelu trudnych zadań 
do realizacji. Pragnę przystąpić 
również do zadania obniżenia po-
ziomu niskiej emisji CO2, bowiem 
jako jedna z gmin województwa 
śląskiego, jesteśmy zobligowani 
do realizacji tego zadania. W tym 
względzie musimy przygotować 
założenia do projektu i dokument 
planistyczny zaopatrzenia w cie-
pło i energię. Pragnę do realizacji 
pozyskanych środków w zakresie 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 
zaprosić wszystkich zainteresowa-
nych tym zagadnieniem. Liczę na 
równie duże zainteresowanie. 

Szanowni Państwo! Jesteśmy po 
pierwszych zebraniach wiejskich. 
Pragnę Wam gorąco podziękować 
za spotkanie i jakże cenne uwagi. 
Głównym celem i zadaniem tych 
spotkań było wywołanie impul-
su tematów do dalszych działań  
i przedsięwzięć. Nie chcę pozosta-
wiać spraw spornych i niewyjaśnio-
nych. Bardzo ważne jest dla mnie, 
aby wszystkie te sprawy omówić  
i przedstawić z różnych punktów 
widzenia. Pragniemy przecież 
wspólnie budować naszą przy-
szłość jak najlepiej. Spotkania za-
wsze kreują szansę budowania 
płaszczyzny zbieżnych zagadnień 
i działań. 

Szanowni Państwo, sprawy bie-
żące, te z którymi stykamy się na co 
dzień, te które stanowią podstawę 
realizacji zadań statutowych, sta-
ramy się wykonywać sukcesywnie. 
Ale niezmiernie ważną rolę od-
grywają zagadnienia, które należy 
zaplanować i przygotować do re-
alizacji w okresie perspektywy fi-
nansowej 2014 – 2020 r. Teraz jest 
właśnie czas przygotowania tema-
tów i tworzenia strategii działania 
na wielu płaszczyznach tematycz-
nych. Pracujemy z różnymi grupami 
i w różnych zespołach. Mamy świa-
domość, że są to prace niezmier-
nie ważne, wymagające głębokiej 
analizy i absorbujące jednocześnie 

dużo czasu. Są to czynności, które 
na tym etapie nie eksponują wi-
docznych owoców oceniających 
naszą pracę. Efekty oczywiście 
będą rozłożone w czasie i musimy 
cierpliwie na nie poczekać. Przez 
ostatnie lata pracy w samorządzie, 
nauczyłem się pokory czasowej  
w kontekście zadań planowanych 
i realizowanych przy współudziale 
pozyskanych środków zewnętrz-
nych. Ta rzeczywistość obowiązuje 
mnie jako wójta gminy i wszystkich 
pracowników urzędu. 

Pozwólcie drodzy czytelnicy, 
że wybiegnę myślami patrząc na 
kolejny miesiąc kalendarza – czer-
wiec. To przecież znak, że kończy 
się kolejny rok szkolny i właściwie 
ostatnia pora zaplanować czas let-
niego wypoczynku. Z racji tego, że 
rozpocząłem to spotkanie z Pań-
stwem od tradycyjnej majówki, to 
warto w tym optymistycznym du-
chu wakacyjnych planów zakoń-
czyć.  Zatem do następnego spo-
tkania.

          Jerzy Pilch
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W hołdzie poległym
Podobnie jak w całej Polce, w 

naszej gminie również pamięta się 
o ważnych świętach państwowych. 
W 224 rocznicę uchwalenia konsty-
tucji, która przeszła do historii jako 
Konstytucja 3 Maja, Wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pilch wraz z małżonką 
oraz Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Marcinem Janasikiem, złożyli 
kwiaty oraz znicze pod pomnikami 
upamiętniającymi mieszkańców 
naszej gminy poległych w walce  
o wolność. 

Warto przypomnieć, że kon-
stytucja była pierwszą w Europie 
i drugą na świecie, po konstytucji 
Stanów Zjednoczonych, tego typu 
ustawą. Została przyjęta po burzli-
wej debacie przez Sejm Czterolet-
ni 3 maja 1791. Regulowała zasady 
funkcjonowania władz państwo-
wych oraz prawa i obowiązki oby-
wateli Rzeczpospolitej Obojga Na-
rodów. Stała się symbolem tradycji 
niepodległościowych państwa pol-
skiego.

  Sonia Gawlas
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Zakończono remont widowni amfiteatru 
Na początku maja br. został za-

kończony remont widowni amfi-
teatru w Brennej Centrum. Projekt 
jest uzupełnieniem dotychczas 
zrealizowanych projektów unijnych 
(modernizacja, przebudowa, wypo-
sażenie amfiteatru i Parku Turysty-
ki).

Celem projektu jest wzrost kon-
kurencyjności turystycznej Gminy 
Brenna, w szczególności w zakresie 
turystyki weekendowej, co wpły-
wa na osiąganie celów pośrednich, 
takich jak wzrost ruchu turystycz-
nego, poprawa turystycznego wi-
zerunku gminy czy podniesienie 
absorpcji funduszy UE przez Gminę 
Brenna.

W ramach inwestycji wykona-
no demontaż siedzisk z tworzywa 
sztucznego, skucie odspajającego 
się nakropu – tynku na murkach 
betonowych wraz z utylizacją, wy-
konano okładziny kamienne z pia-
skowca breńskiego istniejących 
murków wraz z impregnacją hydro-
fobizującą, wykonano konserwację 
istniejących części betonowych  
i zamontowano siedziska z elemen-
tów drewnianych i balustrady ze 

stali nierdzewnej.
Całkowita wartość projektu 

(projekt, dokumentacja techniczna, 
wykonanie robót, nadzór inwestor-
ski, promocja) wynosi 312.520,43 
zł. Wartość dofinansowania zosta-
ła określona na najwyższym moż-
liwym poziomie, tj.  85% kosztów 
kwalifikowanych (255.180,74 zł).

Wykonawstwo robót prowadziło 
Przedsiębiorstwo Robót Budowla-
nych „WIECHA” Wiesław Fiedor z sie-
dzibą w Pietrzykowicach, które zo-

stało wyłonione w trybie przetargu 
nieograniczonego. Wartość umowy 
z Wykonawcą wynosiła 241.992,63 
zł netto. 

Projekt jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2007-
2013.

        UG Brenna

Remonty cząstkowe w gminie Brenna
Uprzejmie informujemy miesz-

kańców gminy Brenna, że w dniach 
24.04-19.05. br. w ramach remon-
tów cząstkowych wyremontowano 
część ulic na terenie Górek Wielkich 
i Brennej tj.:

- Górki Wielkie ulice: Stary Dwór, 
Rzemieślnicza, Czarny Las, Woleń-
stwo, Nowy Świat, Zalesie, Leśna, 
Wesoła, Turystyczna, Żurówka, Ol-
szyna;

- Brenna ulice: - Brzegowa, Ba-
rujec, Cisowa, Brzozowa, Rolnicza, 
Żory, Most - Najazdy, Kretowskie, 
Olszyna, Cisowa, Głębiec, Drożyska, 
Kormany, Dr. Kisiały, Topolowa.

Prace polegały na budowaniu 
masy asfaltowo-betonoweji i za-
mknięcie jej emulsją oraz grysami. 
Przy znacznych ubytkach struktury 
drogi krawędzie łat dodatkowo ob-

lano płynnym asfaltem. 
Aktualnie wykonano remonty 

na łączną kwotę 65 660,84 zł. brut-
to. Łączna wartość umowy przewi-
duje na remonty kwotę165 225,90 
zł. Zgodnie z umową termin zakoń-
czenia remontów ustalony został 
na 30 czerwca 2015 roku.

       UG Brenna
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W kwietniu bieżącego roku Wójt 
Gminy rozstrzygnął konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych 
Gminy Brenna w 2015 roku z za-
kresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, 
przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom społecznym, ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. 

Dofinansowanie z zakresu kultu-
ry, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego otrzy-
mały następujące organizacje: 

1) Fundacja im. Zofii Kossak 
w Górkach Wielkich w kwocie 
5.000,- zł na zadanie pn. „Ar-
tystycznie u Kossaków”/edycja 
2015. W ramach projektu zosta-
ną zrealizowane działania ujęte w 
trzech panelach. „Akademia Umie-
jętności” są to trzydniowe spotka-
nia na warsztatach graficznych 
dostępnych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. „Warsztaty dla Najmłod-
szych” to propozycja skierowana 
przede wszystkim do dzieci w wieku 
przedszkolnym. W jej ramach odbę-
dą się warsztaty interdyscyplinarne, 
plastyczno -improwizacyjne zatytu-
łowane „W magicznym świecie Kac-
perka” oraz warsztaty teatralne dla 
dzieci i ich rodziców prowadzone 
przez aktorów Teatru Gry i Ludzie, 
którzy na zakończenie przedstawią 
spektakl pt. „Szewczyk dratewka”. 
Trzeci panel – „Aukcje outdooro-
we w Parku Kossaków” – to równie 
atrakcyjne warsztaty, opierające się 
na tematyce ekologiczno-przyrod-
niczej. Główne działania będą reali-
zowane od czerwca do sierpnia br.  
Wartość całego zadania to kwota 
13.200,- zł z czego dotacja stanowi 
37,88% zaś wkład własny fundacji 
to kwota 8.200,- zł.  

2) Towarzystwo Miłośników Bren-
nej i Górek „JODŁA” otrzymaną 

Udzielone dotacje dla organizacji 
pozarządowych na 2015 rok 
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dotację w kwocie 6.000,- zł prze-
znaczy na zadanie pn. „Warsztaty 
wokalne dla mieszkańców gmi-
ny Brenna”. Zadanie skierowane 
jest do mieszkańców, będących 
członkami zespołów regionalnych 
i chórów. Głównym celem zadania 
jest przeprowadzenie profesjonal-
nych warsztatów wokalnych, które 
nauczą uczestników wykorzystać 
umiejętności wokalne w najefek-
towniejszy sposób. Warsztaty od-
będą się w maju, we wrześniu  
i październiku tego roku. Na zakoń-
czenie zadania odbędzie się kon-
cert finałowy uczestników. Z prze-
biegu zadania zostanie wykonane 
nagranie filmowe, które będzie ma-
teriałem promocyjnym dla zespo-
łów i chórów działających w naszej 
gminie. Wartość całego zadania to 
kwota 6.784,- zł., przy czym dotacja 
stanowi 88,44% jego wartości. 

3) Ochotnicza Straż Pożarna  
w Górkach Wielkich otrzyma-
ła dotację w kwocie 9.000,- zł, 
co stanowi 90% wartości całego 
zadania. Otrzymaną dotację OSP 
w Górkach przeznaczy na prowa-
dzenie Orkiestry Dętej. W ramach 
zadania odbędą się próby orkiestry, 
występ podczas „Festynu pod Bu-
czem”, udział w gminnych obcho-
dach Dnia Strażaka oraz obchodach 
w dniu 11 listopada, a także udział 
w ceremonii Bożego Ciała. Środ-
ki finansowe na realizację zadania 
zostaną przeznaczone na zakup 
instrumentu i wynagrodzenie dla 
kapelmistrza. Zadanie będzie re-
alizowane od maja do 15 listopada 
bieżącego roku. 

Środki finansowe z zakresu prze-
ciwdziałania uzależnieniom i pa-
tologiom społecznym otrzymały 
następujące podmioty: 

1) Parafia Ewangelicko – Augs-
burska Brenna – Górki w Bren-

nej na zadanie pn. „Prowadzenie 
świetlicy parafialnej dla Dzieci 
i Młodzieży”. W ramach świetlicy 
Parafia poprowadzi kółko mode-
larskie, warsztaty muzyczne dla 
zespołu dziecięcego „Świetliki”, zor-
ganizuje Tydzień Dobrej Nowiny dla 
dzieci oraz weekend dla młodzieży. 
Wartość całego zadania to kwota 
8.700,- zł. z czego otrzymana dota-
cja to 7.600,- zł, wkład własny Para-
fii to kwota 1.100,- zł.

2) Ludowy Klub Sportowy „Be-
skid” Brenna na zadanie pn. 
„Grand Prix Gminy Brenna w te-
nisie stołowym pod patronatem 
Wójta Gminy Brenna”. Otrzymana 
dotacja w kwocie 4.000,- zł wraz z 
wkładem własnym Klubu w kwocie 
1.760,- zł zostanie przeznaczona na 
organizację turnieju tenisa stoło-
wego. Zadanie polegać będzie na 
przeprowadzeniu trzech turniejów 
klasyfikacyjnych i turnieju finało-
wego. Zadanie realizowane będzie 
w Hali Sportowej w Brennej. W tur-
nieju wezmą udział dzieci i młodzież 
ze szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Zadanie będzie realizowa-
ne od maja do15 listopada 2015 r. 
Turnieje odbędą się we wrześniu  
i październiku, zaś finał nastąpi 10 
listopada br. Ze środków przezna-
czonych na zadanie Klub pokryje 
m.in. koszty obsługi sędziowskiej, 
zakup nagród i pucharów.  

3) Uczniowski Klub Sportowy 
Brenna – Górki na zadanie pn. 
„Rekreacyjno-sportowy wakacyj-
ny obóz dochodzeniowy, czyli ak-
tywnie, zdrowo i sportowo” otrzy-
mał dotację w kwocie 5.000,- zł. 
Zadanie będzie polegało na orga-
nizacji wakacyjnego obozu spor-
towo-rekreacyjnego dla 25 dzieci  
z Gminy Brenna i zagospodarowa-
nie wolnego czasu przez pięć dni, 
poprzez zorganizowanie wycieczek 
i zajęć sportowych. Ze względu na 
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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

W trosce o estetyczny wygląd gminy oraz środowisko rolnicze, 
prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości 

o systematyczne wykaszanie traw i chwastów na swoich gruntach.

O likwidację chwastów należy dbać przez cały rok, 
wykaszając je systematycznie od wiosny do jesieni. 

Podkreślić należy, że ekspansywność roślin 
z działek niekoszonych, staje się uciążliwa dla mieszkańców 

z terenów przyległych. Niewykoszone tereny wzmagają alergie 
u ludzi, jak również sprzyjają rozwojowi szkodników, 

a także niebezpiecznych żmij i kleszczy. 
Ponadto suche trawy i chwasty mogą być przyczyną pożarów 

i stanowić zagrożenie dla okolicznych budynków.

     UG Brenna

Apel
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otrzymaną dotację o połowę mniej-
szą od wnioskowanej, całkowity 
koszt zadania nie jest jeszcze znany. 

Dotację w kwocie 5.000,- zł na 
zadanie z zakresu ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego otrzymało Stowa-
rzyszenie Górecki Klub Przyrod-

niczy w Górkach Wielkich. Za-
danie pn. „Warsztaty fotografii 
przyrodniczej „FOTO - EKO - ME-
MORY” to projekt adresowany do 
młodzieży szkolnej z terenu Gminy 
Brenna, polegający na przeprowa-
dzeniu warsztatów fotograficznych 
i nabyciu umiejętności w tym zakre-
sie. Wiedzę teoretyczną uczestnicy 

warsztatów będą wykorzystywać 
podczas zajęć terenowych, polega-
jących na fotografowaniu okazów 
przyrody. Podsumowaniem zadania 
będzie wykonanie popularnej gry 
edukacyjnej  „Foto-Eko-Memory”, 
która zostanie przekazana do  szkół. 
Wartość całego zadania to kwota 
5.600,- zł.
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„Osobowość” z Brennej
W majowym numerze „Wieści” 

wspomnieliśmy o niecodziennej 
nagrodzie, którą otrzymał mieszka-
niec Brennej, współwłaściciel Koziej 
Zagrody -  Pan Rafał Marchlewicz. 
Został on bowiem laureatem kon-
kursu na „Osobowość Ziem Gór-
skich” w kategorii Mały Przedsię-
biorca.

Pan Rafał wraz z żoną Beatą pro-
wadzi w centrum Brennej miejsce 
niezwykłe - Kozią Zagrodę. W zre-
konstruowanej góralskiej chacie, 
nie tylko spróbować można dań 
opartych na tradycyjnych starych 
przepisach kuchni regionalnej, ale 
także dowiedzieć się jak wyglądało 
życie dawnych mieszkańców Beski-
du Śląskiego. To właśnie tutaj moż-
na wziąć udział w warsztatach pie-
czenia chleba i wyrobu sera, a także 
przyjrzeć się z bliska kulturze szała-
śniczej beskidzkich górali. Jednak 
największą atrakcją, szczególnie 
dla najmłodszych, jest niewątpliwie 
możliwość pogłaskania i nakarmie-
nia kóz, od których całe przedsię-
wzięcie wzięło swoją nazwę.  

Pan Rafał angażuje się również 
w wiele innych inicjatyw promu-
jących naszą regionalną kulturę. 
Jest współorganizatorem „Święta 
Ziół i Beskidzkiej Jagnięciny”- im-
prezy, która ma miejsce w sierpniu 
oraz „Redyku Beskidzkiego”, który 
po kilkudziesięciu latach przerwy 
wraca na nasze hale i organizowa-
ny jest przez gminy Beskidzkie 5.  
W ubiegłym roku podczas spotka-
nia „Współczesnych Kolbergów”, 
czyli miłośników kultury i tradycji 
Śląska Cieszyńskiego, otrzymał wy-
różnienie za wkład i kultywowanie 
lokalnej tradycji. To właśnie niezwy-
kła determinacja Pana Rafała w pro-
mowanie naszej regionalnej kultury 
zaowocowała nagrodą w postaci 
tytułu „Osobowość Ziem Górskich”  
w kategorii Mały Przedsiębiorca”.

Konkurs „Osobowość Ziem 
Górskich” to prestiżowy plebiscyt 
wyróżniający osoby i firmy, które 
poprzez swoją działalność przyczy-
niają się do rozwoju ziem górskich. 

Zaszczytne nominacje i wyróżnienia 
przyznawane są przez Stowarzysze-
nie Koalicję Marek Ziem Górskich, 
łączącą firmy i samorządy z Beski-
dów i Tatr, które w tym roku ob-
chodzi 10-lecie istnienia. Podczas 
tegorocznej Gali Finałowej, która 
odbyła się 25 kwietnia w Sali Kon-
certowej Szkoły Muzycznej w Żyw-
cu, przyznano nagrody w katego-
riach: Mały Przedsiębiorca, Średni 
Przedsiębiorca, Duży Przedsiębior-
ca, Dziennikarz, Samorządowiec/
Polityk, Organizacja Pozarządowa 
Ziem Górskich oraz Osobowość 
Ziem Górskich. Przyznano również 
tytuł Ambasadora Ziem Górskich, 
a ze względu na jubileuszowy cha-
rakter gali także dodatkowe wyróż-
nienie – tytuł Atrakcji Turystycznej 
Ziem Górskich, które powędrowało 
do Kopalni Medviedia Stolna.

Na gali nie zabrakło: parlamen-
tarzystów, samorządowców, przed-
siębiorców, dziennikarzy oraz gości 
specjalnych: Tadeusza Frąckowiaka 
- Honorowego Konsula RP na Sło-
wacji, Elżbiety Bieńkowskiej - Euro-
pejskiego Komisarza ds. Rynku We-
wnętrznego i Usług, Ivana Skorupy 
- Konsula Generalnego Republiki 
Słowacji w Polsce oraz Mirosława 

Szemla – Wicewojewody Śląskiego. 
Część artystyczno-rozrywkową gali 
uświetnił występ Krzysztofa Kraw-
czyka, któremu nadano tytuł „Przy-
jaciela Ziem Górskich”.

  Sonia Gawlas

W związku z otrzymaną nagro-
dą, zadaliśmy Panu Rafałowi parę 
pytań.

S.G.: Czy otrzymywane nagro-
dy motywują do dalszej pracy?

R.M.: Są swoistą nobilitacją 
do stanu góralskiego – haha, ale 
przede wszystkim mobilizacją, aby 
nie zawieść tych, którzy dostrzegli 
wartość w podejmowanych przez 
nas działaniach.

S.G.: Jakie ma Pan plany na 
najbliższy czas? Czy powstanie 
nowa atrakcja Koziej Zagrody?

R.M.: Zachodzimy w głowę jak 
przywrócić „złote wieki” dziś pogar-
dliwie traktowanej – bo bezwarto-
ściowej wełnie. Jako mieszkańcy 
Jatnego, pragniemy obudzić do ży-
cia folusz „Wałchę” nawiązującą do 
tej wybudowanej ok. 1920 r. przez 
Pana Karola Urbasia właśnie z Jat-
nego.
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Zdjęcie: Folusz, Archiwum Górno-
śląskiego Muzeum Etnograficznego

Chcemy do powstania tego 
obiektu zaangażować naszych 
miejscowych rzemieślników: cieśli, 
kamieniarzy, kowali, stolarzy tak, 
aby to miejsce rzeczywiście miało 
breńskie serce. Korzystając z okazji 
proszę wszelkie osoby, mające in-
formacje, zdjęcia, może elementy 
wyposażenia o kontakt, aby wspól-
nie stworzyć niezwykłe tętniące du-
chem, myślami, ciężką pracą górali 
miejsce.

 
S.G.: Dotychczas niespełnione 

marzenie… ? 
R.M.: Czerpok żętycy od breń-

skich owiec!!!

Zapraszamy na Piknik Rodzinny 
Wójt Gminy Brenna we współ-

pracy z Urzędem Gminy, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Ośrodkiem Promocji, Kultury i Spor-
tu oraz Biblioteką Publiczną  zapra-
szają w dniu 14 czerwca 2015 r. na 
„Piknik Rodzinny”, którego celem 
będzie zaktywizowanie dzieci, ro-
dziców, dziadków Naszej Gminy do 
udziału w różnorodnych formach 
aktywności.

Zachęcamy Państwa podczas 
Pikniku do uczestnictwa w:  
- warsztatach artystycznych (papie-
rowy zawrót głowy - papier czerpa-
ny, „czajowe stoisko” - opowieści, 
degustacje, a także tworzenie wła-
snej kompozycji herbaty, zbudo-
wać łapacz snów z którym zawsze 

będziemy mięć tylko dobre sny,  
powyplatać tacki z wikliny,  zrobić 
zdjęcie z puszki po konserwie pod-
czas warsztatu fotograficznego-ca-
mera obscura, zbudować model la-
tający i sprawdzić jak sprawdza się 
w  powietrzu nad boiskiem), 
- prelekcjach (z podróży po Antark-
tydzie, o zdrowym odżywianiu) 
- przedstawieniach teatralnych w 
wykonaniu Teatru Maska z Krakowa 
- pokazach (strażackich, medycz-
nych, tresury psów, hipoterapeu-
tycznych)
- targach (na których można kupić 
książkę,  zdrową żywność) 
- prezentacjach (koncerty pod-
opiecznych „Bazy Talentów”, pokaz 
motocykli)

- grach kreatywnych i planszowych 
oraz
- skorzystania z porad  psycholo-
gicznych i medycznych (pomiar po-
ziomu cukru i ciśnienia krwi).

Zarówno mali, jak i duzi miesz-
kańcy budując więź międzypo-
koleniową, będą mieli możliwość  
wspólnej na naszym „Rodzinnym 
Pikniku” zabawy.

  Organizatorzy
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Rośnie piłkarski narybek
W maju zainaugurowano zajęcia 

piłkarskie dla dzieci na Orliku. Bli-
sko osiemdziesięcioro dzieci rozpo-
częło swoją przygodę z piłką nożną. 
W ramach powstałego „projektu” 
utworzono tzw. „Piłkarskie Przed-
szkole” oraz „Zajęcia Piłkarskie”. 
Najmłodsi zwolennicy najpopular-
niejszego w naszym kraju sportu, 
utworzyli grupę 2-3 latków oraz 4-5 
latków. Maluchy aktywnie ćwiczą 
razem ze swoimi rodzicami bądź 
opiekunami. Zajęcia opierają się w 
głównej mierze na różnego rodzaju 
zabawach, które rozwijają wszech-
stronne zdolności koordynacyjne 
i psychomotoryczne dziecka. W 
animacjach rzecz jasna nie braku-
je ćwiczeń z piłką, które jednak na 
tym etapie przygody najmłodszych 
z futbolem, wbrew pozorom, nie są 
aż tak istotne jak te ogólnorozwojo-
we. Warto odnotować, że szkolenie 
dzieci prowadzone jest przy użyciu 

specjalnie zakupionego na ten cel 
sprzętu. Zajęcia odbywają się 1 raz 
w tygodniu. Najmłodsi ćwiczą przez 
30 minut, 4-5 latkowie godzinę lek-
cyjną.

W „Zajęciach Piłkarskich” uczest-
niczą z kolei aż 4 grupy, od 6-latów, 
na 9-latkach skończywszy, treningi 
trwają 90 minut. Ich zajęcia bazują 
w głównej mierze na ćwiczeniach 
z piłką, poprzez elementy taktyki, 
elementy ogólnorozwojowe i koor-
dynacyjne, na małych grach skoń-
czywszy. 

Na dzień dzisiejszy „starszaki” 
nie uczestniczą w żadnych zor-
ganizowanych rozgrywkach pił-
karskich, jednak nie wyklucza się  
w przyszłości i takiego wariantu, 
poprzez stworzenie chociażby Ligi 
Skrzatów. Uczestnictwo w rywaliza-
cji z rówieśnikami wpływa na efek-
tywność treningu, a przecież takie 
przesłanie i idea towarzyszy zainau-

gurowanemu przedsięwzięciu.
Należy mieć nadzieję, że uda się 

zaszczepić w dzieciach pasję i chęć 
do uprawiania sportu, co z pewno-
ścią przyniosłoby niewymiernie ko-
rzyści dla wszystkich uczestników.

     
          Krzysztof Gawlas
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Gminne obchody Dnia Strażaka
Wprawdzie Święto Floriana, pa-

trona strażaków przypada 4 maja, 
jednak uroczystości związane z ob-
chodami Gminnego Dnia Strażaka 
odbyły się w sobotę 23 maja. Roz-
poczęły się one zbiórką strażaków 
przed budynkiem OSP w Brennej 
Centrum. Na uroczystościach nie 
zabrakło: Wójta Gminy Brenna Pana 
Jerzego Pilcha, Prezesa Zarządu OSP 
Brenna Centrum Pana Józefa Fer-
feckiego, Prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Bren-
nej Pani Iwony Szarek, Prezesa OSP 
w Brennej Leśnicy Pana Bogusława 
Gruszczyka, Prezesa OSP w Górkach 
Wielkich Pana Ryszarda Główczaka, 

Prezesa Zarządu Oddziału Powiato-
wego Pana Rafała Glajcara, Dowód-
cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Skoczowie Starszego Kapitana 
Pana Dariusza Walka, Skarbnika 
Gminy Brenna Pani Joanny Macury 
oraz Radnych Gminy Brenna z prze-
wodniczącym Panem Marcinem Ja-
nasikiem na czele. Po uroczystych 
przemówieniach nastąpiło przeka-
zanie przez władze gminy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Brennej 
Centrum samochodu pożarniczego 
marki IVECO EUROCARGO 4X4. 

Następnie w kolumnie mar-
szowej z pocztami sztandarowy-
mi udano się do kościoła pw. św. 

Jana Chrzciciela, gdzie odbyła się 
uroczysta masz święta odprawiona 
przez ks. Mariana Kulika. W wygło-
szonej homilii podkreślono szcze-
gólną rolę oraz zaangażowanie 
strażaków ochotników w bezintere-
sownej służbie dla społeczeństwa. 
Po zakończonym nabożeństwie po-
święcony został nowy nabytek OSP. 

  UG Brenna
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Obserwatorium Nietoperzy już czynne!

Podkowce małe i nocki duże już 
zdążyły przebudzić się z zimowej 
hibernacji i znów zadomowiły się 
na strychu Gimnazjum w Brennej 
(ul. Górecka 224). Tych niezwykłych 
latających ssaków z roku na rok jest 
coraz więcej, dlatego warto wybrać 
się na wycieczkę do Obserwatorium 
Nietoperzy i z bliska przyjrzeć się 
ich życiu. 

Obserwatorium czynne jest w 
każdy wtorek w godz. 10:00 – 14:00, 
w pozostałe dni dostępne jest po 
wcześniejszej rezerwacji (Informa-
cja Turystyczna, ul. Wyzwolenia 77, 
Brenna, tel. 33 8586 971).

 
 Serdecznie zapraszamy!

Z obrad Rady Gminy

IV sesja Rady Gminy Brenna 
odbyła się 23 kwietnia bieżącego 
roku. Na sesji podjęto następują-
ce uchwały:

1) Nr IV/ 29 /15 w sprawie naby-
cia nieruchomości na rzecz Gminy 
Brenna
2) Nr IV/ 30 /15 w sprawie przyję-
cia Raportu z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy 
Brenna za lata 2013-2014       
3) Nr IV/ 31 /15 w sprawie ustano-
wienia programu osłonowego w za-
kresie dożywiania pn. „Pomoc w za-
kresie dożywiania dla mieszkańców 
gminy Brenna na lata 2015-2020”
4) Nr IV/ 32 /15 w sprawie okre-
ślenia warunków i trybu składania 
informacji i deklaracji na podatek 
od nieruchomości, rolny i leśny, 
deklaracji na podatek od środków 
transportowych oraz deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi za po-
mocą środków komunikacji elektro-
nicznej
5) Nr IV/ 33 /15 w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Brenna 
na 2015 rok       
6) Nr IV/ 34 /15 w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej

Sesję poprzedziły posiedze-
nia Komisji Rady Gminy, na któ-
rych omawiano wszystkie projekty 
uchwał oraz pisma i wnioski miesz-
kańców skierowane do Rady. 

Komisje odbyły się w dniach:
17  i 26 marca – Komisja Rewizyjna,
15 marca – Komisja Budżetowo – 
Gospodarczo – Finansowo – Rolna, 
16 marca – Komisja Ładu i Porządku 
Publicznego,
20 marca – Komisja Rozwoju Gmi-
ny, Budownictwa i Ochrony Środo-
wiska,
21 marca – Komisja Oświaty, Kultu-
ry, Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw 
Socjalnych. 

Radni przyjęli w formie głosowania 
dwa dokumenty tj. Sprawozdanie 
z działalności GOPS w Brennej za 

rok 2014 i Sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy Gminy Bren-
na z organizacjami pozarządowymi 
w 2014 roku.

Z ważniejszych spraw poru-
szonych przez Radnych i omówio-
nych na sesji to m. in. konieczność  
wykonania odwodnienia na ulicy 
Partyzantów i Łęgowej, potrzeba 
wykonania naprawy nawierzchni 
na ulicy Cisowej i Brzegowej, pro-
pozycja sporządzenia harmonogra-
mu sprzątania śmieci z przestrzeni 
publicznej, konieczność wymalo-
wania pasów przejścia dla pieszych 
przy Szkole w Górkach, wykonanie 
przeglądu barierek na mostach i ko-
nieczność ich pomalowania.   

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

 Barbara Greń – UG Brenna
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Majówkowa dawka dobrego humoru
Mimo niekorzystnych prognoz 

pogodowych majówkę w Brennej 
można zaliczyć do udanych. Trzy-
dniowy cykl imprez muzycznych 
rozpoczął się w piątkowe popołu-
dnie góralskim graniem, które przy-
ciągnęło przed scenę sympatyków 
regionalnego brzmienia, wydoby-
wającego się z instrumentów, ta-
kich jak: skrzypce, kontrabas oraz 
gajdy, które w połączeniu ze sobą 
tworzą piękną góralską muzykę. Po-
pis muzyczny dały kapela: Sarpac-
ka oraz Maliniorze, zaś wcześniej 
swoje umiejętności zaprezentował 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała 
Brenna”.

W sobotę mogliśmy się wsłu-
chać w czeskie rytmy, które przybli-
żył nam zespół Malá Černá Hudba. 
Goście z Karviny zabawiali publicz-
ność i co było zresztą widać, niejed-
nemu przypadli do gustu. Występ 
Czechów był na pewno bardzo cie-
kawym urozmaiceniem muzycznym 
dla mieszkańców i turystów, któ-
rzy niecodziennie mają możliwość 
wsłuchania się w twórczość arty-
styczną naszych południowych są-
siadów.

Ostatni, najbardziej pogodny 
dzień majówki, ściągnął do Brennej 
tłumy. Przed publicznością na po-
czątek zaprezentował się kabaret 
„u Jędrusia”. Następnie na scenie 
amfiteatru wystąpili Damian Ho-
lecki oraz Grzegorz Poloczek, któ-
rzy z pewnością mieli swój niema-
ły udział w niedzielnej frekwencji. 
Muzycy są bardzo lubiani na Śląsku, 
a w ślad za nimi podążają wierni 
fani. Sami mieszkańcy gminy, cie-
kawi występów znanych z telewizji 
TVS artystów, mieli możliwość nie 
tylko obejrzenia na żywo swoich 
ulubieńców, ale również wykonania 
pamiątkowego zdjęcia oraz zdoby-
cia autografu.

Podczas majówki, przez całe 
trzy dni towarzyszyła nam telewi-
zja TVS, która w ramach programu 
„Weekend z TVS” relacjonowała 
wydarzenia z Brennej oraz przed-
stawiała miejsca w naszej gminie, 

które warto odwiedzić. Ekipa tele-
wizyjna w pierwszy dzień poznała 
Kacperka góreckiego skrzata, za-
mieszkującego Centrum Kultury 
i Sztuki „Dwór Kossaków”, odwie-

dziła snycerską pracownię rzeźby 
sakralnej Pana Andrzeja Burkota w 
Górkach Wielkich oraz Chlebową 
Chatę w Górkach Małych. W so-
botę program nadawano z nowo 
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otwartej Restauracji Beskid, Koziej 
Zagrody oraz Hotelu Kotarz. Za-
powiadano również cykl imprez, 
które odbywać się będą w Brennej 
z sezonie letnim. Niedzielny pora-
nek rozpoczęto relacją z przełęczy 
Karkoszczonka, skąd wyruszyła pie-
sza pielgrzymka do Sanktuarium 
„na Górce” w Szczyrku. Następnie 
wóz satelitarny TVS’u wydrapał się 
aż na Grabową, gdzie odwiedził 
Chatę Grabową oraz Ogród Bajek. 
Popołudniowy program nagrywa-
no wprost z Parku Turystyki, gdzie 
odbywała się Śląska Majówka. Waż-
nym punktem Weekendu z TVS było 
wystąpienie Pana Jerzego Pilcha 
Wójta Gminy Brenna, który przed-
stawił plany inwestycyjne gminy na 
najbliższy czas. Wszystkie wejścia 
programu można obejrzeć na stro-
nie internetowej www.tvs.pl w za-
kładce „Weekend z TVS” 

  Krzysztof Gawlas
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Wyśpiewali i wytańczyli nagrody!
Niedawno pisaliśmy o sukce-

sach, zarówno tych najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy jak  
i tych troszkę starszych, jakie przy-
niosły sceny Teatru im. Adama Mic-
kiewicza oraz Domu Narodowego  
w Cieszynie. Dziś również chcemy 
pochwalić się kolejnymi nagroda-
mi!

12 maja w Chorzowskim Cen-
trum Kultury odbyły się finałowe 
przesłuchania tegorocznej edycji 
XXII Regionalnego Przeglądu Pie-
śni im Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie 
Śpiewanie 2015”. Laureaci przeglą-
dów rejonowych, wyłonieni z dzie-
więciu ośrodków kultury, zaprezen-
towali się na chorzowskiej scenie 
w trzech kategoriach wiekowych 
i czterech kategoriach wykonaw-
czych. Naszą gminę w kategorii so-
liści reprezentowała Anna Musioł, 

a w kategorii chóry – Chór „Bene-
dictus” działający przy parafii św. 
Jana Chrzciciela. Łącznie jury w 
składzie: Janina Dygacz, Jan Mar-
szałek, Tomasz Wrona, Sławomir 
Jarzyna oraz Karolina Banach prze-
słuchało 60 podmiotów, a wśród 

nich najwięcej regionalnych ze-
społów wokalno-instrumentalnych. 
Bardzo miło nam zakomunikować, 
że w swojej kategorii Anna Mu-
sioł zdobyła II miejsce ustępując 
jedynie Rafałowi Mikołajkowi z ZSB  
w Cieszynie. Również zaszczytne II 
miejsce (gdyż I nie przyznano) po-
wędrowało do Chóru Benedictus. 

Organizatorzy Przeglądu ser-
decznie pogratulowali zwycięzcom 
i laureatom i zaprosili na Galowy 
Koncert „Śląskiego Śpiewania 2015”, 
który odbędzie się 11 czerwca  
w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im St. Hadyny w Koszęcinie.

Również kolejnym sukcesem  
w tym roku może pochwalić się 
zespół taneczny Feniks działający  
w ramach „Bazy Talentów” przy 
Ośrodku Promocji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna. Grupa otrzymała 
wyróżnienie w kategorii zespołów 
młodzieżowych podczas odbywa-
jącego się w COK „Dom Narodowy” 
Międzynarodowego Konkursu Tań-
ca Dance Cieszyn 2015. Instruktorka 
i choreografka zespołu Pani Anna 
Jakubowska tak skomentowała de-
cyzję komisji: „Jury doceniła zaan-
gażowanie tancerzy i oryginalny 
pomysł na choreografię. Cieszę się, 
ponieważ tancerze, którzy są za-
uważani na tego typu przeglądach, 
tym chętniej pracują nad swoimi 
umiejętnościami, a ich motywacja 
wzrasta”.   
  
  Sonia Gawlas
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Dzieci poznają Ojcowski dom

Małymi krokami zbliżamy się do 
zakończenia warsztatów regional-
nych dla dzieci pn. „Ojcowski dom 
to istny raj”- najbliższe otoczenie 
jako źródło wiedzy i doświadczeń 
wspomagających rozwój dziecka. 
Podczas minionego miesiąca zajęć, 
już czwartego, najmłodsi z naszej 
gminy poznali początki Brennej, 
jej pierwszych właścicieli i her-
by, którymi się sygnowali, a tak-
że dawnych mieszkańców zamku  
w Cieszynie. Zaznajomili się z za-

„Dofinansowano ze  
środków Fundacji BGK”

wodami, profesjami, które daw-
niej wykonywali nasi przodkowie,  
a więc poznali pracę kowala, tkacza, 
stolarza, pasterza, rolnika i pszcze-
larza. Identyfikowali zaprezentowa-
ne przez prowadzącego narzędzia 
potrzebne do wykonywania każde-
go z tych sześciu zawodów. Dzieci 
już wiedzą, iż dawniej na wsi denty-
stom był kowal, piekarnia nie była 
potrzebna, bo każdy sam w domu 
piekł chleb, a pasterz pasący owce 
nazywa się łowczorz. Podczas zajęć 
manualnych dzieci wyklejały lokal-
ne szlacheckie herby, a także same 
wykonywały „mandory”, szmaciane 
laleczki. Uczestnicy warsztatów od-
wiedzili Chlebową chatę, miejsce 
magiczne, gdzie poznali dawne co-
dzienne życie w góralskiej chałupie, 
sami wykonywali i piekli podpło-
myki, które z miodem, domowym 
masłem zajadali, popijając kawą 

zbożową. Nawet Ci, którzy niechęt-
nie chcieli spróbować, zasmakowali 
i z ochotą przystępowali do wy-
robu kolejnego podpłomyka. Nie 
lada atrakcją była wizyta w stodole 
pełnej rolniczego sprzętu, ciągniki 
były oblegane nie tylko przez chło-
paków. Dzieci opuściły Chlebową 
chatę nie tylko z pełnymi brzuszka-
mi, ale również z ogromną wiedzą 
o życiu ich dziadków. Na ostatnich 
zajęciach warsztaty odwiedził gość, 
który również wzbudził niema-
łe emocje, był nim pan leśnik, jak 
wdzięcznie dzieci nazwały leśnicze-
go - Sebastiana Marcola. Opowie-
dział najmłodszym o leśnych miesz-
kańcach, jak ich rozpoznać, gdzie 
mieszkają i jak o nie dbać. Odkrył 
również niejedną tajemnicę, którą 
skrywa las, wyjaśnił czym są czar-
ne tablice w lesie i w jaki sposób 
ochraniają drzewa przed kornika-
mi, dlaczego niektóre drzewa mają 
kolorowe plamy na korze i czy wilki 
odwiedzają Brenną. 

Przed nami już ostatni etap 
warsztatów regionalnych, ale dzie-
ci czekają nie mniejsze atrakcje, bo 
zaplanowana jest wizyta w Obser-
watorium nietoperzy, w Koziej Za-
grodzie oraz w Dworze Kossaków, 
gdzie dzieci wreszcie odwiedzą 
Kacperka, góreckiego skrzata, któ-
rego kolejne przygody poznają na 
zakończenie każdych zajęć.

  Dorota Greń
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Warsztaty wokalne
Towarzystwo Miłośników Bren-

nej i Górek „Jodła”, dzięki finanso-
wemu wsparciu ze środków gminy 
Brenna zorganizowało „Warsztaty 
wokalne dla mieszkańców gminy 
Brenna”. Darmowe warsztaty są skie-
rowane do wszystkich mieszkańców 
gminy Brenna, którzy chcą dosko-
nalić technikę śpiewu. Ta, wydawa-
łoby się prosta czynność, wcale taka 
nie jest, aby nie tylko efektownie, 
ale również efektywnie wykorzy-
stywać swoje umiejętności należy 
odpowiednio pracować przeponą, 
oddechem i strunami głosowymi. 
Tego wszystkiego uczy Brygida Sor-
dyl, wykwalifikowana nauczyciel-
ka śpiewu, absolwentka Akademii 
Muzycznej w Katowicach, muzyk  
w kapeli PoPieronie. Brygida Sordyl 
jest również instruktorką śpiewu lu-
dowego, dlatego do uczestnictwa 
w warsztatach szczególnie zapra-
szamy członków zespołów regio-
nalnych, którzy doskonaląc swoje 
głosy, będą mogli swoje umiejęt-
ności wykorzystać podczas wystę-
pów scenicznych grup, do których 

Kultura/EdukacjaKultura/Edukacja

przynależą. Warsztaty odbywają się 
w maju, a po wakacyjnej trzymie-
sięcznej przerwie spotkamy się na 
kolejne zajęcia we wrześniu i paź-
dzierniku. Szczegółowe informacje 
pod numerem tel: 793709335, dro-

gą mejlową pod adresem: towarzy-
stwojodla@gmail.com lub w Infor-
macji Turystycznej.

  Dorota Greń

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych 
W dniu 1 kwietnia 2015 r. w Ze-

spole Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich odbyła się Giełda Szkół Po-
nadgimnazjalnych. Wszyscy ucznio-
wie klas trzecich naszej szkoły wraz 
z wychowawcami uczestniczyli  
w prezentacji szkół z powiatu cie-
szyńskiego i bielskiego. W giełdzie 
brały udział następujące szkoły:

1. I  Liceum Ogólnokształcące im.  
A Osuchowskiego w Cieszynie,     
2. II  Liceum Ogólnokształcące im. 
M. Kopernika w Cieszynie;   
3. Zespół Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących w Skoczowie;      
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Wł. Szybińskiego w Cieszy-
nie;
5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ga-
stronomicznych w Cieszynie;
6. Zespół Szkół Technicznych w Cie-

szynie;
7. Zespół Szkół Przyrodniczo-Tech-
nicznych w Międzyświeciu;
8. Zespół Szkół Budowlanych w Cie-
szynie;
9. ZDZ Katowice – Zespół Szkół  
w Cieszynie;
10. Zespół Szkół im. J. Tuwima  
w Bielsku-Białej;  
11. Liceum Ogólnokształcące im.  
T. Kościuszki w Bielsku-Białej;  
12. Zespół Szkół Gastronomicz-
no-Hotelarskich im. W. Reymonta  
w Wiśle.

Szkoły ponadgimnazjalne  
z terenu powiatu cieszyńskiego 
i bielskiego prezentowały swoją 
ofertę edukacyjną na rok szkolny 
2015/2016. Uczniowie mogli zdo-
być wiedzę nie tylko o kierunkach  
i profilach kształcenia w poszcze-

gólnych szkołach, ale także na te-
mat zajęć dodatkowych, praktykach 
(np. zagranicznych), kadrze na-
uczycieli, możliwościach dalszego 
kontynuowania nauki na studiach 
wyższych itd. Przedstawiciele po-
szczególnych szkół rozdawali ulotki 
informacyjne, rozmawiali z ucznia-
mi, częstowali swoimi wyrobami, 
robili pokazy osiągnięć swoich wy-
chowanków w formie prezentacji 
multimedialnej, wystaw, występów 
itd. Na sali znajdowały się banery 
z logo poszczególnych szkół i wy-
stawa promująca szkoły. W pokazie 
brali udział nasi absolwenci zachę-
cający do pójścia do szkół, które 
sami wybrali.  

 Joanna Duczmalewska ZSP 
 w Górkach Wielkich
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Wiosenne sprzątanie gminy
Już po raz czwarty w naszej gmi-

nie, a w powiecie po raz 31, w ra-
mach „Dnia Ziemi” odbyła się akcja 
„Wiosennego sprzątania terenów 
zielonych”. Organizowana jest ona 
wspólnie przez Komisję Ochrony 
Przyrody, Krajoznawstwa i Turystyki 
Pieszej Oddziału PPTK „Beskid Ślą-
ski” w Cieszynie oraz Nadleśnictwo 
Ustroń. Wzięli w niej udział uzbroje-
ni w worki foliowe i rękawice gim-
nazjaliści z Brennej i Górek Wielkich, 
a towarzyszyli im przedstawiciele 
Komisji oraz Nadleśnictwa. Celem 
akcji jest nie tylko zwrócenie uwa-
gi młodzieży na większą dbałość o 
najbliższe otoczenie ale również 
przybliżenie wartości przyrodni-
czo–krajobrazowych i popularyza-
cja odznaki „Turysta przyrodnik”.

Uczniowie klas 2A i 2B z Gimna-
zjum w Brennej pod opieką Pani Jo-
anny Walczyk oraz Pana Zbigniewa 
Mitręgi udali się czarnym szlakiem 
w kierunku Starego Gronia. Grupa 
uczniów z klas 3B i 3C z Górek wraz 
z Paniami Elżbietą Śniegoń oraz Ur-
szulą Pydą wysprzątała teren nad 
rzeką Brennicą od Górek Centrum 
aż po Sojkę. Łącznie oba zespoły 
zebrały ponad trzydzieści 100 litro-

wych worków śmieci. Po zakończo-
nej akcji wszyscy udali się na ciepły 
posiłek do chaty grillowej Koliba. 
Tam przeprowadzony został kon-
kurs przyrodniczo-krajoznawczy 
podczas którego uczestnicy musieli 
wykazać się znajomością roślin oraz 
zwierząt Beskidu Śląskiego. Jury w 
składzie: Jan Machała – Przewod-
niczący Komisji Ochrony Przyro-
dy PTTK Odział w Cieszynie, Jacek 
Tyczkowski – Prezes Zarządu Od-
działu PTTK, Piotr Stebel oraz Seba-
stian Marcol wyłonili zwycięzców: 

I miejsce – Anna Jonderko, klasa 3B 
Gimnazjum w Górkach Wielkich,
II miejsce – Magdalena Kisza, klasa 
2B Gimnazjum w Brennej, 
III miejsce – Robert Kawik, klasa 2A 
Gimnazjum w Brennej,
IV miejsce – Dawid Najda, klasa 3B 
Gimnazjum w Górkach Wielkich,

Wszyscy uczestnicy akcji otrzy-
mali odznaki, nauczycielom po-
darowano pamiątkowe dyplomy,  
a uczestnikom konkursu nagrody.

  Sonia Gawlas

Szumno naszo godka
„Moja ty cieszyńska mowo być 

zawsze do prawiynio  gotowo, A 
jak, już żodyn cie nie bydzie rozu-
mioł to jyny wiater bydzie po na-
szymu szumioł” /F.J.Dral/. Właśnie 
te słowa przyświecały uczestnikom 
Gwarowego Konkursu Recytator-
skiego, który pod hasłem „Szumno 
naszo godka” już na stałe wpisał 
się w kalendarz ważnych wydarzeń 
odbywających się Zespole Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich. 
Jak co roku organizatorki konkursu: 
Pani Anna Ferfecka, Pani Bogusława 
Gwizdoń oraz Pani Małgorzata Na-
lepa poprosiły Wójta Gminy Brenna 
o objęcie konkursu swoim patrona-
tem. 

22 maja sala gimnastyczna za-

pełniła się młodymi utalentowany-
mi miłośnikami gwary śląska cie-
szyńskiego. Po uroczystym otwarciu 
konkursu, którego dokonał Dyrek-
tor Szkoły Pan Karol Niedźwiecki, 
nastąpiła prezentacja tekstów gwa-
rowych. Uczestnicy z ogromnym 
zaangażowaniem recytowali teksty, 
a zdarzało się również, że pięknie 
śpiewali oraz posługiwali się rekwi-
zytami. O tremie nie było mowy, 
gdyż wspaniała publiczność oraz 
podziękowania w postaci gromkich 
braw, dawały młodym artystom 
dużą dawkę pozytywnej energii. 
Jury konkursu Panie: Barbara Jana-
sik, Urszula Stefania Korzonek oraz 
Anna Mazur z zachwytem przyglą-
dały się umiejętnościom uczniów 

i przyznały, że poziom konkursu, z 
roku na rok jest coraz wyższy, a co 
za tym idzie, decyzja o wyłonieniu 
najlepszych jest bardzo trudna. Po 
wysłuchaniu wszystkich 21 propo-
zycji, komisja wyłoniła zwycięzców:

W kategorii klas I-III: 
I miejsce: Magdalena Podżorska - 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej 
Bukowej
za tekst Bożeny Podżorskiej prze-
platany wierszem Wandy Mider 
„Jako to kiesi bywało,
II miejsce: Anna Moiczek - Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Brennej Leśni-
cy za recytację „Jabłónka” Eweliny 
Szuścik, 
III miejsce: Iga Duda - Szkoła Pod-
stawowa w Górkach Wielkich za 
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tekst „Bez tabaki” Adama Wawrosza,
Wyróżnienia:
Emilia Brodocz - Szkoła Podstawo-
wa w Górkach Wielkich,
Jan Gawlas - Szkoła Podstawowa  
w Brennej Leśnicy,
Jan Grabowiecki - Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Brennej Bukowej,

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce: Dawid Kołder - Szkoła 
Podstawowa w Górkach Wielkich za 
tekst „Babuć w łodymce” Stanisławy 
Jabłonkowej,
II miejsce: Aleksandra Strach - Szko-
ła Podstawowa w Górkach Wielkich 
za tekst „Jako downi lyczyli” Stani-
sławy Jabłonkowej,
III miejsce: Paulina Gawlas - Szkoła 
Podstawowa w Brennej Leśnicy za 
tekst „Dziwo się stareczka” Renaty 
Ciszewskiej.
Wyróżnienia
Igor Greń - Szkoła Podstawowa  
w Brennej Leśnicy,

Martyna Pierzchawka - Szkoła Pod-
stawowa w Brennej Bukowej,
Michalina Żyłka - Szkoła Podstawo-
wa w Brennej Bukowej.

W kategorii scenki jury 
przyznało dwa wyróżnienia:

Angelika Moczała, Mateusz Kon-
derla, Jakub Westermann - Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Grodźcu 
za scenkę „O kobiecej przewrotno-
ści” nieznanego autora,
Agnieszka Ciupek, Sandra Palinker, 
Julia Szwarc - Szkoła Podstawowa 
nr 6 w Pierśćcu za scenkę „Rzecz  
o utopcu” Eweliny Szuścik.

Podczas konkursu wystąpił tak-
że szkolny chór „Perspektywa” oraz 
grupa instrumentalna prowadzone 
przez Pana Marcina Janasika. Pro-
gram przez nich zaprezentowany 
wywołał ogromne wrażenie zwłasz-
cza na jurorkach konkursu, które 
podkreśliły, ze pięknie jest widzieć 

młode pokolenie tak zaangażowane 
w życie szkoły. Nagrody, upominki 
oraz dyplomy wszystkim uczestni-
kom oraz opiekunom wręczyli Dy-
rektor Szkoły Pan Karol Niedźwiec-
ki, Zastępca dyrektora Pani Beata 
Szałkowska oraz Zastępca Wójta 
Gminy Brenna Pan Krzysztof Ma-
jeran, którzy bacznie przyglądali 
się zmaganiom uczestników kon-
kursu. W zorganizowaniu spotka-
nia pomogli także sponsorzy: Wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch, Avionic 
SP.J., Cukiernia Bajka Baszczyńska  
i Baszczyński SP.J., Holeksa Krzysz-
tof Przedsiębiorstwo Handlowe, 
Instal-Greń. PPHU, „Pasja” P.P.H.U. 
Zakład Piekarniczy Jan i Sylwer Pa-
sterny, Rada Rodziców przy szkole 
w Górkach Wielkich oraz Zrzeszenie 
BPS Bank Spółdzielczy (punkt kaso-
wy) w Górkach Wielkich.

  Sonia Gawlas



20Strona 20 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y Tegoroczny Tydzień Bibliotek 
promujący czytelnictwo upłynął 
pod hasłem „Wybieram bibliotekę!”. 
8 maja bibliotekę w Brennej odwie-
dziły przedszkolaki, które zapoznały 
się z biblioteką, obejrzały wybrane 
książki. Każde dziecko mogło „ska-
sować”, czyli spróbować wypoży-
czyć książkę. Dla całej grupy panie 
przedszkolanki wypożyczyły audio-

Tydzień Bibliotek 2015

EdukacjaEdukacja

book, czyli książkę do 
słuchania. Spotkanie 
umilone było cukier-
kami, laurką i piękny-
mi kwiatami.

12 maja na za-
proszenie biblioteki  
w Brennej do Szkoły 
nr 1 w Leśnicy zawi-
tała autorka bajek dla 
dzieci Jolanta Reisch-
Klose, która opowia-
dała o swoich książ-
kach, zachęcała do 
czytania i korzystania 
z biblioteki. Dużym 
z a i n t e r e s o w a n i e m 
dzieci cieszyła się jej 
książka pt. „Konie – 
suita na cztery kopy-
ta”.

Dzień później, 
13 maja, bibliotekę  
w Brennej i filię w Gór-
kach Małych odwie-
dziła w stroju wróżki 
Wioletta Piasecka pi-

sząca bajki i baśnie dla dzieci. Jej 
najnowsza książka „Zagadki piłkar-
skie – drużyna marzeń” wywołała 
spory entuzjazm wśród chłopców, 
którzy znali odpowiedzi na prawie 
wszystkie zagadki autorki dotyczą-
ce piłki nożnej i piłkarzy. Natomiast 
dziewczynki mogły wykazać się w 
konkursie bajkowym i podzielić 
swoją wiedzą na temat postaci li-

terackich. Każdy uczeń został na-
grodzony wylosowaną przez siebie 
wróżbą typu „Będziesz milionerem”, 
„Zwiedzisz cały świat” lub „Otwo-
rzysz salon kosmetyczny”, co wy-
woływało wśród dzieci wybuchy 
śmiechu i oklaski. Pisarka zapre-
zentowała również mini-teatrzyk 
kukiełkowy z kukłami, które sama 
wykonuje m.in. Królową, Króla, Kró-
lewnę i… Krówkę. Opowiedziała też 
historię życia Hansa Christiana An-
dersena, z którą można zapoznać 
się w jej książce pt. „W poszukiwa-
niu szczęścia. Baśniowa biografia 
Andersena”.

Po spotkaniu można było zaku-
pić książki autorki i otrzymać auto-
graf.

Przed nami jeszcze spotkanie 
z podróżnikiem i pisarzem Lesz-
kiem Szczasnym na temat: „Turcja 
– pierwszy krok do Orientu”, które 
odbędzie się w gimnazjum.

Zapraszamy do biblioteki po 
książki autorów oraz do odwie-
dzenia naszej strony interneto-
wej www.biblioteka.brenna.org.pl  
i obejrzenia relacji ze spotkań.

        Gminna Biblioteka 
        Publiczna w Brennej
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Gminny konkurs recytatorski
Niezwykły talent recytatorki 

oraz zacięcie aktorskie w piątek 24 
kwietnia prezentowali uczniowie 
uczestniczący w Gminnym Konkur-
sie Recytatorskim, który odbył się 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bren-
nej Leśnicy. Organizatorami kon-
kursu, w którym udział wzięło 22 
podopiecznych z trzech szkól pod-
stawowych naszej gminy były: Pani 
Jadwiga Madzia oraz Pani Grażyna 
Piela. Jury w składzie: Pani Kata-
rzyna Bobola, Pani Barbara Janasik 
oraz Pani Olga Sikora wyłoniło zwy-
cięzców: 
I miejsce -  Nikola Duda, ZSP 
w Górkach Wielkich
II miejsce - Zuzanna Madzia, SP2 
w Brennej Bukowej
III miejsce - Magdalena Podżorska, 
SP2 w Brennej Bukowej
Przyznano również wyróżnienia:

Patryk Szydzina, Daniel Rosiek, 
Zachariasz Bortliczek, Ewelina 
Patryło - ZSP w Górkach Wielkich
Anna Moiczek, Stanisław Mendrek, 
Justyna Kłósko – SP1w Brennej Le-
śnicy, 
Kacper Kula, Julia Nowak - SP2 w 
Brennej Bukowej

Narody dla uczestników ufundo-
wali sponsorzy: Urząd Gminy, Bank 
Spółdzielczy oraz Pani Halina Gabz-
dyl-Pilch - Dyrektor SP1 w Brennej 
Leśnicy. 
           SP1 Brenna Leśnica

Bezpieczni na drodze
Sukcesem zakończył się udział 

uczniów naszego Gimnazjum  
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy  
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogo-
wego, organizowanym corocznie 
przez Komendy Policji. Drużyna  
w składzie: Adrian Greń (klasa III 
c), Robert Kubok (klasa III b), Ka-
mil Sikora (klasa III a) przechodzi-
ła przez kolejne etapy turnieju, w 
efekcie uzyskując  I miejsce w klasy-
fikacji drużyn szkół gimnazjalnych,  
w eliminacjach powiatowych oraz 
III miejsce  na szczeblu okręgowym. 
Dodatkowo w konkursie na szcze-
blu powiatowym  I miejsce indywi-
dualnie uzyskał Kamil Sikora, nato-
miast Adrian Greń na tym samym 
turnieju był III i IV na etapie okrę-
gowym.

Jest to największy sukces jaki 
osiągnęli nasi uczniowie w historii 
startów na tego typu zawodach. 
Cieszy on tym bardziej, że Kamil, 
Adrian i Robert pracowali na niego 
przez trzy lata, nie tylko sumiennie 
trenując, ale również poszerzając 
swoją wiedzę z zakresu przepisów 

ruchu drogowego, a także udziela-
nia pierwszej pomocy.

W 2013 roku drużyna w tym 
samym składzie zakończyła swój 
udział  w konkursie na szczeblu po-
wiatowym uzyskując drugą lokatę. 
Przy tej okazji dziękujemy wszyst-

kim tym, którzy wspierali drużynę 
podczas przygotowań do turnieju.

Opiekunem uczniów była pani 
Jolanta Pieczko.

 Gimnazjum w Brennej
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Narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne
„Narkotyki, dopalacze, uzależ-

nienia behawioralne ” to  tematy 
zrealizowanych w dniu 05.05.2015 
r. dla uczniów klas pierwszych, 
drugich i trzecich Gimnazjum im. 
Jana III Sobieskiego w Brennej za-
jęć warsztatowych z zakresu me-
dycznych, psychospołecznych i 
prawnych aspektów związanych 
z zażywaniem substancji psycho-
aktywnych. Celem zrealizowanych 
warsztatów było obalenie nadal 
panujących wśród młodzieży złud-
nych mitów i stereotypów  - „Mnie  
i nas to nie dotyczy”, „ Mnie i nas 
to nie spotka” itp. wypierających 
i łagodzących obawy, rozgrzesza-
jących z poczucia odpowiedzial-
ności, ułatwiających komfort bez-
problemowego życia. W trakcie 
realizacji warsztatów oprócz wykła-
dów młodzież, oglądając prezenta-
cje multimedialne oraz  słuchając 
bezpośredniego przekazu osób 
dotkniętych piętnem uzależnienia, 
mogła zobaczyć i usłyszeć prawdę o 
prawdziwym obliczu i konsekwen-
cjach, jakie powoduje uzależnienie. 
W warsztatach uczestniczyło łącz-
nie 174 uczniów. 

Dopalacze: mieszanki trucizn                                                                              

Mogą być pochodzenia natural-
nego, a są wśród nich preparaty zio-
łowe, zawierające głównie związki 

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka

halucynogenne, np. te oparte na 
wyciągach z muchomora czerwo-
nego lub plamistego, szałwii wiesz-
czej, powoju hawajskiego, kratoma 
(liście drzewa Mitragyna Speciosa). 
Są dostępne pod postacią suszu 
lub ekstraktu. Najczęściej jest tak, 
że jeden dopalacz zawiera w sobie 
związki pochodzące nie z jednej, 
ale kilku, a nawet kilkunastu roślin! 
A ponieważ każda z nich może (i 
zwykle ma) po kilka substancji o 
działaniu psychoaktywnym, alkalo-
idy, nietrudno sobie wyobrazić, jak 
działa taki dopalacz. Po spożyciu 
takiej piorunującej mieszanki po-
jawia się nadwrażliwość zmysłowa, 
zmienne nastroje, charakteryzujące 

się nagłym przejściem od euforii do 
depresji, omamy, śmierć.

Dopalacze:  nowe narkotyki syn-
tetyczne groźne dla zdrowia                                                                

Dopalacze mogą być także po-
chodzenia syntetycznego. Mają 
działanie podobne do tego, jakie 
wykazują znane narkotyki. 

Dopalacze są groźne 
jak muchomory              

Najgroźniejsze są te, które za-
wierają śmiertelne alkaloidy, takie 
same, jak w trujących śmiertelnie 
muchomorach. Ten, kto kupuje ta-

kie preparaty, 
podpisuje na sie-
bie wyrok śmier-
ci. A na ratunek 
często jest za 
późno, tym bar-
dziej, że nie wia-
domo, co w nich 
się znajduje. Dla-
tego uważam, że 
należy z nimi wal-
czyć zdecydowa-
nie, stanowczo.

Opr.  Krystian Fest
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Dziecko świadkiem przemocy

Rozpoczynając ten trudny te-
mat, należy zwrócić uwagę jakże 
jest on istotny i ważny, a przy tym 
jak słabo lub źle rozumiany przez 
wiele osób. Większość ludzi uważa, 
że przemoc dotyczy dziecka, jeśli 
jest bezpośrednio do niego skiero-
wana, np. jest bite, obrażane, wy-
śmiewane itd. Wiele rodzin nie zdaje 
sobie sprawy jak bardzo wpływa na 
dziecko przemoc, która ma miejsce 
pomiędzy jego rodzicami. Wówczas 
jako bezbronny świadek przemocy, 
dziecko często odczuwa ją po wie-
lokroć bardziej niż jakby miał do-
świadczać jej samo.  Dziecko kocha 
swoich rodziców, kocha ich obojga, 
nie chce kłótni, awantur, lecz jest 
za słabe żeby je przerwać. Emocje 
które przeżywa są na tyle duże, że 
silnie wpływają na jego zachowanie 
i stan psychofizyczny. Jakie więc są 
objawy dziecka będącego ofiarą 
przemocy?

W pierwszej kolejności dziecko 
przeżywa strach i niepokój, boi się o 
swoich rodziców lub opiekunów. To 
sprawia, że często chodzi rozdraż-
nione, ma problemy ze skupieniem 
uwagi, czasem jest agresywne. Duży 
poziom lęku może wywołać objawy 
somatyczne, czyli płynące z ciała, 
takie jak np. bóle brzucha, głowy, 
problemy ze snem, częste zapada-
nie na wszelakie choroby. Dziecko 
chce dobrych relacji między rodzi-
cami, ale nie jest w stanie ich napra-
wić, więc dręczy je poczucie winy. 
Ten i inne czynniki sprawiają, że 
odczuwa trudność w nawiązywaniu 
nowych relacji zarówno z rówieśni-
kami jak i osobami dorosłymi. Za-
ufanie tak ważne w życiu w społe-
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czeństwie zostaje nadwątlone i to 
znacznie na tym wczesnym etapie 
rozwoju. W skrajnych przypadkach 
obciążenie dla dziecka jest tak ol-
brzymie, że nie potrafi ono rozwi-
jać się w sposób prawidłowy, stąd 
pojawiają się wszelakie opóźnienia  
w rozwoju, często również w mo-
wie. 

Jak widać obciążenia i konse-
kwencje bycia świadkiem przemo-
cy są dla dziecka olbrzymie, mogą 
również wpływać na jego funk-
cjonowanie nie tylko w szkole, ale 
również później w dorosłym życiu. 
Ta ambiwalencja uczuć sprawia,  
że dojrzewające dzieci potrafią 

określić sprawcę przemocy np. ta-
kimi słowami: cyt. „kocham go bo 
jest moim ojcem, ale nienawidzę go 
jako człowieka, za to co nam zrobił”. 

Pamiętajmy więc, że konflik-
ty, jakie są między nami, na które 
patrzy lub przysłuchuje się dziec-
ko, sprawiają mu wielkie cierpie-
nie. Dbając o harmonie i spokój  
w związku, dbamy również o zdro-
wie, prawidłowy rozwój i spokój na-
szych dzieci.

 Szczepan Spis
 Stowarzyszenie Pomocy 
 Wzajemnej Być Razem
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FAS - Fetal Alcohol Syndrom
Płodowy Zespół Alkoholowy to 

najczęściej używana nazwa ozna-
czająca zespół wad wrodzonych, 
somatycznych (dotyczących ciała) 
oraz neurologicznych (układu ner-
wowego, głównie mózgu). To zabu-
rzenia, jakie pojawiają się u dzieci 
jako rezultat spożywania przez cię-
żarną matkę alkoholu. Nadmienić 
należy, że spożywanie, a zwłaszcza 
nadużywanie alkoholu przez męż-
czyznę, ma również bardzo nega-
tywny wpływ na jakość materiału 
genetycznego przekazywanego 
potomstwu. Już w drugim tygodniu 
życia płodowego cząsteczki etano-
lu zawartego w alkoholu z łatwo-
ścią i bez problemu przedostają się 
przez łożysko do organizmu dziec-
ka. Choć alkohol może mieć nega-
tywny wpływ na wszystkie komórki 
oraz narządy, to szczególnie wrażli-
wy i  najbardziej narażony na tok-
syczne działanie alkoholu i uszko-
dzenia jest mózg, który rozwija się 
w pierwszych tygodniach życia, a 
także rozwijające się we wczesnym 
okresie ciąży w tzw. procesie or-
ganogenezy narządy wewnętrzne. 
Właśnie wtedy najczęściej docho-
dzi do uszkodzeń serca, nerek i in-
nych narządów, jak również może 
doprowadzić do śmierci dziecka. 
         Jeszcze do niedawna wydawało 
nam się, że jest to egzotyczne scho-
rzenie,  z którym nigdy nie przyj-
dzie nam się zetknąć. Dziś wzbudza 
lęk, przerażenie i kojarzy się z upo-
śledzeniem umysłowym oraz uszko-
dzeniem mózgu. Jest chorobą nie-
uleczalną, gdyż zmiany, do których 
doszło w mózgu, nie mogą zostać 
cofnięte.

JESTEŚ W CIĄŻY? CHCESZ 
URODZIĆ ZDROWE DZIECKO? 

ZAPAMIĘTAJ  !!!!
- Nieprawdą  jest, że: Jedno piwo 
nie zaszkodzi nawet w ciąży. 
- Nieprawdą  jest, że: Jedno piwo 
wypite przez kobietę w ciąży nie 
zaszkodzi dziecku.
- Nieprawdą  jest że: Czerwone 
wino zwiększa ilość żelaza, popra-

wia morfologię krwi i wzmacnia or-
ganizm.  

Nieprawdą  jest że: 
- Piwo wspomaga laktację. Nie ma 
na to dowodów. 
- Zespołowi  FAS  można zapobiec w 
100%,  unikając picia alkoholu.                                 

Prawdą jest to, że:
- Twoje dziecko w okresie ciąży i 
karmienia piersią odżywia się tym                   
co  matka.
- W ciągu pół godziny od wypicia 
przez kobietę w ciąży alkoholu, 
jego stężenie we krwi dziecka jest 
identyczne,  jak we krwi matki, a 
skutki obecności alkoholu we krwi 
dziecka odczuwane są przez nie 
dwukrotnie dłużej niż przez matkę.
- Dziecko w łonie matki chronione 
jest przed szkodliwym wpływem 
wielu czynników toksycznych i 
drobnoustrojów lecz nie przed al-
koholem.
- Każda porcja alkoholu nawet 
lampka wina lub okazjonalnie wy-
pity drink działa toksycznie na roz-
wijające się w łonie matki dziecko. 
Ryzyko uszkodzenia wrażliwych 
dopiero tworzących się neuronów 
istnieje nawet przy minimalnych 
dawkach alkoholu. Czyli im większa 
ilość alkoholu,  im częściej wprowa-
dzany jest do organizmu dziecka 
poprzez łożysko tym większe zagro-
żenie oraz prawdopodobieństwo 
wystąpienia poważnych uszkodzeń.
- Negatywny skutek działania alko-

holu zależy nie od jakiejkolwiek for-
my, postaci pod jaką jest wypijany, 
ale od spożytej dawki. 
- Nie istnieje bezpieczna dawka al-
koholu, którą można spożyć w cza-
sie ciąży z całkowitą pewnością, że 
nic się nie stanie, rozwijającemu się 
embrionowi, a później płodowi.
- U kobiet, które piją alkohol pod-
czas ciąży znacznie częściej wystę-
pują przedwczesne porody oraz po-
ronienia.
- Piwo, wino, wódka zawierają ten 
sam alkohol etylowy, tylko w róż-
nych stężeniach.      

Porcja standardowa: 
Szklanka 250 ml 5% piwa = 

lampka 100 ml 12% wina = kieliszek 
30 ml 40% wódki - zawiera 10 g czy-
stego alkoholu etylowego, a więc 
butelka, puszka piwa to 2 porcje 
standardowe, butelka wina to 7,5 
porcji standardowej, butelka (0,5 l.) 
wódki to 17 porcji standardowych.

Jeśli podejrzewasz, że u podłoża 
problemów Twojego dziecka mogą 
leżeć zaburzenia poalkoholowe - 
skontaktuj się ze: Stowarzyszeniem 
Zastępczego Rodzicielstwa - Od-
dział Śląski, ul. Hołdunowska 70 a                                                                                                          
43-143 Lędziny, Tel. 32 2167917,                                                                                                                     
Więcej informacji na stronach inter-
netowych:  www.fas.edu.pl, www.
ciązabezalkoholu.pl      

  Opr. Krystian Fest
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Kierowca i alkohol
Każda ilość spożytego alkoholu 

wpływa na funkcjonowanie orga-
nizmu człowieka. Im więcej spo-
żywamy napojów alkoholowych, 
tym bardziej rośnie poziom /stęże-
nie/ alkoholu w naszej krwi. Jest to 
szczególnie groźne dla kierującego 
pojazdem, gdyż alkohol znacząco 
zakłóca pracę ośrodków nerwo-
wych decydujących o odbieraniu 
i przetwarzaniu bodźców. Picie 
alkoholu, a nawet niewielka ilość 
wypitego przez kierowcę alkoho-
lu uniemożliwia bezpieczną jazdę 
samochodem gdyż: ogranicza ko-

ordynację ruchów, zmniejsza szyb-
kość reakcji, powoduje pogorszenie 
widzenia, ogranicza pole widzenia, 
powoduje błędną ocenę odległości 
i szybkości.               

Mitem jest to, że:
- Wytrzeźwieję,  gdy wypiję kawę.
- Wyjdę na świeże powietrze, to wy-
trzeźwieję.
- Zimny prysznic pomoże mi szyb-
ciej wytrzeźwieć.
- Nie mam daleko do domu. Dojadę, 
to tylko krótki odcinek. Na pewno 
nic się nie stanie.
- Zjem coś miętowego - policjant 
nie wyczuje, że piłem alkohol.
- Zjem coś tłustego to szybciej wy-
trzeźwieję.
- Pojadę wolno i ostrożnie.
- Piłem tylko piwo niskoalkoholowe.
- Jest ciepło, to szybko wypocę wy-
pity alkohol.
- Piłem tylko lekkie drinki, szampa-

na, w którym nie czuć alkoholu.
- Prześpię się kilka godzin to mi 
przejdzie.

Zapamiętaj!      
                                                                                               
Nie ma skutecznych metod, 

by przyspieszyć pracę 
wątroby, a to właśnie w niej, 

aż w 95%  rozkładany 
jest wypity alkohol.

 
PIŁEŚ? ZAPOMNIJ O JEŹDZIE!
Wielu pijanych za kółkiem  to 

tzw. wczorajsi kierowcy. Wsiedli do 

auta bo byli pewni swej trzeźwo-
ści. Wielu sprawców śmiertelnych 
wypadków myślało w ten sposób. 
Jedna błędna decyzja spowodowa-
ła, że ich życie legło w gruzach. Jeśli 
wypiłeś na pusty żołądek - na czczo 
- najwyższe stężenie alkoholu może 
pojawić się wcześniej lub po upły-
wie 30 do 60 minut. Jeśli wypiłeś na 

pełen żołądek - najwyższe stężenie 
alkoholu może pojawić się wcze-
śniej lub po upływie 1,5 - 3 godz. 
Posiłki zwłaszcza tłuste sprawia-
ją, że alkohol dłużej utrzymuje się                           
we krwi i może być obecny w or-
ganizmie nawet kilkanaście go-
dzin po wypiciu alkoholu. Duże 
znaczenie ma waga i płeć pijące-
go.                                                                                                                                                      

Porcja standardowa to:
Szklanka 250 ml 5% piwa = 

lampka 100 ml 12% wina = kieliszek 
30 ml 40% wódki - zawiera 10 g czy-
stego alkoholu etylowego, a więc 
butelka, puszka piwa to 2 porcje 
standardowe, butelka wina to 7,5 
porcji standardowej, butelka (0,5 l.) 
wódki to 17 porcji standardowych.

Prowadzenie pojazdu mecha-
nicznego w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środka odurzają-
cego jest przestępstwem - art. 178 
a k.k. - podlega grzywnie do 5 tyś. 
złotych, pozbawienia uprawnień 
do prowadzenia pojazdu na czas 
od roku do 10 lat lub dożywot-
nio, karze pozbawienia wolności 
do dwóch lat. Recydywiści mogą 
otrzymać wyrok do 5 lat więzienia, 
a sprawcy wypadków w szczegól-
ności śmiertelnych do 12 lat.

PIJANY KIEROWCA STWA-
RZA ŚMIERTELNE ZAGROŻENIE.                           

NIE POZWÓL MU JECHAĆ !                                                                            
POWSTRZYMAJ GO ZANIM DOJ-

DZIE DO NIESZCZĘSCIA.

           Opr.  Krystian Fest

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka
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Mistrzowie są wśród nas
Dnia 17 maja br. w Goczałkowi-

cach - Zdroju odbyły się 2 Mistrzo-
stwa Śląska Amatorów w Pływaniu. 
W zawodach brało udział 300 za-
wodników z 18-stu szkółek pływac-
kich województwa śląskiego. W za-
wodach startowało również trzech 
uczniów z Zespołu Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich:

1. Julia Sajak z kl. 1a Gimnazjum
2. Kajetan Bury z kl. 4a Szkoła 

Podstawowa
3. Tymoteusz Bury z kl. 3b Szkoła 

Podstawowa
Julia Sajak została mistrzynią 

Śląska na dystansie 50m stylem 
klasycznym w  roczniku 2001-1999, 
zdobywając złoty medal i I miejsce 
w tej konkurencji. Julia zdobyła też 
IV miejsce na dystansie 50 m stylem 

motylkowym.
Kajetan Bury zdobył brązowy 

medal i III miejsce na dystansie 50m 
stylem motylkowym w roczniku 
2004.

Tymoteusz Bury zajął IV miejsce 
na dystansie 50m stylem klasycz-
nym w roczniku 2005.

Zawodnicy od kilku lat syste-
matycznie, dwa razy w tygodniu 
uczęszczają na zajęcia z pływania, 
które mają miejsce na Krytej Pły-
walni Delfin w Skoczowie, w Szkole 
Pływania Swim-Sport, pod okiem 
trenera pływania – Krzysztofa Bury.

Zawodnikom  serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!

  ZSP Górki Wielkie

Maszeruj z nami!
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SportSport

Turniej Dzieci w Judo - Jastrzębie Zdrój 2015
W  dniu 19.04. 2015 r.  w Jastrzę-

biu Zdroju odbył się Turniej Dzieci  
w  Judo.

W składzie 12 osobowej drużyny 
sekcji „DĄB” Dębowiec startowa-
ło 8 zawodników z Gminy Brenna 
zdobywając na jastrzębskiej TATA-
MI złote, srebrne, brązowe medale 
oraz wysokie lokaty w poniżej po-
danych kategoriach wagowych.  

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

1. Łukasz Małysz - kategoria wa-
gowa 27 kg - miejsce I 

2. Maksymilian Styczeń - katego-
ria wagowa 29 kg  - miejsce V 

3. Kacper  Bury - kategoria wa-
gowa 38 kg - miejsce I 

4. Kamila Mokrysz - kategoria 
wagowa 38 kg - miejsce I 

5. Nikolas  Mokrysz - kategoria 
wagowa 41 kg - miejsce I 

6. Mateusz Madzia - kategoria 
wagowa 42 kg - miejsce III 

7. Weronika Wieczorek - katego-
ria wagowa 48 kg - miejsce I

8. Patryk Szczepański - kategoria 
wagowa + 50 kg - miejsce II 

  Opr. Krystian Fest

Maszeruj z nami!
Już 21 czerwca 2015 r., zapraszamy do Brennej amatorów 

kijkowego szaleństwa. W Parku Turystyki odbędą się 2 Mi-
strzostwa Nordic Walking LGD „Maszeruj z nami”. 

Startujemy o godzinie 11:00, biuro zawodów będzie czyn-
ne od 9:00.  Brak opłaty startowej, medal dla każdego oraz 
mnóstwo wspaniałej zabawy.

Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie internetowej: www.cieszynskakraina.pl

      Zapraszamy! 
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Samorządowcy na parkiecie
XIX Mistrzostwa Polski Samorzą-

dowców w Halowej Piłce Nożnej „5” 
po raz 18 odbyły się na parkiecie 
Hali Sportowej LKS „Beskid” Bren-
na. Tym razem do rywalizacji sta-
nęło 15 zespołów w kategorii Open 
oraz 11 w kategorii 45+. Imprezę 
tradycyjnie rozpoczęto w czwart-
kowy wieczór losowaniem grup, 
zaś zmagania zainaugurowano 
nazajutrz, punktualnie o godzinie 
8:00. Trzydniowy turniej dał odpo-
wiedzi na wiele pytań, które rzecz 
jasna zrodziły się tuż po losowaniu 
grup. Poznaliśmy je w niedzielne 
popołudnie, kiedy to w finałowym 
pojedynku zwyciężył zespół Nowe-
go Dworu Mazowieckiego, poko-
nując Ostrzeszów i sięgając po Mi-
strzostwo Polski w kategorii Open. 
Trzecie miejsce wywalczył zespół 
z Nasielska, obrońcy tytułu sprzed 
roku. Tytuł króla strzelców powę-
drował do Patryka Drewnowskie-
go, reprezentującego barwy świeżo 
upieczonego Mistrza Polski. Piłkarz  
z Nowego Dworu Mazowieckiego 10 

razy pokonywał bramkarzy rywali. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju 
wybrano Rafała Załogę z Nasiel-
ska. Tytuł najlepszego bramkarza 
trafił w ręce Andrzeja Nasiadka, 
strzegącego bramki Ostrzeszowa. 
W kategorii oldbojów po najwyższe 
laury sięgnęła reprezentacja samo-
rządowców z Gliwic, która w finale 
uporała się z Kluczborkiem. Na naj-
niższym stopniu podium w kate-
gorii 45+ uplasowała się drużyna  

z Polic. Najlepszym strzelcem tej ka-
tegorii, z pięcioma bramkami został 
piłkarz Kluczborka – Arkadiusz Ma-
tuszczyk. Najlepszym zawodnikiem 
i bramkarzem zostali zawodnicy 
Gliwic – odpowiednio Rafał Marek 
i Grzegorz Czarny. Fotorelacja z Mi-
strzostw oraz komunikat organiza-
cyjny znajduje się na stronie www.
brenna.org.pl

  
  Krzysztof Gawlas



29 Strona 29

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

SportSport

Brenna biegała – XI Weekend Polska Biega
Pochmurna aura nie przeszko-

dziła blisko 160 osobom zmierzyć 
się w sobotnie przedpołudnie z bli-
sko 4 km trasą biegu w ramach XI 
Weekendu Polska Biega. Zwolenni-
cy biegania wystartowali w 12 kate-
goriach wiekowych. Każdy uczest-
nik zmagań otrzymał specjalnie 
przygotowany na tę okazję gadżet, 
upamiętniający start w imprezie. W 
klasyfikacji generalnej mężczyzn 
bezapelacyjnie wygrał Michał Pod-

żorski, który od niedzieli 17 maja 
2015 r. legitymuje się nowym re-
kordem życiowym na 10 km, który 
obecnie wynosi 00:36:16. Drugie 
miejsce wywalczył Błażej Mendrek, 
który z kolei w niedawnym czasie 
przebiegł królewski dystans 42,195 
km w czasie poniżej 3 godzin. Trze-
ci na mecie zameldował się Zenon 
Podżorski. Wśród kobiet, co też 
nie powinno dziwić, wygrała pod-
opieczna Tomasza Dybczyńskiego, 

Agnieszka Greń, nie dając szans 
– drugiej na mecie Nadii Krzem-
pek oraz trzeciej Patrycji Chujebie. 
Wyniki poszczególnych kategorii 
wiekowych oraz fotorelacja z biegu 
znajduje się na stronie www.bren-
na.org.pl.

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

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

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

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

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

Wójt Gminy Brenna - 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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